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Έτςι και φζτοσ , όπωσ και πζρυςι, το ςυμπζραςμα είναι ότι είναι δφςκολο να καλυφκεί θ φλθ που
προβλζπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα με μία ϊρα τθν εβδομάδα, αν λάβουμε υπόψθ μασ τισ ϊρεσ
που κάκε χρόνο χάνονται.
Παρόλα αυτά , θ φλθ καλφφκθκε , ζςτω και με «ςυγχωνεφςεισ» μακθμάτων. Το καλό με τισ ςυνκετικζσ
εργαςίεσ είναι ότι ςου δίνουν τθ δυνατότθτα να αςχολθκείσ με περιςςότερα από ζνα γνωςτικά
αντικείμενα ταυτόχρονα.
Φζτοσ , όπωσ και πζρυςι, ςτθν Α’ τάξθ , αφοφ καλφφκθκε το κομμάτι τθσ κεωρίασ που προβλζπει το
αναλυτικό πρόγραμμα , αςχολθκικαμε με τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν ςε επεξεργαςτι κειμζνου. Μετά από
ςυνεννόθςθ με τα παιδιά αποφαςίςτθκε το κζμα με το κα αςχολθκοφν. Η διαφορά φζτοσ ιταν ότι κάκε
παιδί ζκανε τθ δικι του εργαςία, ςε αντίκεςθ με πζρυςι που δοφλεψαν ομαδικά, 2-3 παιδιά ανά ομάδα.
Στθν εργαςία τθσ πρϊτθσ τάξθσ θ αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν γίνεται από το ιντερνζτ, το κζμα κατά
προτίμθςθ δεν ζχει να κάνει με τθν πλθροφορικι και αφοφ ςυγκεντρωκοφν οι πλθροφορίεσ, γίνεται
επιλογι και ξεκινάει θ εργαςία, τθν οποία τα παιδιά ολοκλθρϊνουν ςτο ςπίτι τουσ., αφοφ ζχουν βζβαια
προθγθκεί ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ , αςκιςεισ που κα τουσ βοθκιςουν να γράψουν , να
μορφοποιιςουν , να εκτυπϊςουν και να παρουςιάςουν ςτθν τελικι μορφι τισ εργαςίεσ τουσ.
Συμπζραςμα: Οι μακθτζσ ενκουςιάηονται πολφ με τθν ιδζα τθσ παρουςίαςθσ ενόσ δικοφ τουσ ζργουεργαςίασ , με αποτζλεςμα να δουλεφουν οι περιςςότεροι από αυτοφσ αρκετά και οι παραδοτζεσ εργαςίεσ
να είναι αρκετά αξιόλογεσ.
Στθ Β τάξθ, τα τελευταία χρόνια , ζτςι και φζτοσ , ο ςτόχοσ είναι με τθ βοικεια των λογιςτικϊν φφλλων να
μπορζςουν οι μακθτζσ να κάνουν μία ζρευνα ςε ζνα κζμα που τουσ ενδιαφζρει. Οι μακθτζσ δείχνουν
τελικά να ενκουςιάηονται πολφ περιςςότερο με τζτοιου είδουσ εργαςίεσ και όςο πιο κοινωνικό είναι το
κζμα , τόςο περιςςότερο. Έχουμε διαπραγματευτεί κζματα όπωσ ο ρατςιςμόσ , θ φιλία, ο ελεφκεροσ
χρόνοσ κλπ. Προθγοφνται πάντα οι απαραίτθτεσ αςκιςεισ που κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να γνωρίςουν
τα λογιςτικά φφλλα και ζπειτα γίνεται θ ςφνταξθ του ςχετικοφ ερωτθματολογίου. Αφοφ ςυλλζξουν τισ
απαντιςεισ , βάςει του ερωτθματολογίου, τισ καταχωροφν ςτο λογιςτικό φφλλο και τισ επεξεργάηονται,
δθμιουργϊντασ γραφιματα, χρθςιμοποιϊντασ ςυναρτιςεισ όπου χρειάηεται. Οι εργαςίεσ τελικά
παραδίδονται εκτυπωμζνεσ. Τθ φετινι χρονιά, κάποιοι μακθτζσ κζλθςαν να δουλζψουν παραπάνω και να
δθμιουργιςουν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τουσ ςε λογιςμικό παρουςίαςθσ και να τθν παραδϊςουν και
αυτι ςε cd.
Συμπζραςμα: Η εργαςία – ζρευνα τθσ Β τάξθσ, κινθτοποιεί τουσ μακθτζσ ςε πολφ μεγάλο βακμό και
μάλιςτα και μακθτζσ που δε δείχνουν ιδιαίτερο ηιλο για μάκθςθ, οι λεγόμενοι «κακοί» μακθτζσ. Τα
αποτελζςματα είναι αρκετά ικανοποιθτικά!
