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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

«Οι τρόποι αξιοποίησης του Υπολογιστή σαν µέσου διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών 
αποτελούν αντικείµενο έρευνας από τα µέσα της δεκαετίας του 60» αρχικά στην Αµερική και 
«στις αρχές της δεκαετίας του 70 οι προσπάθειες αυτές εντάθηκαν µε την εισαγωγή των 
υπολογιστών στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας.  
Στην δεκαετία του 80, η εµφάνιση των µικροϋπολογιστών κάνει πιο αισθητή την χρήση των 

εφαρµογών της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠΕ(2)) στην εκπαίδευση.  
Κατά την δεκαετία του 90 είναι κυρίως η τεχνολογία των πολυµέσων που δίνει νέα ώθηση στην 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισµικών,  ενώ παράλληλα δηµιουργείται ένα γενικότερο ενδιαφέρον 
για την αξιοποίηση των εφαρµογών αυτών στην εκπαίδευση.» (1) 
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέσω του Β΄ ΚΠΣ έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισµικών και 

γενικότερα στην ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας 
στην εκπαίδευση. Το διάστηµα 1999-2003 στο πλαίσιο της Οδύσσειας (1999-2001) και µετά της 
ενδοσχολικής επιµόρφωσης (2001-2003) ξεκίνησε για πρώτη φορά η επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις ΝΤ. 
Από εφέτος το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ξεκινά την επιµόρφωση του Β΄ επιπέδου, ενώ νέα λογισµικά έχουν 

προστεθεί ή ετοιµάζονται και για το ∆ηµοτικό σχολείο. 
Στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιµόρφωσης (2001-2003) λειτούργησαν τµήµατα επιµόρφωσης 

καθηγητών Μαθηµατικών στη  Β’  Αθήνας. Στα τµήµατα αυτά η επιµόρφωση περιελάµβανε την 
διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισµικών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. την 
διαχείριση της σχολικής τάξης  καθώς και την παρουσίαση των λογισµικών που απευθύνονταν σε 
µαθηµατικούς. Για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης για να αναλυθούν, από τα 
εκπαιδευτικά λογισµικά το µοναδικό που προχώρησε και ιδιαίτερα αγαπητό στους µαθηµατικούς 
ήταν το  Geometry Sketchpad,  λογισµικό της δυναµικής Γεωµετρίας. Με αυτό έγιναν µαθήµατα 
µε τους µαθητές στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων των επιµορφούµενων  
Μαθηµατικών.   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 

Η εργασία αυτή ξεκινά µε µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της χρήσης των Νέων 
Τεχνολογιών και της πρώτης εφαρµογής της στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η έννοια των 
εκπαιδευτικών σεναρίων, και η διαχείριση µιας σχολικής τάξης σε ένα µάθηµα στο 
εργαστήριο πληροφορικής µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. 
Ακλουθεί ένα σχέδιο µαθήµατος, µε την «Φόρµα Μαθήµατος», το φύλλο «Για τον 

Καθηγητή»  τα «Φύλλα εργασίας» για τους µαθητές και τα αρχεία  του Geometry 
Sketchpad  που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Λέξεις κλειδιά: σενάρια, δραστηριότητες, φύλλο εργασίας, ΤΠΕ, Geometry Sketchpad,  

λογισµικό. 
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Η εξοικείωση των µαθητών µε τους υπολογιστές από τα πρώτα κιόλας χρόνια της µαθηµατικής 
εκπαίδευσης δεν αντικαθιστά, αλλά συµπληρώνει τη διδασκαλία. (3)   
Η βασική αρχή της χρήσης των ΝΤ στη σχολική τάξη είναι ότι «οι µαθητές δεν πρέπει να είναι 

παθητικοί δέκτες πληροφοριών, αλλά να µαθαίνουν χτίζοντας ενεργητικά τη νέα γνώση από τις 
εµπειρίες τους και την προηγούµενη γνώση».  
Τα εκπαιδευτικά  σενάρια υλοποιούν κατάλληλες παιδαγωγικές δραστηριότητες, για τη 

διδασκαλία συγκεκριµένων διδακτικών ενοτήτων µέσω χρήσης διερευνητικού και δικτυακού 
λογισµικού. 
Μέσω των εκπαιδευτικών  σεναρίων, γίνεται ανάλυση της µεθόδου και της στρατηγικής 

υλοποίησης  δραστηριοτήτων στην τάξη και στους προτεινόµενους ρόλους που καλούνται να 
παίξουν οι συµµετέχοντες (µαθητές, καθηγητές, επιµορφωτές και διοίκηση του σχολείου), αλλά 
και στη δοµή της συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών οµάδων (η τάξη σαν σύνολο, µικρές οµάδες 
µαθητών στην ίδια τάξη ή σε διαφορετικές τάξεις).  Μέρος µιας τέτοιας δραστηριότητας  
προβλέπει τη χρήση λογισµικού.  
Η σηµερινή δοµή της Β’ θµιας εκπαίδευσης (δασκαλοκεντρικό) και ιδιαίτερα του Λυκείου που 

είναι προσανατολισµένο στις εξετάσεις, δεν ευνοεί πραγµατοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων. 
Ένας µεγάλος αριθµός συναδέλφων προσπαθεί σε ατοµική βάση να εισάγει στην διδασκαλία του 

τις ΝΤ 
Στην σηµερινή σχολική πραγµατικότητα στην  Β’ θµια εκπαίδευση µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα εργαστήρια της σχολικής µονάδας µε όλους τους σχετικούς περιορισµούς 
όπως αυτοί ορίζονται από την υπ αριθµόν 64885/Γ2  της 21ης  Ιουνίου  2002 απόφαση του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την πραγµατοποίηση απλών µαθηµάτων. 

