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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Μελετώντας τα σχολικά εγχειρίδια που προορίζονται για τη διδασκαλία του
Υπερκειµένου σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης διαπιστώνει κανείς ότι
ακολουθείται, κατά κανόνα, µια συγκεκριµένη πορεία:
Ορισµοί Æ Παραδείγµατα – Εφαρµογή Ορισµών Æ Αξιολόγηση
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις περισσότερες έννοιες της Πληροφορικής που
απαντώνται στα διάφορα συγγράµµατα. Μ΄ αυτόν τον τρόπο υποδηλώνεται ότι µε
αφετηρία τους ορισµούς επιτυγχάνεται η κατανόηση των εννοιών. Ακολουθείται
συνεπώς η παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση των εννοιών σύµφωνα µε την οποία ο
εκπαιδευτικός θα εµφυτεύσει στα «άδεια µυαλά» των µαθητών του τη νέα γνώση. Ο
εκπαιδευτικός αναλαµβάνει συνήθως την πρωτοβουλία σε όλα τα επίπεδα, µε
αποτέλεσµα να µην αφήνει πολλά περιθώρια για την καλλιέργεια της αυτονοµίας των
µαθητών. Επιπλέον, όσον αφορά το «διδακτικό µετασχηµατισµό» (τον τρόπο δηλαδή
που µετασχηµατίζεται η επιστηµονική γνώση σε διδακτέα γνώση) (Chevallard, 1985,
Κόµης, 2002) µιας έννοιας τα διδακτικά εγχειρίδια βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην
τεχνοκρατική άποψη παρά στην παιδαγωγική. Με άλλα λόγια, δίνουν έµφαση στην
επιστηµονική πληρότητα και όχι στον τρόπο που οι µαθητές αντιλαµβάνονται τις
έννοιες της πληροφορικής και τη σχέση που έχουν µε τις κοινωνικές δραστηριότητες
οικείες σε αυτούς. Είναι όµως γνωστό ότι οι «κοινωνικοτεχνικές πρακτικές αναφοράς»
(Martinand, 1992), εκείνες δηλαδή οι «άτυπες γνώσεις» που προέρχονται από τη
σφαίρα της παραγωγής και της ατοµικής ή συλλογικής εξωσχολικής δραστηριότητας
διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο στην οικοδόµηση των σχολικών γνώσεων.

Το ∆ιδακτικό Τρίγωνο κατά τη διδασκαλία της Πληροφορικής
Αφετηρία για την συγκρότηση εναλλακτικών διδακτικών προτάσεων στην παρούσα
εργασία είναι οι συνιστώσες µιας διδασκαλίας µε βάση το εµπλουτισµένο διδακτικό
τρίγωνο (Vergnaud, 1994, Κόµης, 2000). Σύµφωνα µ’ αυτό (σχήµα 1), εκτός από τις
βασικές συνιστώσες (∆άσκαλος, Μαθητές, Επιστήµη της Πληροφορικής) µελετώνται
και οι συνδέσεις µεταξύ τους: οι αναπαραστάσεις των µαθητών, ο διδακτικός
µετασχηµατισµός και το διδακτικό συµβόλαιο. Εννοείται ότι αυτή η αναπαράσταση
των συνιστωσών της διδασκαλίας, δεν λειτουργεί ξεκοµµένα από τον κοινωνικό
περίγυρο και το σχολικό περιβάλλον. Με τον όρο αναπαραστάσεις των µαθητών

2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής»

