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Εισαγωγή
Στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο του Κολεγίου Ψυχικού λειτουργεί εδώ και 15 περίπου
χρόνια ένα πρόγραµµα εναλφαβητισµού στις Σύγχρονες Τεχνολογίες (Σ.Τ.)
βασισµένο στην χρήση προσεκτικά επιλεγµένου εκπαιδευτικού λογισµικού και στο
σχεδιασµό ειδικών δραστηριοτήτων. Βασικός στόχος του προγράµµατος, από τις
πρώτες µέρες της εφαρµογής του, ήταν η διαµόρφωση ενός νέου µαθησιακού
περιβάλλοντος σύµφωνου µε τις σύγχρονες απόψεις για την εκπαίδευση και την
µάθηση, το οποίο παρέχει στο µαθητή την δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που το
παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα αναπτύσσει περιορισµένα. Το νέο «µάθηµα»
ονοµάστηκε ∆ιερεύνηση και απευθύνεται σε όλους τους µαθητές των τεσσάρων
τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού και σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου, ενώ στόχο
µας αποτελεί η ανάπτυξή του και σε τάξεις του Λυκείου.
Στο ∆ηµοτικό ο δάσκαλος της τάξης επισκέπτεται µε τους µαθητές του µία φορά την
εβδοµάδα το εργαστήριο Η/Υ ενώ στο Γυµνάσιο η διδασκαλία γίνεται δύο ώρες την
εβδοµάδα µε συνδιδασκαλία των διδασκόντων της Πληροφορικής και µίας ακόµα
ειδικότητας

(Μαθηµατικά, Φυσική,

Γραπτή έκφραση,

Ιστορία,

Γεωγραφία,

Τεχνολογία) ανάλογα µε το θέµα της διερεύνησης.
Για τις ανάγκες του προγράµµατος, σχεδόν όλο το διδακτικό προσωπικό των
σχολείων έλαβε αρχική κατάρτιση και συµµετείχε σε αλλεπάλληλα σεµινάρια

επιµόρφωσης και συνδιαµόρφωσης δραστηριοτήτων τα οποία συνεχίζονται έως και
σήµερα. Το «µάθηµα» της ∆ιερεύνησης αναδιαµορφώνεται και εξελίσσεται
συστηµατικά στα πλαίσια της µακροχρόνιας συνεργασίας των σχολείων µας µε το
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Στην εργασία που ακολουθεί θα µας δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουµε τις βασικές
αρχές που διέπουν το «µάθηµα» της ∆ιερεύνησης, να δούµε ένα ενδεικτικό αναλυτικό
πρόγραµµα για τις τάξεις του ∆ηµοτικού και Γυµνασίου και να παρακολουθήσουµε
µερικά παραδείγµατα δραστηριοτήτων µέσα από δείγµατα εργασιών των µαθητών
έτσι ώστε να διαφανεί καλύτερα ο χαρακτήρας της ∆ιερεύνησης.
Α. Το «µάθηµα» της ∆ιερεύνησης
Η µάθηση σύµφωνα µε τις σύγχρονες γνωστικές θεωρίες είναι µια ενεργητική,
εποικοδοµητική, συνθετική και αυτοελεγχόµενη, συνεχής διαδικασία. Οι σύγχρονες
διδακτικές θεωρίες, που εστιάζουν σε µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, βασίζονται
στην πρόσβαση του µαθητή στην πληροφορία και στην δηµιουργία περιβάλλοντος
που ενθαρρύνει την ελεύθερη αλληλεπίδραση µε τις πηγές. Το «µάθηµα» της
∆ιερεύνησης δεν αποσκοπεί στο να είναι ένα ακόµα µάθηµα στο αναλυτικό
πρόγραµµα των παιδιών αλλά στο να προκαλέσει αλλαγές τόσο στο ρόλο του
εκπαιδευτικού και του µαθητή µέσα στην τάξη όσο και στην µαθησιακή διαδικασία.
Ο εκπαιδευτικός είναι καθοδηγητής της µαθησιακής διαδικασίας 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 και στον πειραµατισµό.
Τους ενθαρρύνει να παρατηρούν, να συζητούν, να αναζητούν, να εξάγουν
συµπεράσµατα και να διατυπώνουν νέα ερωτήµατα. Έχει τη δυνατότητα να
εξειδικεύει την παρέµβασή του ανάλογα µε τις δυνατότητες της κάθε οµάδας. Έτσι
ενεργεί ως σύµβουλος και ως συνεργάτης.
Οι µαθητές σε οµάδες, και µε την υποστήριξη του δασκάλου, µέσα από τη δράση και
το διάλογο, αναλαµβάνουν ενεργητικό ρόλο. Αξιοποιούν και διερευνούν έννοιες
γνωστές ή άγνωστες, πειραµατίζονται και ανακαλύπτουν νέες ιδέες, αναγνωρίζουν
και

