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ΚΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Θέμα δημοσίευσης: Πρώτες εμπειρίες από την προετοιμασία της πρακτικής άσκησης 
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Μια απλή ιδέα για την πρακτική εφαρμογή 

Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα οι μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε να είναι αρχάριοι στις διάφορες 
εφαρμογές του υπολογιστή, παρουσιάζουμε μια αλληλουχία «δραστηριοτήτων» για τους μαθητές η οποία θα 
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πρακτικής εξάσκησης. Οι «δραστηριότητες» που προτείνονται αφορούν 
σχολεία που διαθέτουν εργαστήριο υπολογιστών, με επαρκείς θέσεις εργασίας έτσι ώστε να μην κάθονται σε κάθε 
υπολογιστή περισσότεροι από 3 μαθητές. 

Η λέξη «δραστηριότητες» βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά, γιατί αφορά περισσότερο ιδέες για το πώς θα μπορούσατε 
να υλοποιήσετε την πρακτική εξάσκηση με τρόπο που θα ανταποκρίνεται σε διάφορα επίπεδα ικανότητας των 
μαθητών σας. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τις δυσκολίες που έχει ο εκπαιδευτικός που επιχειρεί να διδάξει σε ένα 
εργαστήριο υπολογιστών για πρώτη φορά, και για το λόγο αυτό οι «δραστηριότητες» αφορούν τη διδασκαλία 
βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής στους μαθητές. Δεξιότητες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι απαραίτητες για την 
εξοικείωσή τους με βασικές λειτουργίες όλων των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιήσουν στη σχολική τους 
διαδρομή, και οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να διδαχτούν στους μαθητές. 

Η λέξη αλληλουχία αφορά μαθήματα τα οποία έχουν τη λογική ο μαθητής να αποκτά εμπειρίες προγραμμάτων και 
δεξιοτήτων οι οποίες στο τέλος να καταλήξουν να παράγει ο ίδιος ένα σύντομο ψηφιακό κείμενο (μια παρουσίαση, 
ένα κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου…). 

Τέλος, εφιστάται η προσοχή στη διαχείριση της ομάδας μαθητών σε κάθε μέλος της οποίας θα πρέπει να αποδοθεί 
ένας εναλλασσόμενος ρόλος (σε ένα πολύ βασικό επίπεδο λειτουργίας θα πρέπει με κάποιο κριτήριο –χρονικό ή 
άλλο- να παραχωρούν τη χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού στους συμμαθητές τους). 

Με έντονα γράμματα παρακάτω εμφανίζονται οι εντολές που θεωρητικά πολλοί μαθητές σας θα συναντήσουν για 
πρώτη φορά και θα πρέπει να τις εισάγετε στη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. 

1η ώρα κειμενογράφος: 

βασικές εντολές δημιουργία αρχείου, άνοιγμα, αποθήκευση, κλείσιμο εφαρμογής, άνοιγμα αρχείου, εναλλαγή 
πληκτρολογίου, βασικές εντολές μορφοποίησης από τη μπάρα εργαλείων (μέγεθος γραμμάτων, χρώμα, 
γραμματοσειρές, στοίχιση στο κέντρο), εισαγωγή εικόνας, θέση εικόνας στο κείμενο (κέντρο, αριστερά δεξιά). 

2η ώρα κειμενογράφος: παιχνίδι 

Κάθε μαθητής να εισάγει στο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου μια εικόνα και να γράψει μια παράγραφο για ένα 
θέμα (π.χ. τα ενδιαφέροντά μου). Κάθε ομάδα να αποθηκεύσει την εργασία της και να την παρουσιάσει στις 
υπόλοιπες ομάδες 

3η ώρα λογισμικό παρουσίασης: εξοικείωση 

Ο δάσκαλος να φτιάξει μια παρουσίαση που να περιλαμβάνει ένα αριθμό φωτογραφιών ή (π.χ. 6 εικόνες), και να 
ζητήσει από τους μαθητές να βάλουν ένα τίτλο σε κάθε μια από αυτές, προσπαθώντας να επινοήσουν μια ιστορία η 
οποία θα συνδέει τις φωτογραφίες. Οι ομάδες να αποφασίσουν από κοινού τον τίτλο που θα βάλουν σε κάθε εικόνα. 
Κάθε ομάδα να παρουσιάσει την ιστορία που κατασκεύασε στην τάξη. 

4η ώρα αναζήτηση πληροφοριών (φωτογραφιών) στο διαδίκτυο 

Οι μαθητές αναζητούν φωτογραφίες για ένα θέμα στις μηχανές αναζήτησης, π.χ. για ένα ζώο, ή με αφορμή ένα 
μάθημα ιστορίας εικόνες που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα (είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να έχει 
διεξαγάγει τις αναζητήσεις με τις λέξεις κλειδιά που θα δώσει στους μαθητές έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο 
προβολής μη επιθυμητού περιεχομένου). Αποθήκευση εικόνας σε ένα φάκελο στον υπολογιστή για μελλοντική 
χρήση. 

5η-6η ώρα: πρακτική άσκηση μαθητών 

Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις εικόνες-φωτογραφίες που βρήκαν στην προηγούμενη δραστηριότητα και 
να δημιουργήσουν ένα κείμενο ή μια παρουσίαση με αυτές χρησιμοποιώντας κάποιο από τα λογισμικά με τα οποία 
δούλεψαν τις προηγούμενες φορές. Εναλλακτικά μπορούν να εισάγουν (π.χ. σχετικά με μια ενότητα του μαθήματος 
της ιστορίας) με χρονολογική σειρά φωτογραφίες που έχει τοποθετήσει ο εκπαιδευτικός σε κάθε υπολογιστή και να 
γράψουν δίπλα σε κάθε μια ένα τίτλο ή ένα μεγαλύτερο σχόλιο. 

http://b-epipedo2.cti.gr/forum/viewtopic.php?f=6&t=47�
http://b-epipedo2.cti.gr/forum/viewtopic.php?p=210�

