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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι οπτικές αναπαραστάσεις έχουν αποκτήσει στη σηµερινή εποχή ιδιαίτερη σηµασία και η 
αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη φαίνεται να αποτελεί µια αναγκαιότητα. Επίκεντρο 
αυτής της εργασίας είναι η χρήση ενός οπτικού εργαλείου σκέψης, του poster σε 
πρόγραµµα εκπαίδευσης φοιτητών-µελλοντικών εκπαιδευτικών. Περιγράφεται η ένταξη 
της τεχνικής σχεδιασµού και κατασκευής ενός poster στο αναλυτικό πρόγραµµα του 
µαθήµατος της ∆ιδακτικής και της Πρακτικής Άσκησης ∆ιδασκαλίας και αναλύονται 
χαρακτηριστικά των poster που οι φοιτητές, απόφοιτοι Τµηµάτων Πληροφορικής, 
κατασκεύασαν για τη διδασκαλία διαφόρων ενοτήτων. Φαίνεται ότι το poster αποτελεί ένα 
εργαλείο που προκαλεί ουσιαστικές σκέψεις στους φοιτητές σε πολλά επίπεδα: στο 
εννοιολογικό επίπεδο, στο οργανωτικό επίπεδο, στο επίπεδο επιλογής κατάλληλων 
διδακτικών εργαλείων, στο επίπεδο επιλογής κατάλληλων απεικονιστικών τεχνικών, στο 
επίπεδο λειτουργίας του µε τους µαθητές. Η εµπειρία µας δείχνει ότι ο σχεδιασµός και η 
κατασκευή του ενεργοποίησε τους φοιτητές να αξιοποιήσουν στοιχεία του µαθήµατος της 
∆ιδακτικής και να ασκηθούν στο σχεδιασµό και την υλοποίηση διδακτικών παρεµβάσεων 
που αξιοποιούν τις οπτικές αναπαραστάσεις. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδασκαλία Πληροφορικής, Οπτικές αναπαραστάσεις, ∆ιδακτικά 
εργαλεία  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα σήµερα επιβάλλουν αλλαγές στα 

αναλυτικά προγράµµατα και στις διδακτικές προσεγγίσεις και σηµαντικό ρόλο σ’ αυτό 
παίζει η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Smith 2000). Ο συνδυασµός των ερευνητικών 
δεδοµένων µε τις διδακτικές πρακτικές των θεωρητικών στοιχείων µε τη σχολική πράξη 
δεν έχει επιτευχθεί και προσπάθειες καταβάλλονται για τη σύνδεσή τους σε πολλές 
χώρες (Mitchell et al. 2003). Ο εµπλουτισµός των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών µε επιλεγµένες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη σύνδεση θεωριών 
µε διδακτικές πρακτικές αποτελεί αναγκαιότητα και προτεραιότητα. Η σηµασία 
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παραµέτρων όπως είναι το µαθησιακό περιβάλλον των µαθητών, και η διαµόρφωσή του 
µέσα από τις απεικονίσεις στο χώρο των σχολικών τάξεων και τις εικονογραφήσεις των 
σχολικών βιβλίων έχει αποτελέσει το επίκεντρο ενός περιορισµένου αριθµού 
προσπαθειών τα τελευταία χρόνια (Pozzer & Roth 2003, Pozzer & Roth 2004, Hanrahan 
1998,  Fisher & Waldrip 1999) και φαίνεται ότι ιδιαίτερα η αξιοποίησή τους µε τους 
εκπαιδευτικούς απαιτεί µελέτη. Από την άλλη µεριά η σύγχρονη χρήση της εικόνας από 
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης όσο και από τα διδακτικά µέσα δεν ακολουθεί κάποιον 
ιδιαίτερο σχεδιασµό, αλλά φαίνεται να είναι µάλλον ανεξέλεγκτη ή τυχαία. Σ’ αυτή την 
εργασία παρουσιάζεται πώς οι σκέψεις αυτές οδήγησαν την ανάπτυξη µέρους ενός 
προγράµµατος εκπαίδευσης φοιτητών-µελλοντικών εκπαιδευτικών, του οποίου 
επίκεντρο αποτελεί ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η χρήση διδακτικών απεικονιστικών  
µέσων, όπως είναι αυτό του διδακτικού poster. Επίσης, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά 
των διδακτικών poster που σχεδίασαν και κατασκεύασαν φοιτητές για τη διδασκαλία 
του µαθήµατος της Πληροφορικής στη Β/θµια Εκπαίδευση.  
 
ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΚΕΨΗΣ 
Η ώθηση για τη χρήση συµβολικών εργαλείων σκέψης (visual thinking tools)  

προέρχεται από την θεµελιώδη φύση της ανθρώπινης υπόστασης (Csikszentmihalyi 
1996). Η αναζήτηση νέων τρόπων για την περιγραφή της πραγµατικότητας φαίνεται να 
είναι µια φυσική διαδικασία, καθώς αν κάποιος για παράδειγµα µάθει ένα συµβολικό 
σύστηµα αρκετά καλά για να το χρησιµοποιεί, έχει αποκτήσει έναν καινούργιο εύχρηστο 
κόσµο στο νοητικό του σύστηµα. Από την άλλη µεριά η χρήση οπτικών εργαλείων 
σκέψης φαίνεται να δηµιουργεί µεγαλύτερη ευχαρίστηση και διανοητική πρόκληση για 
την ενεργή οπτική κατασκευή των εννοιών. Αυτό σηµαίνει ότι η υιοθέτηση τέτοιου 
είδους απεικονιστικών αναπαραστάσεων χρειάζεται, τόσο στο ερευνητικό όσο και στο 
παιδαγωγικό επίπεδο άλλη αντιµετώπιση. Αλλαγή του ρόλου τους από µέσα µετάδοσης 
πληροφοριών, σε χώρους παραγωγής µηνυµάτων, κάτι που προϋποθέτει σύγχρονες 
αντιλήψεις για τη µάθηση και αντιµετώπιση του δέκτη ως ενεργού αναγνώστη των 
νοηµάτων αυτών.   
Ένας ορισµός που έχει προταθεί για τα οπτικά εργαλεία σκέψης (Hartley 1996) 

αναφέρει ότι τα οπτικά εργαλεία είναι σύµβολα που συνδέονται µε νοητικούς 
συσχετισµούς για να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο πληροφοριών και µια µορφή γνώσης 
για µια ιδέα. Το κρίσιµο σηµείο είναι ότι τα εργαλεία αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
όχι µόνο ως αποθηκευτικές δοµές ιδεών που έχουν ήδη αναπτυχθεί, αλλά και ως βασικά 
συστατικά στην κατασκευή της γνώσης του περιεχοµένου. 
Η σηµασία της εικόνας έχει αποτελέσει αντικείµενο συζητήσεων κυρίως στον χώρο 

της σηµειωτικής και της ψυχολογίας και αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σήµερα, που τα 
οπτικά ερεθίσµατα έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι εικόνες και οι οπτικές αναπαραστάσεις 
µας ενδιαφέρουν στη ∆ιδακτική κυρίως ως προς τα εννοιολογικά µηνύµατα και 
θεωρούνται ως ένας πρακτικός τρόπος χαρτογράφησης µιας ατοµικής απεικόνισης 
στοιχείων που συνδέονται µε κάποιο τρόπο µεταξύ τους και διατηρούν µια ελάχιστη 
δόση αντικειµενικότητας. Ο Peirce (1931-58) αναφέρει τρεις υποκατηγορίες 
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απεικονιστικών συµβόλων (iconical signs): την εικόνα, όπου η απεικονιστική σχέση 
εξασφαλίζεται µε “απλές ποιότητες” και κυρίως έχει “αισθησιακή” δύναµη, τις 
απεικονίσεις σχέσεων, όπως τα διαγράµµατα, και τις απεικονίσεις µε σχέσεις σχέσεων, 
όπως συµβαίνει στις µεταφορές, που κυρίως περιέχουν “λογικές αναλογίες”. Ένα poster 
µπορεί να περιλαµβάνει οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες απεικονίσεων ή και όλες 
µαζί, καθώς και λεκτικά µηνύµατα. Μια τέτοια σύνθεση, κατά τον Degerando 
(Degerando 1800), που συνδυάζει αισθησιακότητα και λογική αναλογία θα µπορούσε να 
παράγει καλλίτερο αποτέλεσµα. Ένα τέτοιο εργαλείο ενεργοποιεί ποικίλες δεξιότητες 
όχι µόνο σ’ αυτόν που απευθύνεται και εκτίθεται, αλλά σ’ αυτόν που το σχεδιάζει και το 
κατασκευάζει. Η τελευταία αυτή διάσταση διερευνήθηκε κατά την εφαρµογή της µε 
µελλοντικούς εκπαιδευτικούς σε ένα πρόγραµµα ετήσιας διάρκειας.  

