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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει κάποιες από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο
διδάσκοντας του Πληροφορικού Γραµµατισµού κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος. Τα
στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν εµπειρικά ή µέσω της παρατήρησης των
εκπαιδευοµένων κατά τη διδασκαλία στο εργαστήριο. Στο τέλος της εργασίας προτείνονται
τρόποι αντιµετώπισης των δυσκολιών που µπορούν να βοηθήσουν άµεσα τη βελτίωση της
διδακτικής διαδικασίας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ια Βίου Μάθηση, ∆ιδασκαλία Πληροφορικής, Σχολεία ∆εύτερης
Ευκαιρίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) είναι ένας θεσµός που έχει καθιερωθεί σε
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ανάµεσά τους και στην Ελλάδα, ως µέσο καταπολέµησης
του κοινωνικού αποκλεισµού. Απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν τελειώσει το
Γυµνάσιο, αλλά είναι απόφοιτοι τουλάχιστον του δηµοτικού σχολείου. Όλοι οι
εκπαιδευόµενοι φοιτούν υποχρεωτικά δύο σχολικά έτη. Τα µαθήµατα
πραγµατοποιούνται ∆ευτέρα έως και Παρασκευή απογευµατινές ώρες. Με την επιτυχή
ολοκλήρωση των δυο σχολικών ετών οι απόφοιτοι λαµβάνουν απολυτήριο Γυµνασίου
(Ι∆ΕΚΕ 2003).
Με το πρόγραµµα αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε άτοµα 18 ετών και άνω που δεν
έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν
απολυτήριο Γυµνασίου και να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνική, οικονοµική και
επαγγελµατική ζωή. Οι κεντρικοί στόχοι του προγράµµατος είναι η επανασύνδεση µε
την εκπαιδευτική διαδικασία ατόµων που έχουν αποµακρυνθεί από τη βασική
εκπαίδευση και η δηµιουργία δικτύων συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο, την τοπική
κοινωνία, τον επιχειρηµατικό κόσµο και την εκπαίδευση.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ Σ∆Ε
Τα βασικά µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών των Σ∆Ε είναι
Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Μαθηµατικά, Πληροφορική, Κοινωνική εκπαίδευση,
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αισθητική αγωγή, Στοιχεία τεχνολογίας και Φυσικών
επιστηµών. Οι διδακτικές αυτές ενότητες ονοµάζονται Γραµµατισµοί και εµπίπτουν στις
αποκαλούµενες Βασικές ∆εξιότητες και Νέες Βασικές ∆εξιότητες, απαραίτητες στην
Κοινωνία της Γνώσης.
Ο Πληροφορικός Γραµµατισµός αποτελεί µια από τις πιο βασικές προτεραιότητες στη
∆ια Βίου Μάθηση, διότι σχετίζεται άµεσα µε την απασχόληση και την οικονοµική
άνθηση (e-Europe 2002, Curley 2003) και συνεπώς είναι ένας από τους πιο
σηµαντικούς, αλλά ταυτόχρονα πιο δύσκολους Γραµµατισµούς στα Σχολεία ∆εύτερης
Ευκαιρίας.
Στη συνέχεια του άρθρου θα αναφερθούµε στις δυσκολίες που συναντά ο
διδάσκοντας στον Πληροφορικό Γραµµατισµό, θα ανιχνεύσουµε τα αίτια και θα
προτείνουµε πρακτικές αντιµετώπισης των δυσκολιών.

Η ΕΡΕΥΝΑ
Μέθοδος - ∆είγµα
Τα θέµατα που παρουσιάζονται προκύπτουν από µελέτη και παρατήρηση των 36
εκπαιδευοµένων των τριών τµηµάτων του Σ∆Ε Αγρινίου. Ο διδακτικός στόχος σε αυτά
τα τµήµατα αφορούσε στην εκµάθηση του λειτουργικού συστήµατος Windows, τον
επεξεργαστή κειµένου Word και τη χρήση του διαδικτύου. Έγινε λοιπόν παρατήρηση
των εκπαιδευοµένων και ταυτόχρονη καταγραφή των αδυναµιών της µαθησιακής
πορείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανοµή των εκπαιδευοµένων και στον
πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή ανά φύλο, χρόνια παραµονής εκτός σχολείου και
οικογενειακή κατάσταση, παράγοντες που όπως θα δούµε επηρεάζουν άµεσα τη
διαδικασία διδασκαλίας. Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι είναι µέχρι και 40 ετών. Οι
συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες αποτελούν οµάδες στόχο για την οµαλή ένταξη στην
αγορά εργασίας.
