
3Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ                                                                                                   61 

 

Δθπαηδεπηηθή Πύιε Ννηίνπ Αηγαίνπ – www.epyna.gr 

ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ WEBQUEST ΔΝΑΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΔ 

ΒΑΖ ΠΟΛΛΑΠΛΔ ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΟΜΖ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

 

 

Κσπαριζία A. Παπανικολάοσ 
Σσν. Ερεσνήηρια 

spap@di.uoa.gr 

 

Μαρία Γρηγοριάδοσ 
Αν. Καθηγήηρια  

gregor@di.uoa.gr 

Τμήμα Πληροθορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιζηήμιο Αθηνών 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Τν Γηαδίθηπν σο πεγή πεξνθνξίαο απνηειεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο κάζεζεο. Ωζηόζν έλα ζεκαληηθό εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα 

νξγαλώζνπκε θαη λα θαηεπζύλνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ ζηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο πιηθνύ ζην 

Γηαδίθηπν πξνο ην νπζηαζηηθό, ην ρξήζηκν, ην αμηόινγν κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Σηελ 

εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε κία πξνζέγγηζε νξγάλσζεο καζεκάησλ πνπ νλνκάδεηαη WebQuest. Έλα 

WebQuest απνηειεί κία δξαζηεξηόηεηα θαηεπζπλόκελεο δηεξεύλεζεο  θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ 

λα ιύζνπλ έλα πξόβιεκα θαη αμηνπνηνύλ ην Γηαδίθηπν σο βαζηθή πεγή πιεξνθνξίαο αιιά ζπρλά όρη κνλαδηθή. 

Τα WebQuests ζρεδηάδνληαη ώζηε λα νξηνζεηνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ, λα εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο παξά ζηελ απιή αλαδήηεζή ηεο, θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

αλαιπηηθή, ζπλζεηηθή ζθέςε θαη θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα. Δπίζεο, δηεπθνιύλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην ζρεδηαζκό 

καζεκάησλ νξίδνληαο ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηε δνκή πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ απηά ηα καζήκαηα. Ωο 

δείγκα γξαθήο παξνπζηάδνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην καζήκαηνο «Ταμηδεύνληαο ζην Δζσηεξηθό ηνπ 

Υπνινγηζηή» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Β’Γπκλαζίνπ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2004-2005 ζην 3ν Γπκλάζην 

Ηξαθιείνπ Αηηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθώλ κνλάδσλ ελόο ππνινγηζηή θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ 

ζε ζέκαηα αγνξάο θαη αλαβάζκηζεο ππνινγηζηή. Σην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ σο 

βαζηθή πεγή πιεξνθόξεζεο ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Υ.Σ. θαη ην Γηαδίθηπν. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Γηαδίθηπν, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Υ.Σ, WebQuest  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα θαηλνηόκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ε επξεία ηνπ απνδνρή από ηηο λεαξέο 

ειηθίεο θαιιηέξγεζαλ ηελ ηδέα ηεο αμηνπνίεζήο ηνπ σο έλα εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σν Γηαδίθηπν παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνύλ από ηελ 

πξνϋπάξρνπζα ηερλνινγία ησλ επνπηηθώλ κέζσλ (πξνβνιή δηαθαλεηώλ, video, θ.ι.π.). Απηά είλαη, 

νη πνιιαπιέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη (Παγθόζκηνο Ιζηόο, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, θ.ιπ.), ε 

ππεξκεζηθή ηνπ δνκή θαζώο θαη ε αιιειεπηδξαζηηθόηεηά ηνπ κε ην ρξήζηε. Ιδηαίηεξα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιιαπινύο ηξόπνπο 

σο πεγή πιεξνθνξίαο, κέζν δεκνζίεπζεο αιιά θαη επηθνηλσλίαο (Stepien et al., 2000; Γθνύηζηαο, 

2000, Καζθαληάκε, 2001, Νηθνιαίδνπ θαη Γηαθνπκάηνπ, 2001; Παπαληθνιάνπ θά., 2002;).  

Δζηηάδνληαο ζην Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από ηνπο 

καζεηέο ζηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε όηη έλα πξόβιεκα πνπ 

πξνθύπηεη είλαη όηη ε αλαδήηεζε ησλ καζεηώλ ζπρλά θαηαιήγεη ζε πιεξνθνξία πνπ δελ 

εμππεξεηεί εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Δπνκέλσο, έλα ζεκαληηθό εξώηεκα πνπ αμίδεη λα 

δηεξεπλήζνπκε είλαη κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα νξγαλώζνπκε θαη λα θαηεπζύλνπκε ηε 
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δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ ζηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο πιηθνύ ζην Γηαδίθηπν πξνο ην νπζηαζηηθό, 

ην ρξήζηκν, ην αμηόινγν κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. ε απηήλ ηελ 

θαηεύζπλζε, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αλαπηπρζεί κία πξνζέγγηζε νξγάλσζεο καζεκάησλ πνπ 

νλνκάδεηαη WebQuest (Dodge, 1999; WebQuest Πεγέο, 2005). Έλα WebQuest απνηειεί κία 

δξαζηεξηόηεηα θαηεπζπλόκελεο δηεξεύλεζεο (Μαηζαγγνύξαο, 2001; Βνζληάδνπ, 2001) θαηά ηελ 

νπνία νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ιύζνπλ έλα πξόβιεκα θαη αμηνπνηνύλ ην Γηαδίθηπν σο βαζηθή 

πεγή πιεξνθνξίαο αιιά ζπρλά όρη κνλαδηθή. ε έλα κάζεκα απηήο ηεο κνξθήο, ε πιεξνθνξία 

απνηειεί ην πξσηνγελέο πιηθό πξνο επεμεξγαζία θαη νηθνδόκεζε λέαο γλώζεο. Σα WebQuests 

ζρεδηάδνληαη ώζηε λα νξηνζεηνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ, λα εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο παξά ζηελ απιή αλαδήηεζή ηεο, θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ αλαιπηηθή, ζπλζεηηθή ζθέςε θαη θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα (Dodge, 1999; 

Brown Yoder, 1999). Δπίζεο, δηεπθνιύλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην ζρεδηαζκό καζεκάησλ 

νξίδνληαο ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηε δνκή πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ απηά ηα καζήκαηα. 

