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Περίληψη
Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί «ένα διεθνές δίκτυο από δίκτυα υπολογιστών» αλλά και ένα δίκτυο ανθρώπων.
Προσφέρει διάφορες υπηρεσίες στους χρήστες του, όπως ο Παγκόσµιος Ιστός που αποτελεί µια
σηµαντική πηγή πληροφορίας και γνώσης, καθώς και πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας που
παρακάµπτουν περιορισµούς χρόνου και τόπου. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε κάποιες προτάσεις
σχετικά µε την παιδαγωγική αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου καθώς και του λογισµικού γενικής χρήσης
(επεξεργαστές κειµένου, λογισµικό παρουσιάσεων, λογιστικά φύλλα) εντάσσοντάς τα σε ένα
γενικότερο πλαίσιο δραστηριότητας καθηγητών και µαθητών ως εργαλεία που υποστηρίζουν τη
διδασκαλία και τη µάθηση. Το ∆ιαδίκτυο και το λογισµικό γενικής χρήσης προσεγγίζονται µέσα από
τις δυνατότητές που παρέχουν για: (α) αναζήτηση πληροφορίας, (β) δηµοσίευση, παρουσίαση
πληροφορίας και τη µελέτη - µοντελοποίηση προβληµάτων, και (γ) επικοινωνία. Βασική όµως
προϋπόθεση για τη διδακτική τους αξιοποίηση θεωρείται ο σχεδιασµός προβληµάτων-δραστηριοτήτων
τα οποία θέτουν το πλαίσιο αλληλεπίδρασης των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες ώστε αυτές να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων των µαθητών και τη µεταξύ τους συνεργασία.
Η µάθηση που βασίζεται σε προβλήµατα (problem-based learning) αποτελεί µια εκπαιδευτική µέθοδο
που στόχο έχει να ενεργοποιήσει τους µαθητές να αναλάβουν ρόλους και να συνεργαστούν για να
αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα. Οι διδακτικοί στόχοι ενός µαθήµατος, που αξιοποιεί ένα θέµαπρόβληµα γενικού ενδιαφέροντος µε πολλαπλές διαστάσεις, µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το
γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζουµε ένα γενικό πλαίσιο
σχεδιασµού µαθηµάτων που βασίζονται σε προβλήµατα και αξιοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως βασική πηγή
πληροφόρησης και παράλληλα ένα δείγµα εφαρµογής του για το µάθηµα της Πληροφορικής. Επιπλέον
παρέχουµε υλικό σχετικά µε την οργάνωση της αναζήτησης υλικού στο ∆ιαδίκτυο και της
αξιολόγησης των πηγών που εντοπίζονται σε αυτό.

1. Εισαγωγή
Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί µια πηγή πληροφορίας και γνώσης αλλά ταυτόχρονα και ένα
σηµαντικό σε ανάπτυξη µέσο δηµοσίευσης. Επιπλέον, οι δυνατότητες επικοινωνίας που
προσφέρει, µέσα από υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι λίστες συζήτησης, η
γραπτή συνοµιλία κ.λπ., υποστηρίζουν τη διαµόρφωση ανθρώπινων κοινοτήτων που
συνοµιλούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν. Ένα εύλογο ερώτηµα που τελευταία
απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα είναι εάν και µε ποιο τρόπο η δυναµική του
∆ιαδικτύου µπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς στις διάφορες βαθµίδες της
εκπαίδευσης.
Η αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου στην Εκπαίδευση από Απόσταση στο χώρο της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα µε στόχο τη δια βίου εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την επιµόρφωση, αποτελεί πλέον γεγονός, διαµορφώνοντας µια νέα
εκπαιδευτική πρακτική, την Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ) µέσω του ∆ιαδικτύου (EDEN,
2001). Στην ΕαΑ µέσω του ∆ιαδικτύου, οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες
αξιοποιούνται διευκολύνοντας τόσο την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού των µαθηµάτων
όσο και τη δηµιουργία µιας εικονικής τάξης µε δυνατότητες αλληλεπίδρασης και
συνεργασίας (Grigoriadou and Papanikolaou, 2000).
Παράλληλα, οι αντικειµενικές δυνατότητες του ∆ιαδικτύου αλλά και η ευρεία του
αποδοχή από τις νεαρές ηλικίες καλλιέργησαν την ιδέα της αξιοποίησής του και στις
υπόλοιπες βαθµίδες της εκπαίδευσης, ως ένα ακόµα εργαλείο του εκπαιδευτικού. Το
∆ιαδίκτυο παρουσιάζει χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από την προϋπάρχουσα
τεχνολογία των εποπτικών µέσων (προβολή διαφανειών, video, κ.λ.π.). Αυτά είναι, οι
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πολλαπλές υπηρεσίες που παρέχει (Παγκόσµιος Ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λπ.), η
υπερµεσική του δοµή καθώς και η αλληλεπιδραστικότητά του µε το χρήστη.
Στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, το ∆ιαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε
πολλαπλούς τρόπους και να υποστηρίξει ένα µάθηµα που βασίζεται στην αντιµετώπιση
προβληµάτων και έχει συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους. Η µάθηση που βασίζεται σε
προβλήµατα (problem-based learning) (PbL, 2001) αποτελεί µια εκπαιδευτική µέθοδο που
στόχο έχει να ενεργοποιήσει τους µαθητές να αναλάβουν ρόλους και να συνεργαστούν για
να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα. Τα προβλήµατα αυτά είναι πραγµατικά, διαθεµατικά,
πολυδιάστατα και επιδέχονται περισσότερες από µία λύσεις. Σε ένα µάθηµα που βασίζεται σε
αυτή τη µέθοδο, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και
οικοδόµηση νέας γνώσης. Με βάση εποµένως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, το ∆ιαδίκτυο
µπορεί καταρχήν να αξιοποιηθεί ως πηγή πληροφόρησης µε δύο τρόπους: µε την πληροφορία
που διαθέτει (Παγκόσµιος Ιστός) και µε την πληροφορία που µπορεί να παρέχει µέσω της
επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους. Στόχος εδώ είναι η αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου για την
υποστήριξη των διδακτικών στόχων του µαθήµατος (Stepien et al., 2000) και όχι
εξειδικευµένου εκπαιδευτικού λογισµικού προσανατολισµένου σε ένα συγκεκριµένο
γνωστικό αντικείµενο.
Οι µαθητές αξιοποιούν πηγές πληροφορίας από το ∆ιαδίκτυο αναλαµβάνοντας
συγκεκριµένους ρόλους στην επίλυση του προβλήµατος. Έτσι δραστηριοποιούνται στην
αναζήτηση πληροφορίας στο αποκεντρωµένο δίκτυο του Παγκόσµιου Ιστού, στην
αξιολόγησή της, στην επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας και στην αξιοποίησή της µε
βάση τους στόχους της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα της εργασίας
τους µπορούν να καταγραφούν και να κοινοποιηθούν µέσω του ∆ιαδικτύου αξιοποιώντας το
ως µέσο δηµοσίευσης. Θέµατα που σαφέστατα προκύπτουν σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση µε
τους µαθητές, είναι: µε βάση ποιο σενάριο αυτενεργούν, ποιος είναι ο µαθησιακός ρόλος που
τους ανατίθεται και πώς αξιοποιούνται οι πιθανές παρεκκλίσεις ή λάθη τους στη µαθησιακή
διαδικασία.
Κεντρικός θεωρείται ο ρόλος του καθηγητή ως ενορχηστρωτή των µαθητών για την
επίτευξη των διδακτικών στόχων του µαθήµατος. Παρακολουθεί και υποστηρίζει τη
µαθησιακή διαδικασία διαµορφώνοντας ένα κλίµα συνεργασίας, απαλλαγµένος από το ρόλο
της αυθεντίας και του µοναδικού κατόχου της γνώσης. Στη διαδικασία αυτή η τεχνολογία τον
υποστηρίζει χωρίς να παρεµβαίνει καθώς αποτελεί µόνο το µέσο.
Στη διαδικασία της αντιµετώπισης προβληµάτων µπορεί να συµβάλλει επίσης και το
λογισµικό γενικής χρήσης όπως: οι επεξεργαστές κειµένου, τα λογιστικά φύλλα, το λογισµικό
παρουσιάσεων, τα οποία είναι διαθέσιµα σε κάθε σχολείο µε εργαστήριο υπολογιστών. Έχει
παρατηρηθεί ότι η χρήση τέτοιου λογισµικού κινητοποιεί τους µαθητές, αυξάνει το
ενδιαφέρον τους καθώς και το χρόνο που αφιερώνουν σε µια δραστηριότητα (Cox, 1999).
Ένα θέµα που θα µας απασχολήσει στη συνέχεια είναι πώς τα συγκεκριµένα λογισµικά
µπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν ενδεικτικά: (α) τη συνεργασία των
µαθητών, (β) την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους που αφορούν την οργάνωση, την
παρουσίαση και την υποστήριξη της δουλειάς τους, (γ) τη διερευνητική προσέγγιση
καταστάσεων και προβληµάτων.
Βέβαια σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του εγχειρήµατος,
δηλαδή την παιδαγωγική αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και του λογισµικού γενικής χρήσης
είναι: (α) η απαιτούµενη τεχνογνωσία εκπαιδευτικών και µαθητών, (β) η τεχνολογική
ωριµότητα του ∆ιαδικτύου, (γ) η ύπαρξη πηγών εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική
γλώσσα, (δ) η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην προετοιµασία και στην οργάνωση
µαθηµάτων στα οποία αξιοποιούν ουσιαστικά τις νέες δυνατότητες χωρίς να χρησιµοποιείται
ο υπολογιστής ως ένα ακόµα εποπτικό µέσο.
Με την πρόθεση να συµβάλλουµε στον προβληµατισµό για την αξιοποίηση της
δικτυακής και υπολογιστικής τεχνολογίας κυρίως στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(Οδύσσεια, 2001), (Κυνηγός, 1995), στο κεφάλαιο αυτό προτείνουµε ένα γενικό πλαίσιο
χρήσης τους για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της µάθησης, εµπλουτισµένο µε
συγκεκριµένες προτάσεις-παραδείγµατα. Ειδικότερα, προσεγγίζουµε ορισµένες βασικές
εφαρµογές του ∆ιαδικτύου καθώς και τα εργαλεία που διαθέτουν συγκεκριµένα λογισµικά
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γενικής χρήσης µέσα από το πρίσµα της εκπαιδευτικής τους δυναµικής µε βάση τρεις άξονες:
(α) την αναζήτηση πληροφορίας µε στόχο την αντιµετώπιση προβληµάτων, (β) τη
δηµοσίευση/παρουσίαση πληροφορίας και τη µελέτη - µοντελοποίηση προβληµάτων και (γ)
την επικοινωνία. Επιπρόσθετα, στο Παράρτηµα Α παρέχεται ένα σχέδιο µαθήµατος που
αποτελεί µια ολοκληρωµένη πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου και του
λογισµικού γενικής χρήσης για το µάθηµα της Πληροφορικής. Παράλληλα αυτό αποτελεί και
ένα γενικό πλαίσιο σχεδίασης µαθηµάτων τα οποία βασίζονται σε προβλήµατα και που µε
την κατάλληλη προσαρµογή σε συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα.

2. Αναζήτηση πληροφορίας µε στόχο την αντιµετώπιση προβληµάτων
Η µάθηση που βασίζεται σε προβλήµατα (PbL, 2001) ακολουθεί ένα µοντέλο σύµφωνα µε το
οποίο οι µαθητές καλούνται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα τα οποία είναι ασαφώς
προσδιορισµένα (Kahney, 1997) και εποµένως ως λύτες θα πρέπει να συµβάλλουν και αυτοί
στον ορισµό τους. Τα προβλήµατα αυτά σχεδιάζονται έτσι ώστε η θεµατολογία τους, η
αυθεντικότητά τους και η πολυπλοκότητά τους να κινητοποιεί τους µαθητές. Είναι συνήθως
δια-θεµατικά και προωθούν την αναζήτηση πληροφοριών σε διάφορες περιοχές, το
συνδυασµό τους και την κριτική αξιοποίησή τους. Η συγκεκριµένη εκπαιδευτική µέθοδος
στοχεύει: (α) στην απόκτηση ολοκληρωµένων γνώσεων µέσα από τη διερεύνηση διαφόρων
θεµατικών περιοχών για την αντιµετώπιση πραγµατικών και πολυδιάστατων προβληµάτων
(β) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επίλυση προβληµάτων (ανάπτυξη δεξιοτήτων
συλλογιστικής – reasoning skills) (γ) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτο-ελεγχόµενης µάθησης
και (δ) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής µάθησης (Barrows, 1997).
Στο πλαίσιο ενός µαθήµατος αυτής της µορφής το ∆ιαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ως βασική πηγή πληροφόρησης (Stepien et al., 2000) (WQP, 2001). Στη διάρκεια της
δραστηριότητας των µαθητών ο καθηγητής προτείνει ορισµένες πηγές στο ∆ιαδίκτυο τις
οποίες όµως οι ίδιοι οι µαθητές θα πρέπει να διερευνήσουν. Η αναζήτηση πληροφορίας έχει
στόχο να ενεργοποιήσει τους µαθητές ώστε να αναπτύξουν έναν προβληµατισµό που
σταδιακά θα τους οδηγήσει στην επιλογή της βέλτιστης λύσης. Σε αυτή την πορεία οι
µαθητές ξεκινούν από τον καθορισµό του προβλήµατος, ορίζοντας στόχους και θέτοντας
ερωτήµατα. Στη συνέχεια συνεργάζονται µε στόχο τη βαθµιαία ανάπτυξη προτάσεωνλύσεων: προτείνουν ιδέες τις οποίες τεκµηριώνουν µε βάση τις πληροφορίες που εντοπίζουν
στο ∆ιαδίκτυο, συζητούν, αναθεωρούν απόψεις και ιδέες που οδηγούν σε αδιέξοδα,
επιλέγουν νέα µονοπάτια και πορεύονται µέχρι να επιτύχουν τους αρχικούς στόχους που
έθεσαν. Σε αυτή τη διαδικασία οι µαθητές αξιοποιούν την πρότερη γνώση τους, την οποία
στη συνέχεια επεκτείνουν και εµβαθύνουν, µέσα από την πράξη, µε άξονα τους διδακτικούς
στόχους του µαθήµατος.
Για παράδειγµα, σε ένα µάθηµα Γεωγραφίας µε θέµα τα νησιά των Κυκλάδων, οι
µαθητές αναλαµβάνουν να σχεδιάσουν ένα ταξίδι στις Κυκλάδες το οποίο θα περιλαµβάνει
ψυχαγωγία, αρχαιολογικές επισκέψεις και περιήγηση. Οι µαθητές αναλαµβάνουν ενεργητικό
ρόλο καθώς αρχικά αναζητούν πληροφορίες για τις Κυκλάδες χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο
και επικοινωνώντας ηλεκτρονικά µε ειδικούς (ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες,
ξενοδοχεία, κ.λ.π.). Κατόπιν ανταλλάσουν µεταξύ τους αυτές τις πληροφορίες και παίρνουν
κοινές αποφάσεις για το σχεδιασµό του ταξιδιού. Με αυτόν τον τρόπο η συλλογή
πληροφοριακού υλικού λειτουργεί εποικοδοµητικά και αποφεύγεται η παθητική αντιγραφή
πληροφορίας από την εγκυκλοπαίδεια.
Η αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου στην αντιµετώπιση προβληµάτων βασίζεται στην
πρόσβαση που αυτό παρέχει σε πηγές πληροφόρησης και σε ανθρώπους που διαφορετικά
δύσκολα προσεγγίζονται. Η πληροφορία όµως που δηµοσιεύεται στο ∆ιαδίκτυο είναι ποικίλη,
ανεξέλεγκτη και δεν εξυπηρετεί µόνο εκπαιδευτικούς στόχους. Εποµένως, ο µαθητής θα
πρέπει να καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα για να µπορέσει να εντοπίσει την
κατάλληλη και έγκυρη πληροφορία. Επιπλέον, η υπερµεσική δοµή του ∆ιαδικτύου συνδυάζει
τη µη γραµµική οργάνωση των πληροφοριών µε τις πολλαπλές µορφές πληροφορίας
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(κείµενο, εικόνα, κινούµενη εικόνα, ήχο, κ.λ.π.). Αυτά τα χαρακτηριστικά υποστηρίζουν την
ελευθερία κινήσεων και επιλογών του µαθητή-χρήστη και ενθαρρύνουν τη χρήση πολλαπλών
τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας. Ο µαθητής καλείται να εξερευνήσει, να
ξεφυλλίσει (browsing) δηλαδή να πλοηγηθεί (navigation) µέσα στις προτεινόµενες από το
µέσο πληροφορίες, από διάφορα σηµεία πρόσβασης, µέσω των παρεχόµενων υπερσυνδέσµων (hyperlinks), µε ελεύθερη επιλογή του. Ο µαθητής για να εντοπίσει συγκεκριµένη
πληροφορία σε ένα τέτοιο περιβάλλον οφείλει να έχει ορίσει από πριν κριτήρια
καταλληλότητας της πληροφορίας σε συνάρτηση µε τον αρχικό του στόχο (Κόµης, 1996).
Για παράδειγµα, σε µεγάλους και πολύπλοκους δικτυακούς τόπους συχνά συναντάται
ένας χάρτης πλοήγησης (site map) βάσει του οποίου ο επισκέπτης µπορεί να αναγνωρίσει
εύκολα τα περιεχόµενα του τόπου και να επιλέξει να µεταφερθεί άµεσα στην περιοχή η οποία
τον ενδιαφέρει. Κάθε του κίνηση γίνεται µε άξονα την πληροφορία που αναζητά στο
δικτυακό τόπο και δεν υποχρεώνεται σε µια σειριακή πλοήγηση.

