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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έννοια του εγγραµµατισµού αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του όλου εκπαιδευτικού έργου 
που συντελείται στα Σ∆Ε. Οι πολυ-γραµµατισµοί είναι τα βασικά δοµικά στοιχεία της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συστηµατική ένταξη του  πληροφοριακού 
γραµµατισµού στο όλο οικοδόµηµα έχει διττή υπόσταση : από τη µιά µεριά εκπληρώνει την 
αποστολή ενός αυτόνοµου λειτουργικού γραµµατισµού και από την άλλη ενός 
υποστηρικτικού οχήµατος, που διατρέχει τους άλλους επιµέρους γραµµατισµούς. Η 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού εγγραµµατισµού συντελείται µέσα από την ταυτόχρονη 
και παράλληλη απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και την προσέγγιση του κοινωνικού και 
πολιτικού τους συγκειµένου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνείδηση του εγγράµµατου 
πολίτη. Η παρούσα εργασία δείχνει µέσα από παραδείγµατα µεθοδολογίας και πρακτικής 
το δρόµο που ακολουθεί το Σ∆Ε Θεσσαλονίκης από τη δηµιουργία του µέχρι σήµερα.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Πληροφορικός γραµµατισµός, ∆ιαθεµατικότητα, Εκπαίδευση 
ενηλίκων  

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο θεσµός των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) είναι ένας νέος θεσµός, γι’ αυτό 

οφείλουµε να παραθέσουµε τα τυπικά του χαρακτηριστικά. Το Σ∆Ε µετά από 
δεκαοκτάµηνη εκπαίδευση παρέχει τίτλο σπουδών ισότιµο µε το Απολυτήριο Γυµνασίου 
σε ενήλικες, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το κατώτατο 
όριο ηλικίας των µαθητών είναι το 18ο έτος, ενώ δεν υπάρχει ανώτατο όριο. Η οµάδα - 
στόχος βρίσκεται µεταξύ των 18 και 30 ετών. Το περιεχόµενο των σπουδών 
συνδιαµορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σε κάθε σχολείο χωριστά 
πάνω στη βάση ενός κοινού πλαισίου, που προσδιορίζεται στις Προδιαγραφές Σπουδών 
στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, εκδόσεις Γ.Γ.Ε.Ε., Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. 
Κυρίαρχη έννοια στην εκπαιδευτική διαδικασία των Σ∆Ε είναι η έννοια του 

γραµµατισµού (literacy) (Freire & Macedo 1987) µε τη µορφή των πολυ-
γραµµατισµών (multi-literacy) (∆αγδιλέλης & Χοντολίδου 2003). Η χρήση του όρου 
"πληροφοριακός γραµµατισµός" αντί του πρακτικά συνωνύµου όρου "πληροφορικός 
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γραµµατισµός" υποδηλώνει τον προσανατολισµό του γνωστικού αντικειµένου προς την 
έννοια της πληροφορίας και όχι της πληροφορικής. Πράγµατι ο στόχος του 
πληροφοριακού γραµµατισµού στα Σ∆Ε δεν εξαντλείται στην εκµάθηση τεχνικών και 
την πρόσκτηση δεξιοτήτων ως προς τη χρήση των υπολογιστών (το συµβατικό µάθηµα 
πληροφορικής) αλλά επεκτείνεται στην αναζήτηση, κτήση, επεξεργασία, αξιοποίηση, 
µετάδοση και διάχυση της πληροφορίας, ώστε να καταστήσει τους µαθητές του πολίτες 
ικανούς να συµµετέχουν στην κοινωνία της πληροφορίας (πληροφοριακός 
εγγραµµατισµός). Η λεπτή αυτή διάκριση ανάγεται στην πρώιµη υιοθέτηση από την 
ελληνόφωνη βιβλιογραφία του όρου "Πληροφορική" αντί του διεθνώς δοκίµου 
"Ινφορµατική" (Informatik, Informatique, Informatica etc) (Μπάνος 1984).  
Ξεκινώντας την περασµένη χρονιά στο Σ∆Ε Θεσσαλονίκης χρειάστηκε (όπως και για 

όλα τα άλλα αντικείµενα) να µορφοποιήσουµε το αντικείµενο της πληροφορικής, να του 
προσδώσουµε τον χαρακτήρα που του αρµόζει και να διαµορφώσουµε τελικά µιά ενιαία 
αντίληψη γιά το ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η πληροφορική στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Γιά το σκοπό αυτό ακολουθήσαµε µιά απλή συνταγή: Στην αρχή κάναµε 
µερικές βασικές παραδοχές, στη συνέχεια ακούσαµε την εµπειρία του Σ∆Ε Νεάπολης 
και τέλος αρχίσαµε να λειτουργούµε παρατηρώντας τις τάσεις που γεννώνται και τα 
αποτελέσµατα της πορείας µας.  
Οι βασικές παραδοχές είναι :  