κατανοούν

πολλαπλές

αναπαραστάσεις

δεδοµένων

και

πληροφοριών,

αναπτύσσουν τεχνικές συνεργασίας µε συνοµηλίκους και ενήλικες. 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 άρρηκτα µε το «µάθηµα» της
∆ιερεύνησης.
Ταυτόχρονα οι µαθητές αποκτούν λειτουργικό εναλφαβητισµό στις Σύγχρονές
Τεχνολογίες µέσα από την δηµιουργική αξιοποίηση µίας σειράς δεξιοτήτων σε
διαδικασίες µάθησης ποικίλων γνωστικών περιοχών. Μερικές από τις δεξιότητες 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, και η επικοινωνία.
Β. Το Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σε κάθε τάξη υλοποιούνται τρεις διαθεµατικές δραστηριότητες - ∆ιερευνήσεις που η
διάρκεια τους είναι 7-10 εβδοµάδες (ένα τρίµηνο περίπου). Οι δραστηριότητες αυτές
αναπτύσσουν περισσότερες από µία δεξιότητες στην χρήση των Σύγχρονων
Τεχνολογιών και συνδέονται µε περισσότερες από µία γνωστικές περιοχές. Ο
µαθητής κατά την διάρκεια της εργασίας του µελετά ένα θέµα και έχει σαν στόχο την
παραγωγή ενός έργου (γραπτής εργασία, δηµιουργία µίας αναπαράστασης π.χ. χάρτη,
υλοποίηση ενός µοντέλου κλπ). Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε
οι µαθητές να αποκτήσουν πολλαπλές εµπειρίες ανάλογα µε την ηλικία, την
ωριµότητα και τα ενδιαφέροντά τους.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση εξασφαλίζουµε εναλφαβητισµό στις Σύγχρονες
Τεχνολογίες, πολλαπλές εµπειρίες δηµιουργικής αξιοποίησης τους, αλλά και την
ένταξή τους σε µεγάλο µέρος του αναλυτικού προγράµµατος του υπόλοιπου
σχολείου. Έτσι το εργαστήριο της πληροφορικής αποτελεί ένα δηµιουργικό χώρο
στον οποίο οι µαθητές ερευνούν, αναζητούν, δηµιουργούν και συνθέτουν τον δικό
του δρόµο προς την µάθηση.

Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται οι τίτλοι των δραστηριοτήτων, οι
βασικότερες δεξιότητες που αναπτύσσονται µέσα από κάθε δραστηριότητα καθώς και
τα γνωστικά αντικείµενα που εµπλέκονται.
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Γ. Παραδείγµατα ∆ραστηριοτήτων

1.

Τα παραλληλόγραµµα

(Πρώτη ∆ιερεύνηση-Πέµπτη ∆ηµοτικού)
Στη ∆ιερεύνηση αυτή οι µαθητές χρησιµοποιώντας απλά προγράµµατα σε
περιβάλλον Logo σχεδιάζουν τεθλασµένες γραµµές οι οποίες µέσω πειραµατισµών µε
το δυναµικό χειρισµό του «µεταβολέα» µπορούν να µετασχηµατιστούν σε
παραλληλόγραµµα. Παρατηρώντας τις τιµές των µεταβλητών όταν το σχήµα είναι
παραλληλόγραµµο οι µαθητές µπορούν να βγάλουν συµπεράσµατα για τις βασικές
ιδιότητες του παραλληλογράµµου (σχέσεις πλευρών, σχέσεις γωνιών). Στην συνέχεια
χρησιµοποιούν το παραλληλόγραµµο σαν δοµικό στοιχείο και συνθέτουν µία εικόνα.