117

εννοούµε, συνοπτικά, τις ιδέες και αντιλήψεις που έχουν σχηµατίσει οι µαθητές πριν τη
διδασκαλία των εννοιών στο σχολείο. Η έρευνα στη διδακτική µας έχει δείξει ότι οι
πρότερες γνώσεις των µαθητών παίζουν πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στη συγκρότηση
των γνώσεων (Ραβάνης, 1999). Από αυτό συνεπάγεται ότι πρώτη αρχή για τη
διδασκαλία της Πληροφορικής είναι ότι «η διδασκαλία µας θα είναι πιο
αποτελεσµατική εφόσον δεν αγνοεί αυτόν στον οποίο απευθύνεται, δηλαδή τον
µαθητή». Αυτήν την αρχή εφαρµόζουµε στην πρώτη διδακτική προσέγγιση για τη
διδασκαλία της έννοιας του Υπερκειµένου.
Με τον όρο διδακτικό µετασχηµατισµό εννοούµε τον µετασχηµατισµό που πρέπει να
υποστούν οι έννοιες για να γίνουν κατανοητές από τους µαθητές. Αυτή τη διαδικασία
εφαρµόζουµε στη διδακτική προσέγγιση της παρούσας εργασίας, σύµφωνα µε την
οποία οι ορισµοί των εννοιών (όπως θα µπορούσαν να δοθούν σε φοιτητές ή σε
ενήλικες), ακολουθούν κατάλληλα παραδείγµατα τα οποία και προτάσσονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια προσεγγίζονται οι έννοιες από διαφορετικές
οπτικές γωνίες ώστε για να οδηγηθούν οι µαθητές στην συγκρότησή τους.
Με τον όρο διδακτικό συµβόλαιο εννοούµε τους κανόνες ρητούς ή άρρητους οι οποίοι
διέπουν τη σχέση µαθητών και διδασκόντων και αφορούν όλες τις ενέργειες δασκάλων
και µαθητών.
Μαθητής

Αναπαραστάσεις των µαθητών

Επιστήµη της
Πληροφορικής

∆ιδακτικός
µετασχηµατισµός

∆ιδακτικό συµβόλαιο

Εκπαιδευτικός

Σχήµα 1: Εµπλουτισµένο ∆ιδακτικό Τρίγωνο

Στον πρώτο πόλο του διδακτικού τριγώνου τοποθετούνται οι µαθητές, οι οποίοι
διαθέτουν ιδέες και απόψεις, που πρέπει να εκφράσουν κατά την πρώτη φάση της
προτεινόµενης διδακτικής προσέγγισης. Ταυτόχρονα λαµβάνονται υπόψη τα πορίσµατα
ερευνών, µε βάση τα οποία προκρίνονται οι λεγόµενες ενεργητικές µέθοδοι, σύµφωνα
µε τις οποίες οι µαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες αλλά τους δίνονται περιθώρια για
να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να παράγουν έργο µέσα στην τάξη. Επίσης
οι διαδικασίες µάθησης είναι πιο ευνοϊκές στις περιπτώσεις που οι µαθητές εργάζονται
σε οµάδες, πάντα µε σκοπό την παραγωγή κάποιου τελικού προϊόντος.
Η προτεινόµενη παιδαγωγική προσέγγιση υιοθετεί τις γνωστές βασικές αρχές της
Πιαζετικής Θεωρίας του Εποικοδοµητισµού (Constructivism) για την ανάπτυξη της
νόησης ενώ ταυτόχρονα τις εµπλουτίζει στο πλαίσιο του ρεύµατος του Constructionism
της οµάδας του S.Papert (Papert, 1980) δηµιουργού της Logo: «Μαθαίνουµε καλύτερα
πράττοντας… αλλά µαθαίνουµε ακόµα καλύτερα αν συνδυάσουµε τη δράση µε την οµιλία
και το στοχασµό πάνω σ΄ αυτά που κάνουµε».
Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός, καθοριστικός παράγοντας στις διαδικασίες
διδασκαλίας και µάθησης πειραµατίζεται µε τους µαθητές του, επαναπροσδιορίζει το
ρόλο του και επανεξετάζει το περιεχόµενο της διδασκαλίας του. Ο εκπαιδευτικός,
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πρώτα απ΄ όλα, πρέπει να παραδεχτεί ότι δεν θα έχει µόνον αυτός όλες τις
πρωτοβουλίες και τον απόλυτο έλεγχο της διδασκαλίας. Οφείλει να αποδεχτεί το ρόλο
του συντονιστή, αυτού που µε επιµέλεια θα φροντίζει για τη δηµιουργία των
κατάλληλων συνθηκών ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές του να οικοδοµήσουν οι ίδιοι τις
γνώσεις τους, σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας. Γνωρίζει ότι δεν έχει νόηµα να λέει
στους µαθητές του «εγώ θα σας µάθω», µιας και έχει συνειδητοποιήσει ότι η µάθηση
είναι αποτέλεσµα µιας διαδικασίας πολλαπλών µετασχηµατισµών – και αυτό είναι
υπόθεση των ίδιων των µαθητών. Γι΄ αυτόν, «διδάσκω» δεν σηµαίνει απλά µεταδίδω
γνώσεις, αλλά οργανώνω εµπειρίες και πειραµατισµούς που σπρώχνουν το
διδασκόµενο να οικοδοµήσει τις διαισθητικές του γνώσεις (Παπαµιχαήλ, 1988). Ο
δάσκαλος είναι αυτός που οφείλει να δηµιουργεί το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον
και να διευκολύνει τους µαθητές του να εµπλέκονται σε δραστηριότητες, να πράττουν,
να δηµιουργούν και να επικοινωνούν.