• Το σχολείο υποστηρίζει τη διαθεµατικότητα και την διεπιστηµονικότητα. Η διάκριση 
σε επιµέρους κλάδους (γλωσσικός γραµµατισµός, επιστηµονικός γραµµατισµός, 
αριθµητικός γραµµατισµός, κοινωνικός γραµµατισµός κλπ) γίνεται γιά λόγους 
µεθοδολογικούς. Στην πραγµατικότητα ο εγγραµατισµός αποτελεί ένα "όλον", το 
οποίο υπηρετούν οι επιµέρους γραµµατισµοί (Papert 1993).  

• Η πληροφορική είναι ένα εργαλείο, µε το οποίο µπορείς να κάνεις εγκάρσιες τοµές 
στον κορµό της εκπαίδευσης, υπηρετώντας την διαθεµατικότητα και την 
διεπιστηµονικότητα (Μπάνος 2004). 

• Ο πληροφοριακός εγγραµατισµός είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιά να λειτουργήσει 
η πληροφορική σαν το εργαλείο των εγκάρσιων τοµών, που αναφέρθηκε παραπάνω.  
Οι παραδοχές αυτές ισχυροποιήθηκαν από την (ασθενή) αλληλεπίδραση που έλαβε 

χώρα ανάµεσα στο σχολείο µας και στο Σ∆Ε Νεάπολης, το οποίο ήδη λειτουργούσε γιά 
τρίτη χρονιά. Χαρακτηριστική είναι εκεί η αντίληψη, ότι "Η πληροφορική από µόνη της 
δεν έχει αξία για τους εκπαιδευόµενους. Ο καθένας από όλους τους άλλους 
γραµµατισµούς έχει µεγαλύτερη αξία από την πληροφορική." Αυτονόητη συµπλήρωση 
είναι λοιπόν - σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή - ότι η πληροφορική αποκτά αξία γιά τον 
εκπαιδευόµενο επειδή ακριβώς έχουν αξία όλοι οι άλλοι γραµµατισµοί.  
Από την άλλη µεριά o πληροφοριακός εγγραµατισµός είναι καθαυτός ένας 

ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης, που οφείλει να παρέχει το σχολείο µας και 
στοχεύει στην κατάργηση του "Ψηφιακού Χάσµατος" που παρατηρείται στην κοινωνία. 
Η καταπολέµηση του   "Ψηφιακού Χάσµατος" στη χώρα µας συντελεί ουσιαστικά στην 
ανατροπή των πολιτικών κοινωνικού αποκλεισµού και οδηγεί στην πραγµάτωση του 
διακηρυγµένου στόχου των Σ∆Ε, που είναι η κοινωνική ένταξη (Zambeta 2001).  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Στο θεωρητικό επίπεδο παρατηρούµε µιά κριτική στάση απέναντι στην κρατούσα 

αντίληψη γιά τον "ψηφιακό εγγραµµατισµό", η οποία κρατούσα αντίληψη θέλει τον 
ψηφιακό εγγραµµατισµό ως ένα σύνολο δεξιοτήτων, που καθορίζονται από τις ανάγκες 
της οικονοµίας, πρέπει να αποκτηθούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και µπορούν να 
µετρηθούν ανεξάρτητα από κοινωνικές αξίες (COM 2003). Η κριτική στην αντίληψη 
αυτή εισάγει την έννοια του "κριτικού γραµµατισµού" συνδέοντας αναπόσπαστα τον 
εγγραµµατισµό µε την κοινωνία, τον πολιτισµό και σε τελική ανάλυση µε την εξουσία 
(Freire & Macedo 1987). Με τον τρόπο αυτό η παλιότερη έννοια του "λειτουργικού 
γραµµατισµού", που εµπεριέχει έντονα το στοιχείο της πρόσκτησης τεχνικών και 
δεξιοτήτων,  φαίνεται κατ' αρχήν να υπηρετεί την τεχνοκρατική αντίληψη γιά τον 
εγγραµµατισµό. Ωστόσο στο πεδίο του πληροφοριακού γραµµατισµού η κατάκτηση 
όλων εκείνων των δεξιοτήτων, που επιτρέπουν την κυριάρχηση πάνω στο επικοινωνιακό 
και πληροφοριακό µέσο, είναι αναγκαία προϋπόθεση γιά τη ένταξη του γραµµατισµού 
στο κοινωνικό και πολιτικό συγκείµενο (Selber 2004) και εποµένως του ίδιου του 
υποκειµένου στο κοινωνικό σύνολο. Με τη θεωρητική αυτή λογική ο λειτουργικός 
γραµµατισµός φέρει ταυτόχρονα το χαρακτήρα ενός τεχνικού και ενός κοινωνικού 
ζητήµατος.  
Έτσι λοιπόν από την αρχή στο Σ∆Ε Θεσσαλονίκης διαµορφώσαµε µιά διττή αντίληψη 