2.1 Οργάνωση µαθήµατος που βασίζεται σε προβλήµατα
Οι διδακτικοί στόχοι του µαθήµατος, το γενικό πλαίσιο της δραστηριότητας των µαθητών
καθώς και οι πρώτες βασικές πηγές πληροφόρησης στο ∆ιαδίκτυο παρέχονται από τον
καθηγητή. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το µαθησιακό αποτέλεσµα είναι: η
οργάνωση των µαθητών, η ποιότητα των προτεινόµενων δικτυακών τόπων, το ενδιαφέρον
των θεµάτων που θα χρησιµοποιηθούν και η υποστήριξη των µαθητών στη διάρκεια της
δραστηριότητάς τους.
Ένα µάθηµα αυτής της µορφής ή τουλάχιστον ένα σηµαντικό µέρος του, διεξάγεται
στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου. Οι µαθητές σε συνεργασία µε τον καθηγητή
οργανώνονται σε οµάδες, κάθε µία από τις οποίες αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ρόλο. Τα
µέλη της κάθε οµάδας χρησιµοποιούν τουλάχιστον έναν υπολογιστή και οι ρόλοι των
µαθητών στη χρήση των υπολογιστών καθορίζονται. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν οι
ρόλοι αυτοί εναλλάσσονται στη διάρκεια της δραστηριότητας. Σηµαντικός παράγοντας που
επηρεάζει αυτές τις αποφάσεις είναι ο βαθµός εξοικείωσης των µαθητών στη χρήση του
υπολογιστή (π.χ. χρήση πληκτρολογίου, εξοικείωση µε συγκεκριµένο λογισµικό και µε το
∆ιαδίκτυο κ.λπ.). Οι πιο έµπειροι συνήθως λειτουργούν ως «µέντορες» των αρχάριων, σε ένα
κλίµα συνεργασίας, αλληλο-υποστήριξης και αλληλο-διδασκαλίας. Εδώ θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι η επιτυχία της συνεργασίας των µελών µιας οµάδας εξαρτάται σηµαντικά
από το βαθµό που όλοι συνειδητοποιούν ότι συνεργαζόµενοι λειτουργούν πιο αποδοτικά,
τόσο ως άτοµα όσο και ως οµάδα. Η σύνθεση και οι ρόλοι της οµάδας θα πρέπει να είναι
τέτοιοι που να δηµιουργούν θετική αλληλεξάρτηση στους συµµετέχοντες (Johnson and
Johnson, 1992, Johnson and Hohnson, 2000), δηλαδή να συµβάλλουν ώστε οι µαθητές να
αντιλαµβάνονται ότι «διδάσκουν» και «διδάσκονται» και εποµένως συνεργαζόµενοι
αυξάνουν τις δυνάµεις τους. Το ίδιο ισχύει και για τους ρόλους που θα αναλάβουν οι οµάδες
των µαθητών ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της όλης της τάξης. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει ότι αρχικά οι µαθητές (ή οι οµάδες των µαθητών) αναλαµβάνουν διακριτούς
ρόλους, τέτοιους όµως ώστε, σε κάποια φάση, να τους οδηγήσουν σε συνεργασία για να
επιτευχθεί ο στόχος της οµάδας (ή αντίστοιχα της τάξης).
Η οργάνωση ενός µαθήµατος που βασίζεται στην αντιµετώπιση ενός προβλήµατος
σχεδιάζεται µε τρόπο που να κινητοποιεί βαθµιαία το λογικό συλλογισµό των µαθητών. Στη
συνέχεια περιγράφεται ένα γενικό πλαίσιο που εξελίσσεται σε τέσσερεις φάσεις (Stepien et
al., 2000), µε στόχο να αποτελέσει ένα γενικό οδηγό στo σχεδιασµό και στην εφαρµογή ενός
τέτοιου µαθήµατος. Ένα σχέδιο µαθήµατος βασισµένο στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται στο
Παράρτηµα Α. Η συγκεκριµένη πρόταση µπορεί να αξιοποιηθεί και για την επιµόρφωση
εκπαιδευτικών µετά από κατάλληλη προσαρµογή στις ανάγκες του αντίστοιχου κοινού.
Εντούτοις επισηµαίνουµε ότι τον καλύτερο οδηγό για την επιτυχία των στόχων του
µαθήµατος και των επιµέρους βηµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια αποτελεί η
έµπνευση, η φαντασία αλλά και η εποικοδοµητική συνεργασία καθηγητών και µαθητών.
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1η Φάση: Παρουσίαση προβλήµατος προς επίλυση. Η διερεύνηση ξεκινά µε την παρουσίαση
του προβλήµατος, δηλαδή την κατάσταση που θα πρέπει ο µαθητής να αντιµετωπίσει. Η
διαδικασία αυτή γεννά στους µαθητές τα πρώτα ερωτήµατα και τις υποθέσεις βάσει των
οποίων θα ακολουθήσει η αναζήτηση σχετικής και έγκυρης πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο. Σε
αυτό το στάδιο οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και η κάθε οµάδα αναλαµβάνει ένα
συγκεκριµένο ρόλο. Για παράδειγµα, στο Παράρτηµα Α – Σχέδιο µαθήµατος που αφορά στη
δηµιουργία µιας µαθητικής πύλης, στην πρώτη φάση δίνονται στους µαθητές κάποιες γενικές
πληροφορίες σχετικά µε το τι είναι µία εκπαιδευτική πύλη και τι στόχους εξυπηρετεί. Στη
συνέχεια ανατίθενται οι διαφορετικοί ρόλοι που απαιτούνται για µια τέτοια δραστηριότητα σε
οµάδες µαθητών (δηµοσιογράφοι, βιβλιοθηκάριοι και σχεδιαστές δικτυακών τόπων).
2η Φάση: Πρώτη αναζήτηση πληροφοριακού υλικού. Η κάθε οµάδα, µε βάση τις γνώσεις που
ήδη διαθέτει για το θέµα που ανέλαβε, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει και να οριοθετήσει το
πρόβληµα µέσα από ερωτήµατα και υποθέσεις που διατυπώνει. Οι µαθητές συλλέγουν
πληροφορίες µε στόχο να κατανοήσουν τις διαστάσεις του προβλήµατος και να αποκτήσουν
ολοκληρωµένη εικόνα για τα θέµατα που προκύπτουν. Στη φάση αυτή, βασική πηγή από την
οποία οι µαθητές αντλούν πληροφορίες, είναι συγκεκριµένοι δικτυακοί τόποι τους οποίους ο
καθηγητής έχει επιλέξει και προτείνει. Η επιλογή των πηγών επηρεάζει σηµαντικά τη
συνέχεια της δραστηριότητας των µαθητών, εφόσον η πληροφορία που θα εξαχθεί από αυτές
θα συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στον καθορισµό του προβλήµατος. Οι µαθητές αναπτύσσουν
την κριτική τους ικανότητα καθώς καλούνται να επιλέξουν, από τις πηγές που διαθέτουν, την
κατάλληλη πληροφορία, να την οργανώσουν και να την αξιοποιήσουν ώστε να οριοθετήσουν
το κύριο θέµα / πρόβληµα. Επιπλέον οι µαθητές θέτουν συγκεκριµένα κριτήρια µε βάση τα
οποία θα επιλέξουν στη συνέχεια τις επικρατέστερες λύσεις του προβλήµατος.
Η ποιότητα των προτεινόµενων πηγών είναι ένας από τους παράγοντες που
επηρεάζουν την επιτυχία του µαθήµατος. Για το λόγο αυτό προτείνεται η προσεκτική επιλογή
τους από τον καθηγητή ώστε να είναι ενδιαφέρουσες για το θέµα και τους µαθητές, να
εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος. Επίσης, οι προτεινόµενοι δικτυακοί
τόποι θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εύχρηστοι, ώστε οι µαθητές να µπορούν εύκολα να
εντοπίσουν σε αυτούς την κατάλληλη πληροφορία (ανάλογα βέβαια και µε τους στόχους του
µαθήµατος).
3η Φάση: Αξιολόγηση εναλλακτικών απαντήσεων. Ακολουθεί συνεργασία των µελών της κάθε
οµάδας µε στόχο την αξιολόγηση των προτεινόµενων απαντήσεων ως προς τις αρχικές
υποθέσεις. Οι µαθητές εξετάζουν τις εναλλακτικές επιλογές τους, όσον αφορά τα θετικά και
αρνητικά τους στοιχεία, επιχειρηµατολογούν και συνεργάζονται ώστε να καταλήξουν στην
πιο κατάλληλη. Εφόσον προκύψουν νέα ερωτήµατα, οι µαθητές ίσως χρειαστεί να
αναζητήσουν νέες πληροφορίες. Σε αυτή τη φάση εποµένως, οι µαθητές µπορεί να
αξιοποιήσουν το ∆ιαδίκτυο, πέρα από την αναζήτηση πληροφοριακού υλικού, και για να
επικοινωνήσουν µε ειδικούς στα συγκεκριµένα θέµατα που τους απασχολούν ή να
συµµετάσχουν σε λίστες συζήτησης ειδικού ενδιαφέροντος.
Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνουµε ότι τόσο στην προηγούµενη φάση όσο και στην
παρούσα, η χρήση του υπολογιστή αποτελεί ένα µέρος της όλης δραστηριότητας. Το
∆ιαδίκτυο λειτουργεί απλά ως ένα µέσο που υποστηρίζει και διευκολύνει την αναζήτηση
πηγών πληροφοριακού υλικού. Οι µαθητές κατά βάση µαθαίνουν, καθώς παρουσιάζουν ο
ένας στον άλλο το υλικό που έχουν εντοπίσει στο ∆ιαδίκτυο και καθώς συζητούν
αντιπαραβάλλοντας επιχειρήµατα και ιδέες.
4η Φάση: Παρουσίαση αποτελεσµάτων και αξιολόγηση επίδοσης. Το µάθηµα ολοκληρώνεται
µε τους µαθητές να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και να συζητούν
εναλλακτικές προσεγγίσεις µε βάση τη γνώση που απέκτησαν σε όλη τη διάρκεια του
µαθήµατος. Σε αυτό το στάδιο ο καθηγητής µπορεί να προκαλέσει την επίδειξη των
δεξιοτήτων που απέκτησαν οι µαθητές καθώς και τη συζήτηση γύρω από τις έννοιες που
συνάντησαν κατά την επίλυση του προβλήµατος. Με αυτόν τον τρόπο ο καθηγητής
εφαρµόζει µια εναλλακτική µορφή εξέτασης της επιτυχίας των διδακτικών στόχων του
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µαθήµατος, αξιολογεί τις επιδόσεις των µαθητών και εντοπίζει πιθανές παρανοήσεις ή
αδυναµίες.
Ο ρόλος του καθηγητή ως σχεδιαστή και αρωγού της όλης προσπάθειας είναι καίριος.
Για να µπορέσουν οι µαθητές να αναλάβουν τον κεντρικό ρόλο στην αντιµετώπιση ενός
προβλήµατος απαιτείται η υποστήριξη των καθηγητών τους. Αυτή µπορεί να έχει τη µορφή
σύντοµων παραδόσεων σε σύνθετα ή καινούρια, για τους µαθητές, θέµατα, π.χ. κατά τη φάση
που αναζητούν για πρώτη φορά πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο. Παράλληλα όµως σε όλη τη
διάρκεια της δραστηριότητας, έµµεσα και διακριτικά, οι καθηγητές υποστηρίζουν τη
διερευνητική προσπάθεια των µαθητών ενθαρρύνοντας το στοχασµό τους, ενισχύοντας την
προσοχή τους και υποβοηθώντας τη µεταξύ τους συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
παρεκκλίσεις των µαθητών από τους στόχους τους καθώς και τα λάθη τους συχνά απαιτούν
την παρέµβαση των καθηγητών, ώστε να αποτελέσουν έναυσµα για συζήτηση και διατύπωση
εναλλακτικών απόψεων και επιχειρηµάτων µε τελικό στόχο την άρση πιθανών παρανοήσεων
από τους ίδιους τους µαθητές.
Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η επιλεκτική συλλογή
πληροφοριακού υλικού από το ∆ιαδίκτυο, από εκπαιδευτικούς και µαθητές, απαιτεί την
εφαρµογή στρατηγικών αναζήτησης και αξιολόγησης των πολλαπλών πηγών του. Στα θέµατα
αυτά θα αναφερθούµε στη συνέχεια του κεφαλαίου.

2.2 Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο
Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web - WWW) αποτελεί µια υπηρεσία του ∆ιαδικτύου που
χρησιµοποιεί υπερ-µέσα (hypermedia)1 και που παρέχει στο χρήστη του ∆ιαδικτύου
πρόσβαση σε µια ποικιλία από πληροφορίες. Στον Παγκόσµιο Ιστό, τα έγγραφα που
παρουσιάζονται αναφέρονται ως ιστοσελίδες (web-pages) και περιλαµβάνουν πληροφορίες
σε µορφή κειµένου, εικόνων, ήχου, βίντεο, κ.λπ. αλλά και συνδέσµους προς άλλες
ιστοσελίδες. Κάθε ιστοσελίδα έχει τη δική της αποκλειστική διεύθυνση που προσδιορίζει τη
θέση της στο ∆ιαδίκτυο (URL - Uniform Resource Locator2). Για παράδειγµα, η διεύθυνση
http://hermes.di.uoa.gr/default.html, όπου http είναι το πρωτόκολλο (σύνολο κανόνων)
σύµφωνα µε το οποίο γίνεται η µεταφορά των ιστοσελίδων, αποτελεί την αρχική ιστοσελίδα
του δικτυακού τόπου (web site) του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας
του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.
Η πληροφορία που εντοπίζεται στο ∆ιαδίκτυο είναι διάφορων τύπων όπως:
προσωπικές σελίδες, παρουσιάσεις οργανισµών / εταιρειών / θεµάτων / προϊόντων, ειδήσεις,
αναφορές, απόψεις, διαφηµίσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ. Καθώς ο µεγάλος πλούτος
πληροφοριών που παρέχει ο Παγκόσµιος Ιστός ανανεώνεται και επεκτείνεται διαρκώς µε
αλµατώδη ρυθµό, είναι δύσκολο να εντοπισθεί σε αυτόν η ζητούµενη κάθε φορά
πληροφορία.
Στην αναζήτηση συγκεκριµένων πληροφοριών ανάµεσα στον τεράστιο όγκο
πληροφορίας που διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο συµβάλλουν ενεργά οι Μηχανές Αναζήτησης
(Search Engines) και οι Θεµατικοί Κατάλογοι (Search Directories) που προσφέρονται σε
πολλές από αυτές (TEAMS - Searching the WWW, 2001). Oι Θεµατικοί Κατάλογοι
περιλαµβάνουν διευθύνσεις δικτυακών τόπων οργανωµένες σε γενικές κατηγορίες θεµάτων
όπως, Εκπαίδευση (Education), Επιστήµες (Science), Ψυχαγωγία (Entertainment) κ.λ.π., µε
διάφορες υποκατηγορίες. Για παράδειγµα, στην κατηγορία Εκπαίδευση περιλαµβάνονται
υποκατηγορίες όπως Εκπαίδευση από Απόσταση (Distance Learning), Κ-12 (Kindergardento-12th-Grade µε υλικό για πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση), Εκπαίδευση
1