ε έλα κάζεκα πνπ νξγαλώλεηαη σο έλα WebQuest, νη καζεηέο θαινύληαη λα αμηνπνηήζνπλ 

σο βαζηθή πεγή πιεξνθνξίαο ην Γηαδίθηπν. Λόγσ όκσο ησλ ζύκθπησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

απνπξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο γλσζηηθήο ππεξθόξησζεο πνπ ζπρλά  αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο ζε 

έλα ππεξκεζηθό πεξηβάιινλ όπσο ην Γηαδίθηπν, είλαη ακθίβνιν εάλ ε ειεύζεξε πινήγεζε θαη 

αλαδήηεζε αξθεί γηα λα νδεγήζεη ζηε κάζεζε (Hammond & Allison, 1989), (Jonassen, 1991), θαη 

ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ελόο καζήκαηνο (Romiszowski, 1990). Δλδείθλπηαη 

επνκέλσο, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο από ηνπο καζεηέο λα πεξηνξίδεηαη αξρηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεγέο όπσο δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη αμηνινγεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό, θαη 

ζηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηηο δεμηόηεηεο ηνπ καζεηή θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ε 

αλαδήηεζε λα επεθηείλεηαη ζε άιιεο πεγέο ζην Γηαδίθηπν. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, ηελ αμηνιόγεζή ηεο, ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηεο κε βάζε ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο. Κεληξηθόο ζεσξείηαη ν ξόινο ηνπ 

θαζεγεηή, ν νπνίνο πξνεηνηκάδεη ην ζελάξην ηνπ καζήκαηνο, ζρεδηάδεη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηόηεηεο, επηιέγεη πεγέο, θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο 

αλάκεζα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηνπο καζεηέο ππνζηεξίδνληάο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη 

δηακνξθώλνληαο έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο καζεηέο  απαιιαγκέλνο από ην ξόιν ηεο 

απζεληίαο, ηνπ κνλαδηθνύ θαηόρνπ θαη κεηαδόηε ηεο γλώζεο (Βνζληάδνπ, 2005).  

Θεσξώληαο όηη ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα αξρηηεθηνληθήο ππνινγηζηώλ ζε λεαξνύο καζεηέο ζα 

πξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ ηόζν ζεσξεηηθά όζν θαη πξαθηηθά ην ζέκα ηεο ζύλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ελόο ππνινγηζηή θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηώλ θαη ηε δεκηνπξγία 

πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηόζν ηε κνξθή όζν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, 

πξνηείλνπκε έλα πιαίζην δηδαζθαιίαο πνπ ζπλδπάδεη απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ζε πεγέο. πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε έλα ζρέδην καζήκαηνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηε δνκή, ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ππνινγηζηή, όπνπ νη 

καζεηέο αλαδεηνύλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ πιεξνθνξίεο από πνιιαπιέο πεγέο (ζρνιηθό εγρεηξίδην 

πνπ ζεσξεηηθά πξνζεγγίδεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ελόο ππνινγηζηή, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό 

Γ.Δ.Λ.Τ.. πνπ ζπλδπάδεη ζεσξεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ζηνηρεία από ηελ αγνξά ππνινγηζηώλ θαη 

παξέρεη έλα εηθνληθό εξγαζηήξην, πεγέο από ην Γηαδίθηπν πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ππνινγηζηώλ), θαη εκπιέθνληαη ζε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο 

πεξηεξγάδνληαη έλαλ πξαγκαηηθό ππνινγηζηή, ζπλαξκνινγνύλ έλαλ ππνινγηζηή ζην εηθνληθό 

εξγαζηήξην ηνπ Γ.Δ.Λ.Τ.. θαη αλαδεηνύλ πξνζθνξέο πξαγκαηηθώλ ππνινγηζηώλ ζην Γηαδίθηπν. 

Δπίζεο, νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξσηήκαηα θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηναμηνινγνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο. ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη 
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λα θαιπθζνύλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ζην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αλαβάζκηζεο ελόο ππνινγηζηή 

πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ελόο ππνινγηζηή, όζν θαη ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ «ειεθηξνληθώλ ζθνππηδηώλ» πνπ  αλαπόθεπθηα δεκηνπξγνύληαη από ηελ 

ηαρύηαηε εμέιημε ηνπ πιηθνύ ηνπ. Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην αθνινπζεί ηε δνκή ελόο WebQuest 

επεθηείλνληαο (α) ηηο πξνηεηλόκελεο πεγέο αλαδήηεζεο πιηθνύ θαη εθηόο ηνπ Γηαδηθηύνπ, θαζώο 

θαη (β) ηε δξάζε ησλ καζεηώλ ζε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

εθαξκόζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαη λα πεηξακαηηζηνύλ. Σν ζελάξην καζήκαηνο 

«Σαμηδεύνληαο ζην Δζσηεξηθό ηνπ Τπνινγηζηή» ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε Β‟ Γπκλαζίνπ ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2004-2005 ζην 3ν Γπκλάζην Ηξαθιείνπ Αηηηθήο. 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ WEBQUEST 

Η δνκή ελόο WebQuest πεξηιακβάλεη πεδία ηα νπνία ζηνρεύνπλ λα εηζάγνπλ βεκαηηθά ην 

καζεηή ζην ζέκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, λα ηνλ ελεκεξώζνπλ γηα ην ξόιν πνπ ζα αλαιάβεη ζε 

απηήλ, λα νξηνζεηήζνπλ θαη έκκεζα λα θαηεπζύλνπλ ηελ εξγαζία ηνπ. Καηά ηε ζρεδίαζε ελόο 

WebQuest ν θαζεγεηήο ζέηεη ην ζθνπό θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο, ηηο 

πξσηνγελείο πεγέο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα αλαδεηήζνπλ πιηθό, ηα εξσηήκαηα πνπ ζα 

νξηνζεηήζνπλ θαη ζα θαηεπζύλνπλ ηε δηεξεύλεζε ησλ καζεηώλ πξνο ηα πξνζθνθώκελα 

απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ε πιήξεο πεξηγξαθή ελόο WebQuest πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ζηελ ηάμε παξέρνληαο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο ησλ ζηόρσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο αιιά θαη ζπκβνπιέο ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ πηζαλά 

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα έλα ζελάξην καζήκαηνο WebQuest πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ πεδία: 

 Δηζαγσγή: γεληθή εηζαγσγή ζηε δξαζηεξηόηεηα θαη ζην ζέκα ηνπ καζήκαηνο κε έλαλ 

ειθπζηηθό ηξόπν πνπ λα πξνεηνηκάδεη ην καζεηή θαη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 

 Δξγαζία: παξνπζηάδεη ην ξόιν ησλ καζεηώλ θαη νξίδεη ηελ εξγαζία πνπ πξόθεηηαη λα 

αλαιάβνπλ. 