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία του Υπερκειµένου
Στην συνέχεια αναλύεται µια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του Υπερκειµένου,
µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, µε βάση τις θεωρητικές αρχές που προηγήθηκαν.
Οι δραστηριότητες εξερεύνησης στο διαδίκτυο
Στο σχολείo. Η τάξη µας ενδιαφέρεται να επισκεφθεί το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας στην Κηφισιά. Θα θέλαµε να γνωρίζουµε από πριν το ωράριο λειτουργίας του
Μουσείου καθώς και τι θα µπορούσαµε να κάνουµε στις αίθουσές του. Αυτές τις
πληροφορίες µπορούµε να τις αναζητήσουµε στο ∆ιαδίκτυο (Internet) ψάχνοντας στη
διεύθυνση του δικτυακού τόπου (web site) του Μουσείου: www.archimedia.gr/mgfi

Εικόνα 1: Η πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου

Στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου (εικόνα 1) βλέπουµε λέξεις, κείµενα και
εικόνες. Μερικές λέξεις µας παραπέµπουν στο περιεχόµενο του δικτυακού τόπου. Για
παράδειγµα, αν µε το ποντίκι δείξουµε τη λέξη ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ τότε αυτή αλλάζει
χρώµα και εµφανίζονται δύο νέες επιλογές: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
και ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (εικόνα 2). Με κλικ στην πρώτη επιλογή
µεταφερόµαστε σε άλλη σελίδα (εικόνα 3) µε πληροφορίες σχετικές µε αυτά που
αναζητούµε.
Επιπλέον, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι οι λέξεις του µικρού κειµένου κάτω από την
εικόνα δεν επηρεάζονται από το ποντίκι.
Με κλικ στη επιλογή ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ µεταφερόµαστε στην αντίστοιχη
σελίδα (εικόνα 4).
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Με την είσοδό µας στο δικτυακό τόπο έχουµε τη δυνατότητα να τον «εξερευνήσουµε»
επιλέγοντας κατάλληλες λέξεις.
• Οι λέξεις που µας οδηγούν στην εύρεση των πληροφοριών που αναζητούµε
ονοµάζονται θερµές λέξεις (hot words).
Παρατηρήστε ότι, για να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο κείµενο, συνήθως
παρουσιάζονται µε διαφορετικό τρόπο: είτε έχουν διαφορετικό χρώµα, είτε είναι
πλάγιες ή έντονες ή υπογραµµισµένες. Όταν το ποντίκι βρίσκεται πάνω από τη θερµή
λέξη, συνήθως, γίνεται «χεράκι».

