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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια προσπάθεια διδακτικής αξιοποίησης των 
ΤΠΕ µε την κατασκευή της Ιστοσελίδας του Σχολείου. Ειδικότερα περιγράφεται ένα project  στα 
πλαίσια του εβδοµαδιαίου δίωρου της ενασχόλησής µας στην Ευέλικτη Ζώνη,  µε τις Νέες 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,  όπου και επιλέχθηκε από το γράφοντα και 
τους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης η συγκεκριµένη δραστηριότητα. Περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο 
της δραστηριότητας, ο σχεδιασµός, η µεθοδολογία υλοποίησής της και ολοκληρώνεται µε την 
παρουσίαση της προόδου της µέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ∆ιαδίκτυο (Internet), 
Ιστοσελίδα, ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών, Συνεργατική Μάθηση, Ευέλικτη 
Ζώνη, Συνθετικές Εργασίες. 

Εισαγωγή 
Σύµφωνα µε το Ν 1566/1985 του ΥΠΕΠΘ ο σκοπός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
ήταν η συµβολή στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών ώστε ανεξάρτητα από το φύλλο τους και την 
καταγωγή τους να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δηµιουργικά. Παρόλα αυτά όµως η εκπαιδευτική πραγµατικότητα και οι επίσηµοι 
στόχοι απείχαν σηµαντικά. Ο ενηµερωτικός χαρακτήρας, ο αυταρχικός τρόπος της 
οργάνωσής της (Κυνηγός, 1998), η έµφαση στην τυποποιηµένη γνώση (Μακράκης, 
2000), η µετωπική διδασκαλία που ακολουθεί αυστηρά το µοναδικό εγχειρίδιο που 
προβλέπεται, διαµορφώνουν τη διδακτική πρακτική. Ο ρόλος του δασκάλου 
περιορίζεται στη µετάδοση πληροφοριών και τη διεκπεραίωση αποφάσεων τρίτων 
(Πουρκός, 1997).  
Σε ότι αφορά τις Νέες Τεχνολογίες  οι οποίες µπορούν ακόµα και να αλλάξουν τον 
τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουµε αλλά και τον τρόπο που σκεφτόµαστε (Papert, 1995, 
Μακράκης 2000), η αξιοποίησή τους δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι και η 
αντιµετώπισή τους αφορά περισσότερο ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο παρά ένα 
εργαλείο διαµεσολάβησης. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
παρέχουν δυνατότητες προώθησης διαφορετικών µορφών διδασκαλίας και οργάνωσης 
εκπαιδευτικών σεναρίων και προγραµµάτων. Ιδιαίτερα το ∆ιαδίκτυο µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ευέλικτων τέτοιων σεναρίων.  
Στην εργασία αυτή πραγµατεύονται σε θεωρητικό, µεθοδολογικό και εµπειρικό επίπεδο 
τα ζητήµατα της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας µέσα από Συνθετικές Εργασίες στη διδακτική πράξη του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 
Οι µαθησιακοί στόχοι µπορούν να επιτευχθούν βασιζόµενοι είτε σε ένα συµβατικό 
αρχιτεκτονικό σχέδιο διδασκαλίας, είτε σε ένα µοντέλο διδακτικού προγράµµατος µε 
την χρήση των Νέων Τεχνολογιών, µε τον ανάλογο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Σε ένα 
τέτοιο µοντέλο µε σύγχρονες παιδαγωγικές, ψυχολογικές και διδακτικές πρακτικές 
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όπου επιχειρείται η ανάπτυξη ανώτερων νοητικών διεργασιών (αναζήτηση και 
αξιολόγηση πληροφοριών, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, συνθετική σκέψη, κλπ.), 
οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας καθώς και το ∆ιαδίκτυο 
προσεγγίζονται περισσότερο σαν εργαλεία και λιγότερο σαν αυτοσκοπός.  
Σύµφωνα µε το νέο ∆ΕΠΠΣ, δεν προβλέπεται η αυτόνοµη διδασκαλία της 
Πληροφορικής σαν γνωστικό αντικείµενο, αλλά καθορίζει, παρ’ όλα αυτά 
συγκεκριµένες δεξιότητες Πληροφορικής ανά τάξη: «Σκοπός είναι ο µαθητής/µαθήτρια 
να µαθαίνει µε τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας, 
παρά για τη χρήση τους» (Π.Ι. 2001). Η ηλεκτρονική επικοινωνία αποτελεί δεξιότητα 
Πληροφορικής από τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου, και γίνεται περισσότερο 
συγκεκριµένη για τις τελευταίες, όπου καθορίζεται και η χρήση του Ηλεκτρονικού 
Ταχυδροµείου από τους µαθητές. Το ∆ιαδίκτυο ούτως ή άλλως βρίσκει συνέχεια όλο 
και περισσότερες εφαρµογές στη διδασκαλία διάφορων γνωστικών αντικειµένων, η δε 
χρήση του διαφοροποιείται  καλύπτοντας ένα µεγάλο πεδίο, από την εξερεύνηση 
δικτυακών τόπων από τους ίδιους τους µαθητές ως και τη χρήση δεδοµένων σε 
πραγµατικό χρόνο. 
Καθοριστικό και σηµαντικό παράγοντα της µάθησης σε θεωρητικό όσο και σε 
εµπειρικό επίπεδο, αποτελεί η κοινωνική αλληλεπίδραση. Η πλούσια αλληλεπίδραση 
µε την ανταλλαγή και την διαπραγµάτευση ιδεών, ενθαρρύνουν την επίδοση. Οι 
µαθητές γίνονται παραγωγοί της πληροφορίας και η µάθηση βασίζεται στις εµπειρίες 
τους (Ράπτης & Ράπτη, 2001, Σολοµωνίδου, 2001).  
Παρόλο που η ∆ιαµεσολαβηµένη Συνεργατική Μάθηση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
(CSCL: Computer Supported Collaborative Learning) έχει προσελκύσει το ερευνητικό 
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια µε µια σειρά από µελέτες, το βασικό ερώτηµα που 
αφορά τη δόµηση ενός περιβάλλοντος µάθησης το οποίο να υποστηρίζει την 
προοδευτική κατασκευή της γνώσης, παραµένει µάλλον αναπάντητο. Η ποιότητα δε της 
γνωστικής αλληλεπίδρασης στα παραπάνω πλαίσια επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι 
µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και τη µορφή 
αυτή της επικοινωνίας ή το περιεχόµενό της, καθώς και από το γεγονός ότι µια τέτοια 
διαδικασία απαιτεί τη συνεχή υποστήριξή της ώστε να είναι αποτελεσµατική 
(Μαλανδράκης, Καρασαββίδης, 2003). 
Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σαν σηµαντικό 
εργαλείο στη δραστηριότητα µας και η διαθεµατικότητά της βοήθησαν στην άσκηση 
δεξιοτήτων της πληροφορικής που αφορούν τον ΗΥ (Κεντρική Μονάδα, Συσκευές 
Αποθήκευσης, Εισόδου, Εξόδου, Περιφερειακά), το Λειτουργικό Σύστηµα 
(Εξερεύνηση, Επιφάνεια Εργασίας), τη ∆ιαχείριση Αρχείων και Φακέλων (∆ηµιουργία, 
Αποθήκευση, ∆ιαγραφή, Μετακίνηση και Μετονοµασία Φακέλων και Αρχείων), 
Κειµενογράφος (Εισαγωγή, Αντιγραφή και Μορφοποίηση Κειµένου, Πίνακα, Εικόνας, 
Word Art, Αποθήκευση και Εκτύπωση), ∆ιαδίκτυο – Internet (Υπερκείµενο, 
∆ιεύθυνση, ∆εσµός, Πλοήγηση, Μηχανές Αναζήτησης, Αντιγραφή, Αποθήκευση).  
Βοήθησαν στην άσκηση δεξιοτήτων της Γλώσσας µε την επαφή των µαθητών µε 
διαφορετικά είδη κειµένων, την ανάγνωση και κατανόησή τους, τη γνωριµία µε κείµενα 
της τοπικής γλωσσικής παράδοσης και τον εντοπισµό, τη συγκέντρωση, και την 
επεξεργασία πληροφοριών µέσα απ’ αυτά, τον εντοπισµό των κύριων σηµείων του 