 Γηαδηθαζία: πεξηγξάθεη πσο νη καζεηέο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ / επηηειέζνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο. Η πεξηγξαθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη μεθάζαξα βήκαηα, πξνηεηλόκελεο πεγέο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία γηα ηελ αλαδήηεζε θαη νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Αμηνιόγεζε: πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο, ζέηεη  

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. 

 Σπκπέξαζκα: ζπλνςίδεη απηά πνπ νη καζεηέο πέηπραλ ή έκαζαλ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο  ή ηνπ καζήκαηνο. 

 Η ζειίδα ηνπ θαζεγεηή: νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ πξνο εθπαηδεπηηθνύο. 

Όζνλ αθνξά ζην θύιιν εξγαζίαο κε ην νπνίν νη καζεηέο εξγάδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, απηό ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα πεδία: Δηζαγσγή,  Δξγαζία, Γηαδηθαζία, Σπκπέξαζκα. 

Ο ζρεδηαζκόο ζελαξίσλ καζεκάησλ WebQuest είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο θαη εδώ αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε όηη ππάξρνπλ άηππεο θνηλόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ αληαιάζζνπλ WebQuest, ζηε 

κνξθή πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαη εκπεηξίεο από ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε κέζα από 

ην πεδίν “ζειίδα ηνπ θαζεγεηή” πνπ απηά πεξηιακβάλνπλ. Γηάθνξνη δηθηπαθνί ηόπνη 

ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο θνηλόηεηεο, επηηξέπνληαο ηελ θαηάζεζε θαη απόθηεζε WebQuest 

δξαζηεξηνηήησλ ζε πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα γηα δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο 

(WebQuest Πεγέο, 2005). Γείγκαηα WebQuest παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηα (Παπαληθνιάνπ, 2004, 

Υαξδαινύπα, 2004). 

Κξίζηκα ζεκεία ζην ζρεδηαζκό WebQuest απνηεινύλ (α) ε εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ έξγνπ: κε 

ζηόρν ηε δηαζεκαηηθόηεηα, (β) ε πξνζσπηθή αμία γηα ηνπο καζεηέο, (γ) ε πνηόηεηα ησλ 
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πξνηεηλόκελσλ πεγώλ ζην Γηαδίθηπν, (δ) νη ρξνληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ, (ε) νη δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο θαη δηαζεζηκόηεηα 

πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ, (ζη) ε έθηαζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζέκαηνο, (δ) ε θαηλνηνκία θαη 

πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο. 

Δδώ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ε επηινγή ησλ πξνηεηλόκελσλ πεγώλ ζηηο νπνίεο ζα 

βαζηζηεί ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο από ηνπο καζεηέο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε άμνλεο: 

 ην πεξηερόκελό ηνπο, ώζηε  ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ λα είλαη ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ, ην πιηθό ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ, θαη 

ε παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ λα είλαη θαηαλνεηή, ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή γηα ηνπο 

καζεηέο, 

 ηε κνξθή ηνπο (ζρεδηαζκόο site), ώζηε ε πνιππινθόηεηά ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

δεμηόηεηεο πινήγεζεο ησλ καζεηώλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε έλα WebQuest ζελάξην καζήκαηνο ζην νπνίν σο βαζηθέο πεγέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ην ζρνιηθό βηβιίν, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. θαη ην Γηαδίθηπν κε 

ζηόρν λα θαιπθζνύλ δηάθνξεο πηπρέο ζην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αλαβάζκηζεο ελόο ππνινγηζηή 

θαη νη καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη καζεηέο κέζα από ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. αληινύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ ελόο ππνινγηζηή θαη ζπλζέηνπλ νη ίδηνη έλαλ ππνινγηζηή, ελώ κέζα 

από ην Γηαδίθηπν αληινύλ πιηθό ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο πξνδηαγξαθέο ελόο ππνινγηζηή, πιηθό 

πνπ αλαλεώλεηαη δηαξθώο ιόγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. 

 

ΔΝΑΡΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: «ΣΑΞΗΓΔΤΟΝΣΑ ΣΑ ΑΓΤΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ» 

Σν ζελάξην καζήκαηνο «Σαμηδεύνληαο ζην Δζσηεξηθό ηνπ Τπνινγηζηή» εθαξκόζηεθε ζηελ 

Β‟Γπκλαζίνπ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2004-2005, ζην 3ν Γπκλάζην Ηξαθιείνπ Αηηηθήο, ζην 

Κεθάιαην «Σα κέξε ηνπ Τπνινγηζηή», Μάζεκα «ην Δζσηεξηθό ηνπ Τπνινγηζηή» θαη κέξνο ηνπ 

Μαζήκαηνο «Η πεξηθεξεηαθή κλήκε» πνπ ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαιύπηνπλ 6 

δηδαθηηθέο ώξεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην θάιπςε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ώξεο. Οη καζεηέο έρνπλ 

ήδε δηδαρζεί θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θύξηα κλήκε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνλ 

επεμεξγαζηή θαη έρνπλ κειεηήζεη ην ζρεηηθό κάζεκα από ην ζρνιηθό βηβιίν. Δπίζεο, ζην 

πξνεγνύκελν κάζεκα νη καζεηέο είδαλ ην εζσηεξηθό ελόο παιηνύ ππνινγηζηή όπνπ αλαγλώξηζαλ 

ηε κεηξηθή πιαθέηα, ηε κλήκε RAM, ηνλ επεμεξγαζηή, ην ζθιεξό δίζθν, ηνλ νδεγό δηζθέηαο, ηηο 

θάξηεο επέθηαζεο.  