Εικόνες 2,3 και 4 : Οθόνες από εσωτερικές σελίδες του δικτυακού τόπου

Στο µάθηµα της Ιστορίας
Χρειάζεται να αντλήσουµε πληροφορίες για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ο ∆ικτυακός
τόπος του Υπουργείου Πολιτισµού (www.culture.gr) µας οδηγεί σε ενδιαφέρουσες
ιστοσελίδες, αν ακολουθήσουµε την εξής πορεία:
Αφιερώµατα Æ Ολυµπιακοί Αγώνες Æ Αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων
Η εξερεύνηση τους µας οδηγεί σε τέσσερις ιστοσελίδες, που περιλαµβάνουν τις
πληροφορίες που αναζητούσαµε.
• Οι σελίδες που περιέχουν κείµενα µε θερµά σηµεία και εµφανίζονται στην οθόνη του
υπολογιστή ονοµάζονται ιστοσελίδες (και στα αγγλικά web pages).
• Η µετάβαση από µια ιστοσελίδα σε άλλη επιτυγχάνεται µε κλικ σε θερµό σηµείο της
πρώτης. Αυτή η µετάβαση είναι δυνατή µε την ενεργοποίηση ενός µηχανισµού
διασύνδεσης δύο ιστοσελίδων (σύνδεσµος, link), όπως αυτές σχεδιάστηκαν από τον
δηµιουργό τους: από την ιστοσελίδα «αφετηρία» στην ιστοσελίδα «προορισµός».
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Επιπλέον, η οπτικοποίηση της µετάβασης από µια θερµή λέξη µιας ιστοσελίδας σε µια
άλλη, µπορεί να επιτευχθεί µε τη µορφή βέλους (η αρχή του είναι στην αφετηρία και το
πέρας στον προορισµό). ∆ίνεται επίσης η ευκαιρία να διαπιστωθεί ότι στην ιστοσελίδα
µε θέµα την Ολυµπία, µπορούµε να οδηγηθούµε από δύο διαφορετικές ιστοσελίδες, στο
κείµενο των οποίων υπάρχει η ίδια θερµή λέξη, «Ολυµπία».
Για να εντοπίσουµε την πληροφορία που αναζητούµε (για παράδειγµα πληροφορίες για
την Ολυµπία), ακολουθήσαµε διαφορετικές διαδροµές τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να
γνωρίζουµε εκ των προτέρων.
• Η διαδικασία αναζήτησης µιας πληροφορίας µε τη βοήθεια θερµών σηµείων, µέσα
από διαφορετικές διαδροµές που µας προσφέρουν οι δηµιουργοί του κόµβου,
ονοµάζεται πλοήγηση (navigation).

Παρατηρούµε ότι τα κείµενα σε ένα δικτυακό τόπο είναι οργανωµένα µε µη γραµµικό
τρόπο ο οποίος διαφέρει από την οργάνωση του βιβλίου (παραδοσιακού ή
ηλεκτρονικού) στο οποίο η ανάγνωση µπορεί να γίνει µόνο σε µια σταθερή φυσική
σειρά.

•

Επιπλέον, παρατηρούµε ότι τα παραπάνω
ψηφιακά κείµενα (κόµβοι) είναι οργανωµένα σε
ένα δίκτυο, και συνδέονται µεταξύ τους µε τέτοιο
τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα µετάβασης
από ένα κείµενο σε άλλο µε διαφορετικούς
τρόπους. Η οργάνωση αυτή ονοµάζεται
Υπερκείµενο.

Αναζήτηση στοιχείων για µια «ατοµική εργασία» στην Τεχνολογία
Πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν µε τον τηλέγραφο; Τι είναι ο κώδικας Μορς (Morse);
Μπορείτε και σεις να ασκηθείτε στο να στέλνετε και να λαµβάνετε µηνύµατα
χρησιµοποιώντας το «Μορσικό Αλφάβητο» επισκεπτόµενοι τον κόµβο του Τεχνικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης (http://www.tmth.edu.gr) καθώς και να αντλήσετε σχετικές
πληροφορίες.
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Η πλοήγησή µας έχει αφετηρία την πρώτη
σελίδα του δικτυακού τόπου. Κάνοντας
κλικ στην περιοχή της εικόνας που γράφει
«εικονικά ΕΚΘΕΜΑΤΑ» µεταφερόµαστε
σε µια άλλη ιστοσελίδα που περιλαµβάνει
µια ενδιαφέρουσα συλλογή θεµάτων.
Μεταξύ αυτών είναι και η δραστηριότητα
µε τίτλο «Κώδικας Morse».
Σ΄ αυτήν καλούµαστε να επιλέξουµε
ανάµεσα σε δύο δραστηριότητες. Αν
διαλέξουµε την πρώτη βρισκόµαστε σε µια
ιστοσελίδα στην οποία µπορούµε να
ασκηθούµε στη µετατροπή των γραµµάτων
σε «κώδικα Morse» σύµφωνα µε τις
οδηγίες. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, η µετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα δεν γίνεται µε κλικ
σε κάποια θερµή λέξη αλλά σε ένα «κουµπί» που είναι εικονίδιο και βρίσκεται δίπλα σε
µια φράση αναφοράς.
• Αυτές οι περιοχές (π.χ. εικόνα ή µέρος εικόνας) οι οποίες µας οδηγούν στην εύρεση
των πληροφοριών που αναζητούµε ονοµάζονται θερµά σηµεία (hot spots).

