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Abstract
Under the new curriculum for the Computer Science courses, schools must effectively prepare the next
generation citizens of the knowledge society, in order to become able to face the challenges and to exploit
the opportunities of the new era. For this purpose the new curriculum introduces the term “ICT literacy”
which determines the capabilities, knowledge, skills, values and attitudes which must be developed by
each student for Information Technologies and Communications (ICT) and which is necessary for his
further life and his participation in the knowledge society. The integration of ICT in primary education
should not be limited merely to familiarizing students with computers and their applications. In order to
attain ICT literacy, new technologies must be fully integrated into everyday school life and be diffused in
all scientific fields with a holistic approach, posing as their main objective the development of critical
thinking. If a teacher facilitates the students to decipher the hidden messages of multimodal texts then
teaching is not restricted to ICT literacy, but goes beyond and cultivates Critical literacy.

1.Η έννοια του πληροφορικού γραµµατισµού (ICT literacy) στο νέο
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
Με βάση το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για το µάθηµα της
Πληροφορικής, το σχολείο οφείλει να προετοιµάσει αποτελεσµατικά τον αυριανό
πολίτη της κοινωνίας της γνώσης, προκειµένου να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις
προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Για το σκοπό αυτό
εισάγει τον όρο του «πληροφορικού γραµµατισµού» (ICT literacy), µε τον οποίο
προσδιορίζει τις ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που θα πρέπει να

αναπτύξει ο κάθε µαθητής σχετικά µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο για τη συνέχιση της
φοίτησής του στο Γυµνάσιο όσο και γενικότερα για τη ζωή του και τη συµµετοχή του
στην σύγχρονη κοινωνία της γνώσης (knowledge society).
Πιο συγκεκριµένα, το ΑΠΣ αναφέρει ρητώς πως η έννοια του πληροφορικού
γραµµατισµού περιγράφει «την ικανότητα των µαθητών να χρησιµοποιούν τις σύγχρονες
ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την
προσπέλαση, διαχείριση, ενσωµάτωση, αξιολόγηση, δηµιουργία και επικοινωνία
πληροφοριών, µε στόχο την επίλυση προβληµάτων και τελικά τη µάθηση και τη συνεχή
τους ανάπτυξη» (Πρόγραµµα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση,
2011: 4).
Άλλωστε, στα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών των υπόλοιπων ευρωπαϊκών
χωρών ο πληροφορικός γραµµατισµός θεωρείται µαθησιακό αντικείµενο υψηλής
σπουδαιότητας αντίστοιχο του γλωσσικού γραµµατισµού (literacy), των µαθηµατικών
και του επιστηµονικού γραµµατισµού (scientific literacy). Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ,
βέβαια, στους κόλπους της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν περιλαµβάνει απλώς την
εξοικείωση των µικρών µαθητών µε τους υπολογιστές και µε συγκεκριµένα
εκπαιδευτικά λογισµικά, αλλά ούτε και την εκπαίδευσή τους πάνω σε εφήµερες
τεχνολογικές δεξιότητες.
Αντιθέτως, σύµφωνα µ’ αυτήν την προσέγγιση οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να
είναι πλήρως ενταγµένες στην καθηµερινή σχολική ζωή των δασκάλων και των
µαθητών και, µάλιστα, να διαχέονται διαθεµατικά σε όλα τα επιστηµονικά πεδία µε µια
ολιστική προσέγγιση, θέτοντας ως βασική επιδίωξη τις ακόλουθες παιδαγωγικές
προτεραιότητες:
ü την υποστήριξη των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και θεωριών
µάθησης
ü την επίλυση προβληµάτων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της
δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών
ü την

υποστήριξη

διερευνητικών,

εποικοδοµητικών

και

συνεργατικών

µαθησιακών δραστηριοτήτων
ü τη διατήρηση ενός παράθυρου επικοινωνίας µε το σύγχρονο κόσµο, µε απώτερο
στόχο την ενίσχυση της µάθησης

