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Περίληψη 
Η διδασκαλία της Πληροφορικής στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα. Προσφέρεται για την ανάπτυξη ευρύτερων 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, διαθεµατικής προσέγγισης, κοινωνικής συµπεριφοράς, διάθεσης 

για δηµιουργία. Η παρούσα διδακτική πρόταση συµβάλλει στη δηµιουργία κινήτρων για 

µάθηση, στη διέγερση του ενδιαφέροντος, στη συµµετοχή των µαθητών/τριών, στην 

αξιοποίηση των προσωπικών τους βιωµάτων, στην καλλιέργεια µεθοδολογικών και 

διαθεµατικών δεξιοτήτων, στη σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή.  
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1. Εισαγωγή 

Η διαθεµατικότητα αποτελεί βασική µεθοδολογική προσέγγιση στο ∆ιαθεµατικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) ∆ηµοτικού-Γυµνασίου 
(Αλαχιώτης, 2002, Καφετζόπουλος κ.ά., 2002, Ματσαγγούρας, 2002, ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 

2003). Το µάθηµα της Πληροφορικής δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αναζήτησης/επεξεργασίας/αξιοποίησης της πληροφορίας, συνεργατική µάθηση, για 

πραγµατοποίηση αυθεντικών και διερευνητικών δραστηριοτήτων, για άνοιγµα του 

σχολείου στην κοινωνία κ.ά. (Ράπτης, Ράπτη, 2001). Αντικείµενο της παρούσας 
εργασίας είναι η παρουσίαση µίας διδακτικής πρότασης που προσπαθεί να συνδυάσει 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Επιχειρεί επίσης να προσδώσει στοιχεία διαθεµατικής 

προσέγγισης σε ένα θέµα φαινοµενικά µη διαθεµατικό. Κι αυτό γιατί πιστεύουµε πως 

η διαθεµατικότητα µπορεί και χρειάζεται να διαπνέει κάθε κεφάλαιο και κάθε 
εκπαιδευτική δραστηριότητα σαν ένα οργανικό και λειτουργικό χαρακτηριστικό της 

εκπαιδευτικής πρακτικής.  

2. ∆ιδακτική πρόταση 

Η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση αποτέλεσε αντικείµενο διδασκαλίας το Μάρτιο 
2008 για το µάθηµα της Πληροφορικής Α΄ Γυµνασίου, και ειδικότερα στην ενότητα  

του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (ΑΠΣ) «Άντληση πληροφοριών από τον 



Παγκόσµιο Ιστό, αξιολόγηση και αξιοποίησή τους» (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2003). Για το 
συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο, οι συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου για τον 

εκπαιδευτικό προτείνουν διάρκεια 2 διδακτικών ωρών (Αράπογλου κ.ά., 2006α, 

2006β). Η διδακτική µας πρόταση αναφέρεται στη δεύτερη διδακτική ώρα και αφορά 

πρακτική άσκηση των µαθητών/τριών για τη συγκεκριµένη ενότητα.   

Οι διδακτικοί µας στόχοι ήταν να είναι σε θέση οι µαθητές/τριες στο τέλος της 

διδακτικής ώρας να:   

• Χρησιµοποιούν και να πλοηγούνται µε άνεση στο περιβάλλον παρουσίασης 

πληροφοριών (web browser).  

• Επισκέπτονται δικτυακούς τόπους, να συλλέγουν πληροφορίες για 

συγκεκριµένο θέµα, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες. 

• Επικεντρώνονται στην αναζήτηση πληροφοριών για το θέµα που ψάχνουν 

και να µην αποπροσανατολίζονται. 

• Προσεγγίζουν κριτικά τις πληροφορίες του ∆ιαδικτύου, να αναλύουν, να 

συγκρίνουν, να συνθέτουν πληροφορίες, να εντοπίζουν οµοιότητες και 

διαφορές. 