Στην ιστοσελίδα – προορισµός µε
κλικ σε ένα από τα είκοσι τέσσερα
γράµµατα
της
αλφαβήτου
εµφανίζεται το αντίστοιχο γράµµα
και δηµιουργείται ο κώδικας Morse
συνοδευόµενος
από
τους
αντίστοιχους ήχους (µακρόν –
βραχύ).
•

∆ιαπιστώνουµε ότι οι πληροφορίες είναι οργανωµένες σε αυτοτελείς ενότητες και
συνδέονται µεταξύ τους µέσω συνδέσµων. Αυτές οι ενότητες ονοµάζονται κόµβοι
(nodes) και ανήκουν σε ένα δικτυακό τόπο. Αυτό σηµαίνει ότι και µια ιστοσελίδα
µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κόµβος.
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Ένας συγγραφέας παιδικών
βιβλίων, ο Ευγένιος Τριβιζάς
εξέδωσε ένα βιβλίο «Τα 88
ντολµαδάκια». Το ενδιαφέρον µε
το βιβλίο βρίσκεται στο γεγονός
ότι ο αναγνώστης, ενώ βρίσκεται
σε κάποια σελίδα, επιλέγει τη
σελίδα που θα διαβάσει στη
συνέχεια ανάλογα µε την πορεία
που θέλει να ακολουθήσει η
ηρωίδα του βιβλίου.