 

1. Φύιιν Δξγαζίαο  

Οη καζεζηαθνί ζηόρνη ηνπ ζελαξίνπ «Σαμηδεύνληαο ζην Δζσηεξηθό ηνπ Τπνινγηζηή» ζηελ Β‟ 

Γπκλαζίνπ είλαη: νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε (α) λα αλαγλσξίδνπλ ηηο κνλάδεο θαη ηα δηάθνξα 

εμαξηήκαηα πνπ απαξηίδνπλ έλαλ ππνινγηζηή θαζώο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, (β) 

λα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξόπν πνπ νη κνλάδεο ελόο ππνινγηζηή επηθνηλσλνύλ θαη ζπλεξγάδνληαη, (γ) 

λα αλαθέξνπλ ηηο κνλάδεο ελόο ππνινγηζηή πνπ επηδέρνληαη αλαβάζκηζε, θαη (γ) λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ ηαρύηαηε εμέιημε ησλ ππνινγηζηώλ θαη ην πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη από ηα 

«ειεθηξνληθά ζθνππίδηα» πνπ αλαπόθεπθηα δεκηνπξγνύληαη.  

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ήηαλ ην ζρνιηθό 

βηβιίν, ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.., θαη ζπγθεθξηκέλνη δηθηπαθνί ηόπνη ζην Γηαδίθηπν. 

Σν ζρνιηθό βηβιίν παξέρεη γεληθέο ζεσξεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο βαζηθέο κνλάδεο ελόο 

ππνινγηζηή θαη αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 
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ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ ελόο ππνινγηζηή, όπσο ηαρύηεηα επεμεξγαζηή, ηύπνπο 

θύξηαο κλήκεο, καδί κε πιεξνθνξίεο γηα ην πσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά αλαθέξνληαη 

ζην ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. Σέινο, ζε δηάθνξνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ζπλαληάκε πξαθηηθέο νδεγίεο-

ζπκβνπιέο γηα ηελ αγνξά θαη αλαβάζκηζε ππνινγηζηή, όπσο ζηελ εθπαηδεπηηθή πύιε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο αιιά θαη ζε δηάθνξνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο εηαηξεηώλ. Οη δηθηπαθνί ηόπνη 

πνπ πξνηείλνληαη είλαη αξθεηνί κε ζηόρν λα θαιύςνπλ έλα αλνκνηνγελέο θνηλό σο πξνο ηηο 

δεμηόηεηεο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν, όπσο ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζε κηα 

ζρνιηθή ηάμε. 

To θύιιν εξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο κε ην νπνίν εξγάζηεθαλ νη καζεηέο, 

πεξηιακβάλεη ηα πεδία: Δηζαγσγή, Δξγαζία, Πεγέο, Γηαδηθαζία, Αμηνιόγεζε, Σπκπέξαζκα, ηνπ 

WebQuest «Σαμηδεύνληαο ζην Δζσηεξηθό ηνπ Τπνινγηζηή» όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 

1..  ΟΟη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ην ζέκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο από ηελ Δηζαγσγή, γηα ην ξόιν πνπ 

ζα αλαιάβνπλ από ηελ Δξγαζία, γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθπνλήζνπλ από ηε Γηαδηθαζία. ην 

ζπγθεθξηκέλν WebQuest, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

ρξεζηκνπνηώληαο αξρηθά ην ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. θαη ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλεο πεγέο από ην 

Γηαδίθηπν νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην πεδίν Πεγέο. Η αλαδήηεζε πιηθνύ ζην Γ.Δ.Λ.Τ.. έρεη σο 

ζηόρν λα ππελζπκίζεη ζηνπο καζεηέο θάπνηα ζεσξεηηθά ζέκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

επεμεξγαζηή θαη ηεο κλήκεο θαη λα ηνπο δώζεη ζηνηρεία γηα πξαγκαηηθνύο επεμεξγαζηέο θαη chip 

κλήκεο (Γηαδηθαζία - Δξσηήζεηο 1 θαη 2). ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ηελ 

Δξώηεζε 3 θαη λα εξγαζηνύλ κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ώζηε λα 

απνθηήζνπλ κία ζπλνιηθή εηθόλα ελόο ζύγρξνλνπ ππνινγηζηή. Σέινο, νη καζεηέο θαινύληαη λα 

εληνπίζνπλ θαη λα επηιέμνπλ πξνζθνξέο Η/Τ ζην Γηαδίθηπν (κε βάζε ηηο πεγέο πνπ πξνηείλνληαη 

ζην πεδίν Πεγέο) ώζηε λα ζπλδέζνπλ ζεσξία θαη πξάμε αλαγλσξίδνληαο ζηα δηαθεκηζηηθά  ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθώλ κνλάδσλ ελόο ππνινγηζηή (Γηαδηθαζία - Δξώηεζε 4). Η αμηνιόγεζε 

ζην ζπγθεθξηκέλν WebQuest επηιέμακε λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο σο κηα 

κνξθή απηναμηνιόγεζεο, ώζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη ζε απηή ηε θάζε ηνπ καζήκαηνο 

(Αμηνιόγεζε). Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνύζακε λα ζέζνπκε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

βάζεη ησλ νπνίσλ λα αμηνινγήζνπκε ζε πνηό βαζκό επηηεύρζεθαλ νη καζεζηαθνί ζηόρνη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

 

2. Οξγάλσζε Μαζήκαηνο ζηελ Τάμε 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε πξόηαζε δηδαζθαιίαο ζρεδηάζηεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζε καζεηέο 

ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ 14 καζεηέο. Οη καζεηέο νξγαλώζεθαλ ζε νκάδεο 

ησλ δύν αηόκσλ, θαη εξγάζηεθαλ ζηνπο ππνινγηζηέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σν 

κάζεκα μεθίλεζε κε ζπδήηεζε κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγήηξηαο ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

καζήκαηνο, ην θύιιν εξγαζίαο, θαη ηελ εξγαζία ησλ καζεηώλ.  