Ευρύτεροι στόχοι ήταν να ασκηθούν οι µαθητές/τριες στο να συνεργάζονται, να 

οργανώνουν την επίλυση συγκεκριµένου προβλήµατος, να αναλαµβάνουν ευθύνες, 

να προγραµµατίζουν, να θέτουν ερωτήµατα και να αναζητούν απαντήσεις 

χρησιµοποιώντας διάφορες πηγές πληροφόρησης. 

Την ίδια χρονική περίοδο, έφτασε στα σχολεία η 20521/Γ1/15-02-2008 εγκύκλιος του 

ΥΠΕΠΘ για την προσθήκη προσωνυµίας στα σχολεία. Η προσωνυµία θα έπρεπε να 

αναφέρεται σε όνοµα ευεργέτη, σηµαντικής προσωπικότητας κλπ. και να συνδυαστεί 

µε πλήθος  σχετικών παιδαγωγικών και διδακτικών δραστηριοτήτων. Για το θέµα 

αυτό, ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου πρότεινε το όνοµα του Ευάγγελου 

Παπανούτσου.   

Σχεδιάσαµε τη διδασκαλία, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι αποτελεσµατική 
διδασκαλία είναι η ευχάριστη διδασκαλία, εκείνη που ενεργοποιεί τους µαθητές, έχει 

ενδιαφέρον, νόηµα, αξιοποιεί τα προσωπικά τους βιώµατα και συνδέεται µε τη ζωή 

και την αντιµετώπιση αυθεντικών προβληµάτων (Τσατσαρώνη, Κούρου, 2007). 

Αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε την πρακτική άσκηση µε αναζήτηση πληροφοριών 

στο ∆ιαδίκτυο για τη βιογραφία και το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Θα 
συνεισφέραµε έτσι στην καλλιέργεια πολιτισµικών γνώσεων αλλά και στην 

αξιοποίηση στη διδασκαλία επίκαιρων γεγονότων από τη σχολική ζωή. Για να 

αυξήσουµε το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των µαθητών/τριών, επιλέξαµε να 

συγκριθεί η προσωπικότητα του Παπανούτσου µε µία άλλη προσωπικότητα: µια 

διάσηµη νεαρή τραγουδίστρια που αποτελούσε πρότυπο µεγάλης µερίδας των 
µαθητών/τριών. Η τραγουδίστρια ήταν πολύ δηµοφιλής και επρόκειτο σύντοµα να 

εκπροσωπήσει τη χώρα µας σε ευρωπαϊκό διαγωνισµό τραγουδιού.  



Ξεκινώντας τη διδακτική ώρα, ενηµερώσαµε τους/τις µαθητές/τριες ότι στην 
επωνυµία του σχολείου µας θα προστεθεί προσωνυµία µε το όνοµα µιας γνωστής 

προσωπικότητας. Αναφέραµε την υπόθεση ότι έχουν κατατεθεί 2 προτάσεις, το 

όνοµα της τραγουδίστριας (που έγινε δεκτό µε επιφωνήµατα θαυµασµού) και το 

όνοµα του Ευάγγελου Παπανούτσου. Στο σηµείο αυτό διαπιστώθηκε ότι 

κανένας/καµία µαθητής/τρια δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος. 
Ζητήθηκε από τα παιδιά να συνεργαστούν και να δουλέψουν οµαδικά στα πλαίσια 

της µίας διδακτικής ώρας, να επισκεφθούν δικτυακούς τόπους για να διαβάσουν τα 

βιογραφικά σηµειώµατα των 2 προσωπικοτήτων, να εντοπίσουν και να καταγράψουν 

τις οµοιότητες και τις διαφορές των προσωπικοτήτων αυτών.   