Το συγκεκριµένο πλαίσιο ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στις µαθησιακές διαδικασίες
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι εναρµονισµένο µε τις αρχές και τη φιλοσοφία των
προγραµµάτων επιµόρφωσης που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα µε
βασικό στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη
από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Τα προγράµµατα αυτά διαρθρώνονται πάνω σε
τέσσερις βασικές αλληλοεξαρτώµενες συνιστώσες που είναι µεταξύ τους:
ü Οι ΤΠΕ ως µαθησιακό-γνωστικό εργαλείο (cognitive tool)
Οι νέες τεχνολογίες διατρέχουν και, µάλιστα, οριζόντια όλα τα γνωστικά
αντικείµενα του Προγράµµατος Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
εκλαµβάνονται ως βασικό µέσο υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών
προσεγγίσεων, ως εργαλείο επικοινωνίας και διερευνητικής-συνεργατικής
µάθησης και, τέλος, ως µοχλός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της
δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών.
ü Οι ΤΠΕ ως µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων
Στο πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη δίνεται η δυνατότητα
εµπλοκής των µαθητών σε δραστηριότητες επίλυσης προβληµάτων, οι οποίες
έχουν ως βασική τους επιδίωξη την καλλιέργεια δεξιοτήτων µεθοδολογικού
χαρακτήρα (επεξεργασία δεδοµένων, σχεδιασµός και υλοποίηση αλγορίθµων,
µοντελοποίηση λύσεων, δηµιουργικότητα και καινοτοµία), καθώς επίσης και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, όπως η διερεύνηση, η κριτική και
αναλυτική σκέψη, η συνθετική ικανότητα και οι ικανότητες επικοινωνίας και
συνεργασίας.
ü Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό εργαλείο
Με την καθηµερινή χρήση των νέων τεχνολογιών από την πλευρά των µαθητών
επιτυγχάνεται η εξοικείωσή τους µε τα πολύπλοκα περιβάλλοντα εφαρµογής
τους, η οποία τους καθιστά ικανοποιητικούς χειριστές των σύγχρονων
εργαλείων της τεχνολογίας και, εν τέλει, τους οδηγεί στην καλλιέργεια των
τεχνικών τους δεξιοτήτων σε ένα επαρκές επίπεδο. Αυτές οι ικανότητες µπορεί
να αφορούν είτε λογισµικά (εκπαιδευτικά ή γενικής χρήσης) είτε τη διαχείριση
των υπηρεσιών του διαδικτύου κ.ά.
ü Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόµενο

Οι µαθητές είναι σε θέση να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις διάφορες
εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στους επιµέρους τοµείς της σύγχρονης
κοινωνίας, όπως η διοίκηση, η εργασία, η εκπαίδευση, οι επιστήµες, η
ψυχαγωγία κ.ά., µε απώτερο στόχο την υιοθέτηση µιας ευρύτερης «ψηφιακής
παιδείας», που θα χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες στάσεις και αξίες, οι
οποίες θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το νέο κοινωνικό και πολιτισµικό
περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή
(Πρόγραµµα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, 2011: 5-6).