Σν κάζεκα θαη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ δνκήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο. ηελ πξώηε 

θάζε νη καζεηέο αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζην Γ.Δ.Λ.Τ.. ζρεηηθά κε ηνλ επεμεξγαζηή θαη ηε 

κλήκε, ώζηε λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο 1, 2 (πεδίν Γηαδηθαζία ζηελ Δηθόλα 1) θαη λα 

εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. ην ηέινο ηεο 

θάζεο απηήο ε θαζεγήηξηα ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο καζεηέο θαη απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο 

εληνπίδνληαο ηα ζρεηηθά εδάθηα ζην ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. Η θάζε νινθιεξώζεθε κε ηνπο 

καζεηέο λα ηνπνζεηνύλ κλήκε RAM θαη επεμεξγαζηή ζε έλαλ ππνινγηζηή ζην εηθνληθό 

εξγαζηήξην ηνπ Γ.Δ.Λ.Τ.. θαη λα απαληνύλ ζηηο ζρεηηθέο αζθήζεηο αμηνιόγεζεο πνπ δηαζέηεη ην 

ινγηζκηθό. 
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ηε ζπλέρεηα, ζηε δεύηεξε θάζε νη καζεηέο αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

ζύλζεζεο (ηα βαζηθά εμαξηήκαηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο ζύγρξνλνο ππνινγηζηήο) θαη 

αλαβάζκηζεο ελόο ππνινγηζηή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ώζηε λα 

απαληήζνπλ ζηελ εξώηεζε 3 (πεδίν Γηαδηθαζία ζηελ Δηθόλα 1). Οη καζεηέο επέιεμαλ λα 

παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε ζπγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή πνπ ζπλέζεζαλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ε απηό ην ζεκείν έγηλε κηα δηαπξαγκάηεπζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ε 

θαζεγήηξηα, πνπ ζηόρν είρε ε επηινγή ησλ ζεκάησλ από ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ λα θαιύπηεη όιεο 

ηηο κνλάδεο ελόο ππνινγηζηή. Οη καζεηέο μεθίλεζαλ λα δνπιεύνπλ ηελ εξγαζία ζην εξγαζηήξην 

θαη ηελ νινθιήξσζαλ ζην ζπίηη ρξεζηκνπνηώληαο πιηθό πνπ εληόπηζαλ (α) ζην Γ.Δ.Λ.Τ.. θαη 

θαηέγξαςαλ ζην θύιιν εξγαζίαο ηνπο, (β) ζην ζρνιηθό βηβιίν, (γ) ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ηύπσζαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαλ). ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο 

παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. ηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

εμαξηήκαηα από ηνλ παιηό ππνινγηζηή πνπ δηαζέηεη ην εξγαζηήξην ηα νπνία είραλ ήδε 

αλαγλσξίζεη θαη πεξηεξγαζηεί ζε πξνεγνύκελν κάζεκα. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ/ζπζθεπώλ θαη θξηηήξηα επηινγήο ηνπο θαηά ηελ αγνξά θαη 

αλαβάζκηζε ελόο ππνινγηζηή, όπσο π.ρ. ηαρύηεηα επεμεξγαζηή, ρσξεηηθόηεηα κλήκεο. 

ηελ επόκελε θάζε, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζην Γηαδίθηπν πξνζθνξέο Η/Τ ζηηο νπνίεο 

πξνζπάζεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο κνλάδεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ώζηε λα απαληήζνπλ ζηελ εξώηεζε 4 (πεδίν Γηαδηθαζία ζηελ Δηθόλα 1). ε 

απηή ηε θάζε νη καζεηέο θαινύληαη λα ζπγθξίλνπλ ηα επξήκαηά ηνπο κε ηα ζηνηρεία πνπ 

θαηέγξαςαλ από ην Γ.Δ.Λ.Τ.. ζρεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα, ηνλ ηύπν ζύγρξνλσλ επεμεξγαζηώλ θαη 

κλήκεο RAM. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα εμέιημεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηα 

«ειεθηξνληθά ζθνππίδηα» πνπ αλαπόθεπθηα δεκηνπξγνύληαη. Δπίζεο, ζε απηή ηε θάζε 

ζρνιηάζηεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνπκε γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εληνπίδνπκε ζην Γηαδίθηπν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εκεξνκελία ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο θαη ε ηδηνθηεζία ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ήηαλ 

δύν από ηα θξηηήξηα πνπ νη καζεηέο εθάξκνζαλ ζηελ επηινγή ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ. 

ηελ ηειεπηαία θάζε νη καζεηέο ηύπσζαλ ηηο πξνζθνξέο πνπ εληόπηζαλ ζην Γηαδίθηπν θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ ώζηε λα πξνηείλνπλ ηνλ πην «γξήγνξν» ππνινγηζηή αιιά θαη κία νηθνλνκηθή 

ιύζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ελόο καζεηή. πγθεθξηκέλα ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο θαηέγξαςαλ ηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ππνινγηζηή ώζηε λα  πξνζδηνξίζνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε πιηθό, γηα παξάδεηγκα ηα 

παηρλίδηα είλαη ζπρλά κεγάια πξνγξάκκαηα κε ζύλζεηα γξαθηθά πνπ θαηαιακβάλνπλ αξθεηό 

ρώξν ζην δίζθν, απαηηνύλ αξθεηή κλήκε, θαη κεγάιε ηαρύηεηα επεμεξγαζηή. Δθαξκνγέο-εξγαζίεο 

ζηηο νπνίεο ζπκθώλεζαλ νη καζεηέο είλαη παηρλίδηα, πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν, επεμεξγαζία 

εηθόλαο-θσηνγξαθίαο, πξόγξακκα δσγξαθηθήο, επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Με βάζε ινηπόλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο θαη ηα ρξήκαηα πνπ δηαζέηνπλ, νη καζεηέο ζύγθξηλαλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνινγηζηώλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ εληόπηζαλ θαη θαηέιεμαλ λα πξνηείλνπλ 

δύν από ηηο πξνζθνξέο σο θαηάιιειεο γηα έλαλ καζεηή.  

 

3. Δπίινγνο - Απνηίκεζε ηεο Δθαξκνγήο 

ε όιε ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ δηδαθηηθώλ σξώλ νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη 

έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλέιαβαλ. Οη καζεηέο 

εξγάζηεθαλ κε ελζνπζηαζκό κε ην ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. θαη ραξαθηήξηζαλ σο ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα, ρξήζηκε θαη πξαθηηθή ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ θαη επράξηζηε ηελ εξγαζία 

ζην εηθνληθό εξγαζηήξην θαη γεληθόηεξα ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Ιδηαίηεξα ε παξνρή 
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άκεζεο αλαηξνθνδόηεζεο ζηηο πξάμεηο ησλ καζεηώλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό ηνπο ζην εηθνληθό 

εξγαζηήξην (ερεηηθά κελύκαηα ζσζηνύ -ιάζνπο) ελζάξξπλε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο, θαη 

αλαλέσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην πιηθό ελόο ππνινγηζηή.  