του ρόλου της πληροφορικής: από τη µιά µεριά ο "Πληροφοριακός Γραµµατισµός" ως 
αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο και από την άλλη η πληροφορική σαν όχηµα γιά τους 
"άλλους γραµµατισµούς" (Dagdilelis & Deligianni 2004).  
Ακολουθώντας τη διπλή αυτή τροχιά στο εργαστήριο της πληροφορικής θέσαµε δύο 

πρακτικά ερωτήµατα:  
1. Ποια είναι η βασικότερη προϋπόθεση της διαθεµατικής και διεπιστηµονικής 
αντίληψης της παρεχόµενης εκπαίδευσης;  

2. Πρέπει να προηγηθεί ένας στοιχειώδης Πληροφοριακός Αλφαβητισµός ως 
υπόστρωµα, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί και θα αναπτυχθεί η όλη εκπαίδευση;  
Στο πρώτο ερώτηµα απαντήσαµε απλά ότι η βασική εγγύηση της διαθεµατικότητας 

και της διεπιστηµονικότητας είναι αντίστοιχα η πολυ-θεµατικότητα και η πολυ-
επιστηµονικότητα. Από την συστηµατική επικοινωνία των µελών της εκπαιδευτικής 
οµάδας του σχολείου πηγάζει µιά πληθώρα θεµάτων και γνωστικών αντικειµένων, που 
αξίζει να προσεγγιστούν στο µάθηµα. Από τα ίδια αυτά µέλη της οµάδας, που 
αντιπροσωπεύουν πολλούς διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους γίνεται και η 
σχεδίαση και η υλοποίηση των µαθηµάτων, των εργαστηρίων και των projects. Έτσι 
διασφαλίζεται η διαθεµατικότητα και η διεπιστηµονικότητα των αντικειµένων που 
διδάσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής. Ως προς το δεύτερο ερώτηµα δεν 
προτάξαµε της συστηµατικής διαθεµατικότητας και διεπιστηµονικότητας τον αρχικό 
αλφαβητισµό. Θεωρήσαµε ότι αυτά τα δύο πρέπει να βαδίζουν ταυτόχρονα, χέρι-χέρι 
και ότι το τραίνο της πληροφορικής στο Σ∆Ε πρέπει να πατάει συνεχώς και σταθερά και 
στις δύο ράγες, από την αρχή µέχρι το τέλος του ταξιδιού.  
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ Σ∆ΕΘ 
Χάρτης - Κλίµακα - Αναλογίες 
Έτσι από τις πρώτες κιόλας ώρες το εργαστήριο της πληροφορικής γέµισε µε 

εκπαιδευόµενους, που στα πλαίσια κάποιου γραµµατισµού, αξιοποίησαν την τεχνολογία 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Χαρακτηριστικό ήταν το πρώτο µάθηµα στον 
Επιστηµονικό γραµµατισµό, που έλαβε χώρα στο εργαστήριο της πληροφορικής. Με 
αφορµή τους χάρτες πόλεων, χωρών, ηπείρων, ουράνιων σωµάτων κλπ, που 
παρουσιάστηκαν τόσο σε συµβατική (χάρτινη) όσο και σε ηλεκτρονική µορφή, έγινε 
αναφορά στην έννοια της κλίµακας και εποµένως στην έννοια της αναλογίας και οι 
εκπαιδευόµενοι εξασκήθηκαν στην τεχνική της αναγωγής στη µονάδα. Αργότερα τα 
πράγµατα έγιναν πιο οργανωµένα και πλέον ο αριθµητικός γραµµατισµός, ο γλωσσικός 
(ελληνικός και αγγλοαµερικανικός) γραµµατισµός, η συµβουλευτική σταδιοδροµίας 
κλπ. λάµβαναν χώρα προγραµµατισµένα στο εργαστήριο της πληροφορικής.  
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο διπλός στόχος της πληροφορικής: από τη µιά 