2.Οι νέες τεχνολογίες ως «γνωστικά εργαλεία»
Πολυάριθµες έννοιες είναι δυνατόν να αποδοθούν στον όρο των «γνωστικών
εργαλείων» (cognitive tools). Η επιδίωξη της περιγραφής αυτών των διαφορετικών
ορισµών δεν αποτελεί προσπάθεια σύγχυσης των πιθανών ερευνητών του, αλλά
αντίθετα η διάθεση οριοθέτησης των ετερογενών εννοιολογικών παραδοχών που
συµβάλλουν στην κατανόησή του.
Ένας γενικός ορισµός που έχει αποδοθεί στα γνωστικά εργαλεία αναφέρει ότι
αυτά αφορούν τις τεχνολογίες, οι οποίες είναι σε θέση να υποστηρίζουν γνωστικές
διεργασίες, όπως τη σκέψη, την επίλυση προβληµάτων και τη µάθηση. Τέτοια εργαλεία
αποτελούν ο γραπτός λόγος, η µαθηµατική σηµειογραφία και οι ΤΠΕ (Reeves et al.,
1996). Οι ΤΠΕ και ειδικότερα ο σύγχρονος υπολογιστής µε τα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά του αποτελούν ένα εργαλείο γενικής χρήσης, το οποίο αξιοποιείται µε
πολλούς τρόπους στην καθηµερινή διδακτική πράξη. Προσφέρει τη δυνατότητα µέσω
κατάλληλων προγραµµάτων και λογισµικών για πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών, για
την οπτική αναπαράσταση της πληροφορίας, την ανάλυση πολύπλοκων προβληµάτων,
την προώθηση εσωτερικών διεργασιών, την «πολυµεσική» αναπαράσταση της γνώσης
και την υποβοήθηση του χρήστη στη συγκρότηση των νοητικών του µοντέλων. Πέρα
από αυτές τις προφανείς λειτουργίες, ο υπολογιστής πολλές φορές χρησιµεύει ως
διαµεσολαβητής και πεδίο πρακτικής στη µαθησιακή διαδικασία, καθώς εµπλέκει τους
µαθητές σε νοηµατοδοτούµενες γνωστικές διεργασίες που συµβάλλουν στην
κατανόηση αφηρηµένων εννοιών και καταστάσεων και εν τέλει στην προσωπική
οικοδόµηση της γνώσης. Σε µια επιπλέον ανάλυση των δύο εξεταζόµενων όρων έχει
αναφερθεί πως η έννοια του «εργαλείου» επεξηγείται από το γεγονός πως η λειτουργία
του εξαρτάται από τις ενέργειες του µαθητή και η έννοια του «γνωστικού» επειδή τον

βοηθά να εµπλακεί σε γνωστικές διεργασίες «υψηλού» επιπέδου και να καλλιεργήσει
την κριτική-δηµιουργική του σκέψη (Μικρόπουλος, 2006).
Σύµφωνα µε το Jonassen (1996:9), οι υπολογιστές ανήκουν στα γνωστικά
εργαλεία που τα ορίζει ως «τα εργαλεία και τα περιβάλλοντα µάθησης που βασίζονται
στη χρήση των υπολογιστών, τα οποία έχουν υιοθετηθεί και καθιερωθεί για να
διαδραµατίζουν το ρόλο του ‘πνευµατικού’ συνεργάτη του µαθητή, ώστε να τον
διευκολύνουν να επιτύχει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ‘υψηλού’ επιπέδου
µάθησης».

