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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο στο πλαίσιο των  
Φυσικών Επιστηµών της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού µε αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών  
εργαλείων. Παράλληλα επιχειρείται να περιγραφεί ο θεωρητικός προβληµατισµός  
που οδήγησε στη διαµόρφωση της σχετικής διδακτικής προσέγγισης. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Ενιαίο ∆ιαθεµατικό Πλαίσιο 
Σπουδών, ερευνητική δρασιακή διαδικασία, εκπαιδευτικό σενάριο. 
 
 
EΙΣΑΓΩΓΗ 
  Στο πλαίσιο του Ενιαίου ∆ιαθεµατικού Προγράµµατος Σπουδών, το οποίο διαχέεται στο 
Πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης, στο Ολοήµερο Σχολείο και στα καινοτόµα Προγράµµατα 
(Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.α ), θα παρουσιάσουµε µια διδακτική προσέγγιση - 
εκπαιδευτικό σενάριο στο γνωστικό αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού µε 
αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων (Αγγελόπουλος et al., 2003). 

 

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
  Η σηµερινή κοινωνία είναι πλέον µια ανοιχτή ανταγωνιστική κοινωνία, µια «Κοινωνία της 
Γνώσης», η οποία εξαρτά τις πιο σηµαντικές διεργασίες για την ανάπτυξή της, από το βαθµό που 
είναι ικανή να εκµεταλλεύεται την πληροφορία για την πρόοδό της Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, 
οι θεµελιώδεις παραδοχές και τα βασικά χαρακτηριστικά της γνώσης αµφισβητούνται. Η 
πληροφορία δεν είναι πια κάτι το αφηρηµένο αλλά ένας συγκεκριµένος πόρος , αναγκαίος για τη 
δηµιουργία όλων των πραγµάτων. Αντιπροσωπεύει συµπυκνωµένη γνώση, στην οποία µπορεί ή 
δεν µπορεί να υπάρξει πρόσβαση. Έτσι, είναι πολύ πιθανό οι δεξιότητες αναζήτησης, αξιολόγησης 
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και χρησιµοποίησης της πληροφορίας να αποκτήσουν µεγαλύτερη σηµασία από την προσωπική 
συσσώρευση γνώσεων (Βρύζας, 1990).  

  Γίνεται αντιληπτό ότι το υπάρχον κλασικό µοντέλο σχεδιασµού και διδασκαλίας των διαφόρων 
µαθηµάτων είναι αποστασιοποιηµένο από τις πραγµατικές κοινωνικές απαιτήσεις και αδυνατεί να 
αξιοποιήσει τα νέα θεωρητικά δεδοµένα για τη µάθηση, που προέρχονται από τη γνωστική 
ψυχολογία, την τεχνητή νοηµοσύνη και τις διδακτικές των διαφόρων µαθηµάτων (Σολοµωνίδου, 
2000). 
 
Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
  Σε παραδοσιακές µορφές διδασκαλίες ο εκπαιδευτικός κατά κανόνα ανατρέχει σε θεωρητικά 
διδακτικά µοντέλα, βάσει των οποίων η µάθηση διαβιβάζεται µε µορφή µετωπικής διδασκαλίας, 
τεστ και γραπτών εξετάσεων. Αντίθετα, οι µαθησιακές διαδικασίες, κάτω από την εφαρµογή των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας ταυτίζονται µε ερευνητικές, δρασιακές και 
συµµετοχικές διαδικασίες (Learning by Doing).  
  O εκπαιδευτικός αποφασίζει να χρησιµοποιήσει τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 
επικοινωνίας προκειµένου να αντλήσει επίκαιρο πληροφοριακό υλικό για την επεξεργασία της 
διδασκόµενης ενότητας. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει µόνο το 
θέµα, αλλά δεν κατέχει τη διδακτική διαδικασία και το περιεχόµενο. Ταυτόχρονα, οι µαθητές 
έχουν να αντιµετωπίσουν µια προβληµατική κατάσταση καθώς δεν έχουν να διαβάσουν και να 
αποδώσουν το περιεχόµενο των βιβλίων, αλλά να δράσουν ενεργά, προκειµένου να δώσουν λύση 
στην καινούρια προβληµατική κατάσταση, µέσω ηλεκτρονικής έρευνας (Χρονοπούλου & 
Γιαννόπουλος, 2001). 
  Η µάθηση δεν είναι πια καθοδήγηση αλλά µια διαδικασία αλληλεπίδρασης µε αυθεντικές 
προβληµατικές καταστάσεις, µια κατασκευασµένη µάθηση, η οποία διαφέρει από το 
προκαθορισµένο µαθησιακό περιβάλλον των σχολικών εγχειριδίων (Kron & Sofos, 2000).  