Πίνακας 1: Ηλικιακή κατανοµή εκπαιδευόµενων
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Από τον Πίνακα 2 παρατηρούµε ότι για την πλειοψηφία των µαθητών έχουν περάσει
τουλάχιστον 16 χρόνια από την ολοκλήρωση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το
γεγονός αυτό είναι σηµαντικό διότι βρίσκονται πολύ περισσότερα έτη εκτός σχολικής
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πραγµατικότητας. Μιας πραγµατικότητας που παρέχει νέες γνώσεις και βιώµατα, αλλά
απαιτεί εργασίες και πρωτοβουλία.
Πίνακας 2: Oικογενειακή και επαγγελµατική κατάσταση
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Ο Πληροφορικός Γραµµατισµός αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό από τους
διδασκόµενους, όπως άλλωστε έχει παρατηρηθεί και σε άλλες παρόµοιες δράσεις
(Λαζαρίνης 2005). Θεωρείται ως βασικό εργαλείο για την εξεύρεση εργασίας ή την
αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών. Οι εκπαιδευόµενοι
παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατα, ζητούν επιπλέον ώρες και προσπαθούν να
δουν την άµεση πρακτική διάσταση των αποκτηθέντων γνώσεων. Για παράδειγµα,
ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία βιογραφικού σηµειώµατος και για τον τρόπο υποβολής
στοιχείων µέσω διαδικτύου ή την προσπέλαση δικτυακών τόπων όπως ο www.asep.gr,
αλλά δεν ενδιαφέρονται για συνοµιλία µέσω διαδικτύου που ενδιαφέρει µικρότερους
µαθητές (Λαζαρίνης 2004).
Το αυξηµένο ενδιαφέρον έχει ως αποτέλεσµα το σαφή προσανατολισµό της
εκπαίδευσης σε πρακτικά θέµατα, άµεσα εφαρµόσιµα και αξιοποιήσιµα. Επίσης οι
µαθητές ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση των γνώσεων τους, δηλαδή για την
απόκτηση ενός από τα διαθέσιµα διπλώµατα πιστοποίησης χειρισµού υπολογιστών (π.χ.
ECDL).
Προβλήµατα κατά τη διδασκαλία
Αν και η συµµετοχή και η αποδοχή του µαθήµατος είναι αυξηµένη η διδασκαλία του
µαθήµατος της Πληροφορικής παρουσιάζει δυσκολίες και προκλήσεις για τον
διδάσκοντα, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε τµήµατα ανηλίκων.
Ηλικιακή ανοµοιογένεια
Οι δυσκολίες προκύπτουν αρχικά από την ηλικιακή ανοµοιογένεια των µαθητικών
τµηµάτων. Για παράδειγµα, υπάρχουν τµήµατα όπου ο µικρότερος ενήλικος µαθητής
είναι 20 ετών και ο µεγαλύτερος 60 ετών. Ο πρώτος έχει προφανώς µεγαλύτερη
δεκτικότητα στην κατανόηση της ύλης από ότι ο δεύτερος. Επίσης οι µεγαλύτεροι σε
ηλικία εκπαιδευόµενοι έχουν µείνει περισσότερα χρόνια µακριά από τις αίθουσες
διδασκαλίας και έχουν µεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση και την αποδοχή των
νέων τεχνολογιών. Για παράδειγµα, µετρήσαµε το χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας σε
ένα απλό κείµενο µερικών γραµµών.
Από τον Πίνακα 3 παρατηρούµε ότι οι µαθητές ηλικίας από 18-30 χρειάστηκαν κατά
µέσο όρο 5 λεπτά, 5,6 λεπτά οι εκπαιδευόµενοι ηλικίας 31-40 και 8 περίπου λεπτά οι
υπόλοιποι µαθητές. Παρατηρούµε δηλαδή µια αύξηση 60% στον απαιτούµενο χρόνο
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ολοκλήρωσης στους µαθητές άνω των 40 ετών. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οι
µεγαλύτερης µαθητές είναι απόλυτα συνειδητοποιηµένοι και πρόθυµοι κατά τη
διδακτική διαδικασία. Έτσι προσπαθούν και δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους.