3.Οι δύο εκφάνσεις του κριτικού γραµµατισµού
Στη βιβλιογραφία η εννοιολογική οριοθέτηση του όρου κριτικός γραµµατισµός
(critical literacy) έχει προσεγγιστεί από δύο σκοπιές: τη «γλωσσολογική» και την
«παιδαγωγική», οι οποίες συνδέονται µε τη Γλωσσολογία και την Παιδαγωγική
αντίστοιχα. Μολονότι οι δύο αυτές εκφάνσεις του κριτικού γραµµατισµού έχουν
διαφορετική επιστηµονική αφετηρία αλλά και γεωγραφική προέλευση, στον πυρήνα
τους υποστηρίζουν τις ίδιες αρχές και έχουν τους ίδιους στόχους.
Ο Γλωσσολογικός κριτικός γραµµατισµός αναπτύχθηκε αρχικά στην Αυστραλία
και αργότερα µεταφέρθηκε στην Αγγλία. Στη δηµιουργία του πρωτοστάτησε µία οµάδα
γλωσσολόγων, οι οποίοι στηρίχθηκαν ουσιαστικά στο έργο του M.A.K. Halliday,
δεχόµενοι ωστόσο επιδράσεις και από τη Μαρξιστική Φιλοσοφία και την Κριτική
Γλωσσολογία. Βασικός του σκοπός είναι η προσπάθεια συγκρότησης ενός πλαισίου
αρχών για την κατάκτηση δεξιοτήτων γραµµατισµού και µε απώτερο στόχο όχι µόνο τη
γλωσσική αλλά κυρίως την κοινωνική ενδυνάµωση του ατόµου.
Ουσιαστικά, ο γλωσσολογικός κριτικός γραµµατισµός αποβλέπει στην
απόκτηση ενός συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων από την πλευρά του µαθητή, µε
σκοπό την κριτική ανάγνωση προφορικών και γραπτών κειµένων και εν τέλει τη
δηµιουργία συνειδητοποιηµένων υποκειµένων, τα οποία θα είναι ικανά να
χρησιµοποιούν το λόγο για να αµφισβητούν, να διεκδικούν, να δρουν και να
συµµετέχουν ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία.
Όσον αφορά στη δεύτερη έκφανση του γραµµατισµού, δηλαδή την καθιέρωση
του κριτικού γραµµατισµού στην Παιδαγωγική (literacy education), αυτή συντελείται
από τη δράση µιας οµάδας παιδαγωγών και κοινωνιολόγων που βασίστηκαν ουσιαστικά
στο έργο του βραζιλιάνου παιδαγωγού P. Freire. Αναπτύχθηκε αρχικά στη Βραζιλία και

µεταφέρθηκε αργότερα και στις Η.Π.Α., ενώ στην πορεία της καθοριστική υπήρξε η
επίδραση από τη Μαρξιστική Φιλοσοφία και την Κριτική Παιδαγωγική. Ως θεµελιώδη
σκοπό της ορίζει την προσπάθεια ουσιαστικής µορφωτικής βοήθειας προς τις µεγάλες
οµάδες αναλφάβητων, που εντοπίζονται στη χώρα της Βραζιλίας εκείνη την χρονική
περίοδο (Ντίνας, 2013).
Η παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού προτάσσει τη δυναµική που
προβάλλει την κριτική ανάλυση, χρήση και αξιολόγηση της γλώσσας και των νοηµάτων
της. Δίνει ανοίγµατα για ερευνητική διδασκαλία, εντός της οποίας τα κείµενα τελούν
υπό διαπραγµάτευση σε ένα διαφορετικό πλαίσιο κοινωνικών συναλλαγών και έχουν
ρευστές ιδιότητες, ανάλογες των ισχυουσών κοινωνικοπολιτισµικών συνθηκών. Τα
κείµενα αντιµετωπίζονται ως:
ü µεταβλητές
ü µη ουδέτερες ιδεολογικά οντότητες
ü εργαλεία αντίστασης κατά των πάγιων «πραγµάτων» που αφορούν στην
κοινωνία
ü εργαλεία επίτευξης νέων «πραγµάτων», µέσω των κατάλληλων γλωσσικών
χρήσεων.
(Cervetti, Pardales & Damico, 2001)
Η όλη προσπάθεια παραγωγής ενηµερωµένων και ενεργών µαθητών αποβλέπει
στο να τους καταστήσει ικανούς να κατανοούν και να ερµηνεύουν τα προφορικά και
γραπτά κείµενα, να αποκωδικοποιούν και να αµφισβητούν τα λανθάνοντα κοινωνικά
πρότυπα και τις κυρίαρχες ιδεολογίες και να αναπτύσσουν, µάλιστα, και κοινωνική
δράση για το µετασχηµατισµό τους και την εγκαθίδρυση ισότιµων θέσεων µέσα στις
ισχύουσες κοινωνικές δοµές (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2009).
3.1 Γραµµατισµός και πολυτροπικότητα κειµένων
Με βάση τις κατευθυντήριες προτάσεις των σύγχρονων Προγραµµάτων
Σπουδών, όσον αφορά το µάθηµα της γλώσσας και γενικότερα της γλωσσικής
εκπαίδευσης, αυτό που κυρίως προάγεται είναι η συµµετοχή των µαθητών σε
κειµενικές πρακτικές που θα ενσωµατώνουν λειτουργικά τις ΤΠΕ και θα καλλιεργούν
νέες γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες δε θα αγνοούν τη σύγχρονη πολυτροπική
επικοινωνιακή πραγµατικότητα, µε απώτερη επιδίωξη να καταστεί εφικτή η καλύτερη

