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Πεπίλητη
Οη ζπληεινύκελεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ξαγδαία ζηελ επνρή πνπ βηώλνπκε, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ
ηξόπν δσήο καο θαη δηακνξθώλνπλ λέεο αμίεο, ζπλήζεηεο θαη πξόηππα.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη επξύηαηα απνδεθηό όηη νη ξαγδαίεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θαη ε δηάδνζε ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο
θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηε
δνκή, ην πεξηερόκελν, ηνπο ζηόρνπο θαη όιεο ηηο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ
αμηνπνίεζε ησλ παηδαγσγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ΤΠΔ πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο ξηδηθώλ
αιιαγώλ ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, κε πην ζεκαληηθή ηε δπλαηόηεηα
κεηαθίλεζεο από ην δαζθαινθεληξηθό ζύζηεκα δηδαζθαιίαο ζε αλνηθηά πεξηβάιινληα, ηα
νπνία επλννύλ ηελ ελεξγεηηθή, αιιειεπηδξαζηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε.
Κύξηνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα εληνπίζεη πξνζεγγηζηηθά ηηο επηπηώζεηο θαη
κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη από ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ απηώλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηε δεκνζίεπζε ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ
ζην δηαδίθηπν κε ζηόρν ηελ online δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην
Γπκλάζην, θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπ πιηθνύ απηνύ κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ, έηζη
ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηεξεύλεζε ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ
κεζνδνινγηώλ κε απώηεξν ζθνπό ηε βειηίσζε θαη πξναγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Λέξειρ κλειδιά: εθπαηδεπηηθό ζελάξην, ππνζηεξηθηηθό πιηθό, δηαδίθηπν.

Abstract
The social, economic, technological, political and cultural changes that happen rapidly,
influence considerably our lifestyles and create new values and habits.
As regards education, it is widely acceptable that the rapid technological developments in
recent years and the distribusion of Information and Communication Technologies (ICTs)
have a direct effect in the education and transforming the structure, the content and all aspects
of educational process. Theexploitation of pedagogical features of ICT offers opportunities of
radical changes in teaching and learning, with more important the possibility of locomotion

from teacher central system to teaching in open environments that promote active, interactive
teamwork learning.
Main objective of this paper is to locate approximate the repercutions and changes brought
about by the introduction and use of these technologies in educational process and more
concretely from the publication of supporting material to the Internet to online teaching of
computing in high school, and the cross-relation of this material using educational scenarios in
order to allow the exploration of appropriate pedagocic and teaching methodologies with final
aim the improvement and promotion of educational process.
Keywords: educational scenario, supporting material, internet.

1.Ειζαγωγή
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην, ην
νπνίν πινπνηείηαη κέζα από ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζπγγξαθή ησλ
ζελαξίσλ ιακβάλεη ππόςε ηελ πνιππινθόηεηα παηδαγσγηθήο δηδαθηηθήο θαη
γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εθάζηνηε πξαγκαηεπόκελεο ελόηεηαο, θαη ηελ εκπινθή
δηαθόξσλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ θαη δηαθνξεηηθήο θύζεο παξαγόλησλ.
Ζ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα απνηειείηαη από δηαδηθαζίεο
ζηηο νπνίεο ν
επηκνξθσηήο θαη νη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο θαη είλαη
δνκεκέλε ζε επνηθνδνκεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο.
Ζ παξνύζα εξγαζία δέρεηαη ην επνηθνδνκεηηθό κνληέιν σο ππξήλα ηεο πξνζέγγηζήο
ηεο ζηε κάζεζε. Ζ δηδαζθαιία ζύκθσλα κε ηνλ επνηθνδνκεηηζκό είλαη ε δηαδηθαζία
πνπ ζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή ηεο γλώζεο απν ηνπο καζεηεπόκελνπο. Ζ κάζεζε εδώ,
είλαη κηα ελεξγόο δηαδηθαζία θαη όρη κηα απιή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ (Duffy &
Cunningham 1996). Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην όπνπ πξνθαιείηαη ε ζθέςε ησλ
καζεηεπνκέλσλ θαη επηδηώθεηαη ε εκθάληζε πνηθίισλ απόςεσλ, ε ηερλνινγία κπνξεί
λα γίλεη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ πξνζέγγηζε απηή
κνινλόηη δελ απνηειεί κηα απζηεξά ζπλεθηηθή-γξακκηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο,
παξέρεη σζηόζν έλα ζύλνιν παξαδνρώλ-ππνζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ καο επηηξέπνπλ λα
επεμεξγαδόκαζηε θαηλνηνκηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.