Οη καζεηέο απάληεζαλ ηηο εξσηήζεηο 1, 2, ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ρσξίο λα δπζθνιεπηνύλ 

ηδηαίηεξα ζηνλ εληνπηζκό ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο ζην ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. ε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα όπσο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κεηξάκε ηελ ηαρύηεηα ελόο επεμεξγαζηή, νη 

καζεηέο δήηεζαλ πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλίζεηο ώζηε λα αληηιεθζνύλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ελόο 

επεμεξγαζηή. Η αλαδήηεζε πιηθνύ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζρεηηθά κε 

ηελ αλαβάζκηζε ελόο ππνινγηζηή (εξώηεζε 4) δπζθόιεςε θάπσο ηνπο καζεηέο ιόγσ ηεο 

νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξεη από ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ππνινγηζηή (ηηο νπνίεο ζπλήζσο επαξθώο επεμεγεί) κε ηα νπνία νη λεαξνί καζεηέο δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη. Ωζηόζν νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν ζπγθεθξηκέλνο δηθηπαθόο ηόπνο είλαη 

αξθεηά πξαθηηθέο θαη απιά δηαηππσκέλεο θαη ε θαζεγήηξηα ηηο αμηνπνίεζε γηα λα ζπδεηήζεη κε 

ηνπο καζεηέο επηπιένλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ππνινγηζηή, όπσο ηη 

ζεκαίλεη έλαο πνιύ γξήγνξνο επεμεξγαζηήο γηα ηε ζπλνιηθή απόδνζε ελόο ππνινγηζηή, ηελ 

επηινγή θαξηώλ κλήκεο RAM, ηε δηαρείξηζε ηεο κλήκεο θαη ηνπ δίζθνπ θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξνγξακκάησλ.      

Από ηελ παξαηήξεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ καζεηώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

δηαπηζηώζεθε όηη ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα 

ηελ αληηγξαθή-επηθόιιεζε πιεξνθνξίαο από ην Γηαδίθηπν ζπρλά αληέγξαθαλ όζν ην δπλαηό 

πεξηζζόηεξν πιηθό ρσξίο λα αμηνινγνύλ θαη λα επηιέγνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδνληαλ. 

Απηόο ήηαλ θαη ν βαζηθόο ιόγνο πνπ επηιέρζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεώλ ηνπο κε κνιύβη 

πάλσ ζην θύιιν εξγαζίαο. 

Οη καζεηέο ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο ζηελ ηέηαξηε εξώηεζε όπνπ ρξεηάζηεθε λα αλαδεηήζνπλ 

πιηθό ζε πνιιέο πεγέο ζην Γηαδίθηπν. Η δηαδηθαζία επηινγήο δηθηπαθώλ ηόπσλ ήηαλ κηα 

ρξνλνβόξα δηαδηθαζία πνπ θάπνηεο θνξέο απνζάξξπλε ηνπο καζεηέο, όηαλ γηα παξάδεηγκα ν 

δηθηπαθόο ηόπνο πνπ επέιεγαλ δελ εκθαληδόηαλ ή όηαλ δελ είρε ηηο αλακελόκελεο πιεξνθνξίεο ή 

όηαλ ε κεραλή αλαδήηεζεο επέζηξεθε πάξα πνιιά απνηειέζκαηα. Η δηαδηθαζία απηή ήηαλ 

ρξνλνβόξα γηα ηνλ εληνπηζκό πξνζθνξώλ Η/Τ αιιά ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηώλ κε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιηθνύ από ην Γηαδίθηπν. Η θαζεγήηξηα αμηνπνίεζε απηή 

ηελ εκπεηξία ησλ καζεηώλ γηα λα ζέζεη ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο πιηθνύ ζην Γηαδίθηπν θαη ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εληνπίδνπκε ζε απηό. Η εκπεηξία απηή έδεημε όηη ηδηαίηεξα ζε 

καζεηέο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην Γηαδίθηπν αξρηθά ε πινήγεζή ηνπο πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ κε δύν ζπγθεθξηκέλνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο θαη ζηαδηαθά λα επεθηείλεηαη ζε 

άιινπο. 

 

ΣΑΞΗΓΔΤΟΝΣΑ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ... 

Δηζαγσγή. Οη πξνζθνξέο γηα αγνξά ππνινγηζηώλ πνιιέο... Σα θείκελα ησλ πξνζθνξώλ 

γεκάηα άγλσζηεο ιέμεηο όπσο CPU 3 GHz, RAM, HD, modem 56Κ… Θα ζέιαηε λα θάλεηε κηα 

βόιηα ζην εζσηεξηθό ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη λα αθνινπζήζεηε εθαηνκκύξηα 0000 θαη 11111 

ζηελ πνξεία ηνπο από ηε κλήκε πξνο ηνλ επεμεξγαζηή θαη όπνπ αιινύ ζαο νδεγήζνπλ;  

Δξγαζία. Η εξγαζία πνπ ζα αλαιάβεηε είλαη λα ζπλζέζεηε έλαλ ππνινγηζηή ν νπνίνο ζα ζαο 

είλαη ρξήζηκνο ζηηο θαζεκεξηλέο ζαο εξγαζίεο. Δξσηήκαηα ινηπόλ πνπ ζα πξέπεη λα απαληήζεηε 

είλαη ζε πνηέο εξγαζίεο ζθνπεύεηε λα ρξεζηκνπνίεζεηε έλαλ ππνινγηζηή θαη πνηέο είλαη νη αλάγθεο 

ελόο ππνινγηζηή γηα λα ιεηηνπξγήζεη, δειαδή πνηέο είλαη νη βαζηθέο ηνπ κνλάδεο. ηε ζπλέρεηα λα 

αλαδεηήζεηε ζην Γηαδίθηπν πεξηγξαθέο ππνινγηζηώλ πξνζπαζώληαο λα απνθσδηθνπνηήζεηε από 
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απηέο ηα εμαξηήκαηά ηνπο θαη λα ηα ζπλδέζεηε κε ηηο κνλάδεο πνπ ήδε γλσξίδεηε όηη πξέπεη λα 

δηαζέηεη έλαο ππνινγηζηήο.  Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ εξγαζία ζαο,  ζα κπνξείηε λα επηιέμεηε 

εζείο ηνλ ππνινγηζηή πνπ ζαο ρξεηάδεηαη! 