προετοιµασία των µαθητών ως αυριανών πολιτών του νέου κόσµου που τους
περιβάλλει και στον οποίο θα κληθούν στο άµεσο µέλλον να λειτουργήσουν.
Μ' αυτή τη λογική ο τεχνογραµµατισµός ή ψηφιακός γραµµατισµός αποκτά
συγκεκριµένο περιεχόµενο στην περίπτωση της διδασκαλίας των γλωσσών, θεωρείται
αναπόσπαστη ενότητα της γλωσσικής εκπαίδευσης, του γραµµατισµού µε την ευρύτερη
έννοια, και κατ’ επέκταση του κοινωνικού γραµµατισµού, που οφείλει να παρέχει το
σύγχρονο σχολείο (Κουτσογιάννης, 2007).
Στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο εντάσσονται και οι ενέργειες των Kress & van
Leeuwen, δύο σηµαντικών γλωσσολόγων µε καθοριστική επιρροή τα τελευταία χρόνια
στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης και ευρύτερα της εκπαίδευσης στο γραµµατισµό
(literacy education). Καταβάλλουν, και δεν είναι οι µόνοι, σοβαρή προσπάθεια,
προκειµένου να θεωρητικοποιήσουν τη νέα επικοινωνιακή πραγµατικότητα, η οποία
χαρακτηρίζεται κατά τη γνώµη τους από τον πολυτροπικό της χαρακτήρα
(multimodality), από τη συλλειτουργία δηλαδή πολλών σηµειωτικών συστηµάτων
(γλώσσας, εικόνας, ήχου κλπ.) στη δηµιουργία των σύγχρονων και ιδιαίτερα των
ηλεκτρονικών κειµένων. Επισηµαίνουν την ανεπάρκεια των υπαρχουσών θεωριών να
περιγράψουν τον κατεξοχήν πολυτροπικό (multimodal) χαρακτήρα της σηµερινής
επικοινωνίας, πώς δηλαδή διάφορα σηµειωτικά συστήµατα αλληλεπιδρούν στη
διαµόρφωση του νοήµατος, και επιχειρούν τον εντοπισµό των θεωρητικών κενών και
κυρίως την ανάπτυξη νέας θεωρίας και τη δηµιουργία της απαραίτητης µεταγλώσσας
(Kress & van Leeuwen, 2001).
Υπό το πρίσµα αυτών των επιστηµονικών πρωτοβουλιών η έννοια του
γραµµατισµού διευρύνεται και συµπεριλαµβάνει τον οπτικό γραµµατισµό (visual
literacy), ο οποίος ορίζεται ως η

ικανότητα, όχι µόνο ανάγνωσης, ερµηνείας και

κατανάλωσης (χρήσης) οπτικών µορφών που αφορούν την οπτική επικοινωνία , αλλά
και κριτικής αποτίµησης και δηµιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών
µηνυµάτων (Γρόσδος, 2009).