µεριά υποστηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια του ("άλλου") 
γραµµατισµού, που διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής και από την άλλη 
αυξάνονται γιά τους εκπαιδευοµένους οι ώρες χρήσης της τεχνολογίας, πράγµα 
αναγκαίο γιά τον ταχύρρυθµο πληροφορικό αλφαβητισµό (και εγγραµµατισµό) τους. 
Ταυτόχρονα εξοικειώνονται και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές µε τη διαφορετική µεθοδολογική 
προσέγγιση ενός και του αυτού αντικειµένου, όταν αυτή διεξάγεται µέσα σε ένα 
διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως είναι το ηλεκτρονικό περιβάλλον του 
εργαστηρίου πληροφορικής. Έτσι αυξάνεται η διαθεσιµότητα και η προθυµία των 
εκπαιδευτών να αξιοποιήσουν περισσότερες παιδαγωγικές δυνατότητες αλλά και η 
ετοιµότητά τους να υποστηρίξουν τον πληροφοριακό γραµµατισµό ως παρεµπίπτον 
ζήτηµα στο πλαίσιο των µαθηµάτων που διεξάγει ο καθένας τους. Η πράξη έδειξε ότι οι 
εκπαιδευτές επέλεξαν πολύ συχνά να διεξάγουν διαθεµατικά εργαστήρια ή projects στο 
εργαστήριο της πληροφορικής.  

 
Αγγλοαµερικανικός Γλωσσικός Γραµµατισµός 
Βέβαια γιά την προσέλκυση των εκπαιδευτών στο εργαστήριο της πληροφορικής 

εκτός από την "προπαγάνδιση" χρειάστηκε και κάποια πρακτική δουλειά. Για 
παράδειγµα η εκµάθηση της γραφής και της προφοράς των αγγλικών αριθµών (one, two, 
three etc.) ή των ηµερών της εβδοµάδας, έγινε µέσα από εφαρµογές, που έπρεπε να 
εκπονηθούν κατά παραγγελία του εκπαιδευτή, ή τουλάχιστον να επιλεγούν σε 
συνεννόηση. Έτσι δηµιουργήθηκε γιά µεν τους αριθµούς (µονοψήφιους και διψήφιους) 
µιά απλή εφαρµογή σε PowerPoint, που εµφανίζει σε µιά οθόνη τον κάθε αριθµό 
αριθµητικά και δέκα αριθµούς φραστικά και ζητά από τον εκπαιδευόµενο να επιλέξει µε 
κλικ την σωστή λέξη ανάµεσα στις δέκα. Γιά επιβεβαίωση και εµπέδωση στην επόµενη 
οθόνη ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα µε ένα κλικ να ακούσει τον ίδιο αριθµό να 
προφέρεται από µιά γλυκιά γυναικεία φωνή. Οι µέρες της εβδοµάδας προσεγγίστηκαν µε 
αρκετά συνθετότερο τρόπο. Αξιοποιήθηκε µιά εφαρµογή µε html και JavaScript, που σε 
µιά σειρά οµαδοποιηµένων ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (σε µιά φόρµα) 
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παρουσιάζει τις µέρες της εβδοµάδας σε συγκείµενο. Ο εκπαιδευόµενος έχει τη 
δυνατότητα τελειώνοντας να πληροφορηθεί πόσες σωστές απαντήσεις έδωσε, καθώς και 
την ορθή επίλυση ολόκληρης της φόρµας µε τις ερωτήσεις.  

 
Συνεκπαίδευση µε συµµετοχή άλλων Εκπαιδευτών 
Μιά άλλη τακτική που από την πράξη αποδείχτηκε εξαιρετικά ωφέλιµη ήταν η 

εγκατάλειψη του εργαστηρίου της πληροφορικής στην ευθύνη των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευοµένων άλλων γραµµατισµών, εργαστηρίων ή projects. Χαρακτηριστικό είναι 
το γεγονός ότι από τα τέσσερα ελεύθερα εργαστήρια και projects, που κατά µέσο όρο 
διεξάγουν οι διδάσκοντες της πληροφορικής κάθε χρόνο, µόνο το ένα λαµβάνει χώρα 
στο εργαστήριο της πληροφορικής. Αντίστοιχα στο εργαστήριο της πληροφορικής 
διεξάγονται κατά µέσο όρο τρία ελεύθερα εργαστήρια και projects, από τα οποία µόνο 
το ένα έχει ως αντικείµενο την πληροφορική. Με τον τρόπο αυτό οι άλλοι εκπαιδευτές 
γίνονται "κυρίαρχοι" του εργαστηρίου και της προσφερόµενης  τεχνολογίας, πράγµα που 
προάγει γενικότερα τον πληροφοριακό γραµµατισµό. Αλλά και πρακτικά 
αναλαµβάνοντας την ευθύνη του εργαστηρίου είναι αναγκασµένοι να αντιµετωπίζουν 
παρεµπίπτοντα ζητήµατα πληροφορικής και να δίνουν λύση στα προβλήµατα που 
αναφύονται. Αυτό όµως καταλήγει σε διπλό όφελος των εκπαιδευοµένων : κερδίζουν 
χρόνο πληροφορικής ταυτόχρονα µε τον "άλλο" γραµµατισµό τους, αλλά και σε διπλό 
όφελος γιά την εκπαίδευση : µέσα από την συµπτωµατική συνύπαρξη των δύο 
αντικειµένων (της πληροφορικής και του "άλλου") προκύπτει η σύνθεσή τους και έτσι ο 
γραµµατισµός καθίσταται "όλον".  

