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Τί, πώς και γιατί: Θεµελιώδη ερωτήµατα στη ∆ιδακτική Πληροφορικής 
Σύµφωνα µε τον Πορτογάλο ερευνητή V.D. Teodoro, η εκπαιδευτική πολιτική που 
στοχεύει στην ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση  πρέπει να έχει 
ξεκάθαρη άποψη για το τι είναι σχολείο: 

«…κοινότητα µάθησης όπου καθηγητές και µαθητές µοιράζονται κοινούς 
στόχους, εµπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες για την επίτευξη των 
στόχων και αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη µάθηση των παιδιών. Από την  
άλλη οι µαθητές εργάζονται, συζητούν, ακούν, παρουσιάζουν τις απόψεις και τις 
ιδέες τους και υποστηρίζουν άλλους µαθητές (ιδιαίτερα µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες). Οι ίδιοι οι καθηγητές  µαθαίνουν. Μαθαίνουν από τους µαθητές 
τους, από τους συναδέλφους µέσα στο σχολείο, από την επαφή µε ανθρώπους 
από διαφορετικά σχολεία και γενικά από πηγές έξω από το στενό εργασιακό 
τους χώρο. Οι καθηγητές ενδιαφέρονται να παρακολουθούν και να 
αντιµετωπίζουν ειδικά µαθησιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 
τους.. Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζουν και χρησιµοποιούν διάφορες τεχνικές 
(κίνητρα µάθησης, πειραµατισµός, ανακάλυψη, υποστήριξη συµπερασµάτων 
κλπ).» (Teodoro, 2002) 

Στα πλαίσια της διδασκαλίας της πληροφορικής συνήθως αναζητούµε το Τι και Πως θα 
διδάξουµε. Σπάνια αναζητούµε την απάντηση στο ΓΙΑΤΙ να διδάξουµε µια 
συγκεκριµένη δεξιότητα (Χατζηγεωργίου, 2002). Νοµίζουµε ότι στα πλαίσια ενός 
συµβολαίου µεταξύ µαθητών και καθηγητή θα πρέπει να δίνεται απάντηση στο ΓΙΑΤΙ 
επιλέγουµε να προωθήσουµε συγκεκριµένες δεξιότητες. 

Το έργο MULTIVERSUM  
Η συµµετοχή σχολείων σε προγράµµατα  (Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Ευρωπαϊκά) 
εµπλουτίζει τις εµπειρίες µαθητών και καθηγητών. Κυρίως όµως δηµιουργεί το πλαίσιο 
για ανάπτυξη αυθεντικών δραστηριοτήτων από µαθητές. 
Το Ευρωπαϊκό έργο  MULTIVERSUM µε θέµα «Τα Πολυµέσα σαν πηγή 
επιστηµολογίας και όχι σα στείρα γνώση» εντάσσεται στο πρόγραµµα Socrates 
Comenius 3.1 και συντονίζεται από το ινστιτούτο IRRE Τοσκάνης/Ιταλία.  
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος MULTIVERSUM οι µαθητές ενός 
Γυµνασίου (Γυµνάσιο Βραχναιΐκων Αχαΐας) συνεργάστηκαν προκειµένου να 
αναζητήσουν, συγκεντρώσουν, οργανώσουν και δηµοσιεύσουν πολυµεσικό υλικό 
σχετικό µε το θέµα της εργασίας τους «Η Εξέλιξη της Επιστήµης της Χηµείας στο 
Χρόνο» (http://gym-vrachn.ach.sch.gr).  
Πολλά σχολεία συµµετέχουν σε δραστηριότητες και δηµιουργούν ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
(ιστοσελίδες που περιέχουν πολυµεσικές πληροφορίες). Τις περισσότερες φορές 
αγνοούµε τους τρόπους και τα µονοπάτια που ακολούθησαν µαθητές και καθηγητές για 
να φτάσουν στη δηµιουργία  του υλικού που δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο. Με αφετηρία 
όµως το πλούσιο  ηλεκτρονικό υλικό µπορούµε να  σχεδιάσουµε ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ µέσα 
από τις οποίες θα δοµήσουµε γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής 
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Στη συνέχεια, αναφερόµενοι  στη συνεργασία δύο σχολικών µονάδων (Γυµνάσιο 
Βραχναιΐκων-Ελλάδα και Leonardo da Vinci –Ιταλία) προτείνουµε ένα σενάριο για την 
αυθεντική επικοινωνία µαθητών µέσα από το οποίο µπορούµε να αναπτύξουµε 
στρατηγικές για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής. 