Βασικές ερωτήσεις που µπορούν να αποτελέσουν αρχή στην αναζήτηση των
µαθητών:
•

Πώς εκτελεί η χελώνα κάθε γραµµή;

•

Τι αντιπροσωπεύει κάθε µεταβλητή;

•

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 µαθητή που ακολουθεί φαίνεται µία ελεύθερη
περιγραφή της έννοιας της µεταβλητής:

«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.

Το πάρτι

(∆εύτερη ∆ιερεύνηση-Πέµπτη ∆ηµοτικού)
Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών
έτσι ώστε να οργανωθεί µε επιτυχία ένα πάρτι. Για να γίνει αυτό οι µαθητές πρέπει
πρώτα να συγκεντρώσουν τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων τους
καταρτίζοντας το κατάλληλο ερωτηµατολόγιο. Στη συνέχεια πρέπει να οργανώσουν
τις πληροφορίες αυτές σε βάση δεδοµένων και τέλος να επεξεργαστούν αυτά τα
δεδοµένα ώστε να καταλήξουν σε συµπεράσµατα που θα τους βοηθήσουν στην
επιτυχηµένη διοργάνωση του πάρτι. Ειδικότερα η δραστηριότητα αυτή εξελίσσεται
σε τέσσερις φάσεις:
Φάση_1: Συλλογή δεδοµένων
o

Τα παιδιά εντοπίζουν παραµέτρους που θα πρέπει να διερευνηθούν (π. χ.
µουσική,

χορός,

αγαπηµένα

φαγητά,

φύλο,

ηλικία).

Οι

παράµετροι

προσδιορίζονται πρώτα σε οµαδικό επίπεδο και µετά συζητούνται σε επίπεδο
τάξης.
o

Με βάση τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την προηγούµενη συζήτηση,
διαµορφώνεται ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη
συλλογή των δεδοµένων.

o

Ακολουθεί καταµερισµός εργασίας και συλλογή δεδοµένων.
Στόχοι 1ης φάσης

•

Τα παιδιά να σκεφτούν και να συζητήσουν το είδος των δεδοµένων που
χρειάζονται προκειµένου να εξυπηρετήσουν µε επιτυχία το σκοπό τους.

•

Να αναπτύξουν κριτήρια που θα κάνουν τα δεδοµένα τους αξιοποιήσιµα.

•

Να έρθουν σε επαφή µε µια µορφή αναζήτησης και συλλογής δεδοµένων.
(Ερωτηµατολόγιο)

Φάση_2: Οργάνωση δεδοµένων
o

Γίνεται προσπάθεια µιας πρώτης διαχείρισης δεδοµένων µε σκοπό να
αναδειχθεί η δυσκολία κατηγοριοποίησης. Στο σηµείο αυτό ο δάσκαλος
επισηµαίνει τις δυνατότητες που µας δίνουν οι νέες τεχνολογίες για τη
διαχείριση των βάσεων δεδοµένων.

o

Ακολουθεί παρουσίαση του λογισµικού, συζήτηση γύρω από τον τρόπο
οργάνωσης των πινάκων σε στήλες (πεδία) και γραµµές (εγγραφές) καθώς και
το είδος των δεδοµένων που µπορεί να εισαχθεί σε κάθε πεδίο (αλφαριθµητικό,
αριθµός, αληθές-ψευδές κ.λπ.) .

o

Τέλος οι µαθητές δηµιουργούν τους πίνακες που αντιστοιχούν στις
παραµέτρους παρατήρησης και εισάγουν τα δεδοµένα.

Στόχοι 2ης φάσης
•

Τα παιδιά να αναπτύξουν τρόπους κωδικοποίησης δεδοµένων.

•

Τα παιδιά να οργανώσουν τα δεδοµένα τους µε τρόπου που να εξυπηρετείται ο
αρχικός τους σκοπός.

Φάση_3:

Ανάλυση

και

επεξεργασία

των

δεδοµένων

για

συµπερασµάτων.
o

Παρουσίαση και συζήτηση των τρόπων επεξεργασίας δεδοµένων.