 
Αρχικός Αλφαβητισµός και Πληροφοριακός Γραµµατισµός 
Ο στόχος του αρχικού αλφαβητισµού µιας µεγάλης µερίδας εκπαιδευοµένων, που για 

πρώτη φορά στη ζωή τους έρχονται σε επαφή µε την τεχνολογία, εξυπηρετήθηκε και µε 
την παράλληλη προσφορά ενός εισαγωγικού υποστηρικτικού εργαστηρίου χρήσης Η/Υ 
διάρκειας έξι εβδοµάδων. Με τον τρόπο αυτό εξισορροπείται κάπως η µεγάλη 
ανοµοιογένεια στις γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής, που χαρακτηρίζει το σώµα 
των εκπαιδευόµενων µόλις αυτοί πρωτοεµφανίζονται στο εργαστήριο.  
Ο πληροφοριακός γραµµατισµός ξεκινά µε την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στον 

χειρισµό των µερών του υλικού (πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής κλπ), περνά στην 
χρήση των εφαρµογών (επεξεργασία κειµένου κλπ) και ολοκληρώνεται µε την 
κατάκτηση υψηλού επιπέδου νοητικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ικανότητα 
αναπαράστασης - αναγνώρισης της πληροφορίας, η ικανότητα κατάταξης - ταξινόµησης 
και τέλος η τεχνική ή/και τέχνη αναζήτησης της πληροφορίας.  
 
Αναπαράσταση της Πληροφορίας 
Η προσέγγιση της έννοιας της αναπαράστασης της πληροφορίας γίνεται τόσο µε 

παθητικό τρόπο, όπου ο εκπαιδευόµενος είναι παραλήπτης της πληροφορίας, όσο και µε 
ενεργητικό τρόπο, όπου ο εκπαιδευόµενος καλείται να αναπαραστήσει την πληροφορία, 
που θέλει να απευθύνει σε άλλους παραλήπτες. Παράδειγµα παθητικής προσέγγισης 
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είναι η απεικόνιση µε εικονίδια πληροφοριών γιά την οδική κυκλοφορία. Ένας 
αλλοδαπός οδηγός καλείται να οδηγήσει το αυτοκίνητό του προς το αεροδρόµιο της 
Θεσσαλονίκης ("Αεροδρόµιο Μακεδονία") ακολουθώντας τις πινακίδες. Ο αλλοδαπός 
οδηγός δεν είναι εξοικειωµένος µε το ελληνικό αλφάβητο, αλλά ούτε και µε τo όνοµα 
του αεροδροµίου "Μακεδονία", εποµένως η επιγραφή "Makedonia" έστω και µε 
λατινικούς χαρακτήρες του είναι από σχεδόν άχρηστη έως παραπλανητική. 
Χρησιµότερη του είναι η επιγραφή "Airport", αλλά ενόψει και της ταχύτητας µε την 
οποία είναι υποχρεωµένος να οδηγεί, προτιµά να προσανατολίζεται µε βάση το εικονίδιο 
ενός αεροπλάνου, που συνοδεύει όλες τις επιγραφές. Τι γίνεται όµως αν η µύτη του 
αεροπλάνου δείχνει προς διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη προς την οποία δείχνει η 
πινακίδα; Στους εκπαιδευόµενους προβλήθηκε ένα φιλµάκι, µε βάση το οποίο περίπου 
οι µισοί οδηγήθηκαν σε λάθος κατεύθυνση ακολουθώντας αυθόρµητα την κατεύθυνση 
της µύτης του αεροπλάνου. Με ασκήσεις σαν αυτήν καλλιεργείται η ακρίβεια στην 
ανάγνωση αλλά και στην αναπαράσταση της πληροφορίας. Η δεξιότητα ενεργητικής 
αναπαράστασης επακολούθησε µε τη δηµιουργία διαγραµµάτων, που δείχνουν µε 
γραφικό τρόπο και χρήση χρωµάτων τα ποσοστά των εκπαιδευοµένων, που οδηγήθηκαν 
σε σωστό ή λάθος δρόµο ακολουθώντας αντίστοιχα το βέλος της πινακίδας ή τη µύτη 
του αεροπλάνου.  