κειµένου, τη σύµπτυξη του κειµένου και την εξαγωγή της περίληψης του, την 
εξάσκηση στο γραπτό λόγο και το µετασχηµατισµό του καθώς και την προσαρµογή του 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της δραστηριότητας, τη δόµηση του κειµένου µε τη χρήση 
παραγράφων και την απόδοση τίτλων. 
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Μεθοδολογική Προσέγγιση  
Η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης είναι αυτή που προωθείται στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, η δε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας ως εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων σε άλλα γνωστικά 
αντικείµενα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και τέλος η Ευέλικτη Ζώνη σε συνδυασµό 
µε τις συνθετικές εργασίες των µαθητών, προσφέρουν µοναδικές δυνατότητες 
διαθεµατικής ενασχόλησης σε ζητήµατα που χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ.  
Το εν λόγω πρόγραµµα αποτέλεσε µια προσπάθεια εφαρµογής του Νέου ∆ιαθεµατικού 
Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών µε τη χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και 
πραγµατεύεται το ζήτηµα της διδακτικής – µαθησιακής αξιοποίησης των Νέων 
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και του ∆ιαδικτύου. Βασίζεται δε σε εµπειρικά 
δεδοµένα από το ετήσιο project της κατασκευής της Ιστοσελίδας του Σχολείου κατά το 
σχολικό έτος 20002-2003.  
Σαν δραστηριότητα η κατασκευή της Ιστοσελίδας του Σχολείου έπρεπε να κινείται µε 
βάση κάποιες προϋποθέσεις για να µπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, Τέτοιες 
προϋποθέσεις ήταν η αυθεντικότητα, η ρεαλιστικότητα και το ενδιαφέρον των 
µαθητών, µε δεδοµένο πως η σχολική γνώση είναι στο µεγαλύτερο µέρος της µακριά 
από τα ενδιαφέροντα του µαθητή. Με το συγκεκριµένο project οι µαθητές 
προσοµοίωσαν την πραγµατική δράση του ερευνητή σε θέµατα που είχαν άµεση ή 
έµµεση σχέση µε το σχολείο, την τοπική κοινωνία, το ευρύτερο περιβάλλον (φυσικό ή 
κοινωνικό) και να αποτελέσουν κίνητρο για γράψιµο και δηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο 
στη συνέχεια. Μια άλλη παράµετρος αφορά τη συγκεκριµένη δοµή που έπρεπε να έχει 
η δραστηριότητα, από τη µία πλευρά, αλλά και την ανάλογη ευελιξία, από την άλλη, 
ώστε να µπορούν οι µαθητές να κινούνται ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους. Έπρεπε 
επίσης η δραστηριότητα να έχει πολλαπλούς άξονες για να µπορεί όταν ήταν αναγκαίο 
να επεκτείνεται και να εµπλουτίζεται. Ο διαθεµατικός χαρακτήρας της δραστηριότητας 
είναι ένα ακόµα χαρακτηριστικό για να µπορούν οι µαθητές να ασχολούνται µε 
διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα (γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, κλπ.), µε σκοπό την 
αναζήτηση πληροφοριών. Η ανάπτυξη και η πρόοδο της εργασίας και η υπέρβαση των 
ορίων της τάξης, τέλος, αφού µε τον τρόπο αυτό οι µαθητές µπορούν να παράγουν µέσα 
από την προσωπική τους εργασία, ταυτιζόµενοι µε αυτήν και εισπράττοντας την 
ανάλογη ικανοποίηση. Το ίδιο, δε, το προϊόν απευθύνεται σε ένα πολύ µεγαλύτερο 
κοινό, την ευθύνη του οποίου έχουν οι ίδιοι οι µαθητές και όχι ο δάσκαλος, αλλάζοντας 
έτσι και το ρόλο του (Μαλανδράκης, Καρασαββίδης, 2003). 