  
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΤΕΡ: ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, 

όπως είναι η λειτουργική ένταξη των εικόνων των βιβλίων στις µαθησιακές 
δραστηριότητες ή η κατασκευή και διδακτική αξιοποίηση οπτικών αναπαραστάσεων, 
όπως είναι τα poster, είναι µια σύνθετη ιστορία. Απαιτεί υψηλό βαθµό συνειδητότητας 
τόσο των δυσκολιών του περιεχοµένου, όσο και των εννοιολογικών δυσκολιών των 
µαθητών. Απαιτεί επίσης αντίληψη των σηµερινών κοινωνικών δεδοµένων και γνώση 
θεωριών για τη µάθηση µέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό περιβάλλον. Απαιτείται επίσης 
εξοικείωση µε διδακτικά εργαλεία και τεχνικές και µε τη σηµασία τους τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Αυτές οι διαστάσεις γίνεται προσπάθεια να 
περιληφθούν στο µάθηµα της ∆ιδακτικής που διδάσκεται στους φοιτητές του Γενικού 
Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Πάτρα, αλλά και στις 
δραστηριότητες των Πρακτικών Ασκήσεων ∆ιδασκαλίας. ∆ιδακτικά εργαλεία που 
στηρίζονται στην ενεργοποίηση της αναλογικής σκέψης και στην ανάπτυξη του 
επιστηµονικού αλφαβητισµού παρουσιάζονται και προτείνεται να χρησιµοποιηθούν σε 
διδακτικούς σχεδιασµούς που βασίζονται σε οπτικές αναπαραστάσεις (π.χ. poster). 
Το µαθησιακό και αισθητικό περιβάλλον των ελληνικών δηµόσιων σχολικών τάξεων  

συνήθως είναι φτωχό, συµβατικό και χωρίς ιδιαίτερα ερεθίσµατα για τους µαθητές και 
τις γνωστικές τους αναζητήσεις. Παρ’ όλο που σε χώρες της Ευρώπης η πραγµατικότητα 
των σχολικών τάξεων είναι καλλίτερη, έρευνες έδειξαν ότι στις περισσότερες αίθουσες 
το εύρος των θεµάτων που εκτίθενται είναι περιορισµένο, ιδιαίτερα στη Β/θµια 
εκπαίδευση (Elliot 2001). Τα εκθέµατα στις αίθουσες διδασκαλίας µπορεί να στοχεύουν 
σε διαφορετικές χρήσεις και ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  µπορεί να 
λειτουργήσουν ως: 
α. ∆ιδακτικό Υλικό που οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν  

ως πηγές συγκεκριµένων πληροφοριών/ παραδειγµάτων, είτε ως απεικονίσεις 
σηµαντικών ιδεών 
β. Παράγοντας επίδρασης του µαθησιακού περιβάλλοντος της τάξης (π.χ.: ειδικότερα 

για την ειδικότητα της Πληροφορικής, τα posters έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για την 
απεικόνιση κανόνων ασφαλείας µέσα στο εργαστήριο) 
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γ. Τρόπος έκφρασης των µαθητών στα πλαίσια διδακτικών δραστηριοτήτων. 
Η κατασκευή ενός poster από κάποιον εκπαιδευτικό µπορεί, εποµένως, να 

λειτουργήσει και για την αναδιαµόρφωση και τον εµπλουτισµό τόσο της διδασκαλίας 
µιας ενότητας όσο και του µαθησιακού περιβάλλοντος της τάξης.   
Στους φοιτητές, που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, παρουσιάζονται στο µάθηµα της 

∆ιδακτικής οι διάφορες χρήσεις του poster και ειδικότερα όσες έχουν σχέση µε τη 
σχολική τάξη, τα µαθησιακά για τους µαθητές οφέλη και οδηγίες για το σχεδιασµό και 
την κατασκευή τους. Στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων ∆ιδασκαλίας ζητείται από 
τους φοιτητές να σχεδιάσουν µια διδακτική παρέµβαση σε συγκεκριµένο αντικείµενο 
του µαθήµατος που διδάσκουν, η οποία να περιλαµβάνει την κατασκευή ενός poster, 
ώστε να το χρησιµοποιήσουν σε µια εικονική διδασκαλία σε οµάδα συµφοιτητών τους. 
Το ίδιο poster µπορούν να το χρησιµοποιήσουν και κατά τη διδασκαλία της ίδιας 
ενότητας σε πραγµατική τάξη. Ένας µεγάλος αριθµός poster έχει παραχθεί από τους 
φοιτητές τα τελευταία χρόνια και η ανάλυσή τους οδήγησε στον εντοπισµό 
χαρακτηριστικών τα οποία έχουν επίσης συζητηθεί και στην ανάλυση διδακτικών poster 
για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στην Α/θµια Εκπαίδευση (Σπηλιωτοπούλου & 
Πόταρη 2004). Στην εργασία αυτή αναλύουµε τη χρήση των poster στη διδασκαλία της 
Πληροφορικής. Ερωτήµατα που προκύπτουν είναι: 
• Τι χαρακτηριστικά έχουν οι διδακτικοί σχεδιασµοί των µελλοντικών εκπαιδευτικών 
της Πληροφορικής, όπως εκφράζονται στα poster τους; 

• Σε ποιο βαθµό χρησιµοποιούνται στοιχεία και προτάσεις του µαθήµατος της 
∆ιδακτικής; 

• Ποια είναι τα οφέλη από τον σχεδιασµό, την κατασκευή και χρήση ενός poster για 
τους φοιτητές-εκπαιδευτικούς; 