Πεγέο. Λνγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. 

πκβνπιέο γηα ηελ αγνξά θαη αλαβάζκηζε ππνινγηζηή από ηελ Δθπαηδεπηηθή Πύιε 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο http://www.e-yliko.gr/pc-use/agora.htm  

Παξνπζίαζε βαζηθώλ ζπζθεπώλ ηνπ Η/Τ κε ζπνπδαηόηεξε ησλ απιή παξνπζίαζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο CPU κε ηηο άιιεο ζπζθεπέο ζην εζσηεξηθό ηεο θεληξηθήο κνλάδαο, από ην 

δηθηπαθό ηόπν ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείνπ Σερλνινγίαο: 
http://www.tmth.edu.gr/el/virtual/computers.html  

πκβνπιέο γηα ηελ αγνξά ππνινγηζηή από ην Δξγαζηήξην Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηα 

ΜΜΔ, Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο & ΜΜΔ - Α.Π.Θ http://pacific.jour.auth.gr/articles/article1.HTM   

Δηαηξείεο πώιεζεο ππνινγηζηώλ: ΙΒΜ, APPLE, COMPAQ, TOSHIBA, ΑLTEC, ΠΛΑΙΙΟ, 

ONEWAY, MULTIRAMA, ... 

Πεξηνδηθά ππνινγηζηώλ: RAM, Computer γηα όινπο 

Μεραλέο αλαδήηεζεο http://www.google.com.gr, http://www.in.gr (Λέμεηο θιεηδηά: «Πξνζθνξά 

ππνινγηζηή», «αγνξά ππνινγηζηή», «πσιήζεηο ππνινγηζηώλ») 

Μεραλέο αλαδήηεζεο γηα παηδηά: Yahooligans Search Engine http://www.yahooligans.com , 

KidsConnect http://www.ala.org/ICONN/AskKC.html 

Γηαδηθαζία. Η εξγαζία ζαο είλαη λα αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πεγέο 

πνπ ζαο πξνηείλνληαη γηα λα αλαγλσξίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επεμεξγαζηή, ηεο κλήκεο 

RAM, θαη λα ηνπνζεηήζεηε ζηε κεηξηθή πιαθέηα ελόο ππνινγηζηή, κλήκε RAM θαη επεμεξγαζηή. 

ηε ζπλέρεηα, λα παξνπζηάζεηε ηα βαζηθά εμαξηήκαηα ελόο πξαγκαηηθνύ ππνινγηζηή θαη λα 

πξνηείλεηε πσο κπνξείηε λα ηνλ αλαβαζκίζεηε. Σέινο, λα αλαδεηήζεηε ζην Γηαδίθηπν, λα 

επηιέμεηε θαη λα ηππώζεηε κηα πξνζθνξά ππνινγηζηή.  Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 
1. ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Γ.Δ.Λ.Τ.. θαη κέζα από ηηο «εζσηεξηθέο κνλάδεο» λα επηιέμεηε ηνλ 

επεμεξγαζηή. Να πξνζπαζήζεηε κέζα από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην Γ.Δ.Λ.Τ.. λα 

απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

Πνηόο ν ξόινο ηνπ επεμεξγαζηή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή;  

....................................................................................................................................... 

Πνηά είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο επεμεξγαζηή; 

....................................................................................................................................... 

Πσο κεηξάκε ηελ ηαρύηεηα ελόο επεμεξγαζηή; 

....................................................................................................................................... 

Από ηη εμαξηαηαη ε ηαρύηεηα ελόο επεμεξγαζηή; 

................................................................................................................................ 

Να αλαθέξεηε εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ επεμεξγαζηέο: 

...................................................................................................................................... 

Να αλαθέξεηε έλαλ ζύγρξνλν επεμεξγαζηή ............................................  

Eπεξεάδεη ν επεμεξγαζηήο ηελ απόδνζε ηνπ Η/Τ; 

...................................................................................................................................... 

2. Xξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δίλεη ην Γ.Δ.Λ.Τ.. λα πξνζπαζήζεηε λα πεξηγξάςεηε 

ζπλνπηηθά ην ξόιν ηεο κλήκεο RAM θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή. 

....................................................................................................................................... 

ε ηη κεηξάκε ηε ρσξεηηθόηεηά ηεο RAM ; ......................................................... 

ε ηη κεηξάκε ηελ ηαρπηεηά ηεο RAM;..............................................................  

Eπεξεάδεη ε κλήκε RAM ηελ απόδνζε ηνπ Η/Τ; 

....................................................................................................................................... 

http://www.e-yliko.gr/pc-use/agora.htm
http://www.tmth.edu.gr/el/virtual/computers.html
http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/computers.html
http://www.google.com.gr/
http://www.in.gr/
http://www.yahooligans.com/
http://www.ala.org/ICONN/AskKC.html
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Αλαθέξεηε ηύπνπο RAM 

....................................................................................................................................... 

 

Τνπνζέηεζε επεμεξγαζηή θαη RΑΜ ζηε κεηξηθή πιαθέηα, ζην εηθνληθό εξγαζηήξην. Καηάζεζε 

αζθήζεσλ αμηνιόγεζεο. 

i. Να εληνπίζεηε θαη λα παξνπζηάζεηε ηα βαζηθά εμαξηήκαηα (κνλάδεο - ζπζθεπέο) πνπ ζα 

ζέιαηε λα δηαζέηεη ν ππνινγηζηήο ζαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο 

πνηά από απηά ζα επηιέγαηε λα δηαηεξήζεηε θαη πνηά λα αλαβαζκίζεηε; πκβνπιεπηείηε ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

ii. Να εληνπίζεηε ζην Γηαδίθηπν κία πξνζθνξά ππνινγηζηή θαη λα αλαγλσξίζεηε ζε απηή ηα 

βαζηθά εμαξηήκαηα ελόο ππνινγηζηή όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πύιε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ηε ζπλέρεηα λα ειέγμεηε θαη αλ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξώζεηε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δώζαηε ζηηο εξσηήζεηο 1,2 ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ζύγρξνλσλ επεμεξγαζηώλ θαη κλήκεο RAM (ηαρύηεηα, ηύπνο, εηαηξεία). 