Σχεδιασµός της δραστηριότητας 
Στο πρόγραµµα συµµετείχαν τριάντα µαθητές από τα δύο τµήµατα της ΣΤ΄ Τάξης του 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Περάµατος και ειδικότερα δεκατέσσερις µαθητές από το 
πρώτο τµήµα και δεκαέξι από το δεύτερο. 
Ο σχεδιασµός του προγράµµατος περιελάµβανε τις ακόλουθες φάσεις: 
Φάση Α: (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος) Στη φάση αυτή έγινε η συγκέντρωση των µαθητών 
και η ανάπτυξη του ερεθίσµατος για την οργάνωση και υλοποίηση της δραστηριότητας. 
Εντοπίστηκαν από τους ίδιους τους µαθητές οι επί µέρους πτυχές της δράσης και 
ακολούθησε συζήτηση για τον τρόπο µε τον οποίο η κάθε πτυχή θα µπορούσε να 
ερευνηθεί καλύτερα. Στην περούσα φάση δεν έγινε κατανοµή των µαθητών σε οµάδες 
ούτε βέβαια και καταµερισµός των εργασιών δεδοµένου ότι δεν υπήρχε ακόµη σαφή 
αντίληψη των δεξιοτήτων των µαθητών στις ΤΠΕ. Επειδή η χρήση των ΤΠΕ δεν ήταν 
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δεδοµένη από όλους τους µαθητές αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί µια διδακτική 
παρέµβαση κατά το πρώτο δίµηνο της δράσης ώστε να µπορούν οι µαθητές να έχουν 
µια κοινή αφετηρία. 
Στο σχήµα 1 παρουσιάζονται οι πτυχές που εντοπίστηκαν προς διερεύνηση από τους 
ίδιους τους µαθητές κατά την συζήτηση για την υλοποίηση του προγράµµατος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1: Οι επί µέρους πτυχές της δράσης που εντόπισαν οι µαθητές 
Φάση Β΄: (Νοέµβριος) Χωρισµός των µαθητών σε µικρές ευέλικτες οµάδες των δύο ή 
τριών µαθητών και ανάθεση των επιµέρους πτυχών της δραστηριότητας στις οµάδες. Οι 
οµάδες αποφασίστηκε να είναι ανοµοιογενείς κατά τη συγκρότησή τους µε δεδοµένο 
ότι η εργασία σε τέτοιου είδους οµάδες µε έµπειρους και άπειρους κοινωνικούς ετέρους 
αποτελεί κύριο και καθοριστικό παράγοντα µάθησης και γνωστικής ανάπτυξης 
(Vygotsky, 1978, 1987, Ματσαγγούρας, 2000, Σολοµωνίδου, 2001). Η δε ανάθεση των 
πτυχών της εργασίας προς διερεύνηση έγινε µετά από διαλογική συζήτηση και ανάλογα 
µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών.  
Στο τέλος αυτής της φάσης έγινε και ο καθορισµός του τρόπου δράσης των οµάδων, 
όπου όλες οι οµάδες είχαν λόγο και για τις υπόλοιπες. 
Φάση Γ΄: (∆εκέµβριος-Φεβρουάριος) ∆ιενέργεια µικρής κλίµακας έρευνας και 
συγκέντρωση των στοιχείων σε γραπτό κείµενο και φωτογραφικό υλικό από τις οµάδες 
των µαθητών..  
Η έρευνα που πραγµατοποίησε κάθε  οµάδα είχε σαν σκοπό  την καταγραφή των 
στοιχείων της επιµέρους εργασίας της και την ανακοίνωσή τους στις υπόλοιπες οµάδες 
µε σκοπό τον έλεγχο της πορείας και την ανατροφοδότησή της, γεγονός που ήταν και το 
κυρίαρχο στη διαδικασία, µια και όλοι οι µαθητές των υπολοίπων οµάδων είχαν την 
ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα αποτελέσµατα της παρουσίασης. 
Ακολουθούσε ένας δεύτερος  ερευνητικός κύκλος, στις οµάδες που αυτό κρίνονταν 
απαραίτητο και πάλι τα στοιχεία παραδίδονταν σε κρίση σε ολόκληρη την τάξη. Με 
αυτό τον τρόπο όλοι µαθητές µπορούσαν να έχουν άποψη για την πορεία της κάθε 
οµάδας, αλλά και να µαθαίνουν από τα δεδοµένα που κάθε φορά παρουσίαζε η οµάδα.  
Σε συνεργασία µε το δάσκαλο της τάξης και επιβλέποντα της δραστηριότητας, 