Ας συνοψίσουµε γενικεύοντας
Από την εξερεύνηση διαφόρων δικτυακών τόπων, αναζητώντας πληροφορίες
οργανωµένες γύρω από ένα θέµα, διαπιστώνουµε ότι οι ιστοσελίδες (κόµβοι) περιέχουν
εκτός από κείµενα, εικόνες, ήχους, βίντεο και κινούµενες εικόνες.
• Εποµένως, σήµερα, η έννοια του Υπερκειµένου διευρύνεται συµπεριλαµβάνοντας όλα
τα πρόσφορα ψηφιακά µέσα, οπότε µιλάµε για Υπερµέσα (Hypermedia). Η
οργάνωση των Υπερµέσων παραµένει ίδια µε αυτή των Υπερκειµένων.
Την ίδια δοµή και µορφή περιεχοµένων έχουν και οι εφαρµογές CD-ROMs.
∆ιαδίκτυο (Internet): το Μεγαλύτερο
Υπερµέσο
Το ∆ιαδίκτυο, θεωρούµενο ως ένα
σύνολο συνδεµένων µεταξύ τους
υπολογιστών που περιέχουν διάφορες
πληροφορίες, στην πραγµατικότητα δεν
είναι παρά ένα τεράστιο υπερκείµενο (ή
τα τελευταία χρόνια υπερµέσο, αφού
έχουµε πλέον τη δυνατότητα να ακούµε
ήχους και να βλέπουµε βίντεο).
Υπάρχει
ένας
τεράστιος
όγκος
δεδοµένων, η διαχείριση των οποίων θα
ήταν αδύνατη, χωρίς την ύπαρξη ειδικών
εργαλείων που να επιτρέπουν την έρευνα
και τον εντοπισµό των επιθυµητών
πληροφοριών. Η έρευνα πληροφοριών
στο διαδίκτυο πραγµατοποιείται µέσω της υπηρεσίας W.W.W. (World Wide Web).
Μέσω αυτής της υπηρεσίας µπορούµε να περιηγηθούµε, να αναζητήσουµε και να
εντοπίσουµε πληροφορίες και να τις «κατεβάσουµε» στο σκληρό µας δίσκο, µε το
πάτηµα του πλήκτρου του ποντικιού επάνω σε συνδέσµους.
Κάθε υπολογιστής που είναι συνδεµένος στο Internet διαθέτει ένα ειδικό πρόγραµµα
πλοήγησης τον φυλλοµετρητή (web browser). Όταν επιλέγουµε τους συνδέσµους ενός
κόµβου, µεταβαίνουµε σε άλλα σηµεία του ίδιου κόµβου ή σε άλλους του διαδικτύου.
Πληροφορίες στο διαδίκτυο µπορεί να είναι και ολόκληρα βιβλία (π.χ. από βιβλιοθήκες
Πανεπιστηµίων), τα οποία είναι ή ψηφιοποιηµένα κλασσικά βιβλία ή βιβλία τα οποία
έχουν τη µορφή υπερκειµένου ενώ µπορεί να είναι ακόµα και ολόκληρες πολυµεσικές
εφαρµογές.
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Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις για την έννοια του Υπερκειµένου
Η έννοια του Υπερκειµένου εµφανίζεται ρητά στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
(ΑΠΣ) Πληροφορικής της Α΄ Γυµνασίου:
«Εισαγωγή στην έννοια του υπερκειµένου και της ιστοσελίδας (URL). Άντληση
πληροφοριών από τον παγκόσµιο ιστό, αξιολόγηση και αξιοποίησή τους»
µε στόχο οι µαθητές
«να συνεργάζονται, να θέτουν στόχους για την επίλυση συγκεκριµένου προβλήµατος, να
αναλαµβάνουν ευθύνες, να θέτουν ερωτήµατα και να αναζητούν απαντήσεις
χρησιµοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφόρησης».
Οι προτάσεις του ∆ΕΠΠΣ (www.pi-schools.gr) και του ΑΠΣ, µαζί µε τις γενικές αρχές
διδασκαλίας της Πληροφορικής που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτέλεσαν σηµεία
αφετηρίας για τη διαµόρφωση τριών εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, οι
οποίες ακολουθούν.
Α) Πρώτη διδακτική προσέγγιση (προβλεπόµενος χρόνος διδασκαλίας 2 ώρες).
Σηµείο αφετηρίας της διδασκαλίας είναι η ανάδειξη των ιδεών και των γνώσεων που
έχουν οι µαθητές της τάξης αναφορικά µε τις έννοιες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που
πρόκειται να διδαχθούν στην παρούσα ενότητα. Αυτή η διδακτική ενέργεια
πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη τους µαθησιακούς στόχους που είναι ρητά
διατυπωµένοι, στο σχολικό εγχειρίδιο στην αρχή της ενότητας και στο πλαίσιο που