εξαγωγή

o

∆ιατύπωση απλών ερωτήσεων (π.χ. Πόσα αγόρια θα είναι στο πάρτι; Πόσα
παιδιά προτιµούν πίτσα;) Παράλληλα, οι µαθητές διατυπώνουν προβλέψεις τις
οποίες ελέγχουν άµεσα.

o

∆ιατύπωση σύνθετων ερωτήσεων. Αξίζει να σηµειωθεί πως η µεγαλύτερη
δυσκολία - τόσο όσον αφορά στις απλές, όσο και στις σύνθετες ερωτήσεις έγκειται στη µετατροπή της ερώτησης από τη λεκτική της µορφή σε συµβολική
µορφή τέτοια που να είναι «κατανοητή» από το λογισµικό.

Στόχοι 3ης φάσης
•

Τα παιδιά να αξιοποιήσουν τη βάση δεδοµένων για συγκεκριµένο στόχο.

•

Να εξοικειωθούν µε διαφορετικές αναπαραστάσεις δεδοµένων.

•

Να διαµορφώσουν ερωτήσεις έτσι που να αποκοµίσουν απαραίτητες
πληροφορίες.

•

Να

χρησιµοποιήσουν

τις

αναπαραστάσεις

των

δεδοµένων

για

να

δικαιολογήσουν τα συµπεράσµατά τους και τις αποφάσεις τους.
Φάση_4: Έκθεση και παρουσίαση
Τα παιδιά συνθέτουν µία έκθεση όπου περιγράφουν τη πορεία της εργασίας τους και
παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται να οργανώσουν το πάρτι τους
αιτιολογώντας τις αποφάσεις τους µε στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία
της βάσης δεδοµένων. Στην έκθεση αυτή καλούνται επίσης να αναφέρουν σχόλια για
την συνεργασία τους, τις δυσκολίες που συνάντησαν και πώς τις ξεπέρασαν καθώς
και τους λόγους που τους άρεσε ή όχι αυτή η διερεύνηση. Τέλος γίνεται παρουσίαση
των εργασιών όλων των οµάδων στην τάξη.
Στόχος 4ης φάσης
Όπως όλες οι καταληκτικές δραστηριότητες έτσι και η συγκεκριµένη έχει ως στόχο
να κλείσει ευχάριστα και δηµιουργικά ο κύκλος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται
µε το θέµα της διερεύνησης. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για άλλες µορφές
έκφρασης , ώστε να αναδειχθούν και να αυτοεπιβεβαιωθούν και οι µαθητές που δεν
έχουν υψηλή ‘λογικοµαθηµατική νοηµοσύνη’, σύµφωνα µε τη θεωρία της πολλαπλής
νοηµοσύνης του Gardner, µιας και είναι σαφές πως ο βασικός κορµός των

δραστηριοτήτων απευθύνεται στην ανάπτυξη των λογικοµαθητικών σχέσεων και
συσχετισµών.
Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τους στόχους που αρχικά τέθηκαν σε
τρεις άξονες ως προς:
α) το γνωστικό αντικείµενο (συλλογή, κωδικοποίηση, επεξεργασία, αξιοποίηση
δεδοµένων),
β) τη χρήση νέων τεχνολογιών (βάση δεδοµένων, συµβολική αναπαράσταση,
διαχείριση αρχείων),
γ) τη µαθησιακή διαδικασία (διαµόρφωση εργαλείων για συλλογή δεδοµένων,
επεξεργασία πληροφοριών, λήψη αποφάσεων, συνεργασία).

3.

Μελέτης Ηπείρων

(Πρώτη ∆ιερεύνηση-Πρώτη Γυµνασίου)
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. Η δραστηριότητα υλοποιείται σε δύο φάσεις ενώ οι στόχοι που
εξυπηρετεί ταξινοµούνται σε τρεις άξονες:
Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείµενο:
•

Να συλλέξουν και να οργανώσουν οι µαθητές γεωγραφικές πληροφορίες.

•

Να δηµιουργήσουν και να ερµηνεύσουν διαφορετικές αναπαραστάσεις
δεδοµένων.

Στόχοι ως προς την χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών:
•

Να καταχωρίσουν δεδοµένα ποικίλων τύπων σε πίνακα.

•

Να διατυπώσουν ερωτήσεις µε την χρήση τελεστών.

Στόχοι ως προς τη µαθησιακή διαδικασία
•

Να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν.