Η ανάλυση βασίστηκε σε 150 poster που αναπτύχθηκαν από φοιτητές – 
εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Είκοσι οκτώ από αυτά αναπτύχθηκαν για τη 
διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής στη Β/θµια Εκπαίδευση. Έχουν 
εντοπιστεί τέσσερις άξονες για τη συζήτηση των απεικονίσεων και των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών ενός poster. Στη συνέχεια αναφέρουµε συνοπτικά τους 4 άξονες, 
κυρίως ως βάση για την ανάλυση παραδειγµάτων/ περιπτώσεων poster που ακολουθεί 
σε επόµενη ενότητα: 
• η εννοιολογική δοµή των πληροφοριών που αναπαρίσταται, 
• το είδος των στοιχείων αναπαράστασης και ο συνδυασµός τους, 
• οι επιλογές για την ενεργοποίηση των µαθησιακών διεργασιών αυτού στον 
οποίο απευθύνεται και 

• η τεχνική αρτιότητα αναφορικά µε την οργάνωση των πληροφοριών και το 
αισθητικό αποτέλεσµα. 

Εννοιολογική δοµή: Αναφέρεται στο κατά πόσο ένα poster χρησιµοποιεί ένα ενιαίο 
εννοιολογικό σχήµα (υιοθετεί δηλαδή µια συγκεκριµένη εννοιολογική δοµή) χωρίς να 
παραθέτει τυχαία τα απεικονιστικά του στοιχεία. Η απλή παράθεση απεικονιστικών 
στοιχείων σε ένα poster, χωρίς εµφανή εννοιολογική δόµηση µέσα από τίτλους, 
λεζάντες, εννοιολογικό χάρτη δε συµβάλλει στην κατανόηση των εννοιών από τους 
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µαθητές (meaning-making). Αναφέρεται, επίσης, στο κατά πόσο οι έννοιες του poster 
και η σύνθεσή τους αναδεικνύουν τις έννοιες-κλειδιά του µαθήµατος, ή αν 
επικεντρώνονται σε µια πλευρά του αντικειµένου που διδάσκεται και άλλες πιο 
σηµαντικές ίσως πλευρές παραλείπονται. Ο σχεδιασµός του poster απαιτεί, εννοιολογική 
ανάλυση του περιεχοµένου του µαθήµατος, µια διαδικασία στην οποία ο εκπαιδευτικός 
καλείται να συνδυάσει τις διδακτικές του επιλογές µε το περιεχόµενο και τις έννοιες του 
µαθήµατος, δοκιµάζοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις.  
Απεικονιστικά Σύµβολα: Ο άξονας αυτός αναφέρεται στο είδος των απεικονιστικών 
στοιχείων-συµβόλων που χρησιµοποιούνται στο poster, π.χ. εικόνες, διαγράµµατα, 
φωτογραφίες,, λεκτικά στοιχεία (επεξηγήσεις, τύποι, λεζάντες). Η επιλογή και χρήση 
κατάλληλων απεικονιστικών στοιχείων παίζει σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του. 
Ενεργοποίηση µαθησιακών ∆ιεργασιών: Αναφέρεται στο ρόλο των επιλογών στο 
εννοιολογικό ή απεικονιστικό επίπεδο σχετικά α) µε την ενεργοποίηση µαθησιακών 
διεργασιών, όπως της αναλογικής σκέψης µέσα από τη χρήση µεταφορών, ή ενός 
παιχνιδιού, β) την ανάπτυξη του επιστηµονικού αλφαβητισµού µέσα από αναφορά σε 
κοινωνικές καταστάσεις ή καθηµερινές εµπειρίες, γ) την οργάνωση δραστηριοτήτων που 
δίνουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε τον µαθητή.  
Τεχνική αρτιότητα:  Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του poster που τραβούν το µάτι 
και το κάνουν να είναι αισθητικά ευχάριστο. Σχετίζεται µε την επιλογή των 
απεικονιστικών στοιχείων, αλλά κυρίως µε τη σύνθεση της όλης αναπαράστασης. Η 
κατάλληλη πυκνότητα των πληροφοριών, οµοιοµορφία, χρώµατα και οργάνωση παίζουν 
ρόλο στη συνολική εµφάνιση του poster και στο βαθµό συµµετοχής – δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης µε το µαθητή.  
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ POSTER ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    
Παράδειγµα 1. Ενότητα: Τεχνική µεταγωγής κυκλώµατος- µηνύµατος  