Η έννοια του υπερκειµένου (hypertext) στηρίζεται σε µια οργάνωση των πληροφοριών (µορφής
κειµένου) που επιτρέπει τη µη γραµµική (σειριακή) ανάγνωσή τους από το χρήστη. Τα υπερ-µέσα
εµπεριέχουν την έννοια του υπερκειµένου εφόσον αποτελούν υπερκείµενα τα οποία περιέχουν
διάφορες µορφές πληροφορίας όπως, κείµενο, εικόνα (στατική και κινούµενη), ήχο, video, κ.λ.π.
2
Κάθε πηγή στο ∆ιαδίκτυο, όπως ιστοσελίδα, δικτυακός τόπος, κ.λ.π., προσδιορίζεται από µια
διεύθυνση που καλείται URL - Uniform Resource Locator
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ενηλίκων και ∆ια βίου µάθηση (Adults and Continuing Education) κ.λ.π. Η χρήση τους
προτείνεται όταν ο στόχος της αναζήτησης δεν είναι συγκεκριµένος αλλά αποσκοπεί στη
γενικότερη ενηµέρωσή µας σε ένα θέµα. Γνωστοί θεµατικοί κατάλογοι είναι οι: Yahoo
(http://www.yahoo.com),
Librarians'
Index
(http://www.lii.org),
About
(http://www.about.com/). Οι Μηχανές Αναζήτησης υποστηρίζουν την αναζήτηση στο
∆ιαδίκτυο συγκεκριµένων πληροφοριών µε βάση λέξεις – κλειδιά (keywords) οι οποίες
χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό σχετικών δικτυακών τόπων. Η αναζήτηση εδώ
κατευθύνεται από το χρήστη ο οποίος επιλέγει χαρακτηριστικές λέξεις – κλειδιά του θέµατος
που τον ενδιαφέρει ώστε να κάνει αποδοτικότερη την όλη διαδικασία.
Η αναζήτηση υλικού στο ∆ιαδίκτυο προϋποθέτει βασικές δεξιότητες χρήσης του
υπολογιστή (χρήση ποντικιού, διαχείριση αρχείων, εξοικείωση µε γραφικά περιβάλλοντα και
εκκίνηση-χρήση προγραµµάτων σε αυτά) και πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (χρήση
φυλλοµετρητών - browsers, προσέγγιση µίας διεύθυνσης δικτυακού τόπου, αναγνώριση και
χρησιµοποίηση υπερ-συνδέσµων). Η αναζήτηση γίνεται αποδοτικότερη όταν ο στόχος της
είναι σαφής και η χρήση των κατάλληλων εργαλείων γίνεται µε τρόπο που να αξιοποιεί τις
δυνατότητές τους στον εντοπισµό της ζητούµενης πληροφορίας. Τα βήµατα που ενδείκνυται
να ακολουθεί κανείς στην αναζήτηση είναι τα εξής:
− ∆ιατύπωση ερωτήµατος/των µε το οποίο προσδιορίζεται ο στόχος της αναζήτησης. Σε
πρώτη φάση, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να προσδιοριστεί ο στόχος της αναζήτησης,
διαδικασία που περιλαµβάνει τη διατύπωση συγκεκριµένων ερωτήσεων. Στη
διαµόρφωση των κατάλληλων ερωτήσεων µπορεί να συµβάλλει και µια σχετική
πρόβλεψη για τις αναµενόµενες απαντήσεις. Ένα θέµα που προκύπτει εδώ είναι το εάν η
πληροφορία που αναζητείται µπορεί να βρεθεί αυτούσια ή εάν θα προκύψει από την
επεξεργασία του υλικού που θα εντοπιστεί στο ∆ιαδίκτυο. Και στις δύο περιπτώσεις θα
πρέπει να προσδιοριστούν και οι στόχοι των επιµέρους αναζητήσεων. Για παράδειγµα, η
αναζήτηση υλικού για το Ρήγα Φεραίο διευκολύνεται από τη διαµόρφωση επιµέρους
ερωτήσεων όπως «Ποια η επαναστατική δράση του;», «Ποια τα έργα του;», κ.λ.π.
− Αναζήτηση µε τη χρήση µηχανών αναζήτησης ή θεµατικών καταλόγων. Στη συνέχεια, η
αναζήτηση της πληροφορίας οργανώνεται µε βάση τις ερωτήσεις που έχουν ήδη
διατυπωθεί και το διαθέσιµο χρόνο. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών στις
µηχανές αναζήτησης ή της θεµατικής κατηγορίας στους θεµατικούς καταλόγους
προκύπτει µέσα από τα ερωτήµατα-στόχους της αναζήτησης. Όσον αφορά το χρόνο, είναι
αλήθεια ότι έχει άλλη διάσταση κατά την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο και συνήθως δεν είναι
ανάλογος της χρήσιµης πληροφορίας που τελικά εντοπίζεταιx πολύ συχνά µια πολύωρη
αναζήτηση καταλήγει στο κενό όσον αφορά τους αρχικούς στόχους της ενώ µπορεί να
έχει αποφέρει µια πληθώρα άλλων πληροφοριών.
− Αποθήκευση χρήσιµων διευθύνσεων µε τη µορφή σελιδοδεικτών (bookmarks). Σε
περίπτωση που η αναζήτηση αποδώσει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, αυτά θα πρέπει να
οργανωθούν και να κατηγοριοποιηθούν κατάλληλα σε λίστες από σελιδοδείκτες ανάλογα
µε τα επιµέρους θέµατα της αναζήτησης. Καταχωρώντας τις ενδιαφέρουσες διευθύνσεις
σε σελιδοδείκτες (µε τη µορφή λίστας) γίνεται αρχειοθέτηση των αποτελεσµάτων της
αναζήτησης µε τρόπο που να διευκολύνει επόµενη πρόσβαση σε αυτές, αφού µε επιλογή
του ονόµατός τους από τη λίστα ανασύρεται στην οθόνη ο αντίστοιχος δικτυακός τόπος.
Τέλος, η αποθήκευση των χρήσιµων αποτελεσµάτων κάθε αναζήτησης µπορεί να γίνει
και στη µορφή αρχείου-κειµένου.
Η χρήση υλικού που εντοπίζεται στο ∆ιαδίκτυο απαιτεί δεξιότητες εισαγωγής, επεξεργασίας
κειµένου και απόκτησης (download) αρχείων κειµένου, γραφικών, ήχου, δυναµικής εικόνας,
βίντεο, κ.λπ. Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα, το οποίο αποτελεί ένα ανοιχτό πρόβληµα,
σχετίζεται µε τα πνευµατικά δικαιώµατα χρήσης υλικού από το ∆ιαδίκτυο (Copyright, 2001).
Εφόσον σε µια εργασία χρησιµοποιηθoύν ιδέες, κείµενο, γραφικά ή οποιαδήποτε άλλη µορφή
πληροφορίας που εντοπίστηκε στο ∆ιαδίκτυο και που θεωρείται πνευµατική ιδιοκτησία, θα
πρέπει να γίνεται επίσηµη αναφορά στην πηγή και το δηµιουργό της. Οι αναφορές αυτές για
να είναι σαφείς πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: Επίθετο Συγγραφέα, Όνοµα
Συγγραφέα, «Τίτλο εργασίας», Πλήρη διεύθυνση δικτυακού τόπου (Ηµεροµηνία πρόσβασης)
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(TEAMS - Evaluating Information, 2001, USBL - Style Sheets
Electronic Resources, 2001). Γενικότερα η αναφορά των πηγών σε
ρόλο:
− προσδίδει κύρος και εγκυρότητα στο κείµενο και αποτρέπει την
ιδιοκτησίας (plagiarism) και
− επιτρέπει στους αναγνώστες του κειµένου να εντοπίσουν
απευθυνθούν στις αυθεντικές πηγές για προσωπική τους χρήση.

for Citing Internet &
µια εργασία έχει διπλό
κλοπή της πνευµατικής
και ενδεχοµένως να

2.1.1 Μηχανές αναζήτησης: Στρατηγικές Αναζήτησης
Η µεθοδική χρήση των µηχανών αναζήτησης, όταν αυτή βασίζεται σε λέξεις-κλειδιά,
περιορίζει τον όγκο των αποτελεσµάτων της αναζήτησης και συνήθως κάνει πιο αποδοτική
την όλη διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες µηχανές αναζήτησης οι οποίες εφαρµόζουν
διαφορετικές τεχνικές για τον εντοπισµό ζητούµενων δικτυακών τόπων. Ενδεικτικά αυτή η
διαδικασία γίνεται µε κριτήρια τη συχνότητα εµφάνισης της λέξης-κλειδί µέσα στο δικτυακό
τόπο ή το πλήθος και την ποιότητα των αναφορών άλλων δικτυακών τόπων προς το
συγκεκριµένο δικτυακό τόπο σε σχέση και µε άλλους παράγοντες, όπως την εγγύτητα των
λέξεων-κλειδιών της αναζήτησης µε αυτόν, κ.λπ.
Γνωστές και ευρύτατα χρησιµοποιούµενες σήµερα µηχανές αναζήτησης, πολλές από
τις οποίες περιλαµβάνουν και θεµατικούς καταλόγους, είναι οι ακόλουθες: Yahoo
(http://www.yahoo.com/),
Google
(http://www.google.com),
AltaVista
(http://www.altavista.com), Lycos (http://www.hotbot.lycos.com), Northern Light
(http://www.northernlight.com, προτείνεται για ακαδηµαϊκή χρήση). Ακόµα, η AskJeeves
(http://www.ajkids.com) είναι σχεδιασµένη για παιδιά και δέχεται ερωτήσεις, ενώ επιπλέον
φιλτράρει αναφορές που θεωρεί ακατάλληλες για τα παιδιά. Επίσης και η Υahooligans
(http://www.yahooligans.com) είναι σχεδιασµένη για παιδιά και περιλαµβάνει σχετικές
θεµατικές ενότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι εξειδικευµένες µηχανές αναζήτησης
όπως η Scirus (http://www.scirus.com/) για επιστηµονικά θέµατα. Υπάρχουν ακόµα και µεταµηχανές αναζήτησης που παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα διαφόρων άλλων µηχανών
αναζήτησης. Παραδείγµατα µετα-µηχανών είναι οι: Dogpile (http://www.dogpile.com),
Mamma (http://www.mamma.com), Goto (http://www.goto.com).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις µηχανές αναζήτησης και τον τρόπο που
λειτουργούν
µπορείτε
να
αναζητήσετε
στη
διεύθυνση
http://www.lib.berkeley.edu/teachingLib/Guides/.
Η αναζήτηση αποδεικνύεται συνήθως πιο αποτελεσµατική όταν γίνεται µε
περισσότερες από µία µηχανές αναζήτησης. ∆ιαφορετικές µηχανές αναζήτησης µε την ίδια
λέξη-κλειδί συνήθως δίνουν διαφορετικά, σε ποσότητα αλλά και ποιότητα, αποτελέσµατα.
Αυτό οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας της κάθε µηχανής αναζήτησης καθώς και στις
διαφορετικές βάσεις διευθύνσεων δικτυακών τόπων που διατηρεί η κάθε µία (UCBL - Search
Engines). Ωστόσο, οι µηχανές αναζήτησης έχουν πρόσβαση σε ένα ποσοστό των δικτυακών
τόπων που υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στο «αθέατο Web» (Invisible
Web) (UCBL - Invisible Web, 2001, DW - Deep Web, 2001).
Ακόµα και αν ο στόχος της αναζήτησης είναι πολύ συγκεκριµένος, ο χώρος του
∆ιαδικτύου είναι δυναµικός και το αποτέλεσµα της αναζήτησης συχνά αβέβαιο. Ωστόσο,
κάποιες υποδείξεις µπορεί να φανούν χρήσιµες και να επηρεάσουν θετικά το αποτέλεσµα:
- Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών κάνει αποδοτικότερη την αναζήτηση. Πολύ
γενικές λέξεις-κλειδιά µπορεί να εµφανίσουν τεράστιο όγκο δικτυακών τόπων, µε
αποτέλεσµα η περαιτέρω διερεύνησή τους να είναι χρονοβόρα και ασύµφορη. Σε αυτή
την περίπτωση είναι σκόπιµο να περιοριστεί ο αριθµός τους µε τη χρήση πιο
συγκεκριµένων λέξεων-κλειδιών. Αντίθετα, πολύ εξειδικευµένες λέξεις-κλειδιά µπορεί
να µη δώσουν αποτέλεσµα. Αν εποµένως, αναλύοντας τα αποτελέσµατα µιας
αναζήτησης, διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που εµφανίζονται δεν αφορούν το
ζητούµενο, τότε η αναζήτηση µπορεί να συνεχιστεί µε εναλλακτικές λέξεις-κλειδιά όπως
για παράδειγµα, συνώνυµα ή παρόµοιας σηµασίας λέξεις. Για παράδειγµα, αναζητώντας
πληροφορίες για το Κουφονήσι, η λέξη-κλειδί «νησιά», που είναι πολύ γενική, µπορεί να
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εµφανίσει 2580 αναφορές, η λέξη-κλειδί «Ελληνικά νησιά» 350 αναφορές, η λέξη-κλειδί
«Κυκλάδες» 45 αναφορές, ενώ η λέξη-κλειδί «µονοπάτια στο Κουφονήσι», που είναι
πολύ εξειδικευµένη, ενδέχεται να µην εµφανίσει κάποια αναφορά.
Χρήση φράσεων-κλειδιών. Εγκλείοντας µία φράση µέσα σε εισαγωγικά, πχ.
«εκπαιδευτική τεχνολογία», περιορίζεται σηµαντικά η αναζήτηση σε θέµατα που
αφορούν τη φράση και όχι τις λέξεις της µεµονωµένα. Αντίστοιχα, η παραπάνω φράση
χωρίς εισαγωγικά θα έδινε τεράστιο αριθµό αναφορών που σχετίζονται µε τη φράση αλλά
και την κάθε λέξη ξεχωριστά, δηλαδή δικτυακούς τόπους µε εκπαιδευτικά θέµατα που
σχετίζονται µε την τεχνολογία, αλλά και ανεξάρτητα από αυτήν.
Χρήση τελεστών. Για να περιοριστεί η αναζήτηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι
τελεστές + , –. Στο προηγούµενο παράδειγµα, για να περιοριστεί η αναζήτηση σε θέµατα
που αφορούν το ∆ιαδίκτυο ως εργαλείο εκπαίδευσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί η φράση:
«εκπαιδευτική τεχνολογία» +«∆ιαδίκτυο». Η αναζήτηση τότε θα περιοριστεί σε
αναφορές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που σχετίζονται µε το ∆ιαδίκτυο. Αντίστοιχα,
για να εξαιρεθούν οι αναφορές που αφορούν τη χρήση του video στην εκπαίδευση µπορεί
να δοθεί η φράση: «εκπαιδευτική τεχνολογία» -«video». Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
κάθε µηχανή αναζήτησης χρησιµοποιεί διάφορους τελεστές στα πλαίσια της προηγµένης
αναζήτησης (advanced search) που προσφέρει.
Χρήση του χαρακτήρα «*» (µπαλαντέρ). Για αποτελεσµατικότερη αναζήτηση διευκολύνει
η χρήση του χαρακτήρα «*» που λειτουργεί ως µπαλαντέρ. Το «*» µπορεί να
αντικαταστήσει την κατάληξη µιας λέξης έτσι ώστε να µην περιοριστεί η αναζήτηση σε
έναν αριθµό (ενικό ή πληθυντικό), σε µία πτώση ή ένα γένος, κ.λ.π. Για παράδειγµα η
λέξη: εκπαιδευ* , αντιπροσωπεύει τις λέξεις εκπαιδευτικός, εκπαιδευτική, εκπαιδευτικά,
εκπαίδευση, εκπαιδεύω κ.λ.π. Επιπλέον είναι προτιµότερη η χρήση πεζών γραµµάτων
στις λέξεις-κλειδιά εκτός αν πρόκειται για κύρια ονόµατα.

2.3 Αξιολόγηση δικτυακών τόπων: Κριτήρια αξιολόγησης
Η έντυπη πληροφορία σε µορφή βιβλίων, περιοδικών ή άλλων πηγών που υπάρχουν στις
βιβλιοθήκες έχει συνήθως αξιολογηθεί από τον εκδότη ή κάποιον έµπειρο που συνεργάζεται
µε τον εκδοτικό οίκο. ∆εν ισχύει το ίδιο όµως για τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται στο
∆ιαδίκτυο, ένα µεγάλο µέρος των οποίων εµφανίζονται ως «ανώνυµες». Οι πληροφορίες
αυτές είναι συχνά υποψήφιες να χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη µίας θέσης, για τη
λήψη µίας απόφασης ή για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Κρίνεται εποµένως αναγκαίο και
σκόπιµο, ο κάθε χρήστης του ∆ιαδικτύου να είναι σε θέση να αξιολογεί τις πηγές που
εντοπίζει, πριν τις εµπιστευτεί και τις χρησιµοποιήσει, αναζητώντας
σε αυτές
δείκτες/κριτήρια της ποιότητάς της.
Κριτήρια αξιολόγησης δικτυακών τόπων. Για την αξιολόγηση πηγών του ∆ιαδικτύου ως
κριτήρια της ποιότητάς τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν: η πατρότητα, η επικαιρότητα, η
ακρίβεια, η αντικειµενικότητα, η αξιοπιστία. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το θέµα
µπορούν να αναζητηθούν στις παρακάτω διευθύνσεις (Balley and Lumley, 1999, Harris,
1997, TEAMS - Evaluating Information, 2001, UCBL, 2001).
Πατρότητα πηγής (Authority). Η πατρότητα µίας πηγής αποτελεί σηµαντικό κριτήριο για την
αξιολόγηση της πηγής και της πληροφορίας που παρέχει και σχετίζεται µε την ταυτότητα του
συγγραφέα και του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου.
του
συγγραφέα
χαρακτηρίζεται
από
την
Γενικότερα,
η
ταυτότητα
εκπαίδευση/κατάρτισή του, την εµπειρία του στο θέµα που αναφέρεται, το επάγγελµά του
κ.λ.π. Αν ο συγγραφέας της πληροφορίας είναι γνωστός, ειδικός και καθιερωµένος στο
αντικείµενο της µελέτης, το γεγονός αυτό αποτελεί εγγύηση εγκυρότητας της συγκεκριµένης
πληροφορίας.