4. Κριτικός γραµµατισµός και διαδίκτυο
Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως γνωστικών εργαλείων
εντάσσονται ορισµένα σηµαντικά στοιχεία, που οφείλουν να χαρακτηρίζουν κάθε
σενάριο διδασκαλίας και να περιλαµβάνουν τη στοχοθετηµένη αναζήτηση, την
αξιολόγηση, την επιλογή και τη σύνθεση µιας νέας γνωστικής πληροφορίας από τους

ίδιους τους µαθητές. Το διαδίκτυο, ως κύρια πηγή ψηφιακού περιεχοµένου, συνιστά ένα
ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των εν λόγω νοητικών δεξιοτήτων.
Ασφαλώς το διαδίκτυο µε την ευκολία της ελεύθερης πρόσβασης σε ένα
τεράστιο όγκο πληροφοριών εµφανίζει ως µειονέκτηµά του τον αποπροσανατολισµό
των µικρών µαθητών, οι οποίοι δεν είναι πάντα σε θέση να αξιολογήσουν και να
εντοπίσουν την αξιόπιστη, έγκυρη και χρήσιµη πληροφορία. Για την ενίσχυση των
µαθητών στην αναζήτηση των κατάλληλων πληροφοριών µπορεί να αξιοποιηθεί
διδακτικά η αναζήτηση στον Παγκόσµιο Ιστό µε βάση συγκεκριµένους µαθησιακούς
στόχους.
Η στοχοθετηµένη αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο από την πλευρά των
µαθητών είναι µια ιδιαιτέρως επίπονη διαδικασία που απαιτεί την ενεργοποίηση του
αναστοχασµού και της κριτικής σκέψης των παιδιών. Αυτό που επιδιώκεται σε κάθε
βήµα της διαδικτυακής αναζήτησης είναι η κριτική αξιολόγηση της πληροφορίας από
άποψη επιστηµονικής ορθότητας, αξιοπιστίας, σχετικότητας µε το θέµα και
«καθαρότητας» από εθνικά, φυλετικά και κοινωνικά στερεότυπα. Πολύ σηµαντικός
θεωρείται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού-συνεργάτη, που συνεπικουρεί στην
αντιµετώπιση περιπτώσεων αποπροσανατολισµού και άκριτης χρήσης «ακατάλληλων»
δεδοµένων που παρουσιάζονται µε ελκυστικό τρόπο (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010:
95-97).
Για να προσδιοριστούν οι ειδικές δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτουν οι
µαθητές ή οι µαθητικές οµάδες, ώστε να οδηγηθούν σε µία

αποτελεσµατική και

εύστοχη αναζήτηση των πληροφοριών ως προς τους τοµείς της συλλογής, οργάνωσης
και αξιοποίησής τους ως χρήσιµο γνωστικό υλικό, θα µπορούσαν να αναφερθούν τα
εξής:
ü Τεχνικές δεξιότητες αποτελεσµατικής αναζήτησης: σηµαντικό ρόλο στην
προσπάθεια

εντοπισµού

χρήσιµων

πληροφοριών

διαδραµατίζει

η

χρησιµοποίηση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών στις µηχανές αναζήτησης (π.χ.
Google), οι οποίες περιγράφουν µε σαφήνεια το θέµα της µαθησιακής
δραστηριότητας. Εδώ ανήκει η χρήση των λογικών τελεστών «ΚΑΙ (AND), Ή
(OR), ΟΧΙ (NOT)», οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα επαναπροσδιορισµού
των κριτηρίων αναζήτησης για µια πιο εστιασµένη εύρεση του επιθυµητού
πληροφοριακού περιεχοµένου. Σε κάθε διαδικτυακή αναζήτηση, εξαιτίας της

προσπέλασης ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών και των τεχνολογικών
χαρακτηριστικών

του

Παγκόσµιου

Ιστού

(πολυπλοκότητα

σε

θέµατα

οργάνωσης και παρουσίασης των πληροφοριακών δεδοµένων), ελλοχεύει το
ενδεχόµενο

αποπροσανατολισµού

και

ελλειµµατικής

προσήλωσης.