2.Η διδαζκαλία Πληροθορικής Γσμναζίοσ ζηο Διαδίκησο
Ζ κάζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (web-based training) είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ ζαλ
πιαηθόξκα ρξεζηκνπνηεί ηα δίθηπα θαη απνηειεί κέξνο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (elearning).
Ζ βαζηθή αληίιεςε πάλσ ζηελ νπνία ζεκειηώλεηαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ρξήζεο
ςεθηαθώλ θαη δηαδηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ ζηε κάζεζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,
είλαη ην όηη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη ηελ εμαζθαιηζκέλε δπλαηόηεηα λα
καζαίλεη κε πνιιαπινύο ηξόπνπο, λα έρεη ίζεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη θαηάξηηζε
απαιιαγκέλεο από ρσξνρξνληθέο δεζκεύζεηο, λα έρεη επηινγέο ζην πσο θαη ηη ζα
καζαίλεη, θαη λα απνηειεί ην «θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο».
Σην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ην ςεθηαθό πιηθό απνηειεί ζεκαληηθή θαηλνηνκία θαζώο

αθνξά ζηελ αλαπαξαγσγή, νξγάλσζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξίαο, ε νπνία
ηαπηόρξνλα πξνσζεί ππεξεζίεο πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, πνιπηξνπηθόηεηα ζηελ
παξνπζίαζε θαη επεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ θαζώο θαη πνιιαπιά κέζα δηάδξαζεο
θαη αιιειεπίδξαζεο.
Τν on-line πεξηβάιινλ ελζαξξύλεη μερσξηζηέο θαη εμειηγκέλεο κνξθέο παξνπζίαζεο
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη επηηξέπεη ηε δηάζεζε
θαηλνηόκσλ
ζεσξήζεσλ
ελζαξξύλνληαο ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ππό ηηο παξαθάησ όκσο πξνϋπνζέζεηο:
• νη δηδαθηηθνί ζηόρνη λα είλαη θαζνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα θαη λα ζηνρεύνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο επηδηώμεηο θαη απνηειέζκαηα
• νη εθπαηδεπόκελνη λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο κάζεζεο
•ην πεξηβάιινλ ηεο δηδαζθαιίαο λα επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε πνηθηιίαο
ηερλνινγηθώλ κέζσλ
• ην δηδαθηηθό πιαίζην λα πεξηιακβάλεη εθηόο από ηε κεηάδνζε γλώζεσλ θαη
δξαζηεξηόηεηεο ιύζεο πξνβιεκάησλ
• ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα εληζρύεηαη ε
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ δηδάζθνληα-εθπαηδεπόκελσλ θαη ησλ εθπαηδεπόκελσλ
κεηαμύ ηνπο
• ζην πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο λα εμαζθαιίδεηαη επειημία εθαξκνγήο δηαθόξσλ
κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο κάζεζεο θαη ηηο
γλσζηηθέο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηακνξθώζακε έλα online βνήζεκα καζεκάησλ
πιεξνθνξηθήο Γπκλαζίνπ κε βάζε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν αλαθηάηαη
από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: http://users.att.sch.gr/thtsag

