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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο περιορισµένος χρόνος (1 ώρα την εβδοµάδα) που αντιστοιχεί στο µάθηµα της 
πληροφορικής στο γυµνάσιο ωθεί τη διδασκαλία στην εκµάθηση εργαλείων µε αποτέλεσµα 
να υποβαθµίζεται η προσπάθεια για ανάπτυξη γνωστικών ή  κοινωνικών δεξιοτήτων που 
σχετίζονται µε την επιστήµη της πληροφορικής. Τα σχέδια ιστοεξερεύνησης (WebQuest) 
δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δοµήσει τα µαθήµατα πληροφορικής έτσι ώστε 
οι  µαθητές να προσεγγίζουν  την κοινωνική διάσταση της πληροφορικής µέσα από την 
αυτόνοµη εξάσκηση σε εργαλεία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε ένα σενάριο 
ιστοεξερεύνησης που κινείται σε δύο βασικούς άξονες (α) χειρισµός εργαλείων 
πληροφορικής (β) υποστήριξη συζήτησης και προβληµατισµός για το ρόλο της 
πληροφορικής στο παρόν και το µέλλον. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ιστοεξερεύνηση (WebQuest), ∆ιδασκαλία Πληροφορικής, Γυµνάσιο  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα η διδασκαλία της πληροφορικής κινείται σε δύο 

βασικούς άξονες: (α) σαν αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο  και (β)  σαν οριζόντιο 
εργαλείο ενίσχυσης της διδακτικής όλων των άλλων γνωστικών αντικειµένων.   
∆υνητικά, η επαφή των µαθητών µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) µπορεί να οδηγήσει στη διερευνητική, ανακαλυπτική και ενεργητική µάθηση. 
Παρόλα αυτά, η χρήση υπολογιστικών εργαλείων από τους µαθητές δεν προάγει 
απαραίτητα και τη µαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξισορροπεί την 
απαραίτητη ελευθερία που διεκδικούν οι µαθητές κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων 
ΤΠΕ µε την  ιδιαίτερη δόµηση που πρέπει να έχει ένα µάθηµα προκειµένου να παραχθεί 
µαθησιακό αποτέλεσµα. Αν αγνοήσουµε το δεύτερο κινδυνεύει η δραστηριότητα να 
εξελιχθεί σε ένα απλό παιχνίδι µε τους υπολογιστές ενώ αν το υπερτονίσουµε  µπορεί οι 
µαθητές να εκτελούν ενέργειες που δεν τις καταλαβαίνουν.  
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου της 

πληροφορικής παρατηρείται µια φαινοµενική απουσία επιστηµολογικής θεώρησης που 
αντικατοπτρίζεται στο διαθέσιµο διδακτικό υλικό καθώς και στα εργαλεία-τεχνικές 
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µάθησης που εφαρµόζονται. Η διδασκαλία της πληροφορικής πρέπει να 
διαπραγµατεύεται ταυτόχρονα θεωρητικές, πειραµατικές και τεχνικές δεξιότητες που 
στοχεύουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων (Κορδάκη & Γρηγοριάδου 2004) 
Επιπλέον, µπορούµε να ισχυριστούµε βάσιµα οτι ένα µάθηµα που βασίζεται στη 

χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ  (είτε αναφέρεται στο γνωστικό αντικείµενο της 
πληροφορικής είτε σε άλλο γνωστικό αντικείµενο) θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
σχεδιασµένο έτσι ώστε (α) να οργανώνει την αυτενέργεια των µαθητών στοχεύοντας στη 
µάθηση (β)  να µεταδίδει στους µαθητές προσωπικό νόηµα έτσι ώστε  να µην εκτελούν 
µηχανιστικά ενέργειες που δεν έχουν ιδιαίτερο νόηµα για αυτούς. 
Τίθεται εύλογα το ερώτηµα από την πλευρά του εκπαιδευτικού "Ποιες εκπαιδευτικές 

µέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποδοτικά στην  
αίθουσα πληροφορικής;" 
Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σύντοµα στα βασικά χαρακτηριστικά µιας νέας  

εκπαιδευτικής τεχνικής που ονοµάζεται ιστοεξερεύνηση (WebQuest) και τέλος θα 
περιγράψουµε ένα σενάριο ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία της ενότητας “Ο 
Υπολογιστής στη Ζωή µας” που διδάσκεται στη Γ’ Γυµνασίου στο πλαίσιο του 
µαθήµατος της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ως αυτόνοµου γνωστικού αντικειµένου. 