9

10

Για παράδειγµα, δεν έχει την ίδια βαρύτητα η άποψη που παρουσιάζεται στην
προσωπική ιστοσελίδα ενός φοιτητή αρχαιολογίας και η θέση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
σχετικά µε κάποια αρχαιολογικά ευρήµατα.
Το θέµα που προκύπτει είναι να αναζητηθεί ποιός υπογράφει την πληροφορία. Σε
περίπτωση αυτός δεν είναι γνωστός, αναζητούνται στην πηγή ενδεικτικά στοιχεία όπως:
- βιογραφικά στοιχεία για την αναγνώριση της θέσης του ή τη συνεργασία του µε ειδικούς,
- κάποια διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ή e-mail από όπου είναι δυνατή η
λήψη πληροφοριών για τον συγγραφέα,
- βιβλιογραφική αναφορά σε αυτόν από κάποιο γνωστό συγγραφέα,
- σύνδεσµοι προς αυτόν από αξιόπιστο δικτυακό τόπο,
- θετικά κριτικά σχόλια κάποιου εκδότη ή τρίτων για το κείµενό του
Αν τέτοια στοιχεία δε συνοδεύουν την ίδια την πληροφορία τότε αναζητούνται και σε άλλες
περιοχές του δικτυακού τόπου, π.χ. µε διαγραφή από τη διεύθυνσή του των χαρακτήρων πριν
από το τελευταίο «/».
Επιπλέον, η ταυτότητα του ιδιοκτήτη του σταθµού (εξυπηρετητή – server) που
φιλοξενεί το δικτυακό τόπο αποτελεί πληροφορία που συχνά είναι καθοριστική για το
χαρακτήρα και τους στόχους του δικτυακού τόπου και εξετάζεται κατά προτεραιότητα σε
σχέση µε άλλες πληροφορίες.
Για παράδειγµα, στην αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού στο ∆ιαδίκτυο η πατρότητα
µιας πληροφορίας που ανήκει σε ένα Πανεπιστηµιακό ίδρυµα ή σε ένα ερευνητικό κέντρο
αποτελεί χαρακτηριστικό της ποιότητάς της.
Η ταυτότητα του ιδιοκτήτη του σταθµού προκύπτει από τη διεύθυνσή του δικτυακού
τόπου και πιο συγκεκριµένα από το πρώτο µέρος της (πριν το πρώτο “/”). Σε κάθε σταθµό
του ∆ιαδικτύου αντιστοιχείται ένα µοναδικό συµβολικό όνοµα που αποτελείται από
διαφορετικά τµήµατα (συνδέονται µε µία τελεία):
- τα πρώτα τµήµατα του ονόµατος δηλώνουν το όνοµα του σταθµού και την επωνυµία του
οργανισµού στον οποίο ανήκει (ιδιοκτήτης σταθµού),
- το τελευταίο τµήµα του (domain) αναφέρεται στον τύπο του οργανισµού, αν ο σταθµός
είναι στις ΗΠΑ, ή στη χώρα στην οποία βρίσκεται, για σταθµούς εκτός ΗΠΑ (βλέπε
Πίνακα 1).
Περιοχές στις ΗΠΑ
Περιοχές εκτός ΗΠΑ
de: Γερµανία
com : Εµπορική εταιρεία
fr: Γαλλία
edu : Εκπαιδευτικό ίδρυµα
gr: Ελλάδα
net : Παροχείς σύνδεσης δικτύου
uk: Αγγλία
gov : Κυβερνητική υπηρεσία
it: Ιταλία
org : Μη κερδοσκοπικός οργανισµός
fi: Φινλανδία
int : ∆ιεθνής οργανισµός
Πίνακας 1. Το τελευταίο τµήµα της διεύθυνσης του σταθµού στον οποίο ανήκει ένας δικτυακός τόπος
κωδικοποιεί τον τύπο του οργανισµού (στις ΗΠΑ) ή τη χώρα στην οποία ανήκει (εκτός ΗΠΑ).

Για παράδειγµα, η διεύθυνση: http://hermes.di.uoa.gr, προσδιορίζει τον υπολογιστή
"hermes" του Εργαστηρίου «Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας» που ανήκει στο
Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Department of Informatics and
Telecommunications- .di.) του Πανεπιστηµίου Αθηνών (University of Athens - .uoa.) στην
Ελλάδα (.gr.). Εποµένως, κάθε δικτυακός τόπος κάτω από αυτή τη διεύθυνση, π.χ.
http://hermes.di.uoa.gr/inspire, ανήκει στο συγκεκριµένο εργαστήριο.
Επικαιρότητα (Recency). Η επικαιρότητα µίας πληροφορίας σχετίζεται µε την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης και τελευταίας ενηµέρωσής της. Χαρακτηριστικό ποιότητας και αξιοπιστίας
ενός δικτυακού τόπου είναι η τακτική ενηµέρωσή του, ώστε να παρέχει πρόσφατη αλλά και
επίκαιρη πληροφορία, καθώς επίσης και η αναφορά της ηµεροµηνίας της τελευταίας
ενηµέρωσής του.
∆ικτυακοί τόποι που τα περιεχόµενά τους αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου, όπως
για παράδειγµα τα θέµατα µιας εφηµερίδας, οι δραστηριότητες ενός σχολείου ή ενός
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οργανισµού, θα πρέπει να ενηµερώνονται τακτικά. Αντίστοιχα όµως υπάρχει πληροφοριακό
υλικό στο ∆ιαδίκτυο που είναι ανεξάρτητο από ηµεροµηνία δηµοσίευσης, όπως τα κλασικά
έργα µεγάλων δηµιουργών, ανθολογίες λογοτεχνικών έργων κ.λ.π.
Στοιχεία για την ηµεροµηνία έκδοσης ή τελευταίας ανανέωσης της πληροφορίας
τοποθετούνται συνήθως στο κάτω µέρος µιας ιστοσελίδας.
Ακρίβεια (Accuracy). Αυτό το κριτήριο αξιολόγησης σχετίζεται µε την ακεραιότητα της
πληροφορίας που παρέχεται και το βαθµό κάλυψης του θέµατος σε σχέση µε το κοινό στο
οποίο απευθύνεται.
Η ακεραιότητα µιας πηγής εξαρτάται από το πόσο σύγχρονη, λεπτοµερής,
τεκµηριωµένη, σαφής και κατανοητή είναι. Μία παρουσίαση πρέπει να προσεγγίζει
πολύπλευρα το θέµα της, να αναφέρει σηµαντικά σηµεία, γεγονότα, συνέπειες κ.λ.π.
∆ιαφορετικά µπορεί να δηµιουργήσει παρανοήσεις ή να παραπλανήσει τον αναγνώστη.
Η πληρότητα της παρεχόµενης πληροφορίας εξαρτάται από τα θέµατα που καλύπτει,
το βαθµό που εµβαθύνει σε αυτά καθώς και τις αναφορές σε άλλες πηγές που χρησιµοποιεί.
Αυτά βέβαια συνδέονται άµεσα και µε το σκοπό για τον οποίο έχει δηµιουργηθεί και το κοινό
προς το οποίο απευθύνεται. Για παράδειγµα, ένα άρθρο µε τίτλο «Πως µεγαλώνουν τα φυτά»
που απευθύνεται σε µικρά παιδιά και έχει απλοποιηµένο περιεχόµενο, είναι µάλλον
αδιάφορο για έναν φοιτητή που µελετάει βοτανολογία.
Αντικειµενικότητα (Objectivity). Η αντικειµενικότητα µίας πηγής σχετίζεται µε την ταυτότητα
του οργανισµού που χρηµατοδοτεί το δικτυακό τόπο (sponsors).
Είναι γεγονός ότι συχνά η πληροφορία που παρέχεται σχετικά µε ένα θέµα αναπαριστά
µία µόνο οπτική γωνία και σπάνια είναι ουδέτερη. Η αξιολόγηση της οπτικής αυτής γωνίας
γίνεται συνήθως µε βάση τους στόχους του οργανισµού που υπογράφει την πληροφορία
(διαφηµιστικοί σκοποί, πολιτική σκοπιµότητα, οικονοµικά συµφέροντα κλπ.). Αν διαπιστωθεί
προβολή θέσεων και απόψεων µε διάθεση επηρεασµού του αναγνώστη (όχι λογικά αλλά
συναισθηµατικά) ή µονοµερής προσέγγιση που αγνοεί αντίθετες απόψεις, τότε η παρεχόµενη
πληροφορία πρέπει να αντιµετωπίζεται µε δυσπιστία. Αυτή η πληροφορία δεν είναι χωρίς
αξία, αλλά θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σκοπιµότητες που υπηρετεί πριν
χρησιµοποιηθεί.
Για παράδειγµα µια εµπορική διαφήµιση, που έχει ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων
ενός προϊόντος πιθανόν να µην παρουσιάζει αντικειµενικά στοιχεία για την ποιότητα του
προϊόντος. Αντίστοιχα, πληροφορίες για το ίδιο προϊόν, οι οποίες προέρχονται από
οικολογικές οργανώσεις που στοχεύουν στην προστασία των καταναλωτών και του
περιβάλλοντος, συχνά θωρούνται πιο αντικειµενικές. Συχνά εποµένως το µήνυµα που
µεταφέρει µία πληροφορία σχετίζεται µε τους στόχους της πηγής της.
Αξιοπιστία (Credibility). Η αξιοπιστία της πληροφορίας αποτελεί βασικό κριτήριο για την
αξιολόγησή της. Οι δείκτες που καθορίζουν την αξιοπιστία σχετίζονται µε το στόχο της
πληροφορίας και την ύπαρξη χαρακτηριστικών ελέγχου ποιότητας στο κείµενο.
Καταρχήν ο εντοπισµός των λόγων που οδηγούν στην κατασκευή µιας ιστοσελίδας δίνει
σηµαντική πληροφορία σχετικά µε το στόχο της. Είναι βασικό να µπορεί κανείς να
αναγνωρίσει αν η ιστοσελίδα δηµιουργήθηκε για να ενηµερώσει, να εξηγήσει, να πείσει, να
διαφηµίσει ή να καταγγείλει.
Χαρακτηριστικά ελέγχου ποιότητας σε ένα κείµενο αποτελούν ενδεικτικά:
− η παροχή βιβλιογραφικής υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας δίνει τη
δυνατότητα στον αναγνώστη να διασταυρώσει και να επιβεβαιώσει την πληροφορία
− η αναφορά σε συναφείς εργασίες, πηγές και καθιερωµένες θεωρίες ή τεχνικές που έχουν
χρησιµοποιηθεί στον ίδιο θεµατικό χώρο
− η έλλειψη ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών
− οι αναφορές άλλων αξιόπιστων πηγών στο συγκεκριµένο κείµενο
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Αντίστοιχα, η ανωνυµία, η έλλειψη κριτικής ή η ύπαρξη επιφυλακτικής/ αρνητικής κριτικής
σχετικά µε το περιεχόµενό της θεωρούνται αρνητικά στοιχεία στην αξιολόγηση της
αξιοπιστίας µίας πηγής.
Ένα κλασσικό παράδειγµα πληροφορίας που έχει αξιολογηθεί πριν τη δηµοσίευσή της,
αποτελούν τα ηλεκτρονικά περιοδικά τα οποία διαθέτουν µία οµάδα κριτών υπεύθυνη για την
ποιότητα των άρθρων.

3. ∆ηµοσίευση υλικού και µοντελοποίηση προβληµάτων
Σε αυτή την ενότητα το θέµα που θα µας απασχολήσει είναι πώς το λογισµικό γενικής χρήσης
(επεξεργαστές κειµένου, λογισµικό παρουσιάσεων, λογιστικά φύλλα) µπορεί να αξιοποιηθεί,
πέρα από τις συνηθισµένες εφαρµογές του και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θα
προσεγγίσουµε τα συγκεκριµένα λογισµικά αλλά και το ∆ιαδίκτυο µέσα από τα εργαλεία και
τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν για τη δηµοσίευση πληροφοριακού υλικού
(επεξεργαστής κειµένου, λογισµικό παρουσιάσεων, ∆ιαδίκτυο) και τη µελέτη µοντελοποίηση προβληµάτων (λογιστικά φύλλα, προσοµοιώσεις που εντοπίζονται στο
∆ιαδίκτυο).
Η διαθεσιµότητα του λογισµικού γενικής χρήσης στα σχολικά εργαστήρια αποτελεί
πρόκληση για την αξιοποίησή του σε διάφορα γνωστικά πεδία ώστε να κινητοποιήσει το
ενδιαφέρον των µαθητών και να υποστηρίξει την ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων, οι οποίες θέτουν το
πλαίσιο αλληλεπίδρασης των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες. Οι διδακτικοί στόχοι µιας
δραστηριότητας, που αξιοποιεί ένα θέµα-πρόβληµα γενικού ενδιαφέροντος µε πολλαπλές
διαστάσεις, µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος. Συχνά
η συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή διαθεµατικών
δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη αλλά και ιδιαίτερα εποικοδοµητική.
Για παράδειγµα, στο µάθηµα της νεοελληνικής γλώσσας οι µαθητές µπορούν να
πειραµατιστούν στη δηµιουργία διαφορετικών εντύπων όπως: άρθρα σε εφηµερίδες ή
περιοδικά, εισιτήρια κινηµατογράφου ή αγώνων, αφίσες, διαφηµιστικών φυλλαδίων ή σποτ,
τουριστικά φυλλάδια, λογαριασµών, κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο οι µαθητές καλούνται να
αναπτύξουν σταδιακά έναν προβληµατισµό σχετικά µε την παραγωγή τέτοιων εντύπων
συνδυάζοντας: (α) το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα διάφορα έντυπα, (β) τους
διαφορετικούς τύπους πληροφορίας (κείµενα, εικόνες, διαγράµµατα, χάρτες, ήχο, κ.λ.π.) που
περιλαµβάνουν και το µήνυµα που ο κάθε τύπος µεταφέρει, και (γ) τη µορφή του λόγου που
χρησιµοποιείται σε αυτά ανάλογα µε το σκοπό του εντύπου. Σε ένα µάθηµα Ιστορίας, το ίδιο
θέµα µπορεί να προσεγγιστεί µέσα από µία κοινωνικοπολιτική διάσταση, σε σχέση µε την
εξέλιξη των εντύπων σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν
υπηρετώντας συγκεκριµένους στόχους και συµφέροντα, κ.λ.π. Σε ένα µάθηµα Πληροφορικής,
το θέµα προσεγγίζεται από την πλευρά της τεχνολογίας και της δηµιουργίας τέτοιων εντύπων,
εφόσον βέβαια οριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους και οι απαιτήσεις για την
κατασκευή τους. Αντίστοιχα, σε ένα µάθηµα στατιστικής θα µπορούσε να µοντελοποιηθεί και
να αναπαρασταθεί (αριθµητικά και γραφικά) η αγορά εφηµερίδων και περιοδικών. Ένα
τέτοιο µοντέλο µπορεί να συνδυάζει στοιχεία πληθυσµιακά, τόπου και χρόνου, και να
υποστηρίζει τη µελέτη και την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την κατανάλωση
διαφορετικών εντύπων σε αστικά κέντρα, σε επαρχιακές πόλεις, σε συγκεκριµένες χρονικές
περιόδους, από συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, κ.λ.π.
Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνεται ότι οι µαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τα
συγκεκριµένα λογισµικά ώστε, στο πλαίσιο µιας δραστηριότητας, αυτά να υποστηρίξουν
µαθησιακούς στόχους πέρα από τη ίδια τη χρήση τους.