Εικόνα 1: Ο ιζηόηοπος http://users.att.sch.gr/thtsag

Οη βαζηθνί ζρεδηαζηηθνί άμνλεο είλαη :
 Κνξκόο καζήκαηνο: Γηα θάζε κάζεκα ππάξρεη ν θνξκόο ηνπ καζήκαηνο, όηη
δειαδή παξαδνζηαθά γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ζε θάζε κάζεκα, κε ζθνπό ηελ
απνηύπσζε ησλ θύξησλ ελλνηώλ.
 Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θάζε καζήκαηνο κε όζν ην δπλαηόλ
θαηαηνπηζηηθόηεξεο αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο.
 Online αζθήζεηο, κε ζθνπό ηελ θηιηθόηεξε εμέηαζε ηεο ύιεο αλά κάζεκα.
Πηινηηθά ζε νξηζκέλα καζήκαηα νη καζεηέο αμηνινγνύληαη ζηηο αζθήζεηο απηέο.
Πέξα από ηελ αλά κάζεκα αλάιπζε επηθνπξηθά νη καζεηέο ζπλαληνύλ:
 Σύληνκα θπιιάδηα ρξήζεο: Σηε ινγηθή ηεο άκεζεο ρξήζεο ελόο
πξνγξάκκαηνο ηα βαζηθά θαη πην ζπνπδαία θαη ρξήζηκα βήκαηα.
 Παξνπζηάζεηο: Οη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηεβάζνπλ θαη λα δνπλ μαλά
παξνπζηάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αλά κάζεκα.
 Βίληεν εθκάζεζεο: Σην ηέινο θάζε ελόηεηαο νη καζεηέο επηιέγνπλ από έλα
ζύλνιν ζεκάησλ ηα ζέκαηα πνπ ηνπο θάλεθαλ πην δπζλόεηα. Τα ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε βίληεν κε βήκα πξνο βήκα εθηέιεζε.
 Λεμηθό όξσλ πιεξνθνξηθήο: Γεκηνπξγείηαη γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ
Γπκλαζίνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε όξνπο θαη έλλνηεο
αλά ελόηεηα.
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηζηόηνπνο κε βάζε ηηο ζρεδηαζηηθέο αξρέο:
 Υπνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζεηή επηηξέπνληάο ηνπ,
κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο.
 Υπνβνεζά ηνλ δηδάζθνληα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ
δηδαθηηθνύ θαη παηδαγσγηθνύ ηνπ έξγνπ, παξέρνληάο ηνπ δπλαηόηεηεο λα θάλεη
δηαθνξεηηθά, θαιύηεξα θαη πεξηζζόηεξα πξάγκαηα πάλσ ζην ίδην γλσζηηθό
αληηθείκελν, δίρσο λα ππνθαζηζηά ηνλ ίδην ή ηα άιια δηδαθηηθά ηνπ εξγαιεία
(βηβιίν, εξγαζηήξην).
 Δλζαξξύλεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε
θαη επηθνηλσλία κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, κέζα από θαηάιιειεο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

3.Εκπαιδεσηικά ενάρια
Δθπαηδεπηηθό ζελάξην είλαη ε πεξηγξαθή ελόο καζεζηαθνύ πιαηζίνπ κε εζηηαζκέλν
γλσζηηθό αληηθείκελν, ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, παηδαγσγηθέο αξρέο
θαη ζρνιηθέο πξαθηηθέο. Έλα ηέηνην ζελάξην πινπνηείηαη κέζα από ζεηξά
εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δνκή θαη ξνή θάζε δξαζηεξηόηεηαο θαζώο θαη νη
ξόινη ηνπ δηδάζθνληα-καζεηώλ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα όπνηα
ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα, πεξηγξάθνληαη ζε έλα πιάλν δξαζηεξηόηεηαο. Μέξνο ελόο
ηέηνηνπ πιάλνπ πξνβιέπεη ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ.
Δίλαη ζεκαληηθό θάζε δξαζηεξηόηεηα λα είλαη εθηθηή ζε ζπλζήθεο ηάμεο, παίξλνληαο