 
Η έννοια της Τάξης στην Πληροφορία 
Η έννοια της τάξης συνδέεται µε την ταξινόµηση των πληροφοριών µε βιωµατικό 

τρόπο. Παράδειγµα: Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να συγκεντρώσουν έντυπες 
πληροφορίες (εικόνες, κείµενα κλπ) γιά αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης, µιας πόλης, που 
γνωρίζουν πολύ καλά. Οι πληροφορίες ταξινοµούνται χειροκίνητα σε φακέλους, έτσι 
ώστε σε κάθε αξιοθέατο να αντιστοιχεί ένας φάκελος. Οι φάκελοι οµαδοποιούνται κατά 
περιοχές της πόλης κι' έτσι σχηµατίζεται ένα δενδροειδές σύστηµα φακέλων και 
υποφακέλων. Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να µεταφέρουν το σύστηµα αυτό σε 
ηλεκτρονική µορφή, δηµιουργώντας την αντίστοιχη δοµή στο σκληρό δίσκο τους. Στη 
θέση των χάρτινων µπαίνουν τώρα ηλεκτρονικά δεδοµένα, κείµενα που έγραψαν οι 
ίδιοι, εικόνες κλπ. Γιά να ανακτήσουν την πληροφορία ενός ειδικότερου φακέλου, θα 
πρέπει να πλοηγηθούν µέσα στη δοµή που έχουν δηµιουργήσει, σαν επιβάτες ενός 
νοητού λεωφορείου, που περνώντας από τη µία περιοχή της πόλης προς την άλλη, κάνει 
στάσεις στους υποφακέλους µε τα αξιοθέατα. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται η έννοια της 
αρχικής ταξινόµησης µε την επακόλουθη αναζήτηση των πληροφοριών και γίνεται 
σαφής η αναγκαιότητα της τάξης. Σε κάποιο αρκετά µεταγενέστερο στάδιο θα 
πραγµατοποιηθεί αναζήτηση πληροφοριών σε ταξονοµίες που δεν έχουν δηµιουργηθεί 
από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους, γιά παράδειγµα στους καταλόγους του 
διαδικτύου.  

 
Παραγωγή ∆οµηµένου Λόγου 
Η εξυπηρέτηση των "άλλων" γραµµατισµών µέσα στο εργαστήριο της πληροφορικής 

µπορεί να γίνεται και χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή του "άλλου" γραµµατισµού. 
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Παράδειγµα : Μιά από τις ασκήσεις της πληροφορικής συνίσταται στην εύρεση εικόνας 
στο internet (συγκεκριµένα ενός σκίτσου του ΚΥΡ µε τρεις φυσιογνωµίες και µε τίτλο 
"Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ") και η µεταφορά και ενσωµάτωση της εικόνας αυτής σε ένα 
αρχείο Word. Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται στη συνέχεια να γράψουν σε τρεις 
παραγράφους, τι βλέπουν (ή και τι δεν βλέπουν) στις τρεις φυσιογνωµίες του σκίτσου. 
Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να γράψουν όσο µπορούν περισσότερο κείµενο, ώστε να 
γίνει σαφής η χρήση και η χρησιµότητα των παραγράφων. Παροτρύνονται λοιπόν να 
φανταστούν και πράγµατα, που δεν προκύπτουν ρητά από την εικόνα, γιά παράδειγµα 
πώς ονοµάζεται ο καθένας από τους τρεις τύπους, αν οδηγεί αυτοκίνητο, αν έχει παιδιά 
και πόσα, τι δουλειά κάνει, πώς βλέπει τους άλλους δύο της εικόνας κλπ. Προφανής 
παρενέργεια του εγχειρήµατος είναι η καλλιέργεια της δεξιότητας παραγωγής 
δοµηµένου λόγου, µιας δεξιότητας που θα χρησιµεύσει στο γλωσσικό γραµµατισµό. 

 
Βάσεις δεδοµένων 
Μέσα από όλες τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο εργαστήριο 