3.1 ∆ηµοσίευση υλικού
Η ιδέα της δηµοσίευσης των εργασιών των µαθητών σε κοινό, για παράδειγµα στην τάξη
τους ή στο ∆ιαδίκτυο, ενεργοποιεί περισσότερο τους µαθητές στην αξιοποίηση της
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τεχνολογίας µε στόχο να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Παρέχοντας στους
µαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους ως προς τη
συγγραφή και την παρουσίαση των εργασιών τους, ενισχύουµε τη συµµετοχή και τη
δέσµευσή τους προς ένα ποιοτικό αποτέλεσµα (Cox, 1999).
Ο επεξεργαστής κειµένου µπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή ενός αισθητικά ποιοτικού,
πλήρως δοµηµένου κειµένου αλλά και την επικοινωνία των µαθητών και τη συνεργασία τους
στο πλαίσιο της οµάδας. Η καθαρή εικόνα του κειµένου όπως εµφανίζεται σε έναν
επεξεργαστή κειµένου, ακόµα και εάν προέρχεται από έναν κακογράφο ή δυσλεκτικό
µαθητή, ευνοεί την οπτικοποίηση των νοηµάτων και την πραγµατοποίηση πολλών δοκιµών
µε αισθητά και άµεσα αποτελέσµατα (Ράπτης και Ράπτη, 2001). Μέσα από τα εργαλεία
µορφοποίησης χαρακτήρων, παραγράφων, τίτλων, κ.λ.π., που παρέχει ένας επεξεργαστής
κειµένου, υποστηρίζεται η δόµηση ενός κειµένου και η παρουσίασή του ως µια
ολοκληρωµένη εργασία, µε ενότητες-υπο-ενότητες, κ.λ.π. Ακόµα η δυνατότητα να
αξιοποιηθούν διαφορετικοί τύποι πληροφορίας (κείµενο, εικόνες, πίνακες, διαγράµµατα,
ήχων, video, κ.λ.π.) σε ένα αρχείο-κειµένου συντελεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των
µαθητών στη χρήση εναλλακτικών αναπαραστάσεων της πληροφορίας.
Οι µαθητές απαλλάσσονται από την επανασυγγραφή ολόκληρων παραγράφων και
επικεντρώνονται στην καταγραφή και ολοκλήρωση της σκέψης τους. Ακόµα η δυνατότητα
αποθήκευσης πολλαπλών εκδόσεων των κειµένων που παράγονται υποστηρίζει την
αρχειοθέτησή τους καθώς και την εύκολη ανάκτησή τους από τους µαθητές. Επιπλέον, σε µια
οµαδική εργασία, οι µαθητές χρησιµοποιούν έναν επεξεργαστή κειµένου για να καταγράψουν
αρχικά ο καθένας ξεχωριστά, τις ιδέες, τις απόψεις και τα ερωτήµατά τους. Στη συνέχεια,
διαµοιράζουν ηλεκτρονικά τα κείµενά τους, παρεµβαίνουν άµεσα σε αυτά, τα ενοποιούν, τα
συνθέτουν ή και τα ανασκευάζουν.
Επιπρόσθετα η χρήση ενός επεξεργαστή κειµένου στην αξιοποίηση υλικού που έχει
εντοπιστεί στο ∆ιαδίκτυο διευκολύνει αρκετά την εργασία των µαθητών. Βέβαια, η
αναζήτηση υλικού στο ∆ιαδίκτυο δεν πρέπει να καταλήξει σε άκριτη αντιγραφή κειµένων,
εικόνων, κ.λ.π., αναπαράγοντας το µοντέλο «αναζήτηση σε εγκυκλοπαίδεια – αντιγραφή στο
τετράδιο». Για το λόγο αυτό η αναζήτηση θα πρέπει να εντάσσεται σε µια δραστηριότητα
τέτοια ώστε: (α) να απαιτεί την κριτική στάση των µαθητών απέναντι στο υλικό που
εντοπίζουν στο ∆ιαδίκτυο (π.χ. περιληπτική απόδοση πληροφοριών) και (β) την καταγραφή
των πηγών τους (βλέπε Ενότητα 2.2 Αναζήτηση υλικού, για περισσότερες πληροφορίες
σχεικά µε τον τρόπο παρουσίασης αναφορών σε ηλεκτρονικές πηγές).
Το λογισµικό παρουσιάσεων υποστηρίζει τη δηµιουργία και προβολή διαφανειών µε στόχο
την παρουσίαση ενός θέµατος ή ειδικότερα την υποστήριξη ενός µαθήµατος. Στην περίπτωση
που οι διαφάνειες µιας παρουσίασης προβληθούν µέσα από υπολογιστή είναι δυνατό να
συνδυάζουν διαφορετικές µορφές πληροφορίας όπως κείµενο, εικόνα, ήχο, βίντεο,
συνδέσµους προς άλλες παρουσιάσεις ή δικτυακούς τόπους. Εξάλλου η δυνατότητα
ταυτόχρονης προβολής µιας παρουσίασης σε πολλούς υπολογιστές διευκολύνει την
παρακολούθησή της στο χώρο του εργαστηρίου. Ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα στον
κάθε ακροατή να ανατρέξει στις διαφάνειες της παρουσίασης επιλέγοντας την πληροφορία
που χρειάζεται.
Όσον αφορά την υποστήριξη ενός µαθήµατος, οι καθηγητές µπορούν να
χρησιµοποιήσουν το λογισµικό παρουσιάσεων για την ταυτόχρονη εµφάνιση του γενικού
πλαισίου του µαθήµατος σε όλους τους υπολογιστές του εργαστηρίου. Αυτό µπορεί να
περιλαµβάνει διαφάνειες µε σχετικό πληροφοριακό υλικό, οδηγίες, ερωτήµατα,
δραστηριότητες, συνδέσµους προς δικτυακούς τόπους, κ.λ.π. Η δυνατότητα εξάλλου
δηµιουργίας µιας µη-γραµµικής παρουσίασης (µε τη χρήση συνδέσµων προς διαφορετικά
σηµεία της παρουσίασης) προσδίδει ευελιξία στην προβολή των διαφανειών και στην
πλοήγηση σε αυτές ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε µαθήµατος. Οι µαθητές εργάζονται
µε βάση το σχέδιο του µαθήµατος και ανατρέχουν σε αυτό κάθε φορά που ολοκληρώνουν µία
δραστηριότητα που τους προτείνει.
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Αντίστοιχα, οι ίδιοι οι µαθητές, χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο λογισµικό για να
δηµιουργήσουν παρουσιάσεις-διαφάνειες, εξασκούνται γενικότερα στην υποστήριξη της
δουλειάς τους. Η προετοιµασία µιας παρουσίασης καλλιεργεί την αφαιρετική ικανότητα των
µαθητών καθώς οι διαφάνειες θα πρέπει να είναι λιτές σε κείµενο και να επικεντρώνονται
στην ουσία του θέµατος που προβάλλουν.
Γενικότερα η δηµιουργία µιας παρουσίασης ακολουθεί κανόνες όπως:
- Το επίπεδο της παρουσίασης πρέπει να είναι αντίστοιχο του ακροατηρίου, των απαιτήσεών
του και του γνωστικού επιπέδου του
- Η παρουσίαση πρέπει να επικεντρώνεται στα σηµαντικά σηµεία του θέµατος που
προβάλλεται
- Η κάθε διαφάνεια πρέπει να µεταφέρει ένα και µόνο µήνυµα, το οποίο θα επεξηγείται σε
αυτήν επαρκώς
- Το κείµενο της κάθε διαφάνειας πρέπει να είναι περιορισµένο (το απολύτως απαραίτητο)
και να περιλαµβάνει τα βασικά επιχειρήµατα τα οποία θα πρέπει προφορικά να
αναπτυχθούν. Ο στόχος µιας διαφάνειας είναι να υπενθυµίζει, σε κάθε χρονική στιγµή της
παρουσίασης, στον οµιλητή και στο κοινό, το θέµα στο οποίο αναφέρεται ο οµιλητής και
όχι να επιφορτίζει το ακροατήριο µε το διπλό ρόλο της ανάγνωσης των διαφανειών και της
ακρόασης των λόγων του οµιλητή
- Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι αισθητικά προσεγµένη: ισορροπηµένη χρήση ήχων,
εικόνων, βίντεο, κειµένου, χρωµάτων και εφέ. Οι τίτλοι και το υπόλοιπο κείµενο της κάθε
διαφάνειας πρέπει να ακολουθούν συγκεκριµένη µορφοποίηση (τύπος, µέγεθος, στυλ
γραµµάτων, κεφαλαία-µικρά) δίνοντας ένα συγκεκριµένο στίγµα στην αισθητική της
παρουσίασης χωρίς να αποσπούν την προσοχή του ακροατηρίου από το θέµα της
Για παράδειγµα, στο πλαίσιο µιας οµαδικής εργασίας και συγκεκριµένα στο στάδιο της λύσης
ενός προβλήµατος, όπου τα µέλη της οµάδας έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους, το
λογισµικό παρουσιάσεων θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί είτε για να παρουσιαστούν από
ένα µέλος νέες πληροφορίες µε στόχο την ενηµέρωση των υπολοίπων είτε για να υποστηρίξει
τη συνεργασία για τη λήψη κοινών αποφάσεων. Στο σχέδιο µαθήµατος που προτείνεται στο
Παράρτηµα Α, η οµάδα των βιβλιοθηκάριων θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το λογισµικό
παρουσιάσεων για:
- να παρουσιάσει αξιόλογες πηγές που έχει εντοπίσει ώστε να ενηµερώσει και τους
υπόλοιπους σχετικά µε το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό στο ∆ιαδίκτυο,
- να περιγράψει τη διαδροµή που ακολούθησε για να αναζητήσει το σχετικό υλικό στο
∆ιαδίκτυο, παρουσιάζοντας και υποστηρίζοντας τη µεθοδολογία που ακολούθησε,
- να περιγράψει τον τρόπο που αξιολόγησε τις πηγές που προτείνει, παρουσιάζοντας και
υποστηρίζοντας τη µεθοδολογία που ακολούθησε.
Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί, µέσα από την υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού, ένα µέσο
δηµοσίευσης πληροφορίας όπου δεν ασκείται κεντρικός έλεγχος. Όλοι οι χρήστες του
∆ιαδικτύου έχουν το δικαίωµα της δηµοσίευσης και ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για το υλικό
που «τοποθετεί» σε αυτό. Ο Παγκόσµιος Ιστός φιλοξενεί ήδη τις ιστοσελίδες πολλών
σχολείων (http://www.pi-schools.gr/greek/schools/schools.htm), τα οποία συνήθως
παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους και ανοίγουν έτσι ένα κανάλι επικοινωνίας µε τις
υπόλοιπες σχολικές µονάδες και µαθητικές κοινότητες. Η δηµιουργία ηλεκτρονικών
περιοδικών και σχολικών εφηµερίδων αποτελεί µια ενδιαφέρουσα διάσταση που ξεπερνά τα
όρια µιας σχολικής µονάδας και συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ενιαίας µαθητικής
κοινότητας που επικοινωνεί, συνεργάζεται και δηµιουργεί. Ένα ακόµα θέµα στο οποίο η
εκπαιδευτική κοινότητα µπορεί και πρέπει να παίξει ενεργά ρόλο είναι η ανάπτυξη ποιοτικού
εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική γλώσσα. ∆είγµατα εκπαιδευτικού υλικού αποτελούν
πρωτογενείς πηγές άµεσα αξιοποιήσιµες στη διδασκαλία, όπως το υλικό που παρέχεται στους
δικτυακούς τόπους (ΚΕΓ, 2001, IME, 2001) καθώς και πηγές µε ιδέες, εµπειρίες και σενάρια
µαθηµάτων που είναι απόρροια της δραστηριότητας εκπαιδευτικών σε πραγµατικές συνθήκες
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τάξης (Βακαλούδη, 2000, Γκούτσιας, 2000, Κασκαντάµη, 2001, Νικολαίδου και
Γιακουµάτου, 2001).
Βέβαια η διαδικασία δηµοσίευσης πληροφοριακού ή εκπαιδευτικού υλικού στο
∆ιαδίκτυο προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου. Αυτό απαιτεί κάποιες βασικές
τεχνικές γνώσεις, οι οποίες όµως µε τη διαρκή εξέλιξη των εργαλείων περιορίζονται στη
χρήση ενός συγκεκριµένου λογισµικού. Η διαδικασία δηµοσίευσης υλικού στο ∆ιαδίκτυο θα
πρέπει να εστιάζει, πέρα από την ποιότητα του υλικού που δηµοσιεύεται, στον ίδιο το
σχεδιασµό του δικτυακού τόπου (Horton, 2000, WSG, 2001, EDWS, 2000). Ο σωστός
σχεδιασµός ενός δικτυακού τόπου στοχεύει στην ευχρηστία και στην ανάδειξη του
περιεχοµένου του (Nielsen, 1993), (JNws, 2001, Aβούρης, 2001, HCIGUoP, 2001). Πιο
συγκεκριµένα, ένας δικτυακός τόπος θα πρέπει να διευκολύνει τον επισκέπτη στην πλοήγησή
του και στην αναζήτηση πληροφορίας σε αυτόν. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αξιοποιεί τις νέες
δυνατότητες που προσφέρει το µέσο (∆ιαδίκτυο) µε στόχο όµως την ανάδειξη του
περιεχοµένου και όχι της τεχνολογίας (αισθητικά προσεγµένη παρουσίαση, ισορροπηµένη
χρήση εφέ, λειτουργικότητα προσφερόµενων εργαλείων). Ο σχεδιασµός ενός δικτυακού
τόπου αφορά θέµατα όπως: (α) τη δοµή του τόπου η οποία λόγω της υπερ-µεσικής φύσης του
∆ιαδικτύου συνίσταται σε ένα δίκτυο αποκεντρωµένων Ιστοσελίδων, (β) τις δυνατότητες µηγραµµικής πλοήγησης που προσφέρονται στις Ιστοσελίδες του τόπου, (γ) το σχεδιασµό των
οθονών, και (δ) γενικότερα θέµατα που αφορούν τη διεπιφάνεια χρήστη (user interface), δηλ.
το σύνολο των στοιχείων του υπολογιστικού συστήµατος µε τα οποία ο χρήστης έρχεται σε
επαφή και αλληλεπιδρά. Το θέµα του σχεδιασµού και της ευχρηστίας ενός δικτυακού τόπου
εντάσσεται στην επιστηµονική περιοχή της Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής (Humancomputer interaction, HCI) (Αβούρης, 2001), η οποία έχει ως αντικείµενο τη µελέτη, το
σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ∆ιαδραστικών Υπολογιστικών Συστηµάτων
(Interactive computer systems), δηλαδή συστηµάτων που αλληλεπιδρούν σε µεγάλο βαθµό µε
τους χρήστες τους (ACM, 1992).

3.2 Μοντελοποίηση µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου και των λογιστικών φύλλων
Η χρήση προσοµοιώσεων (simulations) (Grigoriadou et al., 2000) που εντοπίζονται στο
∆ιαδίκτυο και των λογιστικών φύλλων ως λογισµικού ποσοτικής µοντελοποίησης,
προσφέρουν τη δυνατότητα στο µαθητή να λειτουργήσει ως ερευνητής, ορίζοντας και
κατασκευάζοντας ο ίδιος/α το µοντέλο ενός προβλήµατος, µελετώντας την επίδραση
διαφορετικών παραµέτρων σε αυτό αλλά και δοκιµάζοντας διαφορετικές υποθέσεις για τη
λειτουργία ενός δεδοµένου µοντέλου (Cox, 1999).
Μια πληθώρα από έτοιµες προσοµοιώσεις υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο (Γκούτσιας, 2000) οι
οποίες διαρκώς εµπλουτίζονται από Πανεπιστηµιακά τµήµατα αλλά και διάφορες
εκπαιδευτικές κοινότητες ή µέλη τους. Οι προσοµοιώσεις αυτές συνήθως αναφέρονται σε ένα
συγκεκριµένο αντικείµενο και διαµορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι µαθητές µπορούν
είτε απλά να παρακολουθήσουν την εξέλιξη ενός φαινοµένου είτε να παρέµβουν και να
πειραµατιστούν µε βάση τις διαφορετικές δυνατότητες και τα εργαλεία που τους παρέχονται.
Οι προσοµοιώσεις που εντοπίζονται στο ∆ιαδίκτυο αφορούν διάφορα θέµατα3 όπως Φυσική,
Μαθηµατικά, Χηµεία, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών κ.λ.π. Σε πολλές περιπτώσεις οι
δηµιουργοί των προσοµοιώσεων αυτών τις διαθέτουν ελεύθερα, παρέχοντας τη δυνατότητα
απόκτησής τους και εκτέλεσής τους τοπικά σε οποιονδήποτε υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται
σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο.
Αντίστοιχα, το λογισµικό των λογιστικών φύλλων (Spreadsheets) µπορεί να αξιοποιηθεί για
διεργασίες ποσοτικής µοντελοποίησης προβληµάτων παρέχοντας δυνατότητες οπτικοποίησης
(αριθµητικά ή και µε γραφικό τρόπο) των τυποποιηµένων και δοµικών σχέσεων µεταξύ των
3

Αναζητήστε προσοµοιώσεις στο ∆ιαδίκτυο µε µια µηχανή αναζήτησης χρησιµοποιώντας λέξειςκλειδιά όπως simulations +“Java applets”/”Java” +Maths / Physics / Computer Architecture
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βασικών παραµέτρων ενός προβλήµατος (Neuwirth, 1995). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον,
αναπαριστώντας τις σταθερές και µεταβλητές που καθορίζουν και επηρεάζουν ένα
συγκεκριµένο πρόβληµα, δίνεται η δυνατότητα δυναµικών υπολογισµών των µεταξύ τους
σχέσεων µε τον ορισµό των κατάλληλων τύπων (formulas). Σε ένα λογιστικό φύλλο, το ρόλο
των µεταβλητών αναλαµβάνουν τα κελιά (cells); το ίδιο το κελί αναπαριστά τη µεταβλητή
και το περιεχόµενό του την τρέχουσα τιµή της. Τα λογιστικά φύλλα εποµένως αναπαριστούν
και διαχειρίζονται απλές µαθηµατικές έννοιες και σχέσεις.
Για παράδειγµα, κατά το σχεδιασµό ενός ταξιδιού σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το
θέµα του οικονοµικού προϋπολογισµού του ταξιδιού µπορεί κατάλληλα να µοντελοποιηθεί
και να µελετηθεί. Σε αυτό το πρόβληµα, το λογισµικό των λογιστικών φύλλων µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τον ορισµό και τη µελέτη των παραµέτρων που καθορίζουν τον
οικονοµικό προϋπολογισµό του ταξιδιού µε στόχο τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες του (διαδροµή, εισιτήρια, ξενοδοχεία, κ.λπ.). Αρχικά προσδιορίζονται οι
µεταβλητές και σταθερές που καθορίζουν και επηρεάζουν τον οικονοµικό προϋπολογισµό
του ταξιδιού και οι οποίες στη συνέχεια συνδυάζονται διαµορφώνοντας έναν τύπο βάσει του
οποίου υπολογίζεται το συνολικό κόστος. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται ένα λογιστικό φύλλο
το οποίο µοντελοποιεί το παραπάνω πρόβληµα.

1

A

B

C

Πόλη

Σειρά

∆ιανυκτε
ρεύσεις

D
Κόστος
διαµονής
(Ευρώ)

E
Εισιτήρια
(Ευρώ)

F

G

Συνολικό
Ισοτιµία
Κόστος (δρχ.) (Eυρώ σε δρχ.)