ππόςε ηνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο, θαη όινπο ηνπο πηζαλνύο
παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ πξνηεηλόκελσλ
δηαδηθαζηώλ.
Τν εθπαηδεπηηθό ζελάξην απνηειεί κηα εθ βαζέσλ δηείζδπζε ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή.
Μέζσ απηνύ γίλεηαη αλάιπζε ηεο κεζόδνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζύκθσλα κε ηελ
νπνία πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί ην ζύλνιν ησλ ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ ηάμε θαη ζηνπο πξνηεηλόκελνπο ξόινπο πνπ ιακβάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, αιιά
θαη ζηε δνκή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ (κηθξέο νκάδεο
καζεηώλ ζηελ ίδηα ηάμε ή ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο). Τν ζελάξην πξέπεη λα είλαη
ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηξέπεη παξέκβαζε από πιεπξάο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ θαη δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα
επέθηαζεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο.

3.1Δομή και ταρακηηριζηικά ηοσ εκπαιδεσηικού ζεναρίοσ
Ζ δνκή ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε:
 Τελ πνιππινθόηεηα ηεο παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη γλσζηηθήο
πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηεπόκελεο ελόηεηαο κε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ηερλνινγίαο θαη ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζελαξίνπ.
 Τελ εκπινθή δηαθόξσλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ θαη δηαθνξεηηθήο θύζεο
παξαγόλησλ ζηελ εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο θαη ηελ
αλάγθε ζπλέξγηαο κεηαμύ ηνπο.
 Τελ άκεζε αληαπόθξηζε ησλ ζελαξίσλ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή
πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο, ηεο εμνκάιπλζεο δπζθνιηώλ θαηαλόεζεο θαη ηεο καζεζηαθήο
επηθνηλσλίαο.ηίηινο
 Τν ζύλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηνπο ξόινπο απηώλ.
 Τνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηε
δηαζύλδεζε κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ.
 Τν ππνζηεξηθηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
 Τηο ζπλζήθεο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ.
 Τε ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ.
 Τηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ.
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ είλαη:
 ζρεδηαζκέλν, νξγαλσκέλν, δνκεκέλν, κε ζαθείο ζηόρνπο θαη ζθνπνύο.
 ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθά κέζα θαη αιιά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κε
ηζνξξνπία θαη νηθνλνκία.
 δηαζέηεη πνιιαπιέο ηαπηόρξνλεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ίδηαο γλώζεο.

εληζρύεη-πξνσζεί ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,
ηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη θξηηηθή ζθέςε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, ηε δηαζεκαηηθόηεηα.
Μηα ζύληνκε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη:








Σηελ ηδέα πνπ δηέπεη ην ζελάξην.
Σηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ πξνηείλνληαη πξνο ρξήζε.
Σηε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ.
Σηηο πξνζδνθώκελεο παηδαγσγηθέο θαη καζεζηαθέο θαηαθηήζεηο.
Σηηο πξνβιεπόκελεο κεζόδνπο δηδαθηηθήο.
Σηηο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο.

3.2Παιδαγωγικοί ζηότοι
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
 Να θαιιηεξγήζνπλ ηε ζπζηεκηθή ηνπο ζθέςε πνπ ζπλίζηαηαη ζε εμνηθείσζε
κε ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ,
αληηκεηώπηζεο θαζελόο μερσξηζηά θαη ζύλζεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο ιύζεο.
 Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο.
 Να αλαδεηήζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζεηηθά θαη
κεζνδηθά.
 Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο έθθξαζεο (πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ,
θαιιηηερληθήο, «γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο» θαη επηθνηλσλίαο (Vergnaud, 1987).
 Να ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλνύ ζηόρνπ
αλαπηύζζνληαο πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε σο κέιε κηαο νκάδαο
(Prawat, 1996).

