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Περίληψη 

Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με ιστορικά στοιχεία σε συνδυασμό με τα κατάλληλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο διάδοσης των Τ.Π.Ε. 
και σύνδεσης με το διδακτικό αντικείμενο των Βάσεων Δεδομένων του τομέα Πληροφορι-
κής-Δικτύων Η/Υ του Επαγγελματικού Λυκείου. Με την εργασία αυτή θα αποτυπωθεί η με-
θοδολογία που ακολούθησαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ/1ου ΣΕΚ Άμφισσας στις σχετικές δρα-
στηριότητες και το θετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία τέτοιων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων.     

Λέξεις – κλειδιά : MS Access, eTwinning, pdf, TwinSpace, βάση δεδομένων, ΤΠΕ, Φωκίδα. 

Εισαγωγή 

Θα περιγράψουμε την εργασία των μαθητών του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ του 
ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας που με τη βοήθεια του λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων MS 
Access  σχεδίασαν και υλοποίησαν μια βάση ιστορικών γεγονότων και ημερομηνιών στα 
πλαίσια προγράμματος eTwinning.  Το έργο «Our History» υλοποιήθηκε από το 1ο Σ.Ε.Κ. 
Άμφισσας σε συνεργασία με σχολεία της Πολωνίας και Ρουμανίας για 7 μήνες. Σκοπός του 
ήταν η δημιουργία ενός κοινού πίνακα ιστορικών γεγονότων από τις αντίστοιχες τρεις περιο-
χές.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο Παπαδόπουλος (2000) υποστηρίζει πως οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τις διαδι-
κασίες μάθησης με τη μάθηση να γίνεται ενεργητική και τους μαθητές να πειραματίζονται, να 
αναζητούν, να αποκαλύπτουν και να χαίρονται τη γνώση, να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 
είναι μεθοδικοί, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν στόχους, να επιχειρηματολογούν, να 
καλλιεργούν κλίσεις, να αγαπούν τη μάθηση. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες μπορεί να συνδυά-
σουν κλίσεις εκπαιδευτικών και επιθυμίες μαθητών (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999), ώστε να 
επιτευχθούν καινοτόμα αποτελέσματα για τον πολιτισμό και την κοινωνία με την αξιοποίηση 
υποδομών του σχολείου και τη συνεργασία του με παραγωγικούς φορείς της κοινωνίας (π.χ., 
τυπογραφικές επιχειρήσεις) και  πολιτιστικούς φορείς (π.χ., μουσεία, βιβλιοθήκες). 
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Η υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως τα πολιτιστικά, περιβαλλοντι-
κά, αγωγής υγείας, eTwinning κ.α. σε συνδυασμό με τη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορι-
κής μπορεί να επηρεάσει θετικά τα κίνητρα των μαθητών, εφόσον αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά 
τους και εστιάζει σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου  (Βεκύρη, 2010). Στην περίπτωση 
δε που χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος τότε αναμένεται μεγαλύτερη συμμετοχή 
μαθητών, αφού σε αυτή τη μέθοδο δείχνουν προτίμηση οι περισσότεροι μαθητές (Ματσαγ-
γούρας, 2003). Η οργάνωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, στο βαθμό 
που αυτό ήταν εφικτό, έγινε με βάση τις πέντε φάσεις της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου (Μα-
τσαγγούρας, 2003), την οποία αξιοποιήσαμε στα πλαίσια της μεθόδου project που χρησιμο-
ποιήσαμε. Έτσι, οι φάσεις  τις οποίες διένυσε όλη η ομάδα μας ήταν: (α) η φάση των προδι-
δακτικών ενεργειών  οργάνωσης (β) η ψυχολογική και γνωσιολογική προετοιμασία (γ) η πα-
ρουσίαση / επεξεργασία του διδακτικού αντικειμένου (δ) η καθοδήγηση της ομαδικής εργα-
σίας και (ε) η αξιολόγηση του έργου. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα eTwinning, αυτό αφορά στην ηλεκτρονική συναδέλφωση σχο-
λείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε εκπαιδευτικό έργο eTwinning μπορούν να εμπλα-
κούν 2 ή περισσότερα σχολεία με ομάδες εκπαιδευτικών-μαθητών ή μόνο εκπαιδευτικών. Οι 
ομάδες εκπαιδευτικών-μαθητών, ανάλογα με το θέμα που έχουν επιλέξει, μπορούν να βρούνε 
και αντίστοιχο οδηγό με ιδέες έργων («πακέτα»). Π.χ., υπάρχουν οδηγοί για δημιουργία μα-
θητικής εφημερίδας, τουριστικού οδηγού, συλλογής εικόνων, κλπ.  Στη συνέχεια, οι μαθητές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν ειδικό χώρο με κωδικούς πρόσβασης στο δικτυακό τόπο 
του eTwinning (www.etwinning.net), ώστε να φορτώσουν, να συνθέσουν και να δημοσιο-
ποιήσουν τις εργασίες τους, το TwinSpace, μια υπηρεσία που παρέχει πολύγλωσσο περιβάλ-
λον, ασφάλεια, φιλικότητα διεπαφής αλλά και δυνατότητα προγραμματισμού ενός εκπαιδευ-
τικού έργου (eTwinning, 2010). 