παραχωρήθηκε στους µαθητές η φωτογραφική µηχανή του σχολείου για να 
χρησιµοποιηθεί όπου αυτό κρίνονταν αναγκαίο από τους µαθητές για την οπτικοποίηση 
των στοιχείων που συγκέντρωναν και την, κατά το δυνατό, πληρέστερη ενηµέρωση των 
υπολοίπων οµάδων. Με αυτό τον τρόπο συγκεντρώθηκαν οπτικά στοιχεία που θα 
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επιδίδονταν σε κοινό που δεν θα είχε ποτέ, ίσως, τη δυνατότητα να έρθει σε οπτική 
επαφή (Σιδερένια Γέφυρα Γεροποτάµου). Το γεγονός αυτό έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο 
στη συγκεκριµένη οµάδα και ένα επιπρόσθετο σε όλες τις υπόλοιπες που αναζητούσαν 
τρόπους για να οπτικοποιήσουν το υλικό τους. Η αποθήκευση του υλικού ήταν 
απαραίτητο να γίνεται (στις πρώτες συναντήσεις τουλάχιστον) από το δάσκαλο για να 
µπορούµε κάθε φορά να αδειάζουµε τη µνήµη της µηχανής και να την «παραδίδουµε» 
στην επόµενη οµάδα για την εργασία της. Χρησιµοποιήθηκε επίσης και υλικό από 
εικόνες που έπρεπε να σαρωθεί (Scanner), γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους 
µαθητές να γνωρίσουν και τη λειτουργία αυτού περιαφεριακού υλικού και τη 
χρησιµότητά του 
Φάση ∆΄: (Μάρτιος-Απρίλιος) Μεταφορά των γραπτών κειµένων από το χαρτί σε 
ηλεκτρονική µορφή. Οι µαθητές µπορούσαν κάθε φορά που είχαν συγκεντρώσει κάποιο 
γραπτό υλικό να το µεταφέρουν στην ΗΥ και µετά να κάνουν τις απαραίτητες 
διορθώσεις (όπου αυτό ήταν αναγκαίο), προσθήκες και τις κατάλληλες µορφοποιήσεις. 
Σε κάθε οµάδα ανατέθηκε ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, τον οποίο και θα 
χρησιµοποιούσε κάθε φορά στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας. Σε αυτόν τον ΗΥ 
η οµάδα είχε τη δυνατότητα αν δηµιουργήσει ένα Φάκελο Αρχείων µε τα δεδοµένα που 
συγκέντρωνε στην πορεία της δράσης της και κάθε φορά να τα επεξεργάζεται, 
προσθέτοντας, αφαιρώντας ή και αλλάζοντάς τα, ανάλογα µε την εξέλιξή της.  
Οι µαθητές παροτρύνθηκαν να εκφράζονται µε το δικό τους τρόπο και να προτείνουν 
τις δικές τους ιδέες για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προέκυπταν κατά την 
εξέλιξη της δραστηριότητας καθώς και να επιζητούν τη διόρθωση και βελτίωση των 
προτάσεών τους από τους συµµαθητές τους µε σκοπό το αποτέλεσµα να είναι όσο το 
δυνατό πιο κοντά στην πραγµατικότητα και στην επιδίωξη των αποτελεσµάτων τους. 
Φάση Ε΄: (Μάιος) ∆ηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού 
(FrontPage) µε την καθοδήγηση του δασκάλου. 
Η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου για τη χρονική διάρκεια που εξελίχθηκε η 
δραστηριότητα διέθετε εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών µε έξι σταθµούς 
εργασίας ένα server, σαρωτή, κάµερα διαδικτύου και εκτυπωτή καθώς και ψηφιακή 
φωτογραφική µηχανή. Οι περισσότερες από τις συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο 
εργαστήριο. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι 
εργασίες όλων των τάξεων στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και στο χώρο του 
εργαστηρίου υπήρχε οµάδα µαθητών από αυτούς που συµµετείχαν στην υλοποίησή της 
και ενηµέρωναν τους ενδιαφερόµενους επισκέπτες τόσο για την πλοήγησή σε αυτή όσο 
και για τον τρόπο δράσης. 