 Ο φοιτητής αυτός έχει επιλέξει για την ανάπτυξη του poster (Σχήµα 1) µια ενότητα 
που διδάσκεται στη Β' τάξη του Α' κύκλου ΤΕΕ, στην ειδικότητα "Υποστήριξης 
Συστηµάτων Υπολογιστών" στο πλαίσιο του µαθήµατος "Μετάδοση ∆εδοµένων και 
∆ίκτυα Υπολογιστών Ι & ΙΙ". Η διαδικασία µετάδοσης δεδοµένων µεταξύ των 
υπολογιστών ενός δικτύου αποτελεί τον κεντρικό θεµατικό άξονα αυτής της ενότητας. 
Το poster αυτό περιλαµβάνει, σχέδιο µαθήµατος, εννοιολογικό χάρτη, δραστηριότητα-
παιχνίδι, και δραστηριότητες αξιολόγησης. Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εννοιολογικά 
δοµηµένο. Ο κύριος στόχος του φαίνεται ότι είναι η ανάδειξη της διαφοράς ανάµεσα στα 
δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος και στα δίκτυα µεταγωγής µηνύµατος. Αρχικά, ο 
φοιτητής κατασκεύασε εννοιολογικό διάγραµµα στο οποίο αναπτύσσονται οι δυο 
διαφορετικές διαδικασίες. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν την επικοινωνία 2 
υπολογιστών (ποµπού - δέκτη) για τη µετάδοση δεδοµένων και τα βήµατα που κάθε 
τεχνική ακολουθεί. Στη συνέχεια έχει αναρτήσει δυο σχηµατικές αναπαραστάσεις 
δικτύων που χρησιµοποιούν την τεχνική µεταγωγής κυκλώµατος και την τεχνική 
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µεταγωγής µηνύµατος ώστε να δοθεί στους µαθητές µια οπτικά µοντελοποιηµένη 
αναπαράσταση για να διευκολυνθούν στη δραστηριότητα-παιχνίδι που ακολουθεί. 
Θέλοντας όχι µόνο να παρουσιάσει την έννοια-κλειδί, αλλά και να εµπλέξει τους 

µαθητές, επινοεί δραστηριότητα στην οποία η µετάδοση δεδοµένων προσοµοιώνεται µε 
τη διαδικασία διεξαγωγής ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, στο poster 
περιλαµβάνονται και οι οδηγίες του παιχνιδιού. Οι µαθητές καλούνται να µετακινήσουν 
τα πιόνια πάνω σε ένα ταµπλό, ακολουθώντας συγκεκριµένους κανόνες. Οι κανόνες του 
παιχνιδιού ορίζονται από την τεχνική µετάδοσης που οι µαθητές θα επιλέξουν να 
χρησιµοποιήσουν. Καλούνται επίσης να καταγράψουν το χρόνο που χρειάζονται, τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τις αλλαγές που προτείνουν ώστε να επιταχυνθεί η 
διαδικασία. Μέσα από το παιχνίδι, στην ουσία ο συγκεκριµένος φοιτητής-εκπαιδευτικός 
προσπαθεί να ενεργοποιήσει την αναλογική σκέψη των µαθητών, ώστε οι µαθητές  να 
κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της ενότητας, για τις οποίες δεν µπορούν να έχουν 
άµεση εµπειρία. Στο τέλος του παιχνιδιού οι οµάδες καλούνται να συµπληρώσουν σε 
φύλλο απαντήσεων τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν, καθώς και να µελετήσουν τους 
χρόνους που σηµείωσαν σε κάθε παρτίδα. Κύριος στόχος του φοιτητή, µε τη 
δραστηριότητα-παιχνίδι αυτή, είναι η αναγνώριση και καταγραφή των πλεονεκτηµάτων 
και µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει κάθε τεχνική από τους ίδιους τους µαθητές.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1: Poster για την ενότητα «Τεχνική µεταγωγής κυκλώµατος-µηνύµατος» 
 
Τέλος, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, οργανώνει δυο απλές ασκήσεις-δραστηριότητες. Η 
πρώτη βασίζεται στον συσχετισµό λέξεων-εννοιών (από τον χώρο µετάδοσης 
δεδοµένων) µε οντότητες-έννοιες του παιχνιδιού. Για παράδειγµα “µήνυµα προς 
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µετάδοση → πιόνι”. Στη δεύτερη, ο φοιτητής-εκπαιδευτικός στοχεύει στην ανάπτυξη 
µιας µορφής επιστηµονικού αλφαβητισµού. Οι µαθητές καλούνται να καταγράψουν δυο 
παραδείγµατα από την καθηµερινή τους ζωή στα οποία η επικοινωνία επιτυγχάνεται µε 
µεταγωγή κυκλώµατος και µεταγωγή µηνύµατος αντίστοιχα, δικαιολογώντας 
κατάλληλα την απάντησή τους.  
∆υνατά σηµεία του πόστερ αυτού είναι η εννοιολογική δοµή του και η δυνατότητα να 

ενεργοποιήσει τις µαθησιακές διεργασίες των µαθητών. Αποκαλύπτει τις διδακτικές 
σκέψεις και επιλογές του φοιτητή, ο οποίος έχει προσπαθήσει να συνδυάσει διάφορες 
τεχνικές του µαθήµατος της ∆ιδακτικής και να τις συσχετίσει µε τις εννοιολογικές 
ιδιαιτερότητες της ενότητας. Φανερώνει, επίσης δηµιουργικότητα στο σχεδιασµό 
(Loveless 2002), περισσότερο στο επίπεδο της κατανόησης του περιεχοµένου και 
εποµένως της πλευράς του poster ως εργαλείου σκέψης και λιγότερο στα τεχνικά και 
αισθητικά χαρακτηριστικά του ώστε να γίνει µια ενδιαφέρουσα οπτική αναπαράσταση.  
 