 
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (WebQuest) 
Μια εκπαιδευτική µέθοδος που µπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση της 

παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι η µάθηση που βασίζεται στη διερεύνηση ενός 
προβλήµατος (Problem-based learning, PBL) (PBL 2005). Στο πλαίσιο της µεθόδου 
αυτής το αναλυτικό πρόγραµµα και γενικότερα η διδασκαλία οργανώνεται γύρω από ένα 
πρόβληµα (ill-structured problem) όπου ο εκπαιδευτικός θέτει αρχικά τις παραµέτρους 
ενός προβλήµατος και στη συνέχεια προσανατολίζει τη διδασκαλία του στη διερεύνηση 
και  επίλυσή του.  Οι µαθητές καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό και αναπτύσσουν 
δεξιότητες που αφορούν στην αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη, διατυπώνουν 
υποθέσεις, πραγµατοποιούν πειράµατα, δοκιµάζουν προτεινόµενες λύσεις, 
προσδιορίζουν τι γνωρίζουν και κυρίως τι δε γνωρίζουν σχετικά µε το πρόβληµα που 
διαπραγµατεύονται. Ο εκπαιδευτικός δεν παρέχει στους µαθητές του έτοιµες απαντήσεις 
αλλά διατηρεί το ρόλο του διευκολυντή.  
Στο πλαίσιο της παραπάνω εκπαιδευτικής µεθόδου (PBL) έχει αναπτυχθεί το 

τελευταίο χρονικό διάστηµα η τεχνική της ιστοεξερεύνησης (WebQuest). Ένα σενάριο 
ιστοεξερεύνησης εµπλέκει τους µαθητές σε µια δραστηριότητα έρευνας που βασίζεται 
στην ανακάλυψη και αξιοποίηση πληροφοριών που είναι δηµοσιευµένες στο διαδίκτυο. 
Η ιστοεξερεύνηση εστιάζει κυρίως στη χρήση και αξιοποίηση των προσφερόµενων 
πληροφοριών και όχι στις τεχνικές εύρεσης και αναζήτησης. Με τον τρόπο αυτό η 
τεχνική της ιστοεξερεύνησης επιδιώκει να ενισχύσει την αναλυτική και συνθετική 
σκέψη των µαθητών αλλά και την ικανότητά τους να κρίνουν και να αξιολογούν το 
δηµοσιευµένο ψηφιακό υλικό. 
Η περιγραφή ενός σεναρίου ιστοεξερεύνησης περιλαµβάνει τα παρακάτω δοµικά 

στοιχεία (WebQuest 2005) και (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου 2005): 
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Εισαγωγή: Απευθύνεται στους µαθητές που θα ακολουθήσουν την ιστοεξερεύνηση. 
και επιδιώκει να τους εισάγει στο µάθηµα µε ελκυστικό τρόπο. Στο σηµείο αυτό τίθεται 
συνήθως και το βασικό ερώτηµα γύρω από το οποίο στρέφεται ολόκληρο το σενάριο της 
ιστοεξερεύνησης. 
Εργασία: Περιγράφει την αποστολή που πρόκειται να αναλάβουν οι µαθητές . 
∆ιαδικασία: Περιγράφει τα βήµατα που θα ακολουθήσουν οι µαθητές στο πλαίσιο 

της διαδικτυακής τους αποστολής καθώς και τις πηγές που πρόκειται να αξιοποιήσουν.  
Αξιολόγηση: Περιγράφει µε σαφήνεια τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών µε βάση 

συγκεκριµένα κριτήρια 
Συµπέρασµα: Περιγράφει το αναµενόµενο µαθησιακό αποτέλεσµα ενώ µπορεί να 

περιέχει ρητορικές ερωτήσεις και επιπλέον υπερσυνδέσµους προκειµένου οι µαθητές να 
διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του µαθήµατος. 
Σελίδα του Καθηγητή: Απευθύνεται σε άλλους εκπαιδευτικούς και περιέχει οδηγίες 

για το χειρισµό της µαθησιακής διαδικασίας 
Το περιεχόµενο των προσφερόµενων πηγών, η πολυπλοκότητα των ιστοχώρων, οι 

απαιτήσεις σε χρόνο, η ελκυστική παρουσίαση είναι µερικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόδοση της µάθησης που βασίζεται στην ιστοεξερεύνηση. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
Η διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Γυµνασίου 

περιλαµβάνει τρεις ενότητες (ΠΙ 1997):  
(α) Ελέγχω-Προγραµµατίζω τον Υπολογιστή  
(β) ∆ιερευνώ-∆ηµιουργώ-Ανακαλύπτω και  
(γ) Ο Υπολογιστής στη ζωή µας.   

 
Πίνακας 1: Αναλυτικό πρόγραµµα Πληροφορικής  (Τάξη Γ’ Γυµνασίου) 

α/α Ενότητα Προτεινόµενες Ωρες ∆ιδ.  
1 Ελέγχω-Προγραµµατίζω τον Υπολογιστή 10 
2 ∆ιερευνώ-∆ηµιουργώ-Ανακαλύπτω 12 
3 Ο Υπολογιστής στη ζωή µας. 5 

 
Στο πλαίσιο της ενότητας «Ο Υπολογιστής στη ζωή µας» οι µαθητές καλούνται να 

συζητήσουν και να προβληµατισθούν για τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) των 
υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Ειδικότερα,  οι στόχοι της συγκεκριµένης ενότητας είναι: 
• να προβληµατισθούν  για τα όρια των δυνατοτήτων των υπολογιστικών και δικτυακών 
τεχνολογιών  

• να αντιληφθούν ότι οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι 
υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες, εξαρτώνται κυρίως από τον τρόπο που  τις 
χρησιµοποιούµε 
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• να γνωρίσουν εφαρµογές της πληροφορικής στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας 
Για τη διδασκαλία της ενότητας αυτής χρησιµοποιήθηκε η ιστοεξερεύνηση µε τίτλο 

«Το Κυνήγι των ∆εδοµένων». Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ο κάθε 
µαθητής υποδύθηκε το ρόλο ενός εξερευνητή ο οποίος αναζητά δεδοµένα σε ένα 
σύµπλεγµα νησιών που ονοµάζονται informatides. Για τον εντοπισµό και τη συλλογή 
των δεδοµένων οι µικροί µαθητές έπρεπε να χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένα εργαλεία.  
Την πρώτη ηµέρα ζητήθηκε από τους µαθητές να συµπληρώσουν ένα χάρτη που είχε 

τη µορφή σταυρόλεξου. Οι λέξεις του σταυρόλεξου  αφορούσαν στον τρόπο µε τον 
οποίο επηρεάζει η πληροφορική τις διάφορες επιστήµες και τις τέχνες. Για την επίλυση 
του σταυρόλεξου οι µαθητές έπρεπε να ανακαλέσουν γνώσεις που διέθεταν  (αρχικές 
γνώσεις-10 λεπτά-γράφουν µε µολύβι). Στο επίπεδο του σεναρίου οι µαθητές έπρεπε να 
υποθέσουν ότι κολυµπούν στη θάλασσα, κοντά στα νησιά informatides, αναζητώντας 
δεδοµένα που επιπλέουν. Στη συνέχεια, παρακινήθηκαν να ανοίξουν τα βιβλία τους 
(∆αµιανάκης κ.α) και να συνεχίσουν την προσπάθεια επίλυσης του σταυρολέξου 
(αναζήτηση σε βιβλίο-10 λεπτά-γράφουν µε στυλό). Με αφετηρία τους χάρτες-
σταυρόλεξα των µαθητών ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι µαθητές 
διατύπωσαν δύο συµπεράσµατα (α) δεν υπάρχει επιστήµη ή κοινωνική δραστηριότητα 
που να µην επηρεάζεται άµεσα ή έµµεσα από την πορεία και τις εφαρµογές της 
πληροφορικής (β) η αναζήτηση πληροφοριών σε ένα βιβλίο δεν είναι εύκολη υπόθεση 
ειδικά όταν ο διαθέσιµος χρόνος είναι µικρός και οι σελίδες πολλές. 
Τη δεύτερη ηµέρα οι µαθητές έπρεπε να αναζητήσουν δεδοµένα σχετικά µε τις 

επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) της πληροφορικής σε διάφορες εκφάνσεις της 
κοινωνικής µας ζωής. Η αναζήτηση των δεδοµένων έπρεπε να γίνει στην ιστοσελίδα του 
σχολείου όπου είχαν ψηφιοποιηθεί και δηµοσιευτεί οι αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου. 
Οι µαθητές είχαν στη διάθεσή τους  ηµιτελείς, ηλεκτρονικούς χάρτες (σταυρόλεξα µε 
λέξεις τοποθετηµένες σε οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση  στα οποία έλειπαν οι 
αντίστοιχοι ορισµοί) και µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ για τη συµπλήρωση των χαρτών. 
Στο επίπεδο του σεναρίου οι µαθητές έπρεπε να υποθέσουν ότι βρίσκονται πλέον πάνω 
στο Νησί Α το οποίο είναι επίπεδο, καλύπτεται από πυκνή βλάστηση και έχουν στη 
διάθεσή τους µερικά απλά εργαλεία (συνειρµοί: στέρεο έδαφος-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ, κίνηση σε πυκνή βλάστηση-ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ). Το κάθε νησί περιείχε 
αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των εργαλείων (π.χ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ κειµένου 
από το διαδίκτυο σε κελί πίνακα). Στη συζήτηση που ακολούθησε οι µαθητές 
παρατήρησαν ότι (α) οι θετικές επιπτώσεις που αναφέρει το βιβλίο είναι περισσότερες 
από τις αρνητικές αλλά αναρωτήθηκαν αν αυτό ισχύει και στην πραγµατικότητα (β) 
αντιµετώπισαν µεγάλη δυσκολία στο να εντοπίσουν το σηµείο της ιστοσελίδας στο 
οποίο γίνεται αναφορά σε µια λέξη του σταυρολέξου.  
Την τρίτη ηµέρα οι µαθητές έπρεπε να αναζητήσουν δεδοµένα και να κάνουν 

υποθέσεις σχετικά µε τις αλλαγές που θα επιφέρει η εξέλιξη της πληροφορικής στο 
µέλλον. Ο χάρτης που έπρεπε να συµπληρώσουν δεν τους δόθηκε αµέσως αλλά έπρεπε 
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να "κατέβει" (downloading) από το διαδίκτυο ενώ παρακινήθηκαν να χρησιµοποιήσουν 
το εργαλείο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και το εργαλείο ΕΚΤΥΠΩΣΗ. Στο επίπεδο του σεναρίου οι 
µαθητές έπρεπε να υποθέσουν ότι βρίσκονται πάνω στο νησί Β το οποίο καλύπτεται από 
ποώδη βλάστηση ενώ στο κέντρο του νησιού δεσπόζει ένα ύψωµα µε πανοραµική θέα 
(συνειρµοί: στέρεο έδαφος-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, πανοραµική θέα-
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ). Σαν αποστολή είχαν (α) να εντοπίσουν το κείµενο που αντιστοιχούσε 
στις λέξεις του χάρτη-σταυρόλεξου (β) να αναδιατυπώσουν το κείµενο, διατηρώντας το 
νόηµά του,  χωρίς να χρησιµοποιήσουν λέξη που να έχει την ίδια ρίζα µε τη λέξη του 
σταυρολέξου (απουσία του εργαλείου ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) και (γ) να εκτυπώσουν τους χάρτες 
που είχαν δηµιουργήσει. Η συζήτηση που ακολούθησε τροφοδοτήθηκε από δύο 
παρατηρήσεις των µαθητών: (α) το σχολικό βιβλίο τοποθετεί στο µέλλον εφαρµογές 
πληροφορικής που ήδη έχουν υλοποιηθεί (β) ο γρήγορος εντοπισµός ψηφιακού υλικού 
µέσα σε µια ιστοσελίδα  αυξάνει την αποδοτικότητα κατά την αναζήτηση πληροφοριών. 
Η τέταρτη ηµέρα αφιερώθηκε στη γραπτή αξιολόγηση των µαθητών. Οι µαθητές 

κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα σταυρόλεξο (περιείχε λέξεις αλλά όχι ορισµούς)  και 
ένα φύλλο αξιολόγησης που περιείχε µικρό αριθµό ερωτήσεων. Οι µαθητές ήταν 
ελεύθεροι να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε εργαλείο (διαδίκτυο, βιβλίο, επεξεργαστή 
κειµένου) µε την προϋπόθεση οτι (α) θα παραδώσουν το φύλλο αξιολόγησης σε χαρτί (β) 
θα ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα σε 30 λεπτά. Για την προφορική αξιολόγηση κάθε 
µαθητή  οι εκπαιδευτικοί συνεκτίµησαν (α) τη συµµετοχή του στις συζητήσεις 
ανακεφαλαίωσης µετά την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας (β) το βαθµό 
συµπλήρωσης του φύλλου εργασίας (χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό αντίστοιχα) από κάθε 
µαθητή (ή οµάδα) και (γ) τις γραπτές, ατοµικές  εργασίες που δόθηκαν στους µαθητές  
µε τη µορφή εργασιών στο σπίτι (ηµιτελή σταυρόλεξα και γραπτές ερωτήσεις).  
Στην πλειοψηφία τους οι µαθητές εργάστηκαν ατοµικά  (1 µαθητής ανά υπολογιστή ή 

οµάδες των 2 ατόµων όταν το πλήθος µαθητών του τµήµατος ήταν πάνω από 20) παρόλο 
που παρακινήθηκαν να συνεργαστούν µεταξύ τους προκειµένου να λύσουν τα 
σταυρόλεξα-χάρτες. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν δεν προωθούσαν  τη 
συνεργασία των µαθητών ούτε όµως την απαγόρευαν. Το ρόλο του συνεργάτη, σε 
πολλές περιπτώσεις, τον υποδύθηκαν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εστίασαν την προσοχή 
τους στους µαθητές που αντιµετώπιζαν δυσκολίες στο χειρισµό του υπολογιστή. 
Παράλληλα, παρατηρούσαν τις ενέργειες των µαθητών και µε συχνές παρεµβάσεις 
συντόνιζαν την εκπαιδευτική διαδικασία.  
Κατά τη δεύτερη εβδοµάδα  εξέλιξης της δραστηριότητας παρουσιάστηκαν 

προβλήµατα στο 1ο σχολείο (Γυµνάσιο Βραχναιΐκων) σε σχέση µε την ταχύτητα 
σύνδεσης του σχολικού εργαστηρίου στο διαδίκτυο. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 
το σενάριο, οι πηγές και το ψηφιοποιηµένο υλικό εγκαταστάθηκε στον εξυπηρετητή του 
σχολικού εργαστηρίου και έγινε διαθέσιµο off-line. 
Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα της πληροφορικής στο Γυµνάσιο, για τη 

διδασκαλία της 3ης ενότητας µε τίτλο «Ο υπολογιστής στη Ζωή µας» προτείνεται να 
διατεθούν 5 διδακτικές ώρες (5εβδοµάδες/1ώρα την εβδοµάδα). Με βάση το 
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προτεινόµενο σενάριο ιστοεξερεύνησης οι αντίστοιχες ενότητες καλύφθηκαν σε 4 
διδακτικές ώρες (ένας διδακτικός µήνας).   

 
Πίνακας 2: Στοιχεία υλοποίησης της ιστοεξερεύνησης για το σχολικό έτος 2004-05 

Γυµνάσιο Τµήµατα
Γ Τάξης

Πλήθος 
Μαθητών 

∆ιδ. Ωρες 
ανά τµήµα 

∆ιδ. Ωρες  
στο εργαστήριο 
ανά Τµήµα (*) 

Πλήθος  
διδ. ωρών  

στο 
εργαστήριο 

Βραχναιϊκων 
(21/3-15/4) 3 60 4 8 24 

∆εµενίκων 
(28/3-22/4) 3 65 4 8 24 

(*) Το τµήµα χωρίζεται στη µέση όταν οι µαθητές είναι πάνω από 20 
  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η διδακτική παρέµβαση που παρουσιάσαµε εµπλέκει τους µαθητές της Γ’ τάξης 

Γυµνασίου σε ένα ευχάριστο παιχνίδι αναζήτησης δεδοµένων προκειµένου να 
υποστηριχθεί η συζήτηση και ο προβληµατισµός των µαθητών σχετικά µε τις επιπτώσεις 
των εφαρµογών της πληροφορικής. Ταυτόχρονα βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν 
δεξιότητες που αφορούν στον εντοπισµό πληροφοριών σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες, 
στην αντιγραφή κειµένου από το διαδίκτυο, στο κατέβασµα και στην εκτύπωση 
αρχείων. Ετσι, το σενάριο της ιστοεξερεύνησης κινείται σε δύο βασικούς άξονες (α) 
χειρισµός εργαλείων πληροφορικής (β) υποστήριξη συζήτησης και προβληµατισµός για 
το ρόλο της πληροφορικής στο παρόν και το µέλλον.  
Στο πλαίσιο της ιστοεξερεύνησης οι µαθητές (α) προσδιόρισαν τις οµοιότητες και τις 

διαφορές που προκύπτουν από την σύγκριση της επεξεργασίας και της αναζήτησης 
δεδοµένων στο  χαρτί-βιβλίο και στο διαδίκτυο (β) προβληµατίστηκαν σχετικά µε την 
αξιοπιστία και την πληρότητα των πηγών που τους προσφέρθηκαν (γ) διατύπωσαν 
συµπεράσµατα συµµετέχοντας ενεργά στη συζήτηση (δ) ανέλυσαν και αναστοχάστηκαν 
τα ευρύµατά τους στο πλαίσιο εργασιών που ανέλαβαν στο σπίτι . 
Το µάθηµα της πληροφορικής στο γυµνάσιο διδάσκεται µία ώρα την εβδοµάδα. Για 

να µπορέσει ο καθηγητής πληροφορικής να ισορροπήσει ανάµεσα στον περιορισµένο 
διαθέσιµο χρόνο και στην ανάγκη για ταυτόχρονη ανάπτυξη γνωστικών και χειριστικών 
δεξιοτήτων που αφορούν στην πληροφορική πρέπει να στοχεύει στην εκµάθηση εκείνων 
των εργαλείων πληροφορικής που µπορούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένους 
γνωσιακούς στόχους. Τα σχέδια ιστοεξερεύνησης (WebQuest) µπορούν να δοµήσουν 
κατάλληλα τα µαθήµατα πληροφορικής ώστε ο µαθητής να προσεγγίζει την κοινωνική 
διάσταση της πληροφορικής µέσα από την αυτόνοµη εξάσκηση σε κατάλληλα εργαλεία.  
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ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  
Το προτεινόµενο σενάριο ιστοεξερεύνησης έχει δηµοσιευτεί στον ιστοχώρου του 

Γυµνάσιου Βραχναιΐκων http://gym-vrachn.ach.sch.gr,  στην ενότητα ΜΑΘΗΜΑΤΑ > 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Η ιστοσελίδα του γυµνασίου περιλαµβάνει τα φύλλα 
δραστηριότητας, τα φύλλα αξιολόγησης και τις προτεινόµενες  εργασίες για το σπίτι. 
 

 
Σχήµα 1: ∆ιαγώνισµα Τριµήνου (4η ηµέρα στις informatides) 

 
Σχήµα 2: Άσκηση στο σπίτι (4η ηµέρα στις informatides) 

 
Εισαγωγή 
Νοµίζω συµφωνείς µε την άποψη οτι οι εφαρµογές της πληροφορικής επηρεάζουν  

και πολλές φορές καθορίζουν τη ζωή µας. Τα πάντα γύρω µας αλλάζουν µε γοργούς 
ρυθµούς. Τί µας επιφυλάσσει άραγε το µέλλον της Πληροφορικής; Θέλοντας να 

http://gym-vrachn.ach.sch.gr/
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εξερευνήσεις το σύµπλεγµα τριών νησιών (...τα "νησιά" στον κυβερνοχώρο τα λέµε και 
ιστοχώρους) που ονοµάζονται  informatides εγκατέλειψες το σκάφος σου και άρχισες να 
κολυµπάς προς την απόκρυµνη ακτή του πρώτου νησιού. Για να συντηρηθείς στη ζωή 
πρέπει να εντοπίσεις δεδοµένα και να συµπληρώσεις µια σειρά από χάρτες. Έχεις στη 
διάθεσή σου µόνο τέσσερις ηµέρες. Πρέπει να βιαστείς... 

 
Εργασία 
Αποστολή σου είναι να συγκεντρώσεις όσο περισσότερα ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ µπορείς ώστε 

όταν τα επεξεργαστούµε όλοι µαζί να δηµιουργήσουµε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικές µε το 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, το ΠΑΡΟΝ και το ΜΕΛΛΟΝ της πληροφορικής.  
Ετσι, στο πλαίσιο της αποστολής σου, πρέπει: 

• να εξερευνήσεις το σύµπλεγµα των νησιών  
• να συµπληρώσεις τους χάρτες-σταυρόλεξα που θα βρεις σε κάθε νησί 
• να χρησιµοποιήσεις κατάλληλα τα εργαλεία που θα βρεις σε κάθε νησί 

Μην ξεχνάς: 
 "...ο καλός εξερευνητής ξέρει να χρησιµοποιεί κατάλληλα εργαλεία" 

 
∆ιαδικασία 

1η ηµέρα: Κολυµπάς στη θάλασσα, κοντά στα νησιά informatides, αναζητώντας 
δεδοµένα που επιπλέουν. Γρήγορα συνειδητοποιείς οτι δε µπορείς να κολυµπάς και 
ταυτόχρονα  να κρατάς πολλά δεδοµένα στα χέρια σου. Ευτυχώς που γρήγορα 
ανακαλύπτεις το πρώτο εργαλείο, ένα µικρό δίχτυ ψαρέµατος που επιπλέει κοντά σου... 
• δες τον ιστοχώρο στον οποίο εξελίσσεται το σενάριο την 1η ηµέρα >> 1η ηµέρα 
• ακολούθησε τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο χαρτί >> Οδηγίες για την 1η ηµέρα 
• στο σπίτι να ασχοληθείς µε την άσκηση >> Εργασία για το σπίτι (1η ηµέρα)  
2η ηµέρα: Επιτέλους κατάφερες να βγεις στο πρώτο νησί (Νησί Α). Το νησί είναι 

επίπεδο και καλύπτεται από πυκνή βλάστηση. Στην όχθη που βρίσκεσαι βλέπεις µε χαρά 
δύο εργαλεία που θα σε βοηθήσουν στη συγκέντρωση των δεδοµένων:  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 
• δες τον ιστοχώρο στον οποίο εξελίσσεται το σενάριο την 2η ηµέρα >> 2η ηµέρα 
• ακολούθησε τις οδηγίες που σου έχουν δοθεί  >> Οδηγίες για την 2η ηµέρα 
• στο σπίτι να ασχοληθείς µε την ασκηση >> Εργασία για το σπίτι (2η ηµέρα) 
3η ηµέρα: Σήµερα βρίσκεσαι στο νησί Β το οποίο καλύπτεται από ποώδη βλάστηση 

ενώ στο κέντρο του νησιού δεσπόζει ένα ύψωµα µε πανοραµική θέα. Το άσχηµο είναι 
οτι σήµερα δεν έχεις πλέον στη διάθεσή σου το εργαλείο ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ. Πρέπει να 
συνεχίσεις χρησιµοποιώντας µόνο τα παρακάτω εργαλεία:  
ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
• δες τον ιστοχώρο στον οποίο εξελίσσεται το σενάριο την 3η ηµέρα >> 3η ηµέρα 
• ακολούθησε τις οδηγίες που σου έχουν δοθεί  >>  Οδηγίες για την 3η ηµέρα 
• κατέβασε τον χάρτη-σταυρόλεξο από εδώ >> Χάρτης (3η ηµέρα),.xls 
• στο σπίτι να ασχοληθείς µε την άσκηση >> Εργασία για το σπίτι (3η ηµέρα) 
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Αξιολόγηση 
Το "Κυνήγι των ∆εδοµένων" τελειώνει σήµερα. Έχεις εξερευνήσει  2 νησάκια αλλά 

υπάρχουν χιλιάδες ακόµα νησιά µε δεδοµένα στο διαδίκτυο. Μπορείς να συνεχίσεις το 
κυνήγι δεδοµένων σε άγνωστα νησιά αλλά να θυµάσαι πόσο σηµαντική βοήθεια µπορείς 
να έχεις αν ξέρεις να χρησιµοποιείς κατάλληλα τα εργαλεία: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
• ακολούθησε τις αναλυτικές οδηγίες που σου έχουν δοθεί  >> ∆ιαγώνισµα 
• κατέβασε τον ηµιτελή χάρτη από εδώ >> Χάρτης ∆ιαγωνίσµατος.xls 
• στο σπίτι να ασχοληθείς µε την άσκηση >> Εργασία για το σπίτι (4η ηµέρα) 

 
Συµπεράσµατα 

• Η πληροφορική επηρεάζει τις επιστήµες και τις τέχνες σε καθοριστικό βαθµό.  
• Ο ρυθµός εξέλιξης της πληροφορικής είναι ιδιαίτερα µεγάλος. 
• Όπως όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις, έτσι και οι εφαρµογές πληροφορικής 
κρίνονται θετικές ή αρνητικές ανάλογα µε τον τρόπο που τις χρησιµοποιεί ο 
άνθρωπος. 

• Τις πληροφορίες που περιέχονται σε ένα βιβλίο πληροφορικής πρέπει να τις 
αντιµετωπίζουµε κριτικά γιατί πολλές φορές οι εξελίξεις στην επιστήµη αυτή  
καθιστούν παρωχηµένες τις πληροφορίες αυτές. 

