
Γ΄ Τάξη Γυµνασίου

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η

Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου

Το βιβλίο µαθητή «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου» καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τους
γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του ∆ΕΠΠΣ (∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων
Σπουδών) και του ΑΠΣ (Αναλυτικού  Προγράµµατος Σπουδών) Πληροφορικής. Για το λόγο αυτό
δεν προτείνονται παρεµβάσεις στην έκταση της διδακτέας ύλης. Οι προτάσεις αφορούν τις ακολου-
θούµενες διδακτικές προσεγγίσεις στη σχολική πρακτική και δίνουν έµφαση στην εµπλοκή των µα-
θητών σε µαθησιακές δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες που υλοποιούνται στο εργαστήριο
Πληροφορικής. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συµβουλεύονται το ∆ΕΠΣ και το ΑΠΣ Πληρο-
φορικής, καθώς και το βιβλίο εκπαιδευτικού. 

∆ιδακτικές Προσεγγίσεις

Σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, το µάθηµα
της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο έχει σαφή εργαστηριακό προγραµµατισµό. Στο σχολικό εργαστή-
ριο και στο πλαίσιο ποικίλων δραστηριοτήτων, δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές χρησιµοποιώντας
υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να δραστηριοποιούνται, να πειραµατίζονται, να δηµιουργούν
και να ανακαλύπτουν τη γνώση.  

Η διδασκαλία της Πληροφορικής  δεν πρέπει να έχει γνωσιοκεντρικό ή βιβλιοκεντρικό χαρα-

κτήρα. Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους µαθητές να αποστηθίσουν τεχνικές
λεπτοµέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό
εγχειρίδιο. Όλα τα κεφάλαια και οι ενότητες του βιβλίου προσφέρονται για την υλοποίηση συνθετι-
κών και οµαδοσυνεργατικών εργασιών, µέσα από τις οποίες µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι
του  µαθήµατος,  ώστε οι  µαθητές  να  οικοδοµήσουν  νέες γνώσεις  και να  αναπτύξουν  δεξιότητες
στην Πληροφορική. 

Η διδακτική πορεία θα πρέπει να αξιοποιεί την έµφυτη περιέργεια και την αυτενέργεια των µαθη-
τών. Να συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη µέσα από µια ενιαία και συνεχή δηµιουργική διαδικα-
σία, η οποία θα ενθαρρύνει και θα βοηθά τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά, να αναπτύσσουν
πρωτοβουλίες, να ανακαλύπτουν τη γνώση, να εκφράζονται και να δηµιουργούν. 

Οι άξονες-ενότητες  του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν
σειριακά. Η προτεινόµενη  κατανοµή  του  διδακτικού  χρόνου  είναι  ενδεικτική. Ο εκπαιδευτικός  θα
πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραµµατισµό και το σχεδιασµό της διάρθρωσης της ύλης µε βάση τα
µαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των µαθητών της τάξης του. 

Η χρήση των ΤΠΕ σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας  προσδίδει µια
ιδιαιτερότητα στα µάθηµα της Πληροφορικής και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσής του µε όλα σχε-
δόν τα γνωστικά αντικείµενα του γυµνασίου. Προσφέρεται συνεπώς για την υποστήριξη διαθεµατι-
κών και διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων, µέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγι-
ση της γνώσης και η ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική ζωή (π.χ. δηµιουργία σχολικής εφηµερίδας ή πε-
ριοδικού, δηµιουργία αφίσας, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ανάπτυξη ιστοσελίδας της τάξης κλπ.).

Για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των συνθετικών εργασιών µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν διάφορα εργαλεία όπως: 

• εκπαιδευτικά λογισµικά για το µάθηµα της Πληροφορικής, τα οποία έχουν αποσταλεί στα

σχολεία  από  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  (µπορούν  να  ανακτηθούν  από http://www.pi-

schools.gr/software/gymnasio/ ενώ διατίθενται και για περιβάλλον Ubuntu), καθώς και υπο-

στηρικτικό υλικό που διατίθεται από την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (http://www.e-yliko.gr/default.aspx)  

• λογισµικά γενικής χρήσης
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• ελεύθερα λογισµικά (open office, gimp για την επεξεργασία εικόνας, audacity για την επε-

ξεργασία ήχου κ.α.)

• προγραµµατιστικά περιβάλλοντα Logo-like

• λογισµικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των έργων Πλειάδες και Νηρηίδες του  Υ.ΠΑΙ-

.Θ.Π.Α. (π.χ. «Ταξίδι σε ένα ∆ίκτυο») και εξυπηρετούν τους στόχους του ∆ΕΠΠΣ και των

ΑΠΣ.

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  της  θεµατικής  ενότητας  «Γνωρίζω  τον  υπολογιστή  ως  ενιαίο
σύστηµα», όπως αυτοί περιγράφονται στο ΑΠΣ Πληροφορικής Γ΄ Γυµνασίου και υποστηρίζονται
από το βιβλίο: Πληροφορική Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου (σελ. 176 έως 202), ο εκπαιδευτικός µπορεί να
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε Logo like περιβάλλον, ελεύθερης διανοµής, που εκείνος κρίνει κατάλ-
ληλο. Μπορεί, για παράδειγµα, να χρησιµοποιηθεί ο ‘Χελωνόκοσµος’ που περιέχεται στο εκπαιδευ-
τικό λογισµικό ‘Αβάκιο’.
Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξη, από τους µαθητές και τις µαθήτριες,
πληροφοριακών δεξιοτήτων (αναζήτηση, εύρεση, κριτική αξιολόγηση, εγκυρότητα, αποτελεσµατική
αξιοποίηση και σύνθεση των πληροφοριών) και την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου  (σχετικά στο
http://www.saferinternet.gr/) 
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