3.3Διδακηική διαδικαζία
Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη:
 Πεξηγξαθή ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ εκπιέθνληαη θαη απαηηνύληαη ζηα
πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ.
 Αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ βαζκνύ απηελέξγεηαο
θαη απηνλνκίαο πνπ παξέρεηαη. Καζνξίδεηαη πνηεο πιεξνθνξίεο ζα δνζνύλ
ζηνπο καζεηέο ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηη ηνπο δεηά ην ζελάξην θαη
γηαηί είλαη ζεκαληηθό θαη λα κπνξνύλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο αθεηεξία
γηα ηελ εξγαζία ηνπο.
 Αλαθνξά θαη επεμήγεζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κέζα από ην
πξνηεηλόκελν ζελάξην.
 Αλαιπηηθή αλάπηπμε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
επίηεπμε ησλ παξαπάλσ πξνζδνθώκελσλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ.

4.σζτέηιζη εκπαιδεσηικών ζεναρίων και σποζηηρικηικού σλικού
«Πληροθορική online»

Μέζσ ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ «Πιεξνθνξηθή online» είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία
θαη ε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ αθνξνύλ ηε δηδαζθαιία πιεξνθνξηθήο Γπκλαζίνπ γηαηί βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη
εθπαηδεπόκελνη ζπλεξγάδνληαη κε ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο αιιά θαη
ηεο ζπιινγηθήο παξαγσγηθόηεηαο (Johnson W., Johnson T. 1991).
Οη γεληθνί δηδαθηηθνί θαη καζεζηαθνί ζηόρνη είλαη νη αθόινπζνη:
 Να εμνηθεησζεί ν καζεηήο κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο,
λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο θαη λα
απνθηήζεη επρέξεηα ζην ρεηξηζκό ηνπο.
 Να θαηαλνήζεη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή
ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δηδαζθαιία ζρνιηθώλ καζεκάησλ.
 Να ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο πην ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε
κε ηελ επηζηήκε ηνπο, θαζώο θαη ζηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία, αιιά θαη ζηε
ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή.
Έλα ελδεηθηηθό ζελάξην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ρσξηζκό ησλ καζεηώλ ζε κηθξέο
νκάδεο κε αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ, ελαιιαγή ησλ ξόισλ ζηηο νκάδεο, θαηαγξαθή
ησλ απνηειεζκάησλ θαη κεηαμύ ηνπο ζπδήηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε έλα ηέηνην
ελδεηθηηθό ζελάξην, όπνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη απαξαίηεηνη ηερλνινγηθνί πόξνη
κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε:

4.1Ρόλος καθηγηηή
Ο θαζεγεηήο απνθηά έλα ξόιν πνιύ πην ζεκαληηθό θαη πνιύπινθν πνπ ζπλίζηαηαη
ζην λα επηβιέπεη, λα θαζνδεγεί, λα ζπληνλίδεη, λα εκςπρώλεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη
όζν γίλεηαη θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, ξπζκίδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζή
ηνπο, επλνώληαο ηελ έθθξαζε ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ θαη ηελ νηθνδόκεζε ηεο
γλώζεο από κέξνπο ηνπο.
Αλαζέηεη ηηο πξνο εθηέιεζε δξαζηεξηόηεηεο ζε νκάδεο καζεηώλ. Παξαθνινπζώληαο
ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ από ηνπο καζεηέο ηνπ, νθείιεη λα ηνπο δίλεη
επθαηξίεο ώζηε λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα αλαπηύμνπλ επηρεηξήκαηα γηα λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςή ηνπο, λα ζπδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο
θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ (Εσγόπνπινο, 2009). Δηδηθόηεξα :
 Ο θαζεγεηήο θαζνξίδεη ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ, θξνληίδνληαο λα νξηζηνύλ
νκάδεο ίδηαο δπλακηθόηεηαο. Εεηά από θάζε νκάδα λα νξίζεη εθπξόζσπό ηεο.
 Παξνπζηάδεη ην ζελάξην (ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα).
 Αλαθεθαιαηώλεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ.
 Πεξηγξάθεη ην έξγν πνπ αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο.
 Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ βνεζά ηνπο καζεηέο ζε
ελδερόκελεο απνξίεο. Δλζαξξύλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο,
παξέρνληαο αλαηξνθνδόηεζε. Έρεη ξόιν ζπληνληζηηθό, δεηά δηεπθξηλήζεηο, δίλεη