προσδιορίζεται από τις γενικές παιδαγωγικές προτάσεις του ∆ΕΠΠΣ – ΑΠΣ.
Μετά τη φάση της αξιολόγησης προηγούµενων εργασιών που προετοίµασαν οι µαθητές
στο σπίτι, ο εκπαιδευτικός ξεκινά τη διδασκαλία της νέας ενότητας. Σύµφωνα µε την
προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση, πριν από οποιοδήποτε ορισµό ή αναφορά στο
εγχειρίδιο, ζητάµε από τους µαθητές να πουν τι γνωρίζουν ή τι έχουν ακούσει για:
υπερκείµενο, υπερµέσο, ιστοσελίδα, θερµές λέξεις, πλοήγηση. Ο εκπαιδευτικός
καταγράφει στον πίνακα τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες των µαθητών, κωδικοποιηµένες
λεκτικά. Σ’ αυτή τη φάση παρακινεί τους µαθητές, να εκφραστούν, να κεντρίσει το
ενδιαφέρον τους για τις νέες γνώσεις, χωρίς ο ίδιος να παρεµβαίνει. Η µόνη παρέµβαση
που ενδείκνυται σ’ αυτή τη φάση, είναι προκαλέσει το διάλογο και να τον κατευθύνει.
Για να είναι πιο αποτελεσµατικός αυτός ο διάλογος υιοθετούµε την περίπτωση του
διδακτικού συµβολαίου όπου «οι µαθητές µας δεν παρακινούνται να διαβάζουν το
παρακάτω µάθηµα».
Στη συνέχεια οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες σύµφωνα µε τον κανόνα του διδακτικού
συµβολαίου ότι «οι µαθητές αναγνωρίζουν ότι µαθαίνουν καλύτερα όταν δουλεύουν σε
οµάδες» καλούνται α) να µεταβούν στις τέσσερις διευθύνσεις οι οποίες αναφέρονται
στο βιβλίο του µαθητή και τις αναγράφει στον πίνακα και β) να περιγράψουν την
πλοήγηση σε µια από τις τέσσερις διευθύνσεις. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε η κάθε
οµάδα µαθητών να ασχοληθεί µε µια µόνο διεύθυνση µε σκοπό να απαντήσει σε
συγκεκριµένα ερωτήµατα. Ενδεικτικά παραθέτουµε ορισµένα από αυτά:
Πως γίνεται η µετάβαση από µια σελίδα σε µια άλλη;
Τι σηµαίνει ότι όταν περνάει ο κέρσορας του ποντικιού πάνω από τις λέξεις κάποιες
από αυτές φωτίζονται ενώ για άλλες δεν συµβαίνει τίποτε;
Αν είµαστε σε µια σελίδα πως επιστρέφουµε σε κάποια προηγούµενη θέση µας;
Ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές βρίσκεται ότι υπάρχουν, σε σχέση µε την
πρόσβαση στην πληροφορία, µε ένα βιβλίο;
Οι µαθητές εργάζονται µε σκοπό να απαντήσουν στα ερωτήµατα, ενώ ο εκπαιδευτικός
παρακολουθεί και καθοδηγεί όποια οµάδα τον χρειαστεί. Μετά από εύλογο χρονικό
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διάστηµα, ζητά από τους µαθητές του να περιγράψουν σύντοµα την πλοήγησή τους στις
συγκεκριµένες ιστοσελίδες. Ο διδάσκων καθώς οι µαθητές περιγράφουν µε δικά τους
απλά λόγια την περιήγησή τους στις ιστοσελίδες, βρίσκει την ευκαιρία και δίνει
ορισµούς σε ενέργειες ή καταστάσεις. Τελικά οι ίδιοι οι µαθητές δίνουν απαντήσεις στα
ερωτήµατα, βασιζόµενοι τόσο στις προηγούµενες γνώσεις τους, από τα µαθήµατα
Πληροφορικής, όσο και από την εµπειρία που απέκτησαν στην τάξη από την περιήγησή
τους. Οι µαθητές υλοποιούν, κατά κάποιο τρόπο, την αρχή του εποικοδοµητισµού
σύµφωνα µε την οποία «οι µαθητές οικοδοµούν τις γνώσεις τους µε βάση τις
προηγούµενες».
Επιπλέον ο εκπαιδευτικός τους υπενθυµίζει ότι δεν είναι ανάγκη να αποστηθίσουν
καµία διεύθυνση εφόσον πρόκειται για γνώση η οποία απαξιώνεται γρήγορα
εφαρµόζοντας ένα ακόµη κανόνα του «διδακτικού συµβολαίου», που λέει ότι
«αποφεύγουµε να αποστηθίζουµε άχρηστες γνώσεις». Το εργαστηριακό µάθηµα
ολοκληρώνεται µε τυχόν απορίες των µαθητών και εάν υπάρχει χρόνος οι µαθητές
επισκέπτονται κάποιες από τις άλλες τρεις ιστοσελίδες που τους ενδιαφέρουν. Σ’ αυτή