Σενάριο επικοινωνίας και δεξιότητες πληροφορικής 
Είναι δεδοµένο ότι πολλά σχολεία  (τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό) 
φιλοξενούν στις σελίδες τους πολυµεσικό υλικό και αυθεντικές πληροφορίες. Οι 
πληροφορίες αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων 
πληροφορικής στα πλαίσια ενός δοµηµένου σεναρίου επικοινωνίας. Η αναζήτηση 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ µπορεί να ξεκινήσει έχοντας υπόψη τα παρακάτω βήµατα: 

(α) Σχεδιασµός δραστηριοτήτων για επικοινωνία και γνωριµία οµάδων  
(β) Σχεδιασµός δραστηριοτήτων που είναι προσαρµοσµένες στη διδασκαλία  
     διαφόρων γνωστικών  αντικειµένων (∆ιαθεµατικότητα) 
(γ) Τεχνικές οργάνωσης οµάδων (οµαδική εργασία, ρόλοι µαθητών, κίνητρα  
     µέσα από παιχνίδι, συναγωνισµό,  κλπ...) 

Ο πυρήνας ενός τέτοιου σεναρίου µπορεί να είναι ένα παιχνίδι, ένα quiz, ένα 
σταυρόλεξο. Η ιδέα έρχεται πρώτα. Στη συνέχεια οι  εκπαιδευτικοί µπορούν να 
προσαρµόσουν την ιδέα τους στους διαθέσιµους πόρους του σχολείου τους. 
Σχεδιασµός δραστηριοτήτων για επικοινωνία και γνωριµία 
Στα πλαίσια του µαθήµατος της πληροφορικής οι µαθητές συνέθεσαν έγγραφο που 
περιείχε τη φωτογραφία τους ενώ σε κατάλληλα πλαίσια επεξήγησης τοποθέτησαν  τα 
ονόµατά τους καθώς και τη λέξη σχόλια (comments). To τελικό έγγραφο το έστειλαν 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη συνεργαζόµενη οµάδα της ΙΤΑΛΙΑΣ. 
Αντίστοιχα, οι µαθητές έλαβαν στο γραµµατοκιβώτιο του σχολείο το αρχείο γνωριµίας 
που έστειλαν οι ΙΤΑΛΟΙ. Το αυθεντικό υλικό που δηµιούργησαν οι µαθητές 
υποστήριξε τη δραστηριότητα γνωριµίας. Οι δύο οµάδες συνδεδεµένες on-line µέσω 
chat προσπάθησαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τη συνεργαζόµενη οµάδα.  

Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου -  ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 

Χρόνος που απαιτείται: 

1 διδακτική ώρα 
(δηµιουργία/αποστολήεγγράφου) 

1 διδακτική ώρα  
(on line επικοινωνία µέσω chat) 

∆εξιότητες πληροφορικής που 
εµπλέκονται δηµιουργικά 

Εισαγωγή εικόνας σε κείµενο, µορφοποίηση 
εικόνας, εισαγωγή και µορφοποίηση 
επεξηγήσεων σε έγγραφο, αποθήκευση 
εγγράφου, αποστολή µηνύµατος µε 

επισυναπτόµενο. 
Σχεδιασµός δραστηριοτήτων που είναι προσαρµοσµένες στη διδασκαλία διαφόρων 
γνωστικών  αντικειµένων (∆ιαθεµατικότητα) 
Τελικός στόχος (ΠΡΟΪΟΝ) είναι η δηµιουργία ενός σταυρολέξου που να βασίζεται σε 
αυθεντικές πληροφορίες που εντοπίζονται στα περιεχόµενα µιας (ή περισσότερων) 
ιστοσελίδας. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ όµως για τη δηµιουργία του σταυρολέξου µπορεί να 
εµπλέξει δηµιουργικά διάφορα γνωστικά αντικείµενα ανάλογα µε το περιεχόµενο των 
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ιστοσελίδων: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΦΥΣΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, 
ΧΗΜΕΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ κλπ.  
Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν µια οµάδα από λέξεις που βρίσκονται στις 
ιστοσελίδες που µελετούν. 
Πώς θα επιλέξουν τις λέξεις; Τα κριτήρια επιλογής µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε 
το περιεχόµενο της ιστοσελίδας (άγνωστες λέξεις, δύσκολες λέξεις, παρόµοιες λέξεις, 
λέξεις που σχετίζονται µε την ενότητα που διδάσκουµε κλπ). Οι µαθητές θα µπορούσαν 
να προετοιµάσουν µια σύντοµη παρουσίαση για τις λέξεις που επέλεξαν 
(χρησιµοποιώντας  εργαλεία για παραγωγή παρουσιάσεων αλλά και χαρτί-µολύβι) 