Στθν Γ’ τάξθ , διδάςκεται θ προβλεπόμενθ φλθ ςτθ Logo , δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πραγματοποίθςθ
όςο γίνεται περιςςότερων αςκιςεων ςτθν τάξθ και ςτθν κατανόθςθ κυρίωσ των μεταβλθτϊν και των
δομϊν , αφοφ κα τισ ςυναντιςουν ξανά ςτθν Γ τάξθ Λυκείου. Το τρίτο τρίμθνο , αςχολοφμαςτε
αποκλειςτικά με κάποια δραςτθριότθτα. Πζρυςι, θ μία από τισ 2 δραςτθριότθτεσ που δουλζψαμε ιταν θ
δθμιουργία ενόσ απλοφ παιχνιδιοφ όπου δυο οχιματα προςπακοφςαν να τερματίςουν. Ο κάκε παίκτθσ
ζπρεπε να κάνει μία μακθματικι πράξθ (πρόςκεςθ) . Αν ζδινε τθ ςωςτι απάντθςθ, το αυτοκίνθτο του
προχωροφςε τόςα pixel μπροςτά , αλλιϊσ τόςα πίςω. Νικθτισ ιταν αυτόσ που αυτοκίνθτό του κα ζφτανε
ςτο τζρμα πρϊτο. Η δεφτερθ δραςτθριότθτα ιταν θ δθμιουργία μίασ αρικμομθχανισ, όπου εκτελοφςε τισ

πράξεισ πρόςκεςθ, αφαίρεςθ, πολλαπλαςιαςμό, διαίρεςθ. Οι μακθτζσ , όπωσ ιταν αναμενόμενο
ενκουςιάςτθκαν κυρίωσ με το παιχνίδι!!!
Φζτοσ, μετά από ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ αποφαςίςαμε να μθν αςχολθκοφμε με τθ Logo και ςτα
πλαίςια τθσ μεγάλθσ δραςτθριότθτασ και επιλζξαμε τθ δθμιουργία ενόσ comic με τίτλο «Μία μζρα ςτθν
τάξθ» . Αφοφ ζγινε θ ςυγγραφι του ςεναρίου, ζγινε θ ςφλλθψθ των φωτογραφιϊν, ακολοφκθςε θ
επεξεργαςία τουσ με το Gimp ϊςτε οι μακθτζσ να εμφανίηονται ςτισ φωτογραφίεσ ςε μορφι comic.
Επιλζχτθκε θ κατάλλθλθ μουςικι που κα μποροφςε να ςυνοδεφςει ζνα τζτοιο «θλεκτρονικό κόμικ», μια
και ζγινε ςε μορφι παρουςίαςθσ και όλο το υλικό περάςτθκε και ζγινε θ επεξεργαςία του ςε λογιςμικό
παρουςιάςεων. Το αποτζλεςμα ιταν πολφ καλό. Οι μακθτζσ ενκουςιάςτθκαν και θ παρουςίαςθ του ςτθν
ετιςια εκδιλωςθ του ςχολείου μασ ενκουςίαςε και ςυγκίνθςε κακθγθτζσ , γονείσ και μακθτζσ.
Τελειϊνοντασ , κα ικελα να ςθμειϊςω , αν και ζχει λεχκεί πολλζσ φορζσ , ότι είναι πολφ δφςκολο για ζνα
κακθγθτι πλθροφορικισ να μπορζςει να ςυνδυάςει τισ εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ που όλοι γνωρίηεται ότι
αναλαμβάνουμε, με αυτό που πραγματικά οφείλει να κάνει, δθλαδι να διδάςκει. Ο ρόλοσ μασ ςτο
ςφγχρονο ςχολείο δεν είναι διακριτόσ , είμαςτε λίγο κακθγθτζσ, λίγο γραμματείσ (ιρκε και το e-school
τϊρα), λίγο επιμορφωτζσ άλλων ςυναδζλφων , λίγο τεχνικοί υπολογιςτϊν… Σίγουρα υπάρχει βοικεια από
τουσ ΠΛΗΝΕΤ όςο αφορά τθν υποςτιριξθ των εργαςτθρίων τουλάχιςτον.
Όλα αυτά μοιάηουν περιςςότερο με «ςυνδικαλιςτικι γκρίνια» όμωσ θ ςχολικι πραγματικότθτα δείχνει ότι
επθρεάηουν τελικά ουςιαςτικά τθ δουλειά μασ και δε μασ αφινουν να ςυγκεντρωκοφμε ςτον ουςιαςτικό
μασ ρόλο και να αποδϊςουμε τα μζγιςτα!!!
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