Πίνακας 3: Χρόνος ολοκλήρωσης µιας εργασίας
Ηλικία Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης
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Οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση
Όπως βλέπουµε στον πίνακα 2, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόµενους είναι
έγγαµοι και αρκετοί είναι εργαζόµενοι µε αποτέλεσµα να είναι σαφώς πιο κουρασµένοι
και ορισµένες φορές λιγότερο συνεργάσιµοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ιδιαίτερα τις
τελευταίες διδακτικές ώρες οι εκπαιδευόµενοι να είναι λιγότερο δεκτικοί και να υπάρχει
δυσχέρεια στην εκπλήρωση του διδακτικού στόχου.
Επίσης, το γεγονός ότι ένα µικρό µέρος των εκπαιδευόµενων είναι εργαζόµενοι οδηγεί
στο να απουσιάζουν την πρώτη συνήθως ώρα και να χάνουν πάντα τον ίδιο
Γραµµατισµό. Ιδιαίτερα στην Πληροφορική η συγκεκριµένη τακτική αποτελεί
τροχοπέδη όλης της διαδικασίας, διότι κάθε νέα δεξιότητα βασίζεται στις προηγούµενες.
Ανορθογραφία
Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα στον Πληροφορικό Γραµµατισµό προέρχεται
από το αυξηµένο βαθµό ανορθογραφίας και µη ορθής χρήσης των σηµείων στίξης.
Ακόµη και σε κείµενα µε απλές καθηµερινές λέξεις υπάρχει µεγάλος αριθµός
ορθογραφικών λαθών, ιδιαίτερα στους εκπαιδευόµενους της πρώτης από τις δυο τάξεις.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζονται συνεχώς ενδείξεις ορθογραφικών και
γραµµατικών λαθών στον επεξεργαστή κειµένου και να απαιτείται η επέµβαση του
διδάσκοντος. Επίσης κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο τα ορθογραφικά
λάθη έχουν ως αποτέλεσµα να µην εµφανίζονται σχετικά αποτελέσµατα.
Για παράδειγµα, σε µια απλή αναζήτηση χρησιµοποιώντας τους όρους «Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας», εξαιτίας των λαθών στην ορθογραφία και τον τονισµό, περίπου
39% των εκπαιδευοµένων αντιµετώπισε κάποιο πρόβληµα κατά τη διαδικασία
αναζήτησης στοιχείων. Το πρόβληµα της ανορθογραφίας και της σωστής χρήσης των
σηµείων στίξης βελτιώνεται καθώς κυλά το σχολικό έτος, διότι παρουσιάζεται βελτίωση
και στους υπόλοιπους Γραµµατισµούς.
Ελλιπής γνώση Αγγλικών
Η ελλιπής γνώση Αγγλικών αποτελεί επίσης ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία
της εκπαίδευσης. Όταν ένα κείµενο περιέχει και αγγλικές λέξεις τότε υπάρχει αύξηση
των ορθογραφικών λαθών. Για να αντιληφθούµε το µέγεθος του προβλήµατος δώσαµε
στους εκπαιδευόµενους ένα απλό κείµενο πέντε σειρών χωρίς αγγλικές λέξεις.
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Εµφανίστηκε κατά µέσο όρο 1 λάθος ανά εκπαιδευόµενο. Την επόµενη φορά δόθηκε
στους ίδιους εκπαιδευόµενους το ίδιο κείµενο µόνο που αυτή τη φορά προστέθηκαν οι
λέξεις «Please reply as soon as possible». Εµφανίστηκαν 0,55 λάθη ανά εκπαιδευόµενο
στα Αγγλικά. ∆ηλαδή στο κείµενο των πέντε σειρών εµφανίστηκε 1 λάθος κατά µέσο
όρο, ενώ στο κείµενο των 6 λέξεων εµφανίστηκαν 0,55 λάθη κατά µέσο όρο. Στην
περίπτωση του διαδικτύου η ανεπαρκής γνώση Αγγλικών είναι ακόµη σηµαντικότερο
πρόβληµα, διότι υπάρχει πολλές φορές λάθος πληκτρολόγηση στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις µε αποτέλεσµα η συνεχής εξάρτηση από τον διδάσκοντα.
Αριθµός υπολογιστών ανά µαθητή
Τέλος, ένας παράγοντας που επηρεάζει όλες τις οµάδες εκπαιδευοµένων στην
Πληροφορική είναι ο αριθµός των υπολογιστών που υπάρχουν σε κάθε εργαστήριο.
Συνήθως είναι µικρότερος από τον αριθµό των εκπαιδευοµένων, πράγµα που δυσκολεύει
την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην περίπτωση συστέγασης του Σ∆Ε µε κάποιο άλλο
σχολείο και της κοινής χρήσης του εργαστηρίου, δηµιουργούνται επιπλέον προβλήµατα
όπως για παράδειγµα η διαγραφή εργασιών.