=(C2*D2+E2)
340,75
*$G$2
=(C3*D3+E3)
3 Άµστερνταµ
2η
4
50
200
*$G$2
=(C4*D4+E4)
4 Βερολίνο
3η
5
80
100
*$G$2
Εικόνα 1. Οικονοµικός προϋπολογισµός ταξιδιού. Οι µεταβλητές/σταθερές που τον
καθορίζουν/επηρεάζουν και οι µεταξύ τους σχέσεις παριστάνονται ως εξής:
− οι πόλεις που θα περιλαµβάνει το ταξίδι (στήλη Α: “Πόλεις” µε διαφορετικές τιµές “Λονδίνο”,
“Άµστερνταµ”, “Βερολίνο”),
− η σειρά επίσκεψης της κάθε πόλης, εφόσον τα µεταφορικά έξοδα πιθανά να αλλάζουν από πόλη
σε πόλη (στήλη Β:”Σειρά” µε διαφορετικές τιµές ”1η”, ”2η”, ”3η”),
− οι συνολικές διανυκτερεύσεις σε κάθε πόλη (στήλη C:”∆ιανυκτερεύσεις” µε διαφορετικές τιµές
”4”, ”4”, ”5”),
− το κόστος διαµονής ανά βραδιά (στήλη D:”Κόστος διαµονής” µε διαφορετικές τιµές ”70”, ”50”,
”80”),
− το κόστος των εισιτηρίων το οποίο ποικίλει ανά µεταφορικό µέσο (στήλη E:”Εισιτήρια” µε
διαφορετικές τιµές ”400”, ”200”, ”100”),
− το συνολικό κόστος για την κάθε πόλη το οποίο εξαρτάται από τις τιµές των µεταβλητών C, D, Ε
για τη συγκεκριµένη πόλη και της σταθεράς G2 (στήλη F:”Συνολικό Κόστος”),
− η σταθερά της ισοτιµίας Euro σε δραχµές (G:”Ισοτιµία”, κελί G2 µε τιµή “340,75”)
2

Λονδίνο

1

η

4

70

400

Η µελέτη ενός µοντέλου περιλαµβάνει την παρατήρηση της επίδρασης σε αυτό, των
µεταβλητών και των σταθερών που το συνθέτουν. Σε ένα λογιστικό φύλλο οι επιδράσεις αυτές
οπτικοποιούνται άµεσα. Την αλλαγή της τιµής µιας µεταβλητής ακολουθεί η άµεση
ενηµέρωση των τύπων που την καλούν (συγκεκριµένα της τιµής τους). Για παράδειγµα, η
στήλη F:«Συνολικό Κόστος» χρησιµοποιεί τις µεταβλητές C:«∆ιανυκτερεύσεις», D:«Κόστος
διαµονής» και Ε:”Εισιτήρια” µέσω σχετικών αναφορών στις τιµές τους καθώς και τη σταθερά
της ισοτιµίας δραχµής και Ευρώ, µέσω της απόλυτης αναφοράς $G$2. Οποιαδήποτε αλλαγή
στις τιµές των κελιών που συµµετέχουν στον τύπο, δηλαδή των τιµών των παραµέτρων του
προβλήµατος, επηρεάζουν την τιµή του ίδιου του τύπου, δηλαδή του συνολικού
προϋπολογισµού του ταξιδιού. Για παράδειγµα εάν πειραµατιστούµε µε διαφορετικά
µεταφορικά µέσα, αλλάζοντας το κόστος των εισιτηρίων στη σχετική στήλη, τότε σε κάθε
παρέµβαση η τιµή του συνολικού κόστους ενηµερώνεται αυτόµατα.
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Τα λογιστικά φύλλα παρέχουν ακόµα τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων
ενός προβλήµατος υποστηρίζοντας τη µετατροπή αριθµητικών παραστάσεων (πινάκων
τιµών) σε γραφικές παραστάσεις µε τη χρήση διαφόρων τύπων διαγραµµάτων όπως
ραβδογράµµατα, πίτες, κ.λ.π. (βλέπε Εικόνα 2). Μεταβάλλοντας παραµέτρους στην
αριθµητική αναπαράσταση του προβλήµατος αυτόµατα ανανεώνεται και η γραφική τους
αναπαράσταση, οπτικοποιώντας άµεσα τα αποτελέσµατα των πειραµατισµών µας. Για
παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι σε ένα µάθηµα Ιστορίας σχετικά µε την αστικοποίηση στην
Ελλάδα το 19ο αιώνα, έχει δηµιουργηθεί ένας πίνακας τιµών στον οποίο εµφανίζεται ο
πληθυσµός µιας πόλης (π.χ. της Αθήνας) σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους (π.χ.
δεκαετίες). Με τη βοήθεια ενός λογιστικού φύλλου, τα συγκεκριµένα ποσοτικά δεδοµένα του
πίνακα µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε διάγραµµα (ραβδόγραµµα), στο οποίο, στον
άξονα-x εµφανίζονται οι δεκαετίες και στον άξονα-y ο αριθµός των κατοίκων (πληθυσµός
της πόλης). Στο ραβδόγραµµα, που αποτελεί γραφική αναπαράσταση του πίνακα, δίνεται µε
εναλλακτικό τρόπο η πληροφορία της αλλαγής του πληθυσµού της πόλης σε διαφορετικές
δεκαετίες. Αποτυπώνεται δηλαδή οπτικά η πληθυσµιακή ανάπτυξη της πόλης, στοιχείο το
οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την
οικονοµική ανάπτυξη της πόλης, την οικιστική της διαµόρφωση, κ.λ.π.
Ο συνδυασµός µεταβλητών σε νέες τιµές, δηλαδή η δηµιουργία τύπων, σε ένα
λογισµικό λογιστικών φύλλων, προσοµοιώνει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε
(ανθρώπινες χειρονοµίες) όταν χρησιµοποιούµε χαρτί για αντίστοιχες εργασίες (π.χ. για να
επεξηγήσουµε τα συστατικά στοιχεία ενός τύπου και τον τρόπο που αυτός υπολογίζεται)
(Neuwirth, 1995). Σε ένα τέτοιο λογισµικό, η δηµιουργία ενός τύπου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί καταδεικνύοντας τα αντίστοιχα κελιά των µεταβλητών που τον αποτελούν
µέσω του βέλους του ποντικιού. Για παράδειγµα, η στήλη F:”Συνολικό Κόστος” υπολογίζει
το κόστος του ταξιδιού ανά πόλη αθροίζοντας τα επί µέρους έξοδα και το µετατρέπει σε
δραχµές. Κατά τη δηµιουργία του συγκεκριµένου τύπου, καταδεικνύουµε και επιλέγουµε µε
το ποντίκι τα κελιά στα οποία βρίσκονται οι ακριβείς τιµές των σχετικών µεταβλητών και της
ισοτιµίας (δηλώνεται ως σταθερά), ενώ πληκτρολογούµε µόνο τα αριθµητικά σύµβολα.
Τέλος, σε ένα λογιστικό φύλλο, η αναπαράσταση της αναδροµής, η οποία αποτελεί µια
σύνθετη διαδικασία που δύσκολα αποδίδεται λεκτικά, διευκολύνεται µε τη χρήση µιας
µεταβλητής κάθε τιµή της οποίας υπολογίζεται µε βάση την προηγούµενη τιµή της. Η
µεταβλητή αντιστοιχεί για παράδειγµα σε µία στήλη ή γραµµή του λογιστικού φύλλου, έχει
µια αρχική τιµή και οι επόµενες τιµές της (που αποθηκεύονται σε διαδοχικά κελιά)
υπολογίζονται αναδροµικά µε βάση έναν τύπο που σε κάθε κελί καλεί το προηγούµενό του.
Για παράδειγµα, εάν στο λογιστικό φύλλο της Εικόνας 1 θελήσουµε να αναπαραστήσουµε σε
κάθε πόλη και το συνολικό µέχρι εκείνη την πόλη κόστος του ταξιδιού, τότε θα πρέπει να
προσθέσουµε µια νέα στήλη. Σε κάθε κελί της στήλης αυτής θα προσθέτουµε τα έξοδα που
προκύπτουν από το νέο σταθµό του ταξιδιού στον αµέσως προηγούµενο προϋπολογισµό ο
οποίος εµπεριέχει τα έξοδα όλων των προηγούµενων σταθµών και βρίσκεται στο αµέσως
προηγούµενο κελί της στήλης. Το πρώτο κελί της στήλης αυτής, εποµένως, θα περιέχει σαν
αρχική τιµή το κόστος του ταξιδιού µέχρι το Λονδίνο και κάθε επόµενο κελί (που θα
αντιστοιχεί στην επόµενη πόλη του ταξιδιού) θα χρησιµοποιεί την τιµή του προηγούµενου για
να υπολογίσει το νέο τρέχον κόστος, δηλαδή, έστω ότι η στήλη αυτή αντικαθιστά τη στήλη
“F” της Εικόνας 1 τότε: F2=F1+(C2*D2+E2)*$G$2; F3=F2+(C3*D3+E3)*$G$2, κ.λ.π.

4. Επικοινωνία
Το ∆ιαδίκτυο πέρα από ένα δίκτυο υπολογιστών αποτελεί και ένα δίκτυο ανθρώπων.
Προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας που παρακάµπτουν περιορισµούς χρόνου
και τόπου. Η επικοινωνία µέσω του ∆ιαδικτύου µπορεί να πραγµατοποιείται σε πραγµατικό
χρόνο (σύγχρονη επικοινωνία), για παράδειγµα µέσα από ένα περιβάλλον γραπτής
συνοµιλίας (chat) ή ασύγχρονα, µέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), από µία
ταχυδροµική λίστα (mailing list), από µία λίστα συζήτησης (discussion group ή forum), κ.λπ.
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Smileys
Γενικότερα, η νέα αυτή µορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η οποία
:-) Χαρά
βασίζεται κυρίως στο κείµενο, αναπτύσσει µια νέα κουλτούρα (writing
:-( Λύπη
culture) (Pachler and Williams, 1999) όπου συχνά στοιχεία της
:-\ Σύγχυση
«πρόσωπο–µε–πρόσωπο» επικοινωνίας (συναισθήµατα, γκριµάτσες,
:-/ Ειρωνία
κ.λ.π.) κωδικοποιούνται σε συγκεκριµένους συµβολισµούς, όπως τα
γνωστά smileys ή emoticons. Βέβαια, ιδιαίτερος προβληµατισµός
αναπτύσσεται για θέµατα που αφορούν την ηθική και την ασφάλεια στη χρήση του
∆ιαδικτύου και των υπηρεσιών επικοινωνίας που προσφέρει καθώς και τους «κανόνες» καλής
συµπεριφοράς που συµβάλλουν στην επιτυχία της επικοινωνίας (Shea, 2001, Ciolek, 2001).
Η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων επικοινωνίας στη σχολική τάξη, ως διδακτικά
και µαθησιακά εργαλεία, µπορεί να διευκολύνει και να υποστηρίξει την επικοινωνία µε
ειδικούς αλλά και γενικότερα τη συνεργασία και τη διάχυση ιδεών, απόψεων και
πληροφορίας µεταξύ των µαθητών. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες µιας νέας
µορφής επικοινωνίας, µέσω της οποίας έρχονται σε επαφή µε τον υπόλοιπο κόσµο, χωρίς να
είναι ορατά τα φυσικά χαρακτηριστικά τους (ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για µαθητές µε φυσικές
αδυναµίες, επικοινωνιακά προβλήµατα, κ.α.), και επιλέγοντας οι ίδιοι το χρόνο στον οποίο θα
επικοινωνήσουν. Το πιο σηµαντικό εργαλείο εδώ είναι ο γραπτός λόγος, τον οποίο θα πρέπει
να χρησιµοποιήσουν κατάλληλα για να διαµορφώσουν το προσωπικό τους προφίλ (π.χ. σε
µια λίστα συζήτησης) και να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν. Στα πλαίσια εποµένως της
επικοινωνίας µε αποµακρυσµένους συνοµιλητές ή συνεργάτες, οι µαθητές εξασκούνται και
στη γραπτή έκφραση.
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Εlectronic Mail ή e-mail). To ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(electronic mail ή e-mail) είναι µια από τις πρώτες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο Internet.
Αν και ο αρχικός σκοπός του ∆ιαδικτύου ήταν η σύνδεση αποµακρυσµένων υπολογιστών για
την ανταλλαγή πληροφοριών και την εκµετάλλευση γεωγραφικά διάσπαρτων υπολογιστικών
πόρων, οι σχεδιαστές του δικτύου ανακάλυψαν ότι µια από τις πιο δηµοφιλείς υπηρεσίες ήταν
αυτή που υποστήριζε την προσωπική επικοινωνία των χρηστών του, δηλαδή το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο. Σήµερα το e-mail αποτελεί βασική υπηρεσία του ∆ιαδικτύου.
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έχει ως αντικείµενο την αποστολή ενός µηνύµατος από
ένα χρήστη προς έναν άλλο αλλά και την αποστολή ή λήψη πληροφοριών µε τη µορφή
αρχείων κειµένου, εικόνων, ήχου κ.λπ. (συνηµµένα). Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορεί να
παραληφθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο ιδιοκτήτηςπαραλήπτης του και όποτε εκείνος το επιλέξει.
Οι
διευθύνσεις
http://home.netscape.com/home/internet-white-pages.html,
http://www.whowhere.com, και http://www.four11.com, προσφέρουν έναν εύχρηστο τρόπο
εντοπισµού συγκεκριµένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Συµβουλές
− η ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν είναι ασφαλής παρά µόνο εφόσον χρησιµοποιηθεί
κάποιο σύστηµα κρυπτογράφησης,
− η χρήση της υπογραφής του συγγραφέα (signature) σε κάθε µήνυµα, δηλαδή ενός
µικρού κειµένου µε τα στοιχεία του συγγραφέα του µηνύµατος, διευκολύνει τον
παραλήπτη του µηνύµατος στην αναγνώριση / εντοπισµό του αποστολέα του,
− η χρήση σύντοµων και σαφών τίτλων (subjects), ενδεικτικών του περιεχοµένου του
µηνύµατος βοηθούν τον παραλήπτη να αποφασίσει εάν το µήνυµα που έλαβε τον
ενδιαφέρει ή όχι και στη συνέχεια εύκολα να το αναγνωρίζει στο ταχυδροµείο του
κουτί,
− η επισύναψη µεγάλων σε µέγεθος αρχείων (κειµένου, εικόνων, κ.λπ.), ολόκληρων
ιστοσελίδων αντί για τη διεύθυνσή τους καθώς και η χρήση χρωµάτων και άλλων
γραφικών σε µηνύµατα µπορεί να µεγαλώσουν πολύ τον όγκο τους δυσκολεύοντας την
αποστολή και τη λήψη τους,
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−
−
−

«ιοί» µεταφέρονται συχνά µε τη µορφή επισυναπτόµενων αρχείων µέσω ηλεκτρονικών
µηνυµάτων. Η χρήση αντιβιοτικών, που ελέγχουν και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
είναι απαραίτητη και συχνά σωτήρια,
η χρήση κεφαλαίων γραµµάτων σε µηνύµατα αντενδείκνυται µια και ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΑ
ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΤΕ! Αντίστοιχα προτείνεται η χρήση συµβόλων που δίνουν έµφαση στο
γραπτό λόγο, για παράδειγµα «.......Ναι, *αυτό* ισχυρίζοµαι......», των smileys, κ.λ.π.,
αν κάποιο µήνυµα που στάλθηκε αρχικά σε οµάδα παραληπτών κατέληξε σε
διαπροσωπική υπόθεση, τότε συνίσταται η αποστολή προσωπικών µηνυµάτων µεταξύ
αυτών και µόνο που αφορά το θέµα,
η αποστολή µηνυµάτων – αλυσίδες χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, όπως για
παράδειγµα «.....Αν δεν στείλεις αυτό το γράµµα σε άλλους 10 θα σου συµβεί κάτι
κακό…» συχνά γίνεται για λόγους διαφήµισης και επιβαρύνει άσκοπα τη χρήση του
∆ιαδικτύου και τους παραλήπτες τους.