Προφίλ τάξης - Ομάδες 

Το έργο «Our History» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 9 μαθητές της Β’ και Γ΄ τάξης του 
τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, με την καθοδήγηση 3  εκπαιδευ-
τικών (ενός υπευθύνου και δύο συμμετεχόντων) καθώς και με τη συνεργασία σχολείων της 
Πολωνίας και της Ρουμανίας.  Οι μαθητές (8 αγόρια και 1 κορίτσι) χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, 
με την κάθε ομάδα να αποτελείται από  3 μέλη. Το κάθε μέλος της ομάδας είχε διαφορετικό 
ρόλο ανάλογα με τις προσωπικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές του καθώς και με βάση 
το προσωπικό του ενδιαφέρον. Οι εν λόγω μαθητές αξιοποίησαν γνώσεις μαθημάτων Πληρο-
φορικής που διδάχθηκαν, όπως «Βάσεις δεδομένων», «Εφαρμογές Πληροφορικής», «Βασικές 
Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο» και «Εφαρμογές 
Πολυμέσων». Οι γνώσεις αγγλικής γλώσσας  της ομάδας κυμαίνονταν μεταξύ Α2 και Β1 επι-
πέδου με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (ΚΕΠ) αναφοράς για τη γλώσσα. Το έργο είχε 
και 2 παρατηρητές - εκπαιδευτικούς από το ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, οι οποίοι ζήτησαν κωδικούς 
πρόσβασης ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον επικοινωνίας μαθητών – εκπαιδευτικών 
με σκοπό τη μελλοντική αξιοποίησή του σε δικά τους εκπαιδευτικά έργα.  

Διδακτικός στόχος 

Ο διδακτικός στόχος της εργασίας των μαθητών ήταν: 

Να υλοποιήσουν δραστηριότητες σχετικές με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με: (α) χρήση λο-
γισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου συνδεδεμένων με το αναλυτικό πρόγραμμα των Βάσεων 
Δεδομένων και (β) αξιοποίηση του υλικού εξοπλισμού των εργαστηρίων τους. 
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Στόχος μας η συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων των μαθητών και ο εντοπισμός 
ωφελειών σε σχέση με το διδακτικό αντικείμενό τους. 

Οι δραστηριότητες των μαθητών 

Οι 9 μαθητές του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων, 
ενώ συμφωνήθηκε πως οι εργασίες θα λαμβάνουν χώρα στο εργαστήριο Πληροφορικής όπως 
και οι όποιες αναρτήσεις στο eTwinning δίκτυο.  Επίσης, οι μαθητές συνδιαμόρφωσαν τους 
στόχους της κοινής εργασίας με τα ξένα σχολεία, ύστερα και από υποδείξεις του υπεύθυνου 
καθηγητή του έργου.  

Οι μαθητές μελέτησαν το πλαίσιο επικοινωνίας, αλλά και τους κανόνες καλής συμπεριφοράς 
όταν εργαζόμαστε στον διαδίκτυο (Natiquette), μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο περιβάλ-
λον διεπαφής του δικτύου συναδέλφωσης ευρωπαϊκών σχολείων eTwinning, το TwinSpace. 
Επίσης, αξιοποίησαν ενσωματωμένα εργαλεία επικοινωνίας και υπηρεσίες όπως MailBox, 
TwinBlog, Chat, upload/download διαδικασίες. 

Σε πρώτη φάση, οι μαθητές συνέλλεξαν και φόρτωσαν στο TwinSpace φωτογραφίες, υπερ-
συνδέσμους βίντεο με θέμα την περιοχή τους και σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας 
στα αγγλικά, ώστε να δώσουν το στίγμα τους. 

Σε επόμενη φάση, κατά την επεξεργασία του διδακτικού τους αντικειμένου, οι μαθητές συνέ-
λεξαν βιβλία με ιστορικό περιεχόμενο που αφορούσε την περιοχή τους, πραγματοποίησαν 
δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας και  συνέλεξαν υλικό 
μέσω διαδικτύου.   

Οι μαθητές κατέγραψαν σε αρχεία λογιστικών φύλλων ιστορικά γεγονότα που αφορούσαν τη 
Φωκίδα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα.  Στη συνέχεια, σχεδίασαν και ανέπτυξαν 
ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων σε MS Access, ώστε να εισάγουν τα αρχεία λογι-
στικού φύλλου που είχαν φτιάξει, αλλά και για να καταχωρούν αμέσως εγγραφές μέσω του 
τοπικού δικτύου του εργαστηρίου Πληροφορικής. 