Παράδειγµα 2. Ενότητα: Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
Στο δεύτερο παράδειγµα poster που αναλύουµε, ο φοιτητής έχει επιλέξει την ενότητα 

του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου που διδάσκεται στα πλαίσια του µαθήµατος 
"Πληροφορική Γυµνασίου" και εξαρτάται από τις επιλογές του καθηγητή αν θα διδαχθεί 
στη διάρκεια της Α', Β' ή Γ' τάξης Γυµνασίου. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί 
µια από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου (Internet). Κύριος στόχος του 
φοιτητή είναι να παρουσιάσει τα βασικά βήµατα στη διαδικασία αποστολής και λήψης 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Αρχικά ο φοιτητής παρουσιάζει µια ιστορική αναδροµή στις 
µεθόδους ανταλλαγής µηνυµάτων (π.χ.: ταχυδροµικά περιστέρια, σήµατα καπνού, 
αγγελιοφόροι, κ.λ.π.). Με αυτό τον τρόπο στοχεύει να αναπτύξει µια µορφή 
επιστηµονικού αλφαβητισµού αφού οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν για 
διαφορετικές µορφές επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί από τον άνθρωπο. Στη 
συνέχεια ο φοιτητής παρουσιάζει τη διαδικασία µετάδοσης και λήψης µηνυµάτων µέσω 
του ηλ. ταχυδροµείου χρησιµοποιώντας 2 σχηµατικές αναπαραστάσεις (Σχήµα 2). Η 
πρώτη   παρουσιάζει την παραδοσιακή διαδικασία αποστολής και λήψης αλληλογραφίας 
µέσω των ΕΛΤΑ ενώ η δεύτερη τη διαδικασία αποστολής και λήψης e-mail µέσω του 
προγράµµατος Outlook Express. Η δοµή του poster είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η 
αντιστοίχηση µεταξύ παραδοσιακής αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε 
κάθε διακριτό βήµα, για παράδειγµα: “Αποστολέας→Σύνθεση Μηνύµατος στο 
πρόγραµµα Outlook Express”. H µεταφορά αυτή που χρησιµοποιεί ο φοιτητής 
αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της αναλογικής σκέψης των µαθητών.  
Το poster µπορεί να χαρακτηριστεί ως εννοιολογικά δοµηµένο, αφού περιλαµβάνει 

εννοιολογικό χάρτη ο οποίος συνοψίζει τις βασικές έννοιες της ενότητας και τα βήµατα 
αποστολής και λήψης µηνυµάτων. Επίσης ο φοιτητής προσπαθεί να ενεργοποιήσει τις 
µαθησιακές διεργασίες των µαθητών (χρήση µεταφοράς και ανάπτυξη του 
επιστηµονικού αλφαβητισµού), ενσωµατώνοντας τεχνικές του µαθήµατος της 
∆ιδακτικής. Η επιλογή ενός πλήθους απεικονιστικών συµβόλων, όπως εικόνες µε 
κατάλληλες λεζάντες, διαγράµµατα, κ.λ.π., οδηγούν σε ένα καλό αισθητικά αποτέλεσµα 
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µε καλή οργάνωση των πληροφοριών που αφορούν το περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
ενότητας. Το µόνο αδύνατο σηµείο του poster είναι η έλλειψη δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της διδακτικής ενότητας. Ασφαλώς αυτές οι πλευρές της διδασκαλίας 
µπορούν να αναπτυχθούν συµπληρωµατικά µε το poster από τον εκπαιδευτικό στην 
τάξη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2: Poster για την ενότητα «Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο» 
 
Παράδειγµα 3. Ενότητα: Ασφάλεια ∆ικτύου 

 Στο τρίτο παράδειγµα poster που αναλύουµε, ο φοιτητής έχει επιλέξει την ενότητα 
της Ασφάλειας ∆ικτύου που διδάσκεται στη Β' τάξη του Α' κύκλου ΤΕΕ, στην 
ειδικότητα "Πληροφορικής – ∆ικτύων Η/Υ" στα πλαίσια του µαθήµατος "Βασικές 
Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου". Η ασφάλεια αποτελεί κεντρικό θέµα για όλες τις υπηρεσίες του 
∆ιαδικτύου (Internet) καθώς και για προηγµένες υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό εµπόριο, 
τραπεζικές συναλλαγές µέσω Internet (e-banking), όρους που οι µαθητές έχουν ακούσει 
στην καθηµερινή τους ζωή.  
Αρχικά ο φοιτητής παρουσιάζει παραδείγµατα ασφάλειας και ειδικότερα 