•

Να διατυπώσουν υποθέσεις και να εξάγουν συµπεράσµατα.

•

Να ανακαλύψουν.

Φάση 1: Κατασκευή και συµπλήρωση πίνακα δεδοµένων για µία ήπειρο:
Στην φάση αυτή οι µαθητές επιλέγουν µία ήπειρο για την οποία θα κατασκευάσουν
ένα πίνακα. Αποφασίζουν ποια πεδία θα χρησιµοποιήσουν για την µελέτη τους,
ερευνούν τα δεδοµένα και αποφασίσουν µε ποιο τρόπο θα τα καταχωρήσουν.
∆ηµιουργούν την βάση των δεδοµένων και την διορθώνουν.
Φάση 2: Επεξεργασία των δεδοµένων και συγγραφή εργασίας
Οι µαθητές επεξεργάζονται τα δεδοµένα µε την διατύπωση ερωτήσεων στην ψηφίδα
‘Ερώτηση’ χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους τελεστές.
Στο

παράδειγµα

που

ακολουθεί

διατυπώνεται

µία

απλή

ερώτηση

Πληθυσµός<20.000.000 (20 εκατ) και παρατηρούµε την αναπαράσταση της
απάντηση σε διάγραµµα Venn και σε γράφηµα στηλών.

Οι µαθητές ενθαρρύνονται να διατυπώσουν περισσότερες από µία ερωτήσεις και να
διερευνήσουν αν κάποιοι παράγοντες σχετίζονται µεταξύ τους. Μέσα από τον
πειραµατισµό τους συλλέγουν ενδιαφέρουσες απαντήσεις και µαζί µε γενικότερες
πληροφορίες συνθέτουν µία εργασία. Οι µαθητές αξιολογούν τα αποτελέσµατα της
αναζήτηση τους όπως φαίνεται και από το απόσπασµα που ακολουθεί:
«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)».

Αποσπάσµατα από εργασίες που ακολουθούν δείχνουν την έκταση της ενασχόλησης
των µαθητών µε ποικιλία δεδοµένων καθώς και το τι θεωρούν αυτοί ενδιαφέρον:
«…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).»

«…∆ηλαδή, µέσω της διερεύνησης αυτής (καταφέραµε) να µάθουµε περισσότερες πληροφορίες
για την Ευρώπη, που άλλωστε είναι και η ήπειρος στην οποία ζούµε. Όµως το σηµαντικό είναι
πως µάθαµε µε έναν τρόπο πιο ευχάριστο και δηµιουργικό. Από τα στοιχεία που συλλέξαµε πιο
µεγάλη εντύπωση µας έκανε ο µεγάλος αριθµός των χωρών, από τις οποίες πολλές µας ήταν
άγνωστες. Ακόµα µας έκαναν εντύπωση η έκταση κι ο πληθυσµός τους που διέφερε σηµαντικά
από χώρα σε χώρα.» (οµάδα 11 α3)

4.

∆υναµικό Αλφάβητο

(Πρώτη ∆ιερεύνηση-∆ευτέρα Γυµνασίου)
Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να ‘κατασκευάσουν’ µια γραµµατοσειρά
µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου Τα γράµµατα
κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν µεταβαλλόµενο µέγεθος και χρησιµοποιούνται
στην συνέχεια για την γραφή λέξεων και φράσεων. Εργαλεία που αξιοποιούνται είναι
η γλώσσα προγραµµατισµού Logo και το εργαλείο δυναµικού χειρισµού µεταβλητών
«Μεταβολέας».
Η δραστηριότητα υλοποιείται σε τέσσερις φάσεις ενώ οι στόχοι που εξυπηρετεί
ταξινοµούνται σε τρεις άξονες:
Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείµενο
o

Η µελέτη των ιδιοτήτων κάθε γράµµατος (σχέσεις γωνιών και πλευρών) έτσι
ώστε να µεταβάλλονται οι διαστάσεις του αναλογικά και η γενίκευση των
συµπερασµάτων για όλα τα όµοια σχήµατα.

o

Η εξοικείωση µε την έννοια της µεταβλητής και η χρήση µεταβλητών στην
Logo για κατασκευές γεωµετρικών σχηµάτων που µεταβάλλονται αναλογικά.

o

Η χρησιµοποίηση κοινών µεταβλητών για την αναπαράσταση µεγεθών που
συµµεταβάλλονται.