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Ένταξη ∆ραστηριότητας : ΣΤ΄ Τάξη  
Γνωστικό Αντικείµενο :Η γειτονιά µας το σύµπαν / ∆ορυφόροι (Από το σχολικό εγχειρίδιο 
«Ερευνώ και ανακαλύπτω», σελ.296 & 301) 
Κριτήρια επιλογής του θέµατος:  
Η ένταξή του στο Πρόγραµµα Σπουδών. 
Η υποστήριξη διαδικασιών ενεργητικής δόµησης της γνώσης. 
Η αξιοποίηση των προηγούµενων γνώσεων, εµπειριών – και βιωµάτων των µαθητών. 
Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια : ∆ύο(2) διδακτικές ώρες 
Λογισµικό / ∆ικτυακοί τόποι : 
Χρησιµοποιείται ο ψηφιακός δίσκος : Πλανήτες και ∆ορυφόροι, προϊόν της εταιρείας:<< 
Ερευνητές Multimedia>>. 
Παράλληλα χρησιµοποιούνται οι παρακάτω δικτυακοί τόποι: 
1.http://www.geocities.com./`~night_sky/solarsystem.htm.  
2..http://komvos.edu.gr. 
Παιδαγωγικές Προσδοκίες: Στόχος µας είναι η ενεργοποίηση των µαθητών,  καθώς τους δίνεται 
η δυνατότητα να διαχειρίζονται ένας πλήθος πληροφοριών και παράλληλα να δηµιουργούν και να 
οικοδοµούν τις δικές τους γνώσεις. 
Σκοπός: Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του Ηλιακού µας Συστήµατος.  
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Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
∆ιαθεµατική ∆ραστηριότητα  
Ο εκπαιδευτικός παρωθεί τους µαθητές να ερευνήσουν γιατί οι αρχαίοι αστρονόµοι είχαν 
ονοµάσει τα ουράνια αυτά σώµατα πλανήτες. 
1ο Βήµα: Ανακοινώνεται στους µαθητές ότι η λέξη πλανήτης είναι παράγωγη της λέξης πλάνης. 
2o Βήµα: Καλούνται να επιλέξουν την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.komvos.edu.gr και 
ακολουθώντας τις παρακάτω συνδέσεις να φτάσουν σ’ ένα ηλεκτρονικό λεξικό που θα τους 
βοηθήσει στην έρευνά τους.    

1. Λεξικά  
2. Λεξικά On-line  
3. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής  

3o Βήµα: Αναζητούν τη σηµασία της λέξης πλάνης στο εµφανιζόµενο πεδίο. Η σηµασία της 
Λέξης θα τους βοηθήσει να αιτιολογήσουν την ονοµασία πλανήτης. 
 
∆ιαθεµατική ∆ραστηριότητα  
  Πληροφορούνται οι µαθητές ότι στην ατµόσφαιρα της Αφροδίτης κυριαρχεί το διοξείδιο του 
άνθρακα σε ποσοστό πάνω από 90%. Παράλληλα τους ανακοινώνεται ότι στην επιφάνεια του 
πλανήτη επικρατούν θερµοκρασίες 500ο C πάνω από το µηδέν.      
Τίθεται το ερώτηµα – έρευνα: 
Έχει κάποια σχέση η σύσταση της ατµόσφαιρας µε τις υψηλές θερµοκρασίες; 
1ο Βήµα: Παρωθούνται  να επιλέξουν από τα Αγαπηµένα την ηλεκτρονική δ/νση: 
http://www.asda.gr/gym04agan/works/c_class/environ/thermokipio2.htm.  
2ο Βήµα: Συζητούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στη συγκεκριµένη δ/νση και προσπαθούν 
µε βάση αυτές να δώσουν κάποια εξήγηση στο δοθέν ερώτηµα. 
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση θα  είναι:  
 Αρχική, 
 ∆ιαµορφωτική 
 Τελική. 
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