 
 
 Τι θα πρέπει να έχουµε κατά νου, χρησιµοποιώντας τα σχολικά εργαστήρια για 
διδασκαλία µε εκπαιδευτικά λογισµικά. 

 Τα µαθήµατα αυτά καλό θα ήταν να µην είναι συνδεδεµένα µε συγκεκριµένες παραγράφους 
του βιβλίου, αλλά να αγκαλιάζουν ευρύτερες ενότητες. 

 Η  γνώση του προγράµµατος από τον Εκπαιδευτικό αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή 
συνθήκη για διδασκαλία στο εργαστήριο. Σκοπός είναι να εµπλέξουµε τους µαθητές στο να 
ανακαλύπτουν την γνώση, να κάνουν υποθέσεις, να τις επαληθεύουν ή να τις αποδεικνύουν.  

 Θεωρούµε δεδοµένο ότι το λογισµικό είναι διερευνητικό και σαν τέτοιο θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται. 

 Οι µαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής κάθονται δύο – δύο (ή και ανά τρεις  ακόµα και αν 
υπάρχει περίσσεια υπολογιστών) έχοντας ένα φύλλο εργασίας το οποίο τους καθοδηγεί να 
υλοποιήσουν κάποιους διδακτικούς στόχους οι οποίοι θα πρέπει να έχουν προσεχτικά επιλεγεί. 

 Ένα µάθηµα στο εργαστήριο µπορεί να µοιραστεί σε δύο ή τρεις οµάδες αν αυτό είναι εφικτό, 
και στο τέλος να παρουσιαστούν οι εργασίες.  

 Είναι επιθυµητό οι µαθητές να συνεργάζονται µεταξύ τους και  οι πιο καλοί να βοηθούν τους 
πιο αδύνατους. 

 Ένα µάθηµα στο εργαστήριο είναι ασύγχρονο. Σε κάθε υπολογιστή οι µαθητές θα βρίσκονται 
σε άλλο σηµείο σε αντίθεση µε την τάξη που όλοι παρακολουθούν τα ίδια από τον καθηγητή. 

 Το θέµα που πραγµατεύονται µπορεί να είναι ανοιχτό χωρίς πιθανόν να είναι εκ των προτέρων 
γνωστό το ζητούµενο.  Οι µαθητές θα προσεγγίζουν το θέµα από την δική τους οπτική γωνία 
και δεν θα φτάνουν όλοι στο ίδιο αποτέλεσµα.  Οι µαθητές θα πρέπει να ανακαλύπτουν την 
γνώση και να οδηγούνται σ΄ αυτήν. 

 Ο έλεγχος της τάξης για να έχουµε διδακτικά και παιδαγωγικά αποτελέσµατα  είναι ένα 
ανοικτό θέµα που χρειάζεται  εκπαίδευση και εµπειρία.  Πάνω απ΄ όλα σχεδιάζοντας ένα 
µάθηµα στο εργαστήριο θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς διδακτικοί στόχοι.  
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  Τι ∆ΕΝ πρέπει να κάνουµε. 
 Κάθε µάθηµα στην τάξη δεν µπορεί να µεταφερθεί στο εργαστήριο. Κάνουµε ένα µάθηµα στο 
εργαστήριο αν µε το µέσον (υπολογιστές µε προγράµµατα ή µε internet) µπορούµε να κάνουµε 
πράγµατα που δεν µπορούµε στην τάξη.  

  Ένα µάθηµα στην τάξη και ένα στο εργαστήριο δεν έχουν σχέση ένα προς ένα. Η εργασία σε 
εργαστήριο και τάξη είναι συµπληρωµατική.  Το µάθηµα στο εργαστήριο αποτελεί µέρος της 
διδασκαλίας µας και δεν µπορεί να είναι το µοναδικό µέσο. 

 Να µην προσπαθήσουµε να µεταφέρουµε τον πίνακα σε 10-12 οθόνες. 
 Να µην βαραίνουµε τα σχήµατα µας (αν υπάρχουν) µε πολλά πράγµατα (π.χ. µετρήσεις) 

 
 

 Τι πρέπει να κάνουµε σχεδιάζοντας ένα φύλλο εργασίας. 
 Το φύλλο εργασίας να έχει λίγες ερωτήσεις. 
 Με το φύλλο εργασίας να αφήνουµε τους µαθητές να ανακαλύπτουν το ζητούµενο. 
 Μπορούµε να οδηγούµε τους µαθητές να ανακαλύπτουν το ζητούµενο µέσα από 
επαναληπτικές εργασίες. 

 
Ακολουθεί µια πρόταση διδασκαλίας µε διδακτικό στόχο την έννοια της συνάρτησης από τα 

µαθηµατικά της Γ΄  Γυµνασίου. 
 
 

Συνοδευτικά αρχεία: 
 «Φόρµα Μαθήµατος», µε περιγραφή διδακτικών στόχων, σκοπού, διδακτικής προσέγγισης, 

µέσων διδασκαλίας, εκτιµώµενου χρόνου της  δραστηριότητας. 
 «Για τον Καθηγητή», µε περιγραφή της δραστηριότητας για τον Καθηγητή. 
 «Φύλλο εργασίας 1» & «Φύλλο εργασίας 2» για τους µαθητές. 
 Τα αρχεία  f-0,   f-1,   f-2,  του Geometry Sketchpad  που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
 

Πρόσθετο  Συνοδευτικό αρχείο: 
Η υπ αριθµόν 64885/Γ2  της 21ης  Ιουνίου  2002 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την  «Χρήση 

Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ» 
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