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Εισαγωγή
Πριν απο16 χρόνια ξεκίνησε στο ∆ηµοτικό του Κολεγίου Ψυχικού, ένα πρόγραµµα
εναλφαβιτισµού στις Σύγχρονες Τεχνολογίες βασισµένο στην προσεκτική επιλογή
εκπαιδευτικού λογισµικού και δραστηριοτήτων. Βασικός στόχος µας είναι η
διαµόρφωση ενός νέου µαθησιακού περιβάλλοντος σύµφωνου µε τις σύγχρονες
απόψεις για την εκπαίδευση και την µάθηση που να παρέχει στο µαθητή την
δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που είναι δύσκολο να αναπτυχθούν µέσα στο
παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα.
Απευθύνεται σε όλους τους µαθητές των τεσσάρων τελευταίων τάξεων του
δηµοτικού και σε όλες τις τάξεις του. Στο δηµοτικό ο δάσκαλος της τάξης
επισκέπτεται µία φορά την εβδοµάδα το εργαστήριο µε τους µαθητές του ενώ στο
Γυµνάσιο η διδασκαλία γίνεται για δύο ώρες της εβδοµάδα µε συνδιδασκαλία των
διδασκόντων της Πληροφορικής και µίας ακόµα ειδικότητας (Μαθηµατικά, Φυσική,
Γραπτή έκφραση, Ιστορία, Γεωγραφία, Τεχνολογία) ανάλογα µε το θέµα.

Το µάθηµα της ∆ιερεύνησης
Το νέο µάθηµα ονοµάσθηκε ∆ιερεύνηση και έφερε αλλαγές τόσο στο ρόλο του
εκπαιδευτικού και του µαθητή µέσα στην τάξη όσο και στην µαθησιακή διαδικασία.
Ο εκπαιδευτικός είναι καθοδηγητής της µαθησιακής διαδροµής που ακολουθεί κάθε
µαθητής. Είναι εκείνος που θέτει τα ερωτήµατα και βοηθά στην ανεύρεση των
λύσεων χωρίς να δίνει έτοιµες απαντήσεις. Ο ρόλος της ερώτησης γύρω από την
δουλειά των µαθητών είναι το κυριότερο εργαλείο ενεργοποίησης και κατεύθυνσης.
Ο δάσκαλος οδηγεί τους µαθητές τους στον προβληµατισµό στον πειραµατισµό.
Τους ενθαρρύνει να συζητήσουν, να εξάγουν συµπεράσµατα και να διατυπώσουν
ερωτήµατα. Έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύει την παρέµβασή του ανάλογα µε τις
δυνατότητες της κάθε οµάδας. Ενεργεί ως σύµβουλος και συνεργάτης.
Οι µαθητές σε οµάδες, και µε την υποστήριξη του δασκάλου, µέσα από τη δράση και
το διάλογο, αναλαµβάνουν ενεργητικό ρόλο. Ανακαλύπτουν έννοιες και
αναπτύσσουν τεχνικές συνεργασίας µε τους συµµαθητές τους ενώ στο γνωστικό
τοµέα µπορούν να διερευνήσουν και να χρησιµοποιήσουν έννοιες, καθώς και να
πειραµατιστούν µέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις. Με αυτό τον τρόπο οι έννοιες
προσεγγίζονται, ανακαλύπτονται και οικοδοµούνται βαθµιαία µέσα από την
αλληλεπίδραση µε το διερευνητικό περιβάλλον.
Οι µαθητές εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία µέσα από την ενεργητική
συµµετοχή τους σε µικρές οµάδες, που κατά κανόνα ορίζονται από τους ίδιους. Η
εικασία, το πείραµα, η γενίκευση, η αφαίρεση, η δράση, ο διάλογος, η κριτική
σκέψη και η συνεχής δηµιουργία είναι έννοιες που συνδέονται µε τη λειτουργία του
εργαστηρίου Η/Υ.
Ταυτόχρονα οι µαθητές αποκτούν λειτουργικό εναλφαβιτισµό στις Σ.Τ. µε την
δηµιουργική αξιοποίηση µίας σειράς δεξιοτήτων χρήσης σε διαδικασίες µάθησης
ποικίλων γνωστικών περιοχών. ∆εξιότητες που καλλιεργούνται είναι η συµβολική
έκφραση, ο προγραµµατισµός, η κατασκευή και ο χειρισµός µοντέλων, η διαχείριση
και επεξεργασία δεδοµένων, η επεξεργασία αριθµητικών δεδοµένων, η παρουσίαση
πληροφορίας (γραπτό κείµενο, γράφηµα, εικόνα κλπ.), η αναζήτηση πληροφορίας,
επικοινωνία.