∆ιαπιστώσεις από την υλοποίηση του προγράµµατος 
Η πορεία για την υλοποίηση της εργασία αποτέλεσε σηµαντική εµπειρία για όλους που 
συµµετείχαν σε αυτή. Οι στάσεις και οι δεξιότητες των µαθητών αναφορικά µε τις Νέες 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ασκήθηκαν σηµαντικά. 
Επιπρόσθετα η ακολουθούµενη διαθεµατική προσέγγιση βοήθησε σηµαντικά να  
ασκηθούν οι γνωστικές δεξιότητες των µαθητών σε γνωστικά αντικείµενα όπως η 
γλώσσα, οι κοινωνικές επιστήµες και τα µαθηµατικά.  
Παρόλα αυτά όµως η λειτουργία των οµάδων αντιµετώπισε προβλήµατα ειδικότερα 
όταν επρόκειτο να επισκεφτεί χώρους εκτός σχολείου για τη συλλογή πληροφοριών, ή 
όταν η ανοµοιογένεια έφτανε να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία της. 
Οι δυσκολίες αυτές υπερκεράστηκαν ως ένα βαθµό από τον ενθουσιασµό τον ίδιων των 
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µαθητών σε πρώτο στάδιο αλλά και από την παρότρυνση των υπολοίπων οµάδων και το 
δάσκαλο, σε δεύτερο. 
Επειδή ο χρόνος ενασχόλησης στο σχολείο (δύο ώρες την εβδοµάδα), ήταν σχετικά 
µικρός για τη δραστηριότητα, οι µαθητές συχνά ανάλωναν αρκετό χρόνο στο να 
ανατρέξουν στα προηγούµενα για θυµηθούν το σηµείο στο οποίο βρίσκονταν και να 
συνεχίσουν προσθέτοντας, αφαιρώντας ή τροποποιώντας τα µέχρι εκείνη τη στιγµή 
δεδοµένα τους.  
Τελειώνοντας θα θέλαµε αν αναφέρουµε ότι ο δικτυακός τόπος του σχολείου είναι 
προσβάσιµος στη διεύθυνση http://1dim-peram.reth.sch.gr.  
Ακολουθούν σελίδες από τη δραστηριότητα που περιγράφτηκε παραπάνω.   