τη διδακτική ώρα οι µαθητές έχουν σχηµατίσει µια πρώτη ιδέα για τις έννοιες, τις
τεχνικές και τις δεξιότητες που αναφέρονται στους σκοπούς της ενότητας. Προτείνει
για το επόµενο µάθηµα ερωτήσεις αξιολόγησης από το βιβλίο του µαθητή ή του
εκπαιδευτικού, αφού µελετήσουν την ενότητα από το σχολικό βιβλίο.
Στη δεύτερη διδακτική ώρα, συζητάει τις απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις
αξιολόγησης ή στις δραστηριότητες. Παίρνοντας υπόψη τις απαντήσεις των µαθητών,
ζητάει από τους µαθητές να ασχοληθούν µε επί πλέον δραστηριότητες µέσα στην τάξη
(π.χ. πρόγραµµα εκδροµής). Σκοπός αυτής της ενέργειας η αποσαφήνιση των εννοιών
και η διόρθωση τυχόν παρανοήσεων. Με δοσµένη ευκαιρία τους καλλιεργεί τη στάση
να ανατρέχουν στο γλωσσάριο του βιβλίου. Εκτός από τις έννοιες και το γλωσσάριο,
θεωρούµε σκόπιµο ο εκπαιδευτικός να αναφερθεί στο ιστορικό των εννοιών και στις
επιπτώσεις που έχει η εφαρµογή των υπερµέσων στη συγγραφή, την ανάγνωση και την
αναζήτηση πληροφοριών.
Β) ∆εύτερη διδακτική προσέγγιση της ενότητας
Ο εκπαιδευτικός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς να µειώνεται και η συµµετοχή των
µαθητών σ’ αυτή. Μετά τη φάση της αξιολόγησης προηγούµενων εργασιών που
προετοίµασαν οι µαθητές στο σπίτι, χρησιµοποιώντας το βιντεοπροβολέα παρουσιάζει
τις τέσσερις διευθύνσεις από το σχολικό βιβλίο. Ενδιάµεσα, µετά από κάθε µια
παρουσίαση διεύθυνσης, αναφέρει, διευκρινίζει και σχολιάζει τις εκάστοτε νέες έννοιες.
Κατόπιν ζητά από τους µαθητές να επισκεφθούν τις συγκεκριµένες διευθύνσεις,
θέτοντάς τους ερωτήµατα όπως και στην προηγούµενη προσέγγιση. Το µάθηµα
ολοκληρώνεται αφού προτείνει στους µαθητές ερωτήσεις αξιολόγησης και
δραστηριότητες για το σπίτι.
Στη δεύτερη διδακτική ώρα ο διδάσκων ακολουθεί την ίδια διδακτική προσέγγιση όπως
και στην πρώτη.
Γ) Τρίτη διδακτική προσέγγιση της ενότητας
Μετά τη φάση της αξιολόγησης προηγούµενων εργασιών που προετοίµασαν οι µαθητές
στο σπίτι, ορίζουµε ποιες οµάδες θα µπουν στις συγκεκριµένες διευθύνσεις του βιβλίου
του µαθητή, ζητώντας από τους µαθητές να τις βρουν από το βιβλίο τους. Στη συνέχεια
τους ζητάµε να απαντήσουν µέσα στην τάξη κάποιες ερωτήσεις αξιολόγησης του
βιβλίου, και τις υπόλοιπες να τις απαντήσουν στο σπίτι. Στη δεύτερη διδακτική ώρα ο
διδάσκων ακολουθεί την ίδια διδακτική προσέγγιση όπως και στην πρώτη. Από τις
προτεινόµενες δραστηριότητες στο βιβλίο του µαθητή και του εκπαιδευτικού, η
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διαθεµατικότητα ευνοείται στη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής στο
Γυµνάσιο, και ιδιαίτερα στη συγκεκριµένη ενότητα.

Επίλογος
Στην εισήγησή µας, µετά από µια σύντοµη κριτική του παραδοσιακού µοντέλου
διδασκαλίας των εννοιών στο µάθηµα της Πληροφορικής, προτείναµε συγκεκριµένο
εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του Υπερκειµένου στην Α΄ τάξη Γυµνασίου,
εφαρµόζοντας τις αρχές του Εποικοδοµητισµού.
Με βάση αυτό το υλικό παρουσιάσαµε τρεις θεµιτές διδακτικές προσεγγίσεις που
διαφέρουν ως προς το ρόλο του διδάσκοντα και της ενεργητικής συµµετοχής των
µαθητών. Η πρότασή µας θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία και άλλων
γνωστικών αντικειµένων και εννοιών των µαθηµάτων Πληροφορικής στο Γυµνάσιο.
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