 
Αμηνιόγεζε. Να βαζκνινγήζεηε ηνλ εαπηό ζαο ζε απηή ηελ εξγαζία ζεκεηώλνληαο κε «x» ηηο εξσηήζεηο 

πνπ είζηε ζε ζέζε λα απαληήζεηε: 

Δίκαη ζε ζέζε  

 λα αλαθέξσ ηηο βαζηθέο κνλάδεο ελόο ππνινγηζηή θαη λα εληνπίζσ ηε ζέζε ηνπο ζηελ      

     θεληξηθή κνλάδα 

 λα πεξηγξάςσ ην ξόιν ηνπ επεμεξγαζηή θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο 

 λα εληνπίζσ ηε ζέζε ηνπ επεμεξγαζηή ζηελ θεληξηθή κνλάδα  

 λα αλαθέξσ πσο κεηξηέηαη ε ηαρύηεηά ηνπ 

 λα ζπγθξίλεηε ηαρύηεηεο πξαγκαηηθώλ ζύγρξνλσλ επεμεξγαζηώλ 

 λα αλαθέξσ ηξεηο επεμεξγαζηέο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά 

 λα πεξηγξάςσ πσο ε ηαρύηεηα ηνπ επεμεξγαζηή επεξεάδεη ηελ απόδνζε ελόο ππνινγηζηή 

 λα πεξηγξάςσ ην ξόιν ηεο κλήκεο RAM θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο 

 λα εληνπίζσ ηε ζέζε ηεο κλήκεο RAM ζηελ θεληξηθή κνλάδα 

 λα αλαθέξσ πσο κεηξηέηαη ε ρσξεηηθόηεηα ηεο RAM 

 λα ζπγθξίλσ θάξηεο κλήκεο RAM σο πξνο ηελ ηαρύηεηα θαη ηε ρσξεηηθόηεηά ηνπο 

 λα αλαθέξσ ηύπνπο κλήκεο RAM 

 λα πεξηγξάςσ πσο ε ρσξεηηθόηεηα ηεο RAM επεξεάδεη ηελ απόδνζε ελόο ππνινγηζηή 

 λα πεξηγξάςσ ην ξόιν ηεο πεξηθεξεηαθήο κλήκεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή 

 λα αλαθέξσ είδε πεξηθεξεηαθήο κλήκεο πνπ πξέπεη λα δαζέηεη έλαο ππνινγηζηήο  

 λα ζπγθξίλσ ηελ πεξηθεξεηαθή κλήκε κε ηε κλήκε RAM  

 λα ζπγθξίλσ είδε πεξηθεξεηαθήο κλήκεο (ζθιεξόο δίζθνο, δηζθέηα, CD, DVD) σο πξνο ηε 

ρσξεηηθόηεηά ηνπο  

 
Σπκπέξαζκα. πγραξεηήξηα! Μόιηο θάλαηε ηα πξώηα ζαο βήκαηα ζην εζσηεξηθό ηνπ ππνινγηζηή! 

ύληνκα ζα κπνξείηε λα δηαβάδεηε θαη ηα πην δπζλόεηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ππνινγηζηώλ, λα 

αλαγλσξίδεηε ηη ζαο πξνζθέξνπλ θαη λα επηιέγεηε απηά πνπ ρξεηάδεζηε! 

 

Η ζειίδα ηνπ θαζεγεηή. Σν ζπγθεθξηκέλν WebQuest κπνξεί λα δνζεί ζηε κνξθή πνπ είλαη 

ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζα δηαβάζνπλ θαη ζα αθνινπζήζνπλ  ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη κέρξη θαη 

ηελ „Αμηνιόγεζε‟. Πξνηείλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο o θαζεγεηήο λα θάλεη 

νιηγόιεπηεο παξνπζηάζεηο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ θαη ηε κεηαμύ ηνπο 

ζπλεξγαζία. Δπίζεο ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο θαη ζεκαηηθώλ 

θαηαιόγσλ αιιά θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εληνπίδεηαη ζην Γηαδίθηπν είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ζηνπο καζεηέο. Ωζηόζν, νη παξνπζηάζεηο 

πξνηείλεηαη λα βαζίδνληαη ζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ σο αλαηξνθνδόηεζε ζηηο εξσηήζεηο 
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θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. ηνλ ππόινηπν ρξόλν ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή είλαη 

ππνζηεξηθηηθόο θαη ζπκβνπιεπηηθόο. Οη καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά ή ζε νκάδεο ησλ δύν 

αηόκσλ. 

Σν WebQuest «Σαμηδεύνληαο ζην Δζσηεξηθό ηνπ Τπνινγηζηή» πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε Β‟Γπκλαζίνπ ζην Κεθάιαην 3 «Σα κέξε ηνπ Τπνινγηζηή» - κάζεκα «ην 

Δζσηεξηθό ηνπ Τπνινγηζηή» θαη κέξνο ηνπ καζήκαηνο «Η πεξηθεξεηαθή κλήκε» θαη λα θαιύςεη 

ηέζζεξηο από ηηο έμη δηδαθηηθέο ώξεο πνπ πξνβιέπεη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. πγθεθξηκέλα, 

ζηελ Β‟ Γπκλαζίνπ ζηόρνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο κνλάδεο ελόο 

ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζώο θαη θάπνηα πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ζηελ αγνξά/αλαβάζκηζε ελόο ππνινγηζηή. Δπίζεο έλαο αθόκα ζηόρνο είλαη ε αλαγλώξηζε από 

ηνπο καζεηέο ηεο ηαρύηαηεο εμέιημεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ε επαηζζενπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηα «ειεθηξνληθά ζθνππίδηα» πνπ αλαπόθεπθηα δεκηνπξγνύληαη θαη ηελ επηβάξπλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. πγρξόλσο νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο εληνπηζκνύ θαη 

αμηνιόγεζεο πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν. Η αλαδήηεζε πιηθνύ αξρηθά πεξηνξίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλόκελνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο θαη αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ 

επεθηείλεηαη θαη ζην Γηαδίθηπν κέζσ ησλ πξνηεηλόκελσλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. 

Η αμηνιόγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν WebQuest επηιέμακε λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο σο κηα κνξθή απηναμηνιόγεζεο, ώζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη ζε απηή ηε 

θάζε ηνπ καζήκαηνο.  
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