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Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση διερευνητικού λο‐
γισμικού. Μια διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας και
γεωγραφίας μέσω της ενότητας «ο τόπος μας» για μαθητές Ε/ΣΤ΄ δημοτικού
Αρβανίτης Νικόλαος, 1ου Δημ. Σχολ. Αλιβερίου
Λέξεις ‐ Κλειδιά:
Εκπαιδευτικό σενάριο, διερευνητικό λογισμικό, μικρόκοσμοι, Αβάκιο, υπολογιστικά
εργαλεία, διαθεματική προσέγγιση
Περίληψη
Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σεναρίου
(ενός συνόλου δραστηριοτήτων και διδακτικών / μαθησιακών διαδικασιών στο επί‐
πεδο της σχολικής τάξης), το οποίο περιγράφει τη χρήση της υπολογιστικής τεχνο‐
λογίας στο σύνολό της μέσα στη σχολική πραγματικότητα. Το σενάριο αυτό έχει ως
αντικείμενο τη διαθεματική προσέγγιση της έννοιας «ο τόπος μας», μέσα από την
ιστορία, τη γεωγραφία και την τέχνη και προορίζεται για μαθητές Ε/ΣΤ΄ δημοτικού.
Η περιγραφή των δραστηριοτήτων του σεναρίου αποτελεί μια εκ βαθέων
διείσδυση στη διδακτική πρακτική. Περιλαμβάνει αρχικά το σχεδιασμό των εργα‐
λείων και των δραστηριοτήτων που είναι βασισμένες σε έναν μικρόκοσμο (μια σύν‐
θεση ψηφίδων) του λογισμικού Αβάκιο E‐Slate (http://e‐slate.cti.gr), με παράλληλη
χρήση λογισμικού περιήγησης στο διαδίκτυο, κειμενογράφου και λογισμικού πα‐
ρουσιάσεων. Περιγράφονται οι παιδαγωγικοί, πολιτισμικοί και κοινωνιολογικοί
στόχοι της ενότητας, οι ειδικότεροι στόχοι κατά γνωστική περιοχή (μάθημα) καθώς
και ο συγκεκριμένος ρόλος των τεχνολογικών εργαλείων στο μαθησιακό περιβάλ‐
λον.
Στη συνέχεια το σενάριο αναλύει τη μέθοδο και τη στρατηγική, σύμφωνα με
τις οποίες προτείνεται να εφαρμοστεί το σύνολο των σχεδιασμένων δραστηριοτή‐
των στην τάξη, καθώς και τους προτεινόμενους ρόλους που καλούνται να διαδρα‐
ματίσουν οι συμμετέχοντες (δάσκαλοι και μαθητές), αλλά και τη δομή της συνεργα‐
σίας μεταξύ των μαθητικών ομάδων. Το σενάριο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτρέπει παρέμβαση και αλλαγή από μέρους του δασκάλου προκειμένου
να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πιο δημιουργική του αξιοποίηση.
Ο σχεδιασμός του σεναρίου λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της παιδα‐
γωγικής, διδακτικής και γνωστικής προσέγγισης της διδασκόμενης ενότητας «ο τό‐
πος μας» μέσω της χρήσης της συγκεκριμένης υπολογιστικής τεχνολογίας σε αυτό
που διεθνώς αποδίδεται με τον όρο «ολοκληρωμένη προσέγγιση». Η υπολογιστική
τεχνολογία θεωρείται δηλαδή όχι ως αντικείμενο ενσωμάτωσης στη διαδικασία της
διδασκαλίας, αλλά ως μέσο που συμβάλλει αποφασιστικά στο μετασχηματισμό της,
ως ένα πολύτιμο, δυναμικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο το
μαθητή, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να ξεφύγει από το σημερινό παθητικό ρόλο
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‐αυτόν του καταναλωτή πληροφοριών‐ και να περάσει σε έναν πιο ενεργητικό ρόλο
‐ αυτόν του δημιουργού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια επιτυγχάνεται:
- Η ελεύθερη εξερεύνηση από τους μαθητές ενός περιβάλλοντος διερευ‐
νητικής μάθησης
- Η δυνατότητα να κατασκευάσουν οι μαθητές πρωτότυπα, μοναδικά δη‐
μιουργήματα με προσωπικό ενδιαφέρον
- Η έμφαση όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά κυρίως στη διαδικασία που
επιτρέπει στο μαθητή να δοκιμάζει, να εκμεταλλεύεται το λάθος του και
να οδηγείται στην αποενοχοποίησή του.
Κυρίαρχο στοιχείο του υπολογιστικού εργαλείου, που αξιοποιεί το σενάριο
αυτό, είναι ένας μικρόκοσμος ανοικτής αρχιτεκτονικής, που επιτρέπει την οργάνω‐
ση, αναζήτηση, ανάλυση και συσχετισμό των πληροφοριών μέσω των ψηφίδων του,
την παρουσίασή τους με ποικίλους τρόπους (διαγράμματα Venn, ιστογράμματα),
την υποστήριξη συνεργατικής εργασίας και την έκφραση μέσω πολλαπλών τρόπων
(direct manipulation, συμβολική και γραπτή έκφραση)
Γίνεται αναλυτική περιγραφή των διαφόρων γνωστικών περιοχών (ιστορία,
γεωγραφία, τέχνη) και των διαφορετικής φύσης παραγόντων (προσωπική εμπειρία
και γνώση, διηγήσεις μεγαλυτέρων, πληροφορίες από έντυπες και άλλες πηγές)
που συντελούν στην εκμάθηση και διδασκαλία της διδακτικής ενότητας και την α‐
νάγκη συνέργιας μεταξύ τους. Τα πληροφοριακά δεδομένα του σεναρίου έχουν τα‐
ξινομηθεί σε επιμέρους κατηγορίες (Ιστορικά μνημεία, Πόλεις/ χωριά, Γεωγραφία,
Πρόσωπα, Οικονομία, Ιστορικά γεγονότα), ανοικτές στην προσθήκη και την τροπο‐
ποίηση των πληροφοριών, και μέσω της διασύνδεσης των ψηφίδων του μικρόκο‐
σμου επιτυγχάνεται ο συσχετισμός και η ανάλυσή τους.
Το σενάριο λαμβάνει υπόψη του επίσης την ενδεχόμενη περιορισμένη γνώση
των δασκάλων και των μαθητών στη δημιουργία και χρήση ανάλογων τεχνολογικών
εργαλείων, προτείνοντας τρόπους υπέρβασής τους.
Περιλαμβάνει επίσης αντιπροσωπευτικά δείγματα εφαρμογής του στην τάξη
και συνολικά ανταποκρίνεται στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα (περιγρά‐
φοντας τρόπους και διαδικασίες ένταξής του στις δραστηριότητες του Αναλυτικού
Προγράμματος), έτσι ώστε να συμβάλλει στην αναβάθμιση της διδακτικής πρακτι‐
κής, της εξομάλυνσης των δυσκολιών κατανόησης και της μαθησιακής επικοινωνίας.