Ο

εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να το εντοπίσει εγκαίρως και να
βοηθήσει τους µαθητές να τα υπερκεράσουν.
ü Δεξιότητες αξιολόγησης των πληροφοριών: ο εκπαιδευτικός οφείλει να
καθοδηγήσει τους µαθητές του να καταστούν ικανοί στην αξιολόγηση των
ιστοσελίδων που εντοπίζουν καθώς και των πληροφοριών που αυτές περιέχουν.
Εδώ ανήκουν οι δεξιότητες της αναζήτησης και επιλογής των πληροφοριών, της
κρίσης και ορθής αξιολόγησης της ποιότητας και της επιστηµονικής αξίας του
ευρισκόµενου

υλικού,

καθώς

και

οι

ικανότητες

αποφυγής

απώλειας

παραγωγικού χρόνου και αποπροσανατολισµού µέσα στην πληθώρα των
ποικίλων συνδέσµων των παρεχόµενων πληροφοριών. Η δεξιότητα αυτή απαιτεί
ειδική εκπαίδευση των παιδιών για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δεν µπορεί να
επιτευχθεί µόνο στο πλαίσιο του µαθήµατος της Πληροφορικής, αλλά πρέπει να
αποτελεί µόνιµο στόχο σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα τους Προγράµµατος
Σπουδών.
ü Δεξιότητες «αυτορρύθµισης» κατά την πλοήγηση: οι µαθητές πρέπει να είναι
εκπαιδευµένοι να πλοηγούνται στον Παγκόσµιο Ιστό προσηλωµένοι στην
αναζήτηση πληροφοριακού υλικού σχετικού µε το θέµα που διερευνούν µέσα
από τη χρήση και αξιοποίηση έγκυρων και επιστηµονικών πηγών. Η αναζήτηση
οφείλει να είναι πάντα στοχευµένη και εστιασµένη σε συγκεκριµένους
γνωστικούς σκοπούς. Αυτό σηµαίνει πως η κάθε οµάδα µαθητών γνωρίζει καλά
τη θεµατολογία της έρευνάς της στο διαδίκτυο και τα µέλη της, συνεργαζόµενα
µεταξύ τους ή µε διανεµηµένες αρµοδιότητες, επιδιώκουν την επίτευξη ενός
κοινού συλλογικού έργου.
Οι παραπάνω νοητικές δεξιότητες δεν µπορούν να καλλιεργηθούν πάντα µε
εύκολο τρόπο, ειδικά στους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, γι’ αυτό ο τρόπος
παρέµβασης και υποστήριξης από τον εκπαιδευτικό κρίνεται καθοριστικός. Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση ενός καταλόγου µε διάφορους
δικτυακούς τόπους προς τους µαθητές, τους οποίους χρειάζεται οι τελευταίοι να τους

προσπελάσουν, αλλά εστιάζεται στη διακριτική καθοδήγηση των µικρών µαθητών προς
την κατεύθυνση οργανωµένης και προσεκτικής αναζήτησης του κατάλληλου υλικού.
Από τα παραπάνω µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι το διαδίκτυο µπορεί
αποτελέσει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο, υπό την προϋπόθεση ότι η αναζήτηση
της πληροφορίας είναι ένας σαφής και σηµαντικός στόχος για τα παιδιά, που θα
οργανώνεται µέσα από αυθεντικές µαθησιακές δραστηριότητες, όπως η επίλυση ενός
προβλήµατος, η ανάλυση επιχειρηµάτων, η διαµόρφωση απόψεων, η οικοδόµηση
ερµηνειών κ. λ. π. (Κουλαϊδής, 2007: 339-340).
4.1 Η τεχνική της ιστοεξερεύνησης (WebQuest) ως εργαλείο κριτικού
γραµµατισµού
Στα προβλήµατα του αποπροσανατολισµού και της πιθανής απώλειας του
αρχικού στόχου της διαδικτυακής αναζήτησης των γνωστικών πληροφοριών, έρχεται να
δώσει

λύση

η

παιδαγωγική

τεχνική

της

ιστοεξερεύνησης

(WebQuest).