Τα βασικά βήματα της εργασίας, για τα οποία ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ενημέρωνε ανά 
δίμηνο το Ημερολόγιο του TwinSpace, ήταν τα ακόλουθα:  

• Τα μέλη κάθε ομάδας μελέτησαν διαφορετικό όγκο βιβλίων και άρχισαν τις καταχωρήσεις 
κατά ημέρα, μήνα, έτος και ιστορικό γεγονός στο MS Excel.  

• Στην πορεία της διδασκαλίας του μαθήματος των βάσεων δεδομένων οι μαθητές έμαθαν να 
εισάγουν δεδομένα σε φόρμες της MS Access, αλλά και να μεταφέρουν στοιχεία από το MS 
Excel στην MS Access. Έτσι, κάποια στιγμή οι μαθητές έκαναν εισαγωγή όλων των εγγρα-
φών που είχαν δημιουργήσει στο MS Excel στην MS Access, ενώ, στη συνέχεια,  δουλεύο-
ντας πλέον δικτυακά στο αρχείο της βάσης δεδομένων που φορτώθηκε στον εξυπηρετητή του 
τοπικού δικτύου του εργαστηρίου Πληροφορικής, ο καθένας καταχωρούσε τις δικές του εγ-
γραφές.   

• Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέπτυξαν ερωτήματα για συγκεκριμένες πόλεις, τοποθεσίες, 
πρόσωπα, θέματα της περιοχής της Φωκίδας. Π.χ., ένας χρήστης επιλέγοντας ως θέμα τους 
«Δελφούς», να μπορεί  να δει τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα που τους αφορούν με δια-
δραστικό τρόπο. 
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• Στη συνέχεια, οι μαθητές έκαναν εξαγωγή των τελικών ταξινομημένων στοιχείων σε αρχείο 
MS Word (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου) με διαμόρφωση σελίδας Α5 και, αφού ο υπεύ-
θυνος καθηγητής έλεγξε το αποτέλεσμα και έγραψε μια εισαγωγή για τον τρόπο εργασίας των 
μαθητών, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με σκοπό 
και την έντυπη έκδοσή του. Το λογισμικό που προτιμήθηκε μετά από δοκιμές σχετικών λογι-
σμικών ήταν το doPDF.  

• Τέλος, οι μαθητές ολοκλήρωσαν την καταγραφή των 10 πιο σημαντικών γεγονότων, τα 
μετέφρασαν στα αγγλικά και τα ενσωμάτωσαν σε κοινό πίνακα μαζί με τα γεγονότα των ε-
ταίρων στο έργο eTwinning.  

Τα θετικά της εργασίας των μαθητών 

Από παιδαγωγικής απόψεως η όλη εφαρμογή ήταν χρήσιμη αφού: 

• Οι μαθητές χρησιμοποίησαν λογισμικά και υπηρεσίες από μαθήματα, όπως «Βάσεις δεδο-
μένων», «Εφαρμογές πληροφορικής», «Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου», «Προγραμματιστικά 
εργαλεία για το διαδίκτυο» και «Εφαρμογές πολυμέσων». 

• Το έργο ήταν μια διδακτική παρέμβαση στα μαθήματα «Βάσεις Δεδομένων» της Γ’ τάξης 
και «Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο» της Β’ τάξης του τομέα Πληροφορικής-
Δικτύων Η/Υ. 

• Το όλο εγχείρημα αφορούσε μια επανάληψη στη χρήση των MS Word, MS Excel, δικτυα-
κών υπηρεσιών και μια εφαρμογή MS Access, ώστε να εδραιωθεί η νέα γνώση στις βάσεις 
δεδομένων. 

• Οι μαθητές έμαθαν να μεταφέρουν δεδομένα από και προς ένα σύστημα διαχείρισης βάσης 
δεδομένων. 

• Οι μαθητές δούλεψαν με βάση την μέθοδο project. 

• Οι μαθητές έμαθαν να μετατρέπουν αρχεία MS Word σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου με 
χρήση κατάλληλου λογισμικού. 

• Το βιβλίο που εκδόθηκε αποτελεί ένα εργαλείο προβολής του σχολείου, αλλά και μέσο εν-
δυνάμωσης των συμμετεχόντων μαθητών στην υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής.  

• Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής τους, αλλά και 
την ιστορία και την κουλτούρα άλλων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Το αποτέλεσμα του έργου μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας. 

Προτάσεις για το μέλλον 

Με βάση την εμπειρία μας από το συγκεκριμένο έργο,  πιστεύουμε πως: 

α. Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και άλλες παρόμοιες εφαρμογές βασισμένες σε ένα σύ-
στημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, όπως π.χ. ένα γλωσσάρι για τη Φωκίδα ή ένα λεξικό με 
ορολογία για τους τομείς της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.  
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β. Στα πλαίσια ενός ευρύτερου έργου eTwinning με συμμετοχή δεκάδων σχολείων από όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν θέματα κοινής αναφοράς στην ιστο-
ρία, τη γεωγραφία, τη λαογραφία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη γλώσσα, τη θρησκεία, 
την οικονομία, την κοινωνία, την υγεία, κ.α. 
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