Στόχοι ως προς την χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών
o

Η δηµιουργία, ερµηνεία και διόρθωση απλών προγραµµάτων σε γλώσσα
προγραµµατισµού
µεταβλητών).

που

εµπεριέχουν

παραµετρικές

διαδικασίες

(χρήση

o

Η εξοικείωση µε την λειτουργία εργαλείων δυναµικού χειρισµού µεταβλητών.

Στόχοι ως προς τη µαθησιακή διαδικασία:
o

Ο άµεσος χειρισµός και πειραµατισµός µε τα γεωµετρικά στοιχεία κατασκευής
των γραµµάτων.

o

Η µελέτη των πολλαπλών αναπαραστάσεων του κάθε γράµµατος ως συνέπεια
του άµεσου χειρισµού των µεταβλητών µεγεθών.

o

Η ανάπτυξη υποθέσεων σχετικών µε τις σχέσεις που διέπουν τα γεωµετρικά
στοιχεία όµοιων γραµµάτων και ο έλεγχός τους. ∆ιατύπωση συµπερασµάτων.

o

Η έκφραση της σχέσης συµµεταβλητών µεγεθών σε ένα γράµµα µε συµβολικό
τρόπο.

Φάση 1: Κατασκευή δύο γραµµάτων από κάθε οµάδα
Όλα τα γράµµατα της αλφαβήτου µοιράζονται στις οµάδες της τάξης. Οι µαθητές
υλοποιούν διαδικασίες για το σχεδιασµό δύο τουλάχιστον γραµµάτων που
εµπεριέχουν ποικιλία σχηµάτων (τεθλασµένη γραµµή, καµπύλες).
Φάση 2: Ανταλλαγή γραµµάτων
Οι µαθητές ανταλλάσσουν τις διαδικασίες που έχουν δηµιουργήσεις και προσπαθούν
να ανακαλύψουν τις σχέσεις ανάµεσα στις µεταβλητές των σχηµάτων. Έτσι κάθε
οµάδα συµπληρώνει µία πλήρη γραµµατοσειρά κάνοντας τις κατάλληλες διορθώσεις.
Φάση 3: Γραφή λέξεων και φράσεων
Κάθε οµάδα σχεδιάζει λέξεις και φράσεις υλοποιώντας υπερδιαδικασίες.
Φάση 4: Γραφή έκθεσης
Κάθε οµάδα συνθέτει µία έκθεση στην οποία παρουσιάζεται η πορεία της εργασίας
τους, τα αποτελέσµατα τους, οι δυσκολίες που συνάντησαν και γενικά σχόλια.

5.

Προσοµοιώσεις Φυσικής-Αερόστατο

(Πρώτη ∆ιερεύνηση-Τρίτη Γυµνασίου)Η βασική ιδέα της δραστηριότητας αυτής
είναι η αναπαράσταση και παρατήρηση της κίνησης δύο σωµάτων, του αερόστατου
και του πακέτου, που κινούνται πάνω στην κατακόρυφη διεύθυνση, το πρώτο
κάνοντας ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και το δεύτερο κάνοντας ευθύγραµµη οµαλά
επιταχυνόµενη κίνηση.
Στόχος µας είναι οι µαθητές να µελετήσουν την κίνηση κάθε σώµατος, τις αρχικές
συνθήκες που επιτρέπουν την συνάντηση των δύο σωµάτων σε κάποιο σηµείο της
τροχιάς τους καθώς και τους επιµέρους κανόνες που ισχύουν κατά την στιγµή της
συνάντησης τους.
Η παρατήρηση και µελέτη αυτή γίνεται µέσα από την πολλαπλή αναπαράσταση του
φαινοµένου. Η κίνηση κάθε σώµατος περιγράφεται µε την τροχιά της, µε την γραφική
παράσταση θέσης σώµατος-χρόνου, µε την µαθηµατική αναπαράσταση της µέσω της
γλώσσας προγραµµατισµού.