ην ιόγν ζε όια ηα κέιε ηεο νκάδαο, επηβιέπεη, θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
ρξόλνπ (Μαηζαγγνύξαο 2000).
 Ο θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ώζηε νη ξόινη ησλ νκάδσλ λα
ελαιιάζζνληαη κε απώηεξν ζηόρν όινη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε
ησλ νκάδσλ, ζηαδηαθά, λα εμνηθεησζνύλ κε ην ζύλνιν ησλ ζεκάησλ θαη
πξαθηηθώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαγξάθνληαο θαη
ηηο ηδέεο ηνπο.

4.2Ρόλος μαθηηή
Ο καζεηήο παύεη πιένλ λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ παζεηηθνύ δέθηε ηεο έηνηκεο
γλώζεο πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. Αληίζεηα, γίλεηαη
πξσηαγσληζηήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο νηθνδνκεί ηε γλώζε ηνπ
αιιειεπηδξώληαο κε ην ινγηζκηθό, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κε ηνλ θαζεγεηή.
Δηδηθόηεξα, ν καζεηήο εθηειεί νκαδηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλεη ν
θαζεγεηήο. Δθθξάδεη ηηο ηδέεο ηνπ, αλαπηύζζεη επηρεηξήκαηα, ζπδεηά κε ηα κέιε ηεο
νκάδαο ηνπ θαη κε ηνλ θαζεγεηή ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
ηπρόλ αληηκεησπίδεη.
Πνιύ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ππνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή
ηνπ καζεηή θαη γηα ην ζθνπό απηό ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα:
 λα ρεηξίδεηαη κε επθνιία ην πεξηβάιινλ
 λα πεηξακαηίδεηαη ειεύζεξα, δνθηκάδνληαο ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο, όπνπ απηό
θξίλεηαη ζθόπηκν
 λα εθηειεί δηάθνξεο εξγαζίεο, έρνληαο νπηηθή αλάδξαζε ηνπ απνηειέζκαηνο
ησλ ελεξγεηώλ ηνπ/εο, ώζηε λα δηαπηζηώλεη κόλνο ηνπ ηπρόλ ιαλζαζκέλεο
ελέξγεηεο θαη λα ελεξγνπνηείηαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηόξζσζεο ηνπ ιάζνπο
ηνπ.

5.σμπεράζμαηα
Δηδηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, θαηλνηνκηθά θαη ζύγρξνλα, πνπ λα ελζσκαηώλνπλ ηηο
πην ζύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηόζν ζε καζήκαηα
γεληθήο παηδείαο όζν θαη εηδηθόηεηαο,ζεσξεηηθά αιιά θαη εξγαζηεξηαθά,κπνξνύλ λα
αλαπηπρζνύλ κε ηε βνήζεηα ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, θαη
ηδηαίηεξα κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ, θαζώο θαη
ησλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ.
Κάζε νξγαλσκέλε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα, ζπιινγηθήο κνξθήο, πνπ
αλαπηύζζεηαη ζε πιαίζην ειεύζεξεο επηινγήο κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην
απνβιέπεη ζηε δηεξεύλεζε, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε γλώζεσλ, πιηθώλ, αμηώλ θαη
δξάζεσλ νη νπνίεο αθνξνύλ νιηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη
ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνπο εκπιεθόκελνπο καζεηέο σο άηνκα ή σο κέιε θνηλσληθώλ
νκάδσλ (Μαηζαγγνύξαο, 2003).

Μέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρηθήο, ζπλεξγαηηθήο, βησκαηηθήο
θαη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη θαιιηεξγνύλ ηε κεηαγλσζηηθή
δεμηόηεηα, δειαδή ηνπ «καζαίλσ πσο λα καζαίλσ» κέζα από ηελ πξάμε,
Δλζαξξύλεηαη ε έθθξαζε θαη ε πξνζσπηθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελώ
πξνσζείηαη ε θαηλνηνκία θαη ε δηαζεκαηηθόηεηα, θαζώο δίλεηαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν
ε δπλαηόηεηα λα ζρεκαηίζεη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
έλλνηα θαη ηε ρξήζε ηεο ζε δηαθνξεηηθό πιαίζην. Ζ ζπιινγή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνύ,
ε ηαμηλόκεζε, ε εξκελεία, ε αμηνιόγεζε ησλ γεγνλόησλ θαη ηέινο ε ζύλζεζε είλαη ην
επηζηέγαζκα κηαο πνξείαο πνπ δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ
εκπεηξηώλ, πνπ ζα ρξεζηκεύζνπλ σο πξώην ζηάδην κηαο λέαο πνξείαο κάζεζεο. Ζ
αλαηξνθνδόηεζε ηεο γλώζεο ελζαξξύλεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηε δηαδηθαζία πξόζθηεζεο ηεο λέαο γλώζεο θαη λα αλαπηύμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή
ηνπο. Οη εθπαηδεπόκελνη κε πνιύηηκν ζύκκαρό ηνπο ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο, εκπιέθνληαη ζε ρεηξαθεηηθέο
θαη αλαζηνραζηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο.
Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ
απνηειεζκαηηθόηεξα ηε γλώζε ( McCrosky et.al, 2006), θαζώο θαιιηεξγείηαη ε
θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη επηηπγράλνληαη αλώηεξνη δηδαθηηθνί ζηόρνη
αλάιπζεο, ζύλζεζεο θαη αμηνιόγεζεο.
Ο ρξόλνο, ε επθαηξία πνπ έρεη ν καζεηήο λα αζρνιεζεί κε ην καζεζηαθό έξγν, ε
πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη νη δηαδηθαζίεο νκαδνπνίεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο
δηδαζθαιίαο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε θαη απόδνζε ηνπ καζεηή.
Τα επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ θαζνξίδνληαη παξάιιεια θη από παξάγνληεο ζην
επίπεδν ηνπ καζεηή, όπσο είλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθό ηνπο επίπεδν, νη πξνζδνθίεο
θαη ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ γηα κάζεζε.
Ζ ρξήζε ζύλζεησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηαπηόρξνλε αμηνπνίεζε ηνπ
δηαδηθηύνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηθαλόηεηαο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ, εθόζνλ νη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα
επεμεξγαζηνύλ πιήζνο πιεξνθνξηώλ, ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο κέζσ
ηεο αλάζεζεο θνηλώλ εξγαζηώλ ζε νκάδεο (Owston, 1997), θαη ζηε βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο θαζώο παξέρνληαη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, νξγάλσζε
πιεξνθνξηώλ, εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπόκελσλ
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Ζ δηδαζθαιία κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ πξνϋπνζέηεη αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη
ζην ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ, γνλέσλ, θαζώο θαη όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηαηί κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο απνηειεί ζην πεδίν ηεο
αγσγήο θαη ηεο κάζεζεο, έλα λνεηηθά πξνθαηαζθεπαζκέλν κνληέιν δηεμαγσγήο ηεο
δηδαζθαιίαο πνπ δηεπζεηεί θαη δξνκνινγεί ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ζηόρσλ, αλάινγα
κε ην επίπεδν εμέιημεο ησλ καζεηώλ θαη κε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ δπλακηθή
ηνπο δηακνξθώλεη έλα λέν καζεζηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο αιιά ρσξίο, ζε θακηά πεξίπησζε, ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα.
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