πληροφορικής διέρχεται εγκάρσια η έννοια της τάξης. Όλες οι πληροφορίες, οι εργασίες, 
τα δεδοµένα που αποθηκεύονται σε δίσκους, πρέπει να βρίσκονται σε µιά τάξη, που την 
δηµιουργεί ο κάθε εκπαιδευόµενος, ώστε να µπορεί να ανακτά τις πληροφορίες, που ο 
ίδιος έχει αποθηκεύσει. Στην αρχή η ταξινόµηση είναι απλή και διαισθητική. Αργότερα, 
όταν οι κατατάξεις αρχίζουν να γίνονται δυσκολότερες και η ανάκτηση προβληµατική, 
έρχεται η ώρα της συστηµατικότερης προσέγγισης της έννοιας της βάσης δεδοµένων. 
Και αυτή η προσέγγιση γίνεται µε βιωµατικό τρόπο, χωρίς καθόλου θεωρητικό λόγο και 
χωρίς να είναι απαραίτητη ούτε καν η αναφορά των λέξεων "βάση δεδοµένων". 
Παράδειγµα: Στα πλαίσια ενός ελεύθερου εργαστηρίου µε το όνοµα "ΤΖΟΥΚ ΜΠΟΞ", 
που προσφέρθηκε στη µέση του δεύτερου έτους, οι εκπαιδευόµενοι αποθηκεύουν στους 
δίσκους τους µουσική και τραγούδια σε συµπιεσµένη µορφή. Τα µουσικά κοµµάτια 
καταγράφονται σε ένα πίνακα ενός υπολογιστικού φύλλου και περιγράφονται µε 
διάφορα χαρακτηριστικά τους: τίτλος, συνθέτης, ερµηνευτής, χρονολογία, είδος 
µουσικής κλπ. Έτσι δηµιουργείται µιά απλή σχεσιακή βάση δεδοµένων µε ένα πίνακα, 
µέσα στον οποίο µπορεί να εφαρµοστούν φίλτρα και να γίνουν ειδικότερες επιλογές. 
Κάποιο από τα πεδία (κατά προτίµηση ο τίτλος) δηµιουργεί υπερδεσµό προς το 
αντίστοιχο µουσικό κοµµάτι και ο χρήστης µπορεί να το "καλεί" να εκτελεστεί µε ένα 
απλό κλικ πάνω του. 

 
Πληροφοριακή Τεχνολογία και Κοινωνία - Αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου 
Από τη µέση του δευτέρου έτους και µετά, όταν έχουν ήδη παγιωθεί οι βασικές 

δεξιότητες των εκπαιδευοµένων στη χρήση της τεχνολογίας, ο πληροφοριακός 
γραµµατισµός αρχίζει να διερευνά τις κοινωνικές πλευρές της, όπως η εργονοµία, η 
ηλεκτρονική εργασία, η ηλεκτρονική αγορά κλπ. Ενώ ο πληροφοριακός γραµµατισµός 
αποκτά όλο και περισσότερο κοινωνικό περιεχόµενο, η άσκηση στην τεχνική και την 
τέχνη της αναζήτησης πληροφορίας δεν εγκαταλείπεται καθόλου µέχρι το τέλος της 
χρονιάς. Γιά παράδειγµα: Στη µέση του δεύτερου έτους έλαβε χώρα ένα ελεύθερο 
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εργαστήριο µε θέµα τα προσωπικά δεδοµένα και την ηλεκτρονική εγκληµατικότητα 
εκτός του εργαστηρίου πληροφορικής. Ταυτόχρονα στο εργαστήριο πληροφορικής 
συνεχίστηκε η άσκηση στην αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο. Και η άσκηση 
αυτή πάντως περιείχε διευρυµένο κοινωνικό προβληµατισµό και κριτική στάση απέναντι 
στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Αφορµή στάθηκε ένα 
διαφηµιστικό φιλµ διάρκειας 60΄΄, όπου ο Mahatma Ghandi εκφωνεί ένα λόγο, που 
µεταδίδεται µε τη βοήθεια των σηµερινών ψηφιακών µέσων επικοινωνίας (κάµερα, 
ασύρµατα δίκτυα, κινητή τηλεφωνία, γιγαντοοθόνες) σε πραγµατικό χρόνο σε ολόκληρο 
τον κόσµο. Η τελική ερώτηση "Φανταστείτε πώς θα ήταν ο κόσµος σήµερα, αν 
µπορούσε (σ.σ. ο Gandhi) να επικοινωνεί µε αυτόν τον τρόπο!" θέτει το ερώτηµα της 
γενικευµένης, της "καθολικής" ή "οικουµενικής" επικοινωνίας και των επιπτώσεών της 
στην κοινωνία της πληροφορίας. Μετά την ενδιαφέρουσα συζήτηση ακολούθησε η 
πρακτική άσκηση της αναζήτησης στο διαδίκτυο ολόκληρου του αυθεντικού κειµένου 
της οµιλίας του Gandhi, από την οποία ακούγονται στο φιλµ µόνο µερικές σύντοµες 
φράσεις. Οι εκπαιδευόµενοι αποµονώνουν λέξεις της οµιλίας και τις εισάγουν ως 
ερώτηµα σε µιά µηχανή αναζήτησης. Όσο περισσότερες λέξεις της οµιλίας εισάγουν, 
τόσο εγγύτερα πλησιάζουν τη ζητούµενη απάντηση. Με τον τρόπο αυτό οι 
εκπαιδευόµενοι κατανοούν ότι στον παγκόσµιο ιστό αναζητούµε πληροφορίες µε τη 
βοήθεια λέξεων, που πιθανολογούµε ότι εµπεριέχονται σε κείµενα και ιστοσελίδες των 
οποίων το περιεχόµενο αναζητούµε. Με τη βιωµατική αυτή µέθοδο καλλιέργειας 
τεχνικών δεξιοτήτων και χωρίς καθόλου θεωρητικό λόγο οι εκπαιδευόµενοι σταδιακά 
οικειοποιούνται την τέχνη της αναζήτησης. 