Παραδείγµατα -Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες
Σε κάθε τάξη υλοποιούνται τρεις τέτοιες διαθεµατικές δραστηριότητες όπως φαίνεται
και στους πίνακες. Παρακολουθούµε τον τίτλο των δραστηριοτήτων, τις δεξιότητες
και τα γνωστικά αντικείµενα που εµπλέκονται.
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Παραδείγµατα Εφαρµογής
1. Τα παραλληλόγραµµα
Στη ∆ιερεύνηση αυτή οι µαθητές χρησιµοποιώντας απλά προγράµµατα σε
περιβάλλον Logo σχεδιάζουν τεθλασµένες γραµµές οι οποίες µέσω πειραµατισµών
µπορούν να µετασχηµατιστούν σε παραλληλόγραµµα. Έτσι µελετούν τις βασικές
ιδιότητες του παραλληλογράµµου (σχέσεις πλευρών, γωνιών). Στην συνέχεια
χρησιµοποιούν το παραλληλόγραµµο σαν δοµικό λίθο και συνθέτουν σχέδια. Τα
σχέδια αυτά µπορούν να τα ‘ζωντανέψουν’ δίνοντας τους κίνηση µε το δυναµικό
χειρισµό του µεταβολέα.

Βασικές ερωτήσεις που µπορούν να αποτελέσουν αρχή στην αναζήτηση των
µαθητών:
• Πώς εκτελεί η χελώνα κάθε γραµµή του κώδικα;
• Βρείτε µια τετράδα τιµών για τις µεταβλητές όπου η χελώνα δηµιουργεί
κλειστό τετράπλευρο και µάλιστα παραλληλόγραµµο. Υπάρχουν κι άλλες;
Πόσες;
• Υπάρχει κανόνας για τις τιµές αυτές ώστε να ξέρω από πριν ότι θα βγει
παραλληλόγραµµο; Μπορείτε να τον γράψτε; Πώς αλλάζει ο κανόνας όταν
θέλω τετράγωνο;
Στο απόσπασµα της εργασίας που ακολουθεί φαίνεται µία ελεύθερη περιγραφή της
έννοιας της µεταβλητής που δεν απέχει πολύ από την έννοια που περιµένουµε να έχει
µαθητής µεγαλύτερης ηλικίας.
«Μεταβλητές είναι κάποια γράµµατα που αντιπροσωπεύουν όποιους αριθµούς θέλουµε. Π.χ.
κάνουµε ένα τετράγωνο µε µια Α πλευρά. Έτσι κερδίζουµε χρόνο γιατί στις µεταβλητές
µπορούµε να βάλουµε µια οποιαδήποτε τιµή , δηλαδή µπορούµε να κάνουµε όσα διαφορετικά
τετράγωνα ή ορθογώνια θέλουµε.»

2. Μελέτης Ηπείρων
Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές αναλαµβάνουν να οργανώσουν γεωγραφικά
δεδοµένα που αναφέρονται στα σχολικά τους βιβλία και σε άλλες πηγές σε ένα
πίνακα µίας βάσης δεδοµένων και στην συνέχεια να εξετάσουν αυτά τα στοιχεία
συγκριτικά διατυπώνοντας ερωτήσεις µε την χρήση τελεστών και να συνθέσουν
γραπτή εργασία.
Απόσπασµα από εργασία µαθητών που δείχνουν την έκταση της ενασχόλησης τους
µε ποικιλία δεδοµένων:
«Ψάξαµε και εργαστήκαµε πάνω σε πληροφορίες που περιλάµβαναν από την γεωγραφική
θέση της χώρας και τον ορυκτό πλούτο µέχρι το φτωχό βιοτικό επίπεδο των χωρών της
Νοτίου Αµερικής (οµάδα 8, α2).»

Οι µαθητές αντιµετωπίζουν κριτικά και αξιολογούν τα αποτελέσµατα της αναζήτηση
τους:
«Μπορούµε να δούµε πως ο µέσος όρος ζωής είναι σχετικά χαµηλός, επειδή µόνο οι 7 από τις
46 χώρες που αποτελούν την Ασία έχουν Μέσο Όρο Ζωής πάνω από 72 χρόνια. (οµάδα 9 α3)».

Συµπεράσµατα
Ο ρόλος του δασκάλου αυθεντία ανήκει στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του
παρελθόντος. Η νέα εποχή καλεί τον κάθε ένα από µας και κυρίως τους µαθητές µας
σε ατοµική ανάπτυξη µέσα από δηµιουργικές συλλογικές µορφές µε µεγάλο βαθµό
αλληλεπίδρασης.
Η µάθηση στη σχολική τάξη οφείλει να είναι µία δηµιουργική εµπειρία κατά την
οποία ο µαθητής πρωτίστως ασκείται στο να αναγνωρίζει, να διαχειρίζεται και να
αναπτύσσει το δυναµικό που ο ίδιος διαθέτει.
Το µάθηµα της ∆ιερεύνησης δοµήθηκε έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τις παραπάνω
αρχές αλλά και για να δώσει στους µαθητές, πολλαπλές εµπειρίες δηµιουργικής
αξιοποίησης των Σ.Τ., Έτσι το εργαστήριο της πληροφορικής αποτελεί ένα
δηµιουργικό χώρο στον οποίο οι µαθητές ερευνούν, αναζητούν δηµιουργούν και
συνθέτουν τον δικό τους δρόµο προς την µάθηση.