Οι µαθητές µέσα από τις ενέργειες τους καλούνται :
o

να συνδέσουν την πραγµατική εικόνα της κίνησης µε την αντίστοιχη γραφική
παράσταση της θέσης- χρόνου για τα δύο βασικά είδη κίνησης,

o

να αξιολογήσουν την επίδραση των διαφόρων παραµέτρων στην εξέλιξη του
φαινοµένου,

o

να διατυπώσουν κανόνες για την συνάντησης των δύο σωµάτων

o

να αναπαραστήσουν συµβολικά την γραφική αναπαράσταση των µεγεθών
ταχύτητας – χρόνου µε τη γλώσσα προγραµµατισµού.

o

να παρατηρήσουν να πειραµατιστούν, να υποθέσουν και να αξιολογήσουν.

Η δραστηριότητα προσεγγίζεται σε τέσσερα στάδια:
•

Μελέτη της κίνηση του αερόστατου.

•

Μελέτη της κίνησης του πακέτου.

•

Συνάντηση των δύο σωµάτων.

•

Γραφική αναπαράσταση της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου.

Μέσα από την δοµή της δραστηριότητα και τα φύλλα εργασίας γίνεται µία
συστηµατική ανίχνευση των ιδεών που έχουν οι µαθητές για κάθε κίνηση. Οι ιδέες
αυτές αξιοποιούνται κατάλληλα στην επεξεργασία του συγκεκριµένου φαινοµένου
έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν κατάλληλα και να προσεγγίσουν το επιστηµονικό
µοντέλο. Έννοιες που φαίνεται να κατακτούν οι µαθητές µε ευκολία µέσα από την
χρήση της συγκεκριµένης προσοµοίωσης είναι η αναγνώριση των χαρακτηριστικών
σηµείων της κίνησης στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση καθώς και η
ποιοτική ερµηνεία αρνητικών και θετικών τιµών στα γραφήµατα θέσεις χρόνου και
ταχύτητας - χρόνου.
Συµπεράσµατα
Ο ρόλος του ‘δασκάλου αυθεντία’ ανήκει στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του
παρελθόντος. Η µάθηση στη σύγχρονη 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. Γι
αυτό το λόγο απαιτούνται µαθησιακά εργαλεία που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση
και την έρευνα, ενώ το προσφερόµενο µαθησιακό περιβάλλον οφείλει να ενθαρρύνει
τη µορφοποίηση της γνώσης µέσα από την κοινωνική της διαπραγµάτευση.
Το «µάθηµα» της ∆ιερεύνησης δηµιουργήθηκε σαν πρόταση µέσα από την
µακρόχρονη συνεργασία διαφόρων φορέων. Αξιοποιεί τις Σύγχρονες Τεχνολογίες µε
ειδικά σχεδιασµένες ερευνητικές δραστηριότητες που προσεγγίζουν την γνώση
µακριά από τα στεγανά των γνωστικών αντικειµένων του κλασικού αναλυτικού
προγράµµατος, προσφέροντας στους µαθητές την δυνατότητα δηµιουργικής
αξιοποίησης διαφορετικών γνωστικών περιοχών. Υλοποιείται σε ένα περιβάλλον

δηµιουργικής συνεργασίας των µαθητών σε επίπεδο µικρής οµάδας αλλά και σε
επίπεδο τάξης. Παρέχει στους µαθητές, πολλαπλές εµπειρίες δηµιουργικής
αξιοποίησης των Σύγχρονων Τεχνολογιών αντλώντας υλικό µέσα από τα προσωπικά
τους ενδιαφέροντα και τις καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. Καλλιεργεί και
αναπτύσσει

δεξιότητες

έρευνας,

αναζήτησης,

παρατήρησης,

πειραµατισµού,

αξιολόγησης, σύνθεσης και δηµιουργίας.
Ένα τέτοιο µοντέλο εφαρµογής Σύγχρονων Τεχνολογιών στο σχολείο που συνδυάζει
συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και συνεχή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
µε σκοπό τον επαναπροσδιορισµός στόχων και πρακτικών µας διασφαλίζει ότι ο
υπολογιστής και το εργαστήριο των Η/Υ δεν είναι απλώς ένα ακόµα εργαλείο
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αλλά ένα εργαλείο µετεξέλιξης της µαθησιακής
πρακτικής και της εκπαιδευτικής πράξης γενικότερα, πράγµα που αποτελεί απαίτηση
των καιρών µας και ελπίδα για το µέλλον της εκπαίδευσης.
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