 
Τεκµηρίωση 
Μια από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις του Σ∆Ε Θεσσαλονίκης ήταν η δηµιουργία 

στο τέλος της χρονιάς µιας ηλεκτρονικής Σύνοψης, δηλ. ενός CD που περιέχει (κατά το 
δυνατόν) το υλικό ολόκληρης της χρονιάς, ταξινοµηµένο, διανθισµένο µε εικόνες, 
ήχους, video από τη ζωή στο σχολείο και έξω από το σχολείο, όπως αυτό το υλικό 
συγκεντρώθηκε κοµµάτι-κοµµάτι από τον καθένα εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο. 
Μερικά υλικά υπήρχαν µόνο σε χάρτινη µορφή. Αυτό σήµαινε µια κοπιώδη προσπάθεια 
ψηφιοποίησής τους, πριν αυτά µπορέσουν να ενταχθούν στο CD. Η Σύνοψη αποτελεί 
ένα τόµο αναφοράς για τους εκπαιδευόµενους, που χρησιµεύει στο να µπορεί ο καθένας 
από αυτούς ν’ ανατρέξει σε οτιδήποτε χρειαστεί από αυτά που διδάχθηκε σε 
οποιαδήποτε στιγµή, κάτι που µοιάζει ταυτόχρονα σαν γλωσσάρι, αναµνηστικό λεύκωµα 
και διδακτικό βιβλίο. Περισσότερο απ’ όλα όµως η Σύνοψη έχει το χαρακτήρα του 
«ίχνους» που άφησε στη διάρκεια του εννιαµήνου ο καθένας εκπαιδευτής και 
εκπαιδευόµενος πίσω του, ενός ίχνους που σχηµατίζεται από πολλά µικρά ψίχουλα της 
γνώσης, που παρήχθη στο σχολείο. Ο καθένας µπορεί στο CD αυτό να ξαναβρεί τη δική 
του εικόνα, το δικό του κείµενο, τη δική του µουσική, όπως ακριβώς την παρήγαγε, 
δίπλα στην αντίστοιχη εικόνα, το αντίστοιχο κείµενο του διπλανού του, συµµαθητή του 
ή εκπαιδευτή του. Αυτό δηµιουργεί ισχυρότατες συνειρµικές συνάψεις, αλλά και ψυχικό 
σύνδεσµο µέσα στην οµάδα. Και ταυτόχρονα καταδεικνύει ότι το "όλον" της 
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εκπαίδευσης αποτελείται από µεµονωµένα, αλλά διακριτά, ψήγµατα γνώσης, καθένα 
των οποίων έχει τη δική του αυτόνοµη αξία.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η διττή αντίληψη του ρόλου της πληροφορικής στα Σ∆Ε δεν καταδεικνύεται µόνο 

από το γεγονός ότι εξυπηρετεί ταυτόχρονα και παράλληλα τις ανάγκες του 
πληροφορικού γραµµατισµού και των "άλλων" γραµµατισµών. Το "διπλό" της πρόσωπο 
καθορίζεται από την βασική παραδοχή ότι η διδασκαλία της πληροφορικής θα πρέπει να 
έχει, παράλληλα µε την τεχνική της διάσταση και µία κοινωνική, χωρίς την οποία η 
γνώση παραµένει ελλιπής. Η κατ' ανάγκην ταχύρρυθµη συσσώρευση τεχνικών γνώσεων 
χωρίς κοινωνικό αντίβαρο µπορεί να καταστεί και επικίνδυνη, ενισχύοντας τη 
δηµιουργία µιας ή και περισσότερων γενεών τεχνοκρατών υψηλής εξειδίκευσης χωρίς 
κριτική σκέψη και κοινωνική ευαισθησία. Αν ο προσανατολισµός του πληροφοριακού 
γραµµατισµού προς την κατεύθυνση της απόκτησης τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
αποτελεί τον έναν άξονα, ο παράλληλος προσανατολισµός προς την κατεύθυνση της 
"κοινωνικοποίησης" της πληροφορικής και της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης αποτελεί 
τον δεύτερο άξονα του οχήµατος της εκπαίδευσης που παρέχεται στα Σ∆Ε. Με την 
έννοια αυτή µπορούµε να µιλήσουµε για ένα "διπλά διπλό πρόσωπο της πληροφορικής". 
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