Οι

ιστοεξερευνήσεις εισήχθησαν ως όρος για πρώτη φορά από τον B. Dodge (1995), για
να περιγράψουν ένα σενάριο διδασκαλίας, όπου οι περισσότερες ή σχεδόν όλες οι
πληροφορίες που διαχειρίζονται οι µαθητές προέρχονται από κατευθυνόµενη
αναζήτηση στο διαδίκτυο, σε δικτυακούς τόπους που έχει επιλέξει από πριν ο
εκπαιδευτικός. Η ιστοεξερεύνηση αποτελεί µια µαθησιακή δραστηριότητα, που
υλοποιείται µέσω της δηµιουργίας αυθεντικών δραστηριοτήτων µε σκοπό τη διερεύνηση
(inquiry) ανοιχτών ερωτηµάτων, την καλλιέργεια του αναστοχασµού, την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των µαθητών και την κοινωνική διαπραγµάτευση της γνώσης πάντα µε
την

καθοδήγηση

και

την

υποστήριξη

του

εκπαιδευτικού.

Τα

µέσα,

που

χρησιµοποιούνται συνήθως για την άντληση των πληροφοριών από την πλευρά των
µαθητικών οµάδων, µπορεί να προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές:
•

Βάσεις Δεδοµένων

•

Κείµενα

•

Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες

•

Λεξικά

•

Δεδοµένα από συζητήσεις στο Διαδίκτυο

•

Ιστοσελίδες ποικίλου περιεχοµένου

•

Συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο µε ειδικούς επιστήµονες

•

Αλλά και από συµβατικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες κ. λ. π.)
(Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010: 97-98).
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά µιας διερευνητικής δραστηριότητας τύπου

ιστοεξερεύνησης συνήθως είναι τα ακόλουθα:
ü Εστιάζει στην αξιοποίηση και εφαρµογή των πληροφοριών µε επιδίωξη την
επίλυση ενός προβλήµατος και όχι την ατέρµονη αναζήτηση πληροφοριών
χωρίς σκοπό στον Παγκόσµιο Ιστό
ü Υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων «υψηλού» επιπέδου, όπως η ανάλυση, η
σύνθεση και η αξιολόγηση πληροφοριών καθώς και η εµβάθυνση και η
εφαρµογή της αποκτηθείσας γνώσης
ü Συµβάλλει στην οικοδόµηση των γνώσεων και στην «εννοιολογική» µάθηση µε
τις ευκαιρίες οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και διαθεµατικής προσέγγισης
του γνωστικού περιεχοµένου που παρέχει
ü Ενθαρρύνει την ενεργοποίηση των µαθητών και τη µαθητοκεντρική µάθηση µε
τον περιορισµό του ρόλου του εκπαιδευτικού σε επίπεδο καθοδήγησης και
συντονισµού της µαθησιακής διαδικασίας
ü Υποστηρίζει τη δηµιουργικότητα, καθώς οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να
δηµιουργήσουν νέα γνωστικά προϊόντα και να επινοήσουν νέους τρόπους
παρουσίασης των γνώσεων που έχουν µάθει µέσω της εξερεύνησης του νέου
πληροφοριακού υλικού
ü Προωθεί τη συνεργατική και την αλληλεπιδραστική µάθηση, καθώς προσφέρει
στα παιδιά ευκαιρίες για διακίνηση των ιδεών τους, για ανταλλαγή των
απόψεων και των επιχειρηµάτων τους τόσο εντός οµάδας όσο και σε επίπεδο
ολοµέλειας της τάξης µε την παρουσίαση της τελικής τους εργασίας.
Η περιγραφή και η ανάθεση στις οµάδες των µαθητών µιας δραστηριότητας
ιστοεξερεύνησης συνήθως γίνεται µε την παραποµπή σε µια σχετική µε το θέµα
ιστοσελίδα. Ωστόσο είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί και µε την παράδοση ενός
τυπικού φύλλου εργασίας, όπου θα προσδιορίζονται µε ακρίβεια όλες οι διαδικασίες
της συγκεκριµένης