πιστοποίησης της ταυτότητας ενός ατόµου από την καθηµερινή ζωή. Για παράδειγµα 
χρήση δακτυλικών αποτυπωµάτων, ίριδας, κτλ, µε βασικό στόχο να κατανοήσουν οι 
µαθητές γιατί είναι σηµαντικό να πιστοποιείται η ταυτότητα ενός ατόµου, ώστε να 
αποφεύγεται η υποκλοπή δεδοµένων ή η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε µια περιοχή.  
Στα πλαίσια ανάπτυξης του επιστηµονικού αλφαβητισµού οι µαθητές µπορούν να 
δώσουν και άλλα παραδείγµατα από την καθηµερινή τους ζωή (όπου χρησιµοποιείται η 
ασφάλεια - πιστοποίηση) αλλά και να ξεφυλλίσουν ένα ενσωµατωµένο στο poster βιβλίο 
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παραδειγµάτων από επιθέσεις εισβολέων µέσω του ∆ιαδικτύου σε ιστοσελίδες (Σχήµα 
3). Στη συνέχεια ο φοιτητής παρουσιάζει τα βασικά βήµατα στη διαδικασία 
κρυπτογράφησης δεδοµένων µε χρήση ιδιωτικού και δηµόσιου κλειδιού. Αν και ο 
φοιτητής επιλέγει να µη χρησιµοποιήσει εννοιολογικό χάρτη, οι λέξεις κλειδιά της 
συγκεκριµένης ενότητας (όπως Κρυπτογραφία, Ψηφιακές Υπογραφές, κ.α.) 
τοποθετούνται γύρω από ένα κεντρικό διάγραµµα αναπαράστασης των βηµάτων 
κρυπτογραφίας. Ακολουθώντας τα βήµατα πάνω σε αυτό το διάγραµµα οι µαθητές 
ολοκληρώνουν τα απαραίτητα βήµατα/ στάδια στην κρυπτογραφία δεδοµένων.  Με αυτό 
τον τρόπο ο συγκεκριµένος φοιτητής – εκπαιδευτικός δεν παρουσιάζει απλά τις έννοιες 
κλειδιά της ενότητας αλλά προσπαθεί να ενεργοποιήσει τις µαθησιακές διεργασίες των 
µαθητών επιτρέποντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το µαθητή και 
παρουσιάζοντας µια οπτική αναπαράσταση της διαδικασίας κρυπτογράφησης 
δεδοµένων. Σε αυτή την κατεύθυνση ο φοιτητής έχει επίσης ενσωµατώσει στο poster και 
ένα παράδειγµα ελέγχου πρόσβασης σε τράπεζα και ένα σχήµα µε τον τρόπο 
προστασίας ενός τοπικού δικτύου µε χρήση Τείχους Προστασίας  (Firewall).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3: Poster για τη διδακτική ενότητα «Ασφάλεια ∆ικτύου» 
 
Τέλος στο πλαίσιο του επιστηµονικού αλφαβητισµού, ο φοιτητής έχει τοποθετήσει 

στο κάτω µέρος του poster µια γελοιογραφία µε την οποία προσπαθεί να εισάγει τους 
µαθητές στον προβληµατισµό για την ανωνυµία στο Internet. Κύριος στόχος του 
φοιτητή µε αυτή τη δραστηριότητα είναι να καταγράψουν οι µαθητές περιπτώσεις στις 
οποίες απαιτείται πιστοποίηση και ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο και βάσει όσων έχουν ήδη 
παρουσιαστεί να αναφέρουν µεθόδους προστασίας ή πιστοποιηµένης πρόσβασης. Το 
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συγκεκριµένο poster περιλαµβάνει ενδιαφέρουσες ιδέες-τεχνικές και αποκαλύπτει τις 
διδακτικές επιλογές του φοιτητή που στοχεύουν στην ενεργοποίηση της αναλογικής 
σκέψης των µαθητών, στην προώθηση του επιστηµονικού αλφαβητισµού και στην 
αλληλεπίδραση µε τους µαθητές µέσα από το βιβλίο παραδειγµάτων. Φανερώνει, επίσης 
δηµιουργικότητα στο σχεδιασµό, τόσο στο επίπεδο της κατανόησης του περιεχοµένου 
και εποµένως της πλευράς του poster ως εργαλείου σκέψης όσο και από πλευράς 
τεχνικής αρτιότητας.    
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μια εικόνα βρίσκεται σε αναλογική σχέση µε το αντικείµενο αναφοράς της και η 