Πριν την πλοήγηση στους κατάλληλους δικτυακούς τόπους, και µέσα από διάλογο, 

οι µαθητές/τριες ανέφεραν τοµείς στους οποίους θα έπρεπε να συγκριθούν οι δύο 

προσωπικότητες για να εντοπιστούν οι οµοιότητες και οι διαφορές. Στη συνέχεια, 

χωρίστηκαν σε 3 οµάδες για τον εντοπισµό των βιογραφικών και την καταγραφή 
οµοιοτήτων και διαφορών. Στο τέλος της δραστηριότητας, οι οµάδες ανακοίνωσαν 

τις οµοιότητες και διαφορές που είχαν βρει. Ακολούθησε συζήτηση και 

προβληµατισµός για τους διαφορετικούς τοµείς όπου διέπρεψαν οι δύο 

προσωπικότητες, για την ευκολία/δυσκολία µε την οποία έγιναν διάσηµοι, για το 
ρόλο των ΜΜΕ και της τεχνολογίας σε αυτό. Στο τέλος της διδακτικής ώρας 

ζητήθηκε από τους/τις µαθητές/τριες να ψηφίσουν ποια από τις δύο προσωπικότητες 

θα πρότειναν για την ονοµασία του σχολείου. Οµόφωνα επιλέγει ο Ε. Παπανούτσος.  

Για την αξιολόγηση, υιοθετήσαµε τεχνικές της ποιοτικής έρευνας και της έρευνας-

δράσης (Cohen & Manion, 1994). Εκ των προτέρων είχαµε καταγράψει τους 

βασικούς άξονες παρατήρησης: συµµετοχή, ενδιαφέρον/κίνητρα, ενεργοποίηση. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων, παρατηρούσαµε τις ενέργειες 

και τη συµµετοχή των µαθητών/τριών, σύµφωνα µε τις προτάσεις του  σχολικού 
εγχειριδίου για τον εκπαιδευτικό (Αράπογλου κ.ά., 2006β). Αµέσως µετά τη λήξη της 

διδακτικής ώρας, καταγράψαµε σε ηµερολόγιο τις παρατηρήσεις µας. Τα 

αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά:  

• Συµµετοχή όλων των µαθητών/τριών. 

• Συνεχής προσέλκυση του ενδιαφέροντος των µαθητών/τριών. 

• Ενεργοποίηση όλων των µαθητών/τριών, ακόµα και εκείνων που εµφανίζουν 

χαµηλή συµµετοχή και σχολική αποτυχία. 

• ∆ηµιουργία οµαδοσυνεργατικού κλίµατος. 

• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και εντοπισµός πολλών οµοιοτήτων/διαφορών. 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων αναζήτησης/αξιολόγησης/αξιοποίησης πληροφορίας 

Η οµόφωνη επιλογή του Ευάγγελου Παπανούτσου από τους/τις µαθητές/τριες ήταν 
µη αναµενόµενη. Αποτελεί για εµάς απόδειξη της επιτυχίας της δραστηριότητας. Η 

σύγκριση προσωπικοτήτων από εντελώς διαφορετικούς χώρους αλλά και η 

προσέγγιση του ρόλου των ΤΠΕ και των ΜΜΕ για την ανάδειξη ατόµων σε 



διαφορετικούς χώρους και χρονικές περιόδους έδωσε στη δραστηριότητα 
διαθεµατικά χαρακτηριστικά. 

3. Συµπεράσµατα 

Τα νέα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ προτείνουν τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, τη 

χρήση νέων µεθόδων διδασκαλίας, την υλοποίηση διαθεµατικών σχεδίων εργασίας, 
την ενεργοποίηση του/της µαθητή/τριας, την ανάπτυξη ικανοτήτων µεθοδολογικού 

χαρακτήρα, την ανακάλυψη της γνώσης, την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, την 

αξιοποίηση των προσωπικών βιωµάτων, την επίλυση αυθεντικών προβληµάτων, τη 

σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάσαµε µια διδακτική 

πρόταση για την ενότητα «Άντληση πληροφοριών από τον Παγκόσµιο Ιστό, 
αξιολόγηση και αξιοποίησή τους» της Α΄ Γυµνασίου. Η προσεκτική επιλογή του 

θέµατος εργασίας κινητοποίησε τους/τις µαθητές/τριες, κέντρισε το ενδιαφέρον του 

συνόλου της τάξης και καλλιέργησε πλήθος δεξιοτήτων, προετοιµάζοντας τους/τις 

µαθητές/τριες να µάθουν πώς να µαθαίνουν.  
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