 

 
Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας του σχολείου µε το κτήριο του και τις 

σηµαντικότερες δραστηριότητες που έλαβε µέρος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Η αρχική σελίδα της εφαρµογής µε δεσµούς σε κάθε εικόνα που παραπέµπουν στην 
Ιστορία του σχολείου, στη συµµετοχή του σχολείου στο διασχολικό πρωτάθληµα του 
νοµού και την επίσκεψη των µαθητών της ΣΤ΄ Τάξης στην Αθήνα στους χώρους της 
Ακρόπολης και της Βουλής των Ελλήνων. 

 
Εικόνα 2: Η Ιστορία του σχολείου µε χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από την κτιριακή και 

υλικοτεχνική υποδοµή 

Με δεσµό από την κεντρική εικόνα της αρχικής σελίδας βρίσκουµε πληροφορίες για 
την ιστορία του ∆ηµοτικού Σχολείου Περάµατος, στοιχεία για τη σηµερινή του 
κατάσταση καθώς και τα ονόµατα των δασκάλων που κατά καιρούς δίδαξαν σε αυτό. 
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Εικόνα 3: Η Πρωτεύουσα του ∆ήµου Γεροποτάµου, Το Πέραµα 

Πανοραµική άποψη του Πράµατος. Εδώ µπορούµε να βρούµε πληροφορίες και 
φωτογραφικό υλικό για το χωριό καθώς και άλλες για τις ασχολίες, τα ήθη, τα έθιµα  
και τις συνήθειες των κατοίκων του. 
Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τους µαθητές κατά την επίσκεψή µας σε τοπικό 
αποστακτήριο για την παρακολούθηση της διαδικασίας απόσταξης της ρακής. 
Από τη σελίδα του Περάµατος µε το δεσµό που υπάρχει µπορούµε να µεταφερθούµε 
στη σελίδα που αφορά τη Σιδερένια Γέφυρα, σήµα κατατεθέν του χωριού πάνω από το 
Γεροπόταµο, απ’ όπου και πήρε το όνοµά του ο ∆ήµος της περιοχής. 

 
Εικόνα 4: Η Σιδερένια Γέφυρα του Περάµατος 

Άλλη σελίδα που αναφέρεται στα γνωρίσµατα του νοµού και τις ασχολίες των 
κατοίκων του. Υπάρχουν αναφορές στις φυσικές οµορφιές του τόπου. 
Η σελίδα µπορεί να επεκταθεί περισσότερο εµβαθύνοντας σε τοπωνύµια, ιστορικά 
στοιχεία και φωτογραφικό υλικό των περιοχών που αναφέρονται. 

 
Εικόνα 5: Ο νοµός Ρεθύµνου και οι Ασχολίες των κατοίκων του 

Τέλος παρουσιάζονται δυο σελίδες που αφορούν η µία το ∆ιευθυντή του σχολείου 
συνοδευόµενη από συνέντευξη που παραχώρησε στους µαθητές που είχαν αναλάβει τη 
σελίδα, και η άλλη τους εκπαιδευτικούς του σχολείου µε δυνατότητα επέκτασης σε 
βιογραφικά στοιχεία. 
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Εικόνα 6: Μέρος της συνέντευξης από το ∆ιευθυντή  

 

 
Εικόνα 7: Οι ∆άσκαλοι του Σχολείου κατά την παρακολούθηση θεατρικής παράστασης από τους 

µαθητές του σχολείου. 

Προτάσεις 
Η δραστηριότητα της Κατασκευής της Ιστοσελίδας του σχολείου είναι τέτοια που δίνει 
την ευκαιρία τόσος στους µαθητές όσο και στο δάσκαλο να την δηµιουργήσουν, την 
επεκτείνουν, να την εµπλουτίσουν και να την διαφοροποιήσουν στο βαθµό που το 
επιθυµούν και το επιτρέπουν οι συνθήκες του σχολείου. Η Ευέλικτη Ζώνη του 
ωρολόγιου προγράµµατος και οι συνθετικές εργασίες των µαθητών δίνουν την ευκαιρία 
αυτή. Ο συγκεκριµένος δικτυακός τόπος θα µπορούσε να εµπλουτιστεί µε τις 
συνθετικές εργασίες των µαθητών όλων των τάξεων που κατά καιρούς έχουν 
πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης µεταφέροντάς τες σε ψηφιακή 
µορφή. 
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