Ταχυδροµικές Λίστες (Mailing Lists). Η ταχυδροµική λίστα είναι µία από τις πιο δηµοφιλείς
υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου και βασίζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Οι ηλεκτρονικές
ταχυδροµικές λίστες δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε πολυάριθµες οµάδες ανθρώπων
οι οποίες έχουν κοινό ενδιαφέρον για ένα συγκεκριµένο θέµα. Τα µέλη µιας ταχυδροµικής
λίστας (όσοι έχουν εγγραφεί σε αυτήν) επικοινωνούν, συζητούν ιδέες και απόψεις και
ενηµερώνονται ανταλλάσσοντας ηλεκτρονικά µηνύµατα. Η επικοινωνία πραγµατοποιείται σε
µη πραγµατικό χρόνο. Τα µέλη µιας λίστας µπορεί να είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες. Η
αποστολή ενός µηνύµατος σε µια λίστα απευθύνεται συγχρόνως σε όλα τα µέλη της;
εποµένως κάθε µέλος της λίστας λαµβάνει, στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο, µηνύµατα από
όλα τα υπόλοιπα µέλη της. Συχνά, η χρήση µιας ειδικευµένης λίστας συζήτησης µπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη για την αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικής θεµατολογίας ή
γενικότερα για ενηµέρωση σε ένα συγκεκριµένο θέµα.
Υπάρχουν πολλές ταχυδροµικές λίστες µε ποικίλη θεµατολογία. Στις διευθύνσεις
http://paml.net/indexes.html
(Κατάλογος
Ταχυδροµικών
Λιστών
∆ιαδικτύου),
http://www.liszt.com (Ταχυδροµικές Λίστες κατά θεµατικές ενότητες), http://www.tektips.com/ (Τechnical Work Forums for Computer Professionals), θα βρείτε διευθύνσεις
ταχυδροµικών λιστών µε ποικίλη θεµατολογία.
Ταχυδροµικές λίστες µε εκπαιδευτικά θέµατα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία
http://www2.h-net.msu.edu/~edweb/list.html,
Παιδική
Λογοτεχνία:
http://www.rci.rutgers.edu/~mjoseph/childlit/about.html
Συµβουλές
− ένα γραπτό µήνυµα µε αποδέκτη µία ταχυδροµική λίστα απευθύνεται σε ένα
πολυπληθές ακροατήριο, γεγονός που επιβάλλει και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη
συγγραφή του
− η θεµατολογία των µηνυµάτων που αποστέλλονται σε µια ταχυδροµική λίστα θα πρέπει
πάντοτε να είναι σύµφωνη µε αυτή της λίστας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
παρακολούθηση της αλληλογραφίας ή των συζητήσεων µιας ταχυδροµικής λίστας για
ένα χρονικό διάστηµα πριν την πρώτη αποστολή µηνύµατος σε αυτήν
− το περιεχόµενο των µηνυµάτων πρέπει να είναι συνοπτικό και ουσιαστικό. Συνήθως το
µέγεθος του µηνύµατος είναι αντιστρόφως ανάλογο του αριθµού των αποδεκτών του
που θα το διαβάσουν
− ένα µήνυµα-σχόλιο σε ένα άλλο, καλό είναι να περιλαµβάνει τα σχετικά σηµεία του
αρχικού µηνύµατος ώστε να γίνεται σε όλους κατανοητή η παρέµβαση. Συχνά
ενδείκνυται τα µηνύµατα µιας συζήτησης να περιλαµβάνουν και µια σύντοµη περίληψη
του θέµατος
− σε προσωπικές ερωτήσεις/σχόλια ενδείκνυνται οι προσωπικές απαντήσεις
(απευθύνονται στο προσωπικό e-mail των ενδιαφεροµένων) ώστε να µην επιβαρύνεται
η λίστα
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η ανταλλαγή προσβλητικών µηνυµάτων παρακωλύει µία συζήτηση. Εξάλλου, η
δυνατότητα απάντησης σε µη πραγµατικό χρόνο, που παρέχει η ασύγχρονη επικοινωνία,
επιτρέπει τις ώριµες και εποικοδοµητικές απαντήσεις

Λίστες Συζήτησης (Discussion Groups, Newsgroups, Discussions Forums). Η λίστα
συζήτησης λειτουργεί σαν ένας ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board) που
βασίζεται σε µηνύµατα. Το πλαίσιο λειτουργίας τους είναι παρόµοιο µε αυτό των
ταχυδροµικών λιστών αλλά η βασική διαφορά τους είναι ότι τα µηνύµατα δεν αποστέλλονται
στο προσωπικό ταχυδροµικό κουτί του κάθε µέλους αλλά σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή.
Στο χώρο της λίστας συζήτησης εµφανίζονται όλα τα µηνύµατα που έχουν ανταλλαγεί
µεταξύ των µελών της λίστας µε τη µορφή αυθεντικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων-απαντήσεων
σε άλλα, παρέχοντας µια ολοκληρωµένη εικόνα της συζήτησης. Η επικοινωνία είναι
ασύγχρονη, ένα µήνυµα µπορεί να τοποθετηθεί σε µια τέτοια λίστα και να απαντηθεί σε µη
πραγµατικό χρόνο. Εναλλακτικά, µπορεί να θεωρηθεί και σαν µία µορφής σύγχρονη
επικοινωνία αργής απόκρισης; ένα µήνυµα-απάντηση σε ένα άλλο καθυστερεί λίγο να
εµφανιστεί ακόµα και αν η απάντηση είναι άµεση.
Ενδιαφέρουσες λίστες συζήτησης µε εκπαιδευτικά θέµατα υπάρχουν σε διάφορες
διευθύνσεις
όπως
στο
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
http://hdtc.pischools.gr/discussion/discussion.htm.
Γραπτή συνοµιλία (Chat). Τα chat είναι συζητήσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται σε
πραγµατικό χρόνο. Σε αυτές τις συζητήσεις, άνθρωποι από διάφορα σηµεία του πλανήτη
επικοινωνούν, ανταλλάσσουν ιδέες και σκέψεις, αναζητούν λύσεις σε θέµατα που τους
απασχολούν ή σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Οι συζητήσεις αυτές πραγµατοποιούνται
σε “ιδεατά δωµάτια” (chat rooms), αναφέρονται σε θέµατα που επιλέγουν οι συµµετέχοντες
ενώ µπορεί σε αυτές να συµµετέχει οποιοσδήποτε. Η επικοινωνία βασίζεται σε κείµενο και
ενώ µια λέξη πληκτρολογείται, σχεδόν ταυτόχρονα το κείµενο εµφανίζεται στην οθόνη όλων
των συνοµιλητών.
Συµβουλές
− η επικοινωνία πρέπει να επικεντρώνεται στο θέµα της συζήτησης
− η επικοινωνία διεξάγεται µε µη συνηθισµένους όρους και η ταυτόχρονη συνοµιλία µε
περισσότερα του ενός άτοµα σε διαφορετικά παράθυρα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή
− µία πιθανή εκδοχή σε κλήσεις οι οποίες παραµένουν αναπάντητες από τους παραλήπτες
τους, είναι η ύπαρξη ενός τεχνικού προβλήµατος
− µία συνοµιλία ολοκληρώνεται µε αµοιβαίο χαιρετισµό των συνοµιλητών
Με τη χρήση του chat, µία συζήτηση εκπαιδευτικού περιεχοµένου µπορεί να οργανωθεί µε
την παρουσία σε αυτήν ενός συντονιστή ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση και θα
εξασφαλίσει σε ένα βαθµό τη συνέχεια της συζήτησης. Για παράδειγµα, στο Παράρτηµα Α, οι
µαθητές θα µπορούσαν να οργανώνουν τέτοιες συζητήσεις µε συγκεκριµένα θέµατα, τις
οποίες θα προαναγγέλλουν στη µαθητική τους πύλη (ηµεροµηνία, ώρα, θέµα) και στις οποίες
θα συµµετέχουν ειδικοί ή/και καθηγητές καθώς και µαθητές που θα έχουν δηλώσει
συµµετοχή.

20

21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σχέδιο Μαθήµατος - Μαθητικές κοινότητες στο ∆ιαδίκτυο
Στο Παράρτηµα Α παρέχεται ένα σχέδιο µαθήµατος που αποτελεί µια ολοκληρωµένη
πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου και του λογισµικού γενικής χρήσης για το
µάθηµα της Πληροφορικής. Οι µαθητές, στο προτεινόµενο σχέδιο, µαθαίνουν πώς να
αναζητούν και να αξιολογούν το υλικό που εντοπίζουν στο ∆ιαδίκτυο ώστε στη συνέχεια να
σχεδιάσουν ένα δικό τους δικτυακό τόπο, µία µαθητική πύλη. Στη διάρκεια του µαθήµατος,
οι µαθητές χρησιµοποιούν το λογισµικό γενικής χρήσης για να συνθέσουν, να οργανώσουν
και να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης αλλά και της συνεργασίας τους.
Το πρόβληµα, το οποίο οι µαθητές καλούνται να αντιµετωπίσουν, δηλαδή η
δηµιουργία µια µαθητικής πύλης, επιδέχεται αναµφίβολα πολλαπλές προσεγγίσεις-λύσεις, µία
από τις οποίες παρουσιάζεται στη συνέχεια. Η προτεινόµενη προσέγγιση βασίζεται στο
γενικό πλαίσιο σχεδιασµού µαθηµάτων που βασίζονται σε προβλήµατα το οποίο
παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.1 και είναι αρκετά γενική ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί,
µε την κατάλληλη προσαρµογή, σε διαφορετικούς διδακτικούς στόχους και γνωστικά
αντικείµενα, αλλά και σε ένα πλαίσιο επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Οι
πηγές του ∆ιαδικτύου που προτείνονται είναι σκόπιµα πολλές και διαφορετικού επιπέδου
ώστε ο διδάσκων (καθηγητής ή επιµορφωτής) να επιλέξει τις κατάλληλες, ανάλογα µε το
κοινό στο οποίο απευθύνεται, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.
Θέµα: ∆ηµιουργία µαθητικής πύλης
Μάθηµα: Πληροφορική
∆ιδακτικοί στόχοι
Όταν οι µαθητές ολοκληρώσουν την ακόλουθη σειρά µαθηµάτων θα µπορούν:
− να χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης µε απλή αλλά και σύνθετη αναζήτηση
− να αξιολογούν την εγκυρότητα, την αντικειµενικότητα, την επικαιρότητα και την
αξιοπιστία ενός δικτυακού τόπου
− να αξιολογούν την ευχρηστία δικτυακών τόπων
− να επικοινωνούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και να συµµετέχουν σε λίστες
συζήτησης
− να οργανώνουν την παρουσίαση των εργασιών τους
− να σχεδιάζουν ένα δικτυακό τόπο
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η παρακάτω πρόταση µαθήµατος αποτελεί εφαρµογή του γενικού πλαισίου µαθηµάτων που
βασίζονται σε προβλήµατα το οποίο παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.1 – Οργάνωση
µαθήµατος που βασίζεται στην αντιµετώπιση προβληµάτων, και εξελίσσεται σε τέσσερις
φάσεις.
1η Φάση: Παρουσίαση προβλήµατος προς επίλυση
ΒΗΜΑ 1: Σε αυτή τη φάση ο καθηγητής παρουσιάζει το θέµα του προβλήµατος στους
µαθητές και µοιράζει το ακόλουθο κείµενο (βλέπε Εικόνα 2). Στη συνέχεια συζητά µε τους
µαθητές για τους ρόλους που απαιτεί η αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος και
ορίζουν τις οµάδες εργασίας.
Στόχος της τάξης:
«Ας υποθέσουµε ότι αναλαµβάνετε την οργάνωση µιας µαθητικής πύλης της µαθητικής
κοινότητας στο ∆ιαδίκτυο. Η συγκεκριµένη πύλη θα χρησιµοποιηθεί από µαθητές για την
ενηµέρωσή τους, την υποστήριξή τους στα µαθήµατα, τη διασκέδασή τους αλλά και την
επικοινωνία τους µε άλλες µαθητικές κοινότητες και τον υπόλοιπο κόσµο. Θέµατα που θα
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σας απασχολήσουν κατά το σχεδιασµό της είναι τόσο το περιεχόµενό της όσο και η
ευχρηστία της.»

Καλώς ήρθατε στην e-Πύλη Εκπαίδευσης
Βρίσκεστε στην e-Πύλη Εκπαίδευσης, που δηµιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και έχει σκοπό να ενηµερώνει, να πληροφορεί και να είναι
ο συνδετικός κρίκος µεταξύ όλων των ελληνικών ∆ηµοτικών Σχολείων-Νηπιαγωγείων,
των γονέων και των εκπαιδευτικών της χώρας µας.
Είναι ο κοινός τόπος συνάντησης, έκφρασης και επικοινωνίας Μαθητών, Γονέων,
∆ασκάλων και Νηπιαγωγών. Για την παραπέρα ανάπτυξη αυτής της Πύλης οι
συντελεστές θα είναι όλοι οι παραπάνω αναφερόµενοι. Οι δάσκαλοι, οι µαθητές και οι
γονείς µπορούν να µας στείλουν το υλικό που επιθυµούν, µε το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο.
Σε αυτόν το δικτυακό τόπο, θα βρείτε εργασίες µαθητών-τάξεων ∆ηµοτικών Σχολείων
και Νηπιαγωγείων. Οι µαθητές µπορούν να πάρουν υλικό άσκησης, εµπέδωσης και
βοήθειας για τα µαθήµατά τους, πληροφορίες για εκπαιδευτικές εκδροµές και
περιπάτους, για ψυχαγωγία, βιβλία και παιχνίδια.
Στο χώρο των συζητήσεων ασκείται εποικοδοµητική κριτική, διατυπώνονται προτάσεις,
κατατίθενται απόψεις και αναπτύσσεται προβληµατισµός από εκπαιδευτικούς και γονείς.
Η οµάδα Εργασίας

Εικόνα 2. Μήνυµα που απευθύνεται στους επισκέπτες µιας εκπαιδευτικής πύλης4

Ρόλοι µαθητών
Οι µαθητές οργανώνονται σε οµάδες που αναλαµβάνουν τους ακόλουθους ρόλους:
Οµάδα 1 – ∆ηµοσιογράφοι: Συλλογή και παρουσίαση στοιχείων σχετικά µε την παρουσία
σχολείων στο ∆ιαδίκτυο (θέµατα που παρουσιάζουν οι δικτυακοί τόποι σχολείων, υπηρεσίες
∆ιαδικτύου που χρησιµοποιούν τα σχολεία, κ.λ.π.) και τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πύλες.
Στόχος της οµάδας είναι η κατάθεση µιας πρότασης για τα περιεχόµενα της µαθητικής πύλης.
Οµάδα 2 - Βιβλιοθηκάριοι: Συλλογή και παρουσίαση στοιχείων σχετικά µε «ηλεκτρονικές
σχολικές βιβλιοθήκες στο ∆ιαδίκτυο» και γενικότερα δικτυακούς τόπους µε χρήσιµο
εκπαιδευτικό υλικό και ψυχαγωγικό υλικό. Στόχος της οµάδας είναι η κατάθεση µιας
πρότασης για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης της µαθητικής πύλης.
Οµάδα 3 - Σχεδιαστές δικτυακού τόπου: Συλλογή και παρουσίαση στοιχείων σχετικά µε
θέµατα σχεδιασµού και οργάνωσης ενός δικτυακού τόπου και ευχρηστίας. Στόχος της οµάδας
είναι η κατάθεση µιας πρότασης για τη δοµή και την οργάνωση της µαθητικής πύλης.
ΒΗΜΑ 2: Σε αυτό το βήµα, οι µαθητές µε βάση τη γνώση που ήδη διαθέτουν αναλογίζονται
και καταγράφουν τα θέµατα που προκύπτουν κατά τη δηµιουργία και συντήρηση ενός
δικτυακού τόπου. Στη συνέχεια και µε βάση αυτά τα γενικά θέµατα καταγράφουν
συγκεκριµένες ερωτήσεις οι οποίες οριοθετούν το πρόβληµα. Σε αυτό το βήµα οι µαθητές
εργάζονται αρχικά ατοµικά και στη συνέχεια συζητούν ώστε να καταλήξουν στα θέµατα και
στα ερωτήµατα τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπίσουν και να απαντήσουν αντίστοιχα σαν
τάξη.
Ο καθηγητής, σε αυτό το βήµα, υποστηρίζει τους µαθητές ώστε να καταλήξουν σε θέµαταερωτήµατα και στη συνέχεια να καταγράψουν τις προτάσεις τους.
Το αποτέλεσµα αυτού του βήµατος είναι η δηµιουργία ενός κειµένου (σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή) το οποίο θα περιλαµβάνει τα γενικά θέµατα και τα ερωτήµατα που
σκιαγραφούν το πρόβληµα.
Θέµατα που προκύπτουν
− Περιεχόµενα πύλης / Συλλογή υλικού
− Συντήρηση / Ανανέωση δικτυακού τόπου
− Εκπαιδευτικό υλικό στο ∆ιαδίκτυο – συνεργασία µαθητών µε καθηγητές
4

Τµήµα του κειµένου προέρχεται από την e-Πύλη Εκπαίδευσης http://www.pe.sch.gr/pe/
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− Σχεδιασµός δικτυακού τόπου που να ακολουθεί βασικές αρχές ευχρηστίας.
Αρχικά Ερωτήµατα Τάξης
- Ποια θέµατα θα θέλαµε να προβάλουµε µέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο;
- Τι δυνατότητες θα προσφέρει ώστε να αποτελέσει ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό κόµβο
που θα υποστηρίζει τις µαθητικές κοινότητες και την επικοινωνία µεταξύ τους, και όχι
ένα ακόµα δικτυακό τόπο µε τετριµµένα λογότυπα περιορισµένης εµβέλειας και
ενδιαφέροντος ;
- Από πού θα αντλήσουµε εκπαιδευτικό υλικό και υλικό γενικότερου ενδιαφέροντος
χρήσιµο για τις δραστηριότητες µαθητών και καθηγητών; (∆ιαδίκτυο, δηµιουργία
πρωτότυπου υλικού)
- Πώς θα υποστηρίξουµε την επικοινωνία µε µαθητές από άλλα σχολεία και τη
συνεργασία µαζί τους;
- Πώς θα διευκολύνουµε τον επισκέπτη στην πλοήγησή του στο δικτυακό τόπο ώστε
εύκολα να εντοπίζει το υλικό που τον ενδιαφέρει (θέµατα ευχρηστίας) ;
2η Φάση: Πρώτη αναζήτηση πληροφοριακού υλικού
ΒΗΜΑ 3: Οι µαθητές οργανώνονται σε οµάδες. Η κάθε οµάδα καταγράφει συγκεκριµένα
ερωτήµατα που αφορούν το ρόλο της στο σχεδιασµό της µαθητικής πύλης. Με βάση αυτά τα
ερωτήµατα η κάθε οµάδα αναζητά στο ∆ιαδίκτυο το κατάλληλο υλικό για να τα απαντήσει.
Οι µαθητές χρησιµοποιούν έναν επεξεργαστή κειµένου και δηµιουργούν ένα αρχείο κειµένου
όπου συµπληρώνουν τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε δικτυακό τόπο που επισκέπτονται:
∆ιεύθυνση αρχικής σελίδας δικτυακού τόπου, Ιδιοκτήτης δικτυακού τόπου, Σηµαντική
πληροφορία που περιέχει, Συγγραφέας πληροφορίας, Σχόλια.
Οι µαθητές σε αυτό το βήµα χρησιµοποιούν τις προτεινόµενες από τον καθηγητή πηγές
στο ∆ιαδίκτυο. Εδώ επισηµαίνουµε ότι οι πηγές που προτείνονται στη συνέχεια είναι πολλές,
µε ποικίλο περιεχόµενο και επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός όµως που θα χρησιµοποιήσει το
συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος θα πρέπει να επιλέξει από τις προτεινόµενες πηγές αυτές
που αρµόζουν στο επίπεδο και τις ανάγκες της τάξης.
Ο καθηγητής:
− παρουσιάζει στους µαθητές θέµατα σχετικά µε την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο: επίσκεψη
σε δικτυακό τόπο (διεύθυνση δικτυακού τόπου και είδη δικτυακών τόπων βλέπε Ενότητα
2.3 – Αξιολόγηση δικτυακών τόπων: Κριτήρια αξιολόγησης, Πατρότητα δικτυακού
τόπου), χρήση συνδέσµων και δηµιουργία σελιδοδεικτών,
− δίνει στις οµάδες εργασίας συγκεκριµένες διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο,
− υποστηρίζει τους µαθητές στη διάρκεια της δραστηριότητάς τους.
Το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου βήµατος είναι η δηµιουργία ενός αρχείου-κειµένου από
κάθε οµάδα µε τα στοιχεία που συνέλεξαν οι µαθητές της. Στην περίπτωση που οι µαθητές
µιας οµάδας εργάζονται σε περισσότερους από έναν υπολογιστές, τότε δηµιουργούν ένα
αρχείο σε κάθε υπολογιστή µε τις πηγές που εντόπισαν στο ∆ιαδίκτυο. Στη συνέχεια
συνθέτουν όλο το υλικό σε ένα κοινό αρχείο-κειµένου.
ΟΜΑ∆Α 1
Ερωτήµατα Οµάδας 1:
− Πόσα σχολεία στην Ελλάδα / Ευρώπη χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο;
− Τι θέµατα παρουσιάζουν οι δικτυακοί τόποι των σχολείων στο ∆ιαδίκτυο;
− Ποιες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου χρησιµοποιούν;
− Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες που προβάλλουν τα σχολεία στο ∆ιαδίκτυο;
− Τι θέµατα διαπραγµατεύονται τα σχολικά περιοδικά, εφηµερίδες, ποιοι συµµετέχουν, τι
χρόνο – κόστος απαιτεί η διατήρησή τους;
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−