Ενότητες: ∆ιαδίκτυο – Επεξεργασία κειµένου 
Χρόνος που απαιτείται: 1 διδακτική ώρα (έγγραφο µε επιλεγµένες λέξεις) 

∆εξιότητες πληροφορικής που 
εµπλέκονται δηµιουργικά 

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες, αντιγραφή και 
επικόλληση κειµένου, προετοιµασία παρουσίασης 

Πώς θα κατασκευάσουν  το σταυρόλεξο; Στα πλαίσια του σεναρίου που υλοποιήθηκε 
οι µαθητές άνοιξαν ένα έγγραφο που περιείχε  πίνακα µε 10 γραµµές και 14 στήλες. Ο 
πίνακας είχε  ρυθµιστεί έτσι ώστε να µη φαίνονται οι γραµµές πλέγµατος ενώ όλα τα 
κελιά είχαν πλήρη περιγράµµατα. Ο καθηγητής πληροφορικής διαχειρίστηκε τη 
δυναµική της τάξης και καθοδήγησε τους µαθητές ώστε: 
•  να πληκτρολογήσουν  τις επιλεγµένες λέξεις (ένα γράµµα σε κάθε κελί) 
• να επεκτείνουν το σταυρόλεξο (εισαγωγή γραµµών και στηλών) 
• να αριθµήσουν τις λέξεις του σταυρολέξου (εισαγωγή συµβόλων) 
• να καταργήσουν τα περιγράµµατα των κενών κελιών (περιγράµµατα κελιών) 
• να προσθέσουν καινούριο πίνακα µε τις περιγραφές των λέξεων 
• να σβήσουν τα γράµµατα και όχι τους αριθµούς 
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Σχήµα 1:   Κάθε οµάδα ακολουθεί το δικό της δρόµο παράγοντας διαφορετικά ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ενότητες: Πίνακες και Περιγράµµατα 
Χρόνος που απαιτείται: 1 διδακτική ώρα (δηµιουργία σταυρολέξου) 

∆εξιότητες πληροφορικής που 
εµπλέκονται δηµιουργικά 

∆ιαχείριση πίνακα σε ένα έγγραφο. 
Μορφοποίηση περιγραµµάτων και εισαγωγή 

συµβόλων 
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Τεχνικές οργάνωσης οµάδων  (Οµαδική εργασία, ρόλοι µαθητών, ...) 
Τα δύο σχολεία συµφώνησαν να ανταλλάξουν τα σταυρόλεξα που δηµιούργησαν και να 
τα επιλύσουν ταυτόχρονα. Η τάξη χωρίστηκε σε οµάδες µε διακριτούς ρόλους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 έ
 

Σχήµα 2:   Οργάνωση οµάδων – ρόλοι µαθητών 

Αποστολή  
Ταυτόχρονη επίλυση σταυρολέξου 
χρησιµοποιώντας το NetMeeting 

Προφίλ Οµάδας 
3 PCs συνδεδεµένα - 6 κορίτσια 14 ετών. Όχι 
καλοί βαθµοί στην πληροφ. χωρίς ιδιαίτερο 

ενθουσιασµό για ΤπΕ 
Σχόλια 

Ζωντανή επικοινωνία (intra-communication), 
γνωρίζουν τη διαδικασία της διαµοίρασης ενός 

αρχείου µ σω NetMeeting 

Αποστολή  
επίλυση σταυρολέξου 
Προφίλ Οµάδας 

1PC συνδεδεµένο- 3 
αγόρια 14 ετών µε καλούς 
βαθµούς στην πληροφ. 

Σχόλια 
Ζωντανή επικοινωνία, 
χωρίς ιδιαίτερες οδηγίες 

Αποστολή 
υποστηρικτές 

Προφίλ Οµάδας 
1PC συνδεδεµένο - 1 
αγόρι και 1 κορίτσι 

14 ετών. Ξέρουν 
καλά Αγγλικά 
Σχόλια 

συντονίζουν τις 
άλλες οµάδες. 

Ελέγχουν το chat 

Παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 
• Η διδασκαλία και πληροφορικής επιτυγχάνεται µε 

ευχάριστο τρόπο ό  πλαίσια µιας δραστηριότητας 
επικοινωνίας  

• Οι µαθητές αναπτύσσ ς προκειµένου να επιτύχουν τους 
στόχους τους 

• Η διαδικασία της µά νεται υπόθεση των µαθητών (οι 
µαθητές ανακαλύπτου ιότητες)  

• Είναι εφικτή η έν ν στο αναλυτικό πρόγραµµα 
πληροφορικής 

• Η αξιοποίηση απλών
στην εξοικείωση των 

• Η ικανοποίηση που π
ένα ισχυρό κίνητρο γ
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