Προτάσεις βελτίωσης
Στην σύγχρονη κοινωνία της Πληροφορίας η κατοχή βασικών η-δεξιοτήτων θεωρείται
απαραίτητη, τόσο στον επαγγελµατικό τοµέα όσο και στις υπόλοιπες πτυχές της
καθηµερινής ζωής. Οι εκπαιδευόµενοι του Σ∆Ε είναι γνώστες αυτής της
πραγµατικότητας και συνεπώς αγκαλιάζουν µε θέρµη τον Πληροφορικό Γραµµατισµό.
Όµως υπάρχουν ορισµένες αδυναµίες κυρίως εξαιτίας ελλιπών γνώσεων των µαθητών
που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Η ανορθογραφία και ο λανθασµένος χειρισµός των σηµείων στίξης έχει ως
αποτέλεσµα την παραγωγή εγγράφων µε εµφανείς αδυναµίες και την δυσκολία
ανεύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η ελλιπής γνώση αγγλικών οδηγεί σε λάθη
κατά τη δηµιουργία εγγράφων και στη χρήση του διαδικτύου. Για τη βελτίωση της
κατάστασης απαιτείται συνεργασία των εκπαιδευτικών των τριών Γραµµατισµών. Για
παράδειγµα, ο καθηγητής Πληροφορικής θα µπορούσε να χρησιµοποιεί κείµενα τα
οποία οι µαθητές έχουν διδαχθεί στα υπόλοιπα µαθήµατα. Έτσι θα αποφεύγονται τα
ορθογραφικά λάθη και η συνεχής παρέµβαση του διδάσκοντα και οι συχνές παρεµβολές
στη διδακτική διαδικασία. Επίσης πρέπει οι εργασίες που δίνονται στους µαθητές να
είναι ευκρινείς και ίσως τυπωµένες µε µεγαλύτερο µέγεθος γραµµατοσειράς.
Το ωράριο θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο και δυναµικό µε δυνατότητα
εξατοµικευµένης διδασκαλίας, όχι µόνο στις περιπτώσεις ατόµων µε προβλήµατα
υγείας, αλλά ακόµη και στην περίπτωση ατόµων που λόγω αυξηµένων οικογενειακών
και εργασιακών απαιτήσεων λείπουν συνεχώς από τον ίδιο Γραµµατισµό. Έτσι η ένταξη
του και η πορεία του θα είναι οµαλή.
Η ηλικιακή κατανοµή παίζει σηµαντικό ρόλο σε ένα τµήµα, διότι οι εκπαιδευόµενοι
άνω των 40 ετών απορροφούν τις νέες γνώσεις µε πιο αργό ρυθµό. Μια λύση θα ήταν ο
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χωρισµός των τµηµάτων µε βάση την ηλικία, δηλαδή η δηµιουργία οµοιογενών
τµηµάτων και η αύξηση των ωρών διδασκαλίας στα τµήµατα όπου υπάρχει πρόβληµα.
Τέλος, η ύπαρξη ενός υπολογιστή για κάθε εκπαιδευόµενο είναι σηµαντικός
παράγοντας που βοηθά θετικά τόσο τους ενήλικους µαθητές όσο και την εκπαιδευτική
διαδικασία και θα πρέπει να τεθεί ως άµεσος στόχος των Σ∆Ε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαµε κάποιες από τις διδακτικές απαιτήσεις του
Πληροφορικού Γραµµατισµού στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Τα στοιχεία που
παρουσιάσθηκαν συλλέχθηκαν εµπειρικά ή µέσω της παρατήρησης των εκπαιδευοµένων
κατά τη διδασκαλία στο εργαστήριο.
Ως γενικό συµπέρασµα πρέπει να ειπωθεί ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής στα
Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, παρουσιάζει εξωγενείς δυσκολίες που δεν απαντώνται
στην περίπτωση τυπικής γυµνασιακής εκπαίδευσης. Στα θετικά σηµεία που βοηθούν τον
Πληροφορικό Γραµµατισµό συγκαταλέγονται ότι τα ενήλικα άτοµα έχουν σαφείς
στόχους και απαιτήσεις, δείχνουν ανταπόκριση και ενδιαφέρον και ενεργή συµµετοχή.
Τόσο το πρόγραµµα σπουδών όσο και η οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας πρέπει να
είναι προσαρµόσιµα και εξατοµικευµένα, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες
που τα επηρεάζουν.
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