Τι θέµατα παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικές πύλες στο ∆ιαδίκτυο και ποιοί είναι υπεύθυνοι
γι αυτές;

Προτεινόµενες πηγές
∆ικτυακοί τόποι σχολείων
− ∆ικτυακοί τόποι Ελληνικών σχολείων:
http://www.pi-schools.gr/greek/schools/schools.htm
- Πανελλήνιο δίκτυο σχολείων:
http://www.sch.gr/
− Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σχολείων European Schoolnet: http://www.eun.org
−
−

Σχολική Εφηµερίδα 6ου Γυµνασίου Σερρών:
http://www.6gymnasio.gr/EFIMER_1/Main.htm
e-εφηµερίδα: http://www.stratari.gr/daskalos/s/e-fhmerida/index.html

Εκπαιδευτικές πύλες στο ∆ιαδίκτυο
− E-Πύλη Εκπαίδευσης: http://www.pe.sch.gr/pe/
− Έδρα Εκπαίδευσης: http://www.edra.gr/
− Η Παιδεία στον κόσµο: http://www.edunews.gr/
− Υλικό για µαθητές και δασκάλους: http://www.stratari.gr/daskalos/
ΟΜΑ∆Α 2
Ερωτήµατα Οµάδας 2:
− Τι περιλαµβάνουν οι σχολικές βιβλιοθήκες (υπάρχουν;) ή γενικά οι βιβλιοθήκες στο
∆ιαδίκτυο;
− Πώς χρησιµοποιούνται από µαθητές και καθηγητές ;
− Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στο ∆ιαδίκτυο χρήσιµο για µαθητές και καθηγητές, σε τι
αναφέρεται και από ποιους παρέχεται;
− Υπάρχουν ∆ιαδικτυακά παιχνίδια και πώς παίζονται;
Προτεινόµενες πηγές
Βιβλιοθήκες
- Βιβλιοθήκη Εργασιών Ελληνικών Σχολείων: http://www.pe.sch.gr/ergasies/
- Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες: http://www.run.gr/grweb/politismos/vivliothikes.html
- Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας ΕΚΤ:
http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/index.html
- Βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο Ελληνικές και ξένες:
http://artprisma.gr/sites.asp?lang=gr&pos=pr_si_15
− The Library of Congress: http://www.loc.gov/
Online παιχνίδια
− Παιχνίδια εγκυκλοπαιδικών γνώσεων (trivia) ή λέξεων (word games): Θεµατικοί
κατάλογοι yahoo (Games, Internet Games, Web games)
− ∆ιάφορα online παιχνίδια όπως σκάκι (chess), ντάµα (checker), τάβλι (backgammon),
ποδόσφαιρο, µπάσκετ http://games.yahoo.com/
Μουσεία
− Μουσείο Μπενάκη: http://www.benaki.gr/
− Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: http://www.cycladic-m.gr/greek/default.htm
− Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου. Θεατρικό Μουσείο:
http://www.theatre-museum.gr/
Εκπαιδευτικό Υλικό για διάφορα γνωστικά αντικείµενα
− Πληροφορική και ∆ιαδίκτυο: http://www.haef.gr/greek/refdesk/internet.html
- Ηλεκτρονικός Κόµβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα
http://www.komvos.edu.gr/
− Biology On Line: http://www.biology.gr
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−
−
−

Η Φυσική στο ∆ίκτυο: http://www.physics4u.gr/
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού http://www.ime.gr
OIKA∆E: Κόµβος της Τράπεζας Κύπρου που αποτελεί χώρο συνάντησης για τα
Ελληνόπουλα, όπου και αν βρίσκονται, µε δραστηριότητες, παιχνίδια και εκπαιδευτικό
υλικό στην ελληνική γλώσσα. http://www.oikade.gr
− Εγκυκλοπαίδεια Υγείας: http://care.flash.gr/enc/
− Ηλεκτρονική πύλη για τη µελέτη των Αρχαίων Ελληνικών http://greekgrammar.com
- Θέµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας http://www.spin.gr/
Λεξικά, Εργαλεία για µεταφραστές
- Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης: http://www.ekt.gr/links/lexica.htm
- Αγγλο-Ελληνικό / Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Χηµείας
http://www.chem.uoa.gr/cgi-bin/Vocabulary/search.exe
− Αυτόµατος Μεταφραστής http://www.music.gr/systran/index.htm
Θέµατα οργάνωσης βιβλιοθήκης
− Technology Planning for Libraries by Responsible Netizen
http://netizen.uoregon.edu/templates/tech_plan_lib.html
ΟΜΑ∆Α 3
Ερωτήµατα Οµάδα 3:
− Τι εργαλεία απαιτεί η ανάπτυξη Ιστοσελίδων ;
− Πώς οργανώνεται το υλικό ενός δικτυακού τόπου ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση του
κάθε επισκέπτη ;
− Πώς τα περιεχόµενα ενός δικτυακού τόπου εµφανίζονται στον επισκέπτη ώστε να έχει
άµεση πρόσβαση σε αυτά, οπουδήποτε και εάν βρίσκεται στον δικτυακό τόπο;
− Τι µορφές πληροφορίας µπορεί να περιλαµβάνει µια ιστοσελίδα (κείµενο, εικόνα, ήχο,
video, κ.λ.π.) και πως χρησιµοποιούνται και συνδυάζονται ώστε να δηµιουργούν ένα
αισθητικά προσεγµένο αποτέλεσµα ;
− Πού θα βρεθούν οι εικόνες, ήχοι, βίντεο για το σχεδιασµό των ιστοσελίδων ;
Προτεινόµενες πηγές
− Εκπαιδευτικό Υλικό στα Ελληνικά σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο και το Λογισµικό γενικής
χρήσης: http://hdtc.pi-schools.gr/helpdesk/tools/odigies.htm
− Θέµατα Ευχρηστίας: http://www.ee.upatras.gr/hci/usability/webusability.htm
− Οδηγός Web Style µε υλικό σχετικά µε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη δικτυακών
τόπων: http://info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html
− ∆ικτυακός τόπος του Jacob Nielsen, σηµαντικού ερευνητή στο χώρο της Αλληλπίδρασης
ανθρώπου-µηχανής. Παρατηρήσεις και έρευνες σχετικά µε το σχεδιασµό δικτυακών
τόπων: http://www.useit.com
Βοηθητικό Υλικό
− Εικονίδια: http://www.iconbazaar.com/
− Ήχοι: http://www.findsounds.com/
− Clipart: http://classroomclipart.com/
− NCRTEC κατάλογος µε πηγές γραφικών στο ∆ιαδίκτυο:
http://www.ncrtec.org/picture.htm
Εκπαιδευτικές πύλες
− Παιδεία ο Ελληνικός Εκπαιδευτικός Web Server:
http://www.pedia.gr/indexen.html
− Πολιτιστικό Υλικό και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο δίκτυο:
http://www.istos.lrf.gr/main.shtml
ΒΗΜΑ 4: Οι µαθητές κάθε οµάδας χρησιµοποιούν την πληροφορία που εντόπισαν ή
εντοπίζουν για να απαντήσουν στα ερωτήµατα που έθεσαν στο προηγούµενο βήµα (Βήµα 3).
Το κάθε µέλος της οµάδας καταθέτει την άποψή του και την υποστηρίζει µε βάση
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πληροφορίες και αναφορές σε πηγές του ∆ιαδικτύου που την τεκµηριώνουν (Ιδέα, ποια η
χρησιµότητά της;). Στη συνέχεια, χρησιµοποιούν έναν επεξεργαστή κειµένου για να
συντάξουν ένα κείµενο µε τα ερωτήµατα, τις εναλλακτικές απαντήσεις και τις αναφορές στις
πηγές που χρησιµοποίησαν. Στην περίπτωση που οι µαθητές χρειάζεται να παρουσιάσουν
στατιστικά στοιχεία, για παράδειγµα σχετικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου από άλλα σχολεία,
χρησιµοποιούν και λογιστικά φύλλα.
Ο καθηγητής παρουσιάζει στους µαθητές γενικά θέµατα σχετικά µε τα πνευµατικά
δικαιώµατα στο ∆ιαδίκτυο και τη δηµιουργία αναφορών στις πηγές που χρησιµοποιούν
(βλέπε Ενότητα 2.2 – Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο).
Το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου βήµατος είναι η δηµιουργία ενός αρχείου-κειµένου και
πιθανά ενός αρχείου-λογιστικού φύλλου από κάθε οµάδα.
ΒΗΜΑ 5: Ο καθηγητής παρουσιάζει στους µαθητές γενικά θέµατα σχετικά µε την
αξιολόγηση δικτυακών τόπων (βλέπε Ενότητα 2.3 - Αξιολόγηση δικτυακών τόπων: Κριτήρια
αξιολόγησης) και συνεργάζεται µε τους µαθητές στη δηµιουργία ενός φύλλου αξιολόγησης
δικτυακών τόπων. Το φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνει τα γενικά χαρακτηριστικά/κριτήρια
ποιότητας ενός δικτυακού τόπου, όπως η πατρότητά του, η αντικειµενικότητά του, η
αξιοπιστία του, κ.λ.π.
Οι µαθητές της κάθε οµάδας σχολιάζουν, µε βάση τα κριτήρια του φύλλου αξιολόγησης, την
εγκυρότητα, αντικειµενικότητα, κ.λπ. των πηγών που χρησιµοποίησαν στο Βήµα 4.
∆ιαµοιράζουν το αρχείο-κειµένου µε το φύλλο αξιολόγησης και το συµπληρώνουν για κάθε
δικτυακό τόπο που αναφέρουν.
Το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου βήµατος είναι η δηµιουργία ενός αρχείου-κειµένου από
κάθε οµάδα µε ένα φύλλο αξιολόγησης για κάθε δικτυακό τόπο που χρησιµοποίησαν στο
Βήµα 4.
3η Φάση: Αξιολόγηση εναλλακτικών απαντήσεων
ΒΗΜΑ 6. Οι µαθητές κάθε οµάδας συνεργάζονται µε στόχο να απαντήσουν στα ερωτήµατα
της οµάδας σχολιάζοντας τις εναλλακτικές απαντήσεις που δόθηκαν στο Βήµα 4 και
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της προηγούµενης αξιολόγησης (Βήµα 5). Σε
περίπτωση που σε αυτή τη διαδικασία προκύψουν νέα ερωτήµατα, οι µαθητές
επαναπροσδιορίζουν το πρόβληµα και αναζητούν επιπλέον υλικό στο ∆ιαδίκτυο.
Συγκεκριµένα χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο:
- ως πηγή πληροφορίας: χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης, καταγράφουν λέξεις και
φράσεις κλειδιά που χρησιµοποιούν και στη συνέχεια αξιολογούν τα ευρήµατά τους. Στο
βήµα αυτό καταγράφουν σε ένα αρχείο-κειµένου τις λέξεις και φράσεις κλειδιά που
χρησιµοποίησαν στην αναζήτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τους δικτυακούς
τόπους που εντοπίζουν (∆ιεύθυνση αρχικής σελίδας δικτυακού τόπου, Ιδιοκτήτης
δικτυακού τόπου, Σηµαντική πληροφορία που περιέχει, κ.λπ.)
- ως µέσο επικοινωνίας. Επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε ειδικούς αλλά
και µαθητές άλλων σχολείων ή συµµετέχουν σε λίστες συζήτησης, ταχυδροµικές λίστες,
κ.λ.π. Στο βήµα αυτό καταγράφουν, σε ένα αρχείο-κειµένου, πληροφορίες σχετικά µε το
πού απευθύνθηκαν, πώς εντόπισαν τη συγκεκριµένη πηγή στο ∆ιαδίκτυο και τι
πληροφορία αποκόµισαν.
Στη συνέχεια, επεξεργάζονται το αρχείο-κειµένου (ίσως και το αρχείο-λογιστικού φύλλου),
που δηµιούργησαν στο Βήµα 4, µε τις εναλλακτικές απαντήσεις τους και συντάσσουν από
κοινού ένα κείµενο που να απαντά στα ερωτήµατα της οµάδας µαζί µε συγκεκριµένες
αναφορές στις πηγές τους.
Ο καθηγητής παρουσιάζει στους µαθητές γενικά θέµατα σχετικά:
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µε τους τρόπους αναζήτησης υλικού από το ∆ιαδίκτυο (βλέπε Ενότητα 2.1.1 - Μηχανές
αναζήτησης: Στρατηγικές Αναζήτησης)
µε τρόπους επικοινωνίας µέσω ∆ιαδικτύου (βλέπε Ενότητα 4 - Επικοινωνία)
υποστηρίζει τους µαθητές στη διάρκεια της δραστηριότητάς τους
συµβάλλει στη διαµόρφωση κλίµατος συνεργασίας

Το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου βήµατος είναι η δηµιουργία ενός αρχείου-κειµένου από
κάθε οµάδα µε τα αποτελέσµατα της νέας αναζήτησης και τις απαντήσεις της οµάδας στα
ερωτήµατα που έχει θέσει.
4η Φάση: Παρουσίαση αποτελεσµάτων και αξιολόγηση επίδοσης
ΒΗΜΑ 7: Οι µαθητές κάθε οµάδας χρησιµοποιούν το υλικό που έχουν µέχρι στιγµής
καταγράψει σε µορφή αρχείων-κειµένου και συζητούν σχετικά µε το ρόλο τους στη
δηµιουργία της µαθητικής πύλης µε άξονα τα αρχικά ερωτήµατα της τάξης (βλέπε Βήµα 2).
Χρησιµοποιούν τον επεξεργαστή κειµένου για να καταγράψουν το αποτέλεσµα της
συζήτησης και να περιγράψουν ολοκληρωµένα τις προτάσεις και το ρόλο τους. Πιθανά να
χρησιµοποιηθούν λογιστικά φύλλα για την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων όσον αφορά
την παρουσία σχολείων στο ∆ιαδίκτυο (προαιρετική). Η εργασία της κάθε οµάδας θα πρέπει
να χαρακτηρίζεται από: (α) πληρότητα παρουσίασης θέµατος, (β) καθαρότητα παρουσίασης
λύσεων, (γ) τεκµηριωµένη υποστήριξη της αποτελεσµατικότητας των προτεινόµενων
λύσεων.
Στη συνέχεια, η κάθε οµάδα, µε τη χρήση ενός λογισµικού παρουσιάσεων, δηµιουργεί,
µε βάση το κείµενο που ετοίµασε, µία παρουσίαση των θέσεων και του ρόλου της στη
δηµιουργία της µαθητικής πύλης.
Ο καθηγητής παρουσιάζει στους µαθητές θέµατα σχετικά µε τη δηµιουργία µιας παρουσίασης
(βλέπε Ενότητα 3.1 ∆ηµοσίευση υλικού – λογισµικό παρουσιάσεων) και τους υποστηρίζει
στην εργασία τους.
Το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου βήµατος είναι η δηµιουργία ενός αρχείου-κειµένου µε το
ρόλο της οµάδας και ενός αρχείου-παρουσίασης του συγκεκριµένου κειµένου από κάθε
οµάδα.
ΒΗΜΑ 7: Η κάθε οµάδα µαθητών παρουσιάζει την εργασία της στις υπόλοιπες. Όλοι οι
µαθητές συνεργάζονται και σχολιάζουν το ρόλο της κάθε οµάδας ώστε να συναποφασίσουν
σχετικά µε τα αρχικά θέµατα και ερωτήµατα που έθεσαν στο Βήµα 2 για τη δηµιουργία της
µαθητικής πύλης.
Ο καθηγητής οργανώνει τη συζήτηση των οµάδων και παρεµβαίνει µε ερωτήσεις που
αξιολογούν τις γνώσεις των µαθητών σε σχέση µε τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος.
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