πρόσληψή του εικονικού µηνύµατος βασίζεται κυρίως στη σχέση οµοιότητας µε την 
πραγµατικότητα. Το poster έχει ως αντικείµενο αναφοράς την επιστηµονική 
πραγµατικότητα, όπως εκφράζεται µέσα από τις συγκεκριµένες έννοιες και η κατανόηση 
των όσων απεικονίζει βασίζεται όχι µόνο στην πρόσληψη των στοιχείων του, αλλά της 
σχέσης τους µε το εννοιολογικό σύστηµα της γνωστικής περιοχής που αντιπροσωπεύει. 
Αυτή είναι η δύναµή του ως οπτικού εργαλείου σκέψης τόσο κατά την ανάπτυξή του 
από τον εκπαιδευτικό όσο και κατά τη λειτουργία του µε τους µαθητές στην τάξη. Τα 
poster που αναπτύχθηκαν λειτούργησαν για τους φοιτητές ως εργαλεία κατασκευής του 
περιεχοµένου της γνώσης για τους µαθητές τους.  
Τα χαρακτηριστικά τους δείχνουν ότι απαίτησαν την ανάλυση περιεχοµένου, την 

αναζήτηση κατάλληλων διδακτικών µέσων και τεχνικών, την ανάπτυξη της 
δηµιουργικότητας για τους φοιτητές – εκπαιδευτικούς (Loveless 2002) και τέλος την 
οργάνωση και δόµηση των επιλεγµένων απεικονιστικών στοιχείων. Οι φοιτητές 
διερεύνησαν επικοινωνιακούς δρόµους ανάµεσα στους ίδιους και τη γνώση, ανάµεσα 
στη γνώση και στους µαθητές τους και ανάµεσα στους ίδιους και στους µαθητές τους. 
Αυτό υποστήριξε την ανάπτυξη του επιπέδου συνειδητότητας των φοιτητών, καθώς η 
διαδικασία του σχεδιασµού, κατασκευής και χρήσης του poster στη διδασκαλία 
απαίτησε και συνειδητότητα δράσης (awareness in action) και συνειδητότητα της 
επιστήµης της δράσης (awareness-in-discipline) και συνειδητότητα της συµβουλευτικής 
αξίας (awareness-in-councel) (Mason 1998). Το να είναι κάποιος καλός εκπαιδευτικός 
και να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει απέχει από τον εκπαιδευµένο εκπαιδευτικό που 
επιδιώκει την βελτίωση ενός γνωστικού αντικείµενου και αυτός απέχει από αυτόν που 
ενδιαφέρεται για το πώς το περιεχόµενο και οι έννοιες θα γίνουν ένα µέρος από την 
εµπειρία των µαθητών και για το πώς θα βελτιωθεί από τη σχέση του µε άλλους 
συναδέλφους του. Τα poster που εξετάσαµε πέρα από τα οποία χαρακτηριστικά 
µπορούµε να εντοπίσουµε, αποκαλύπτουν τη διαδικασία που ο κάθε φοιτητής 
ακολούθησε για να παράγει µια απεικονιστική αναπαράσταση της διδακτικής ενότητας 
που να έχει ενδιαφέρον για τους µαθητές του. Η ανάπτυξη για παράδειγµα του 
παιχνιδιού στο πρώτο poster υποδηλώνει και ανάλυση του περιεχοµένου και εντοπισµό 
της πιθανής δυσκολίας που µπορεί να έχει και ενδιαφέρον για το πώς ο µαθητής θα 
βιώσει το σηµείο αυτό µέσα από ένα παιχνίδι. Η δηµιουργία ενός ολόκληρου βιβλίου 
παραδειγµάτων µε εισβολές στο ∆ιαδίκτυο φανερώνει την αναζήτηση παραδειγµάτων 
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για προσέλκυση του ενδιαφέροντος των µαθητών, διεύρυνση του γνωστικού πεδίου 
τους, εξοικείωση µε πραγµατικά προβλήµατα στην ασφάλεια των δικτύων. Η εµπειρία 
από την εφαρµογή στα εργαστήρια της Πρακτικής Άσκησης ∆ιδασκαλίας και στις 
σχολικές τάξεις συνηγορεί στο ότι τα poster έχουν ισχυρή και διαµορφωτική δύναµη στη 
δηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος και κινητοποίησης των µαθητών. Από την άλλη 
µεριά έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές να επιλέξουν στοιχεία του µαθήµατος της 
∆ιδακτικής, όπως εννοιολογικούς χάρτες, αποκόµµατα εφηµερίδων, µεταφορές και να 
τα εφαρµόσουν στις διδακτικές τους παρεµβάσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι τον 
πολυδιάστατο ρόλο τους ως οπτικό εργαλείο σκέψης. 
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