 
Σελίδα Καθηγητή 
Άσκηση προετοιµασίας:  Αν οι µαθητές του τµήµατος δε γνωρίζουν τη χρήση 

συγκεκριµένων εργαλείων-τεχνικών ίσως ο χρόνος που έχουµε προϋπολογίσει για κάθε 
ηµέρα να µην είναι αρκετός. Στην περίπτωση αυτή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια 
δραστηριότητα προετοιµασίας όπου οι µαθητές, µέσα από την επανάληψη, µπορούν να 
εξοικειωθούν µε τα συγκεκριµένα εργαλεία-τεχνικές  (ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και ΕΚΤΥΠΩΣΗ). Αναλυτικές οδηγίες για την άσκηση προετοιµασίας 
µπορείτε να βρείτε εδώ... 
Ρόλος καθηγητή: Καθώς οι µαθητές ακολουθούν τα βήµατα στα τυπωµένα ή 

ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας ο καθηγητής µπορεί να κυκλοφορεί στο εργαστήριο, να 
παρεµβαίνει και να βοηθά τους µαθητές που δυσκολεύονται µε τον χειρισµό του 
υπολογιστή, να παρατηρεί τις ενέργειες των µαθητών και γενικά να συντονίζει την όλη 
διαδικασία 
Τήρηση του χρόνου: Τα  αντίστοιχα φύλλα εργασίας περιγράφουν µια σειρά από 

βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν οι µαθητές. Οι µαθητές µπορούν να περνούν στο 
επόµενο βήµα µετά από την παρέµβαση του καθηγητή (π.χ οι µαθητές µας 
συνεργάστηκαν και περνούσαν µόνοι τους στο επόµενο βήµα µόλις ο καθηγητής χτυπούσε 
ένα µικρό καµπανάκι µέσα στο εργαστήριο). 
∆ιαθεσιµότητα της ιστοσελίδας: Αν η σύνδεση του σχολικού εργαστηρίου στο 

διαδίκτυο παρουσιάζει προβλήµατα ίσως πρέπει να εγκαταστήσετε το σενάριο στον 
server του σχολικού εργαστηρίου. 
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Εργασίες στο σπίτι: Μπορείτε να δίνετε στους µαθητές σας τυπωµένες  ασκήσεις 
(σύντοµες ερωτήσεις, ηµιτελή σταυρόλεξα κλπ) που να βασίζονται στην ύλη που 
καλύψατε στο µάθηµα της κάθε ηµέρας. Για να αποφύγετε (...ή να αποθαρρύνετε) τους 
µαθητές σας να αντιγράφουν τις εργασίες από άλλους συµµαθητές τους µπορείτε να 
ζητάτε τη δηµιουργία σταυρολέξων. Είναι σχεδόν απίθανο δυο µαθητές να σας φέρουν 
ακριβώς το ίδιο σταυρόλεξο ακόµα και αν έχουν επιλέξει τις ίδιες λέξεις. 
Χειρισµός της συζήτησης: Σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της διδασκαλίας 

είναι η οργάνωση της συζήτησης που πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας. 
Με κατάλληλες ερωτήσεις µπορείτε να οδηγήσετε την τάξη σας στη διατύπωση µιας 
σειράς από συµπεράσµατα. Ανάλογα µε τις παρατηρήσεις και τις παρεµβάσεις που έχετε 
κάνει κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας µπορείτε να παρακινήσετε αδρανείς 
µαθητές να συνεισφέρουν στη συζήτηση και στη διατύπωση συµπερασµάτων. 
Έξαψη της φαντασίας των µαθητών: Μπορείτε να δώσετε έναν παιγνιώδη 

χαρακτήρα σε όλη την εκπαιδευτική δραστηριότητα προσπαθώντας να εξάψετε τη 
φαντασία των µαθητών σας (π.χ µπορείτε να βασιστείτε σε µια σειρά από συνειρµούς 
όπως ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ--> πλήθος από δεδοµένα, ΥΨΩΜΑ-->τεχνική αναζήτησης, 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-->έλλειψη εργαλείων κλπ) 
Αξιολόγηση µαθητών: Τα συµπεράσµατα κάθε διδακτικής ώρας καθώς και οι 

εργασίες στο σπίτι µπορούν να αποτελέσουν µια "δεξαµενή" από πιθανά θέµατα στις 
γραπτές απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου. 
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http://www.berksiu.k12.pa.us/webquest/computers.htm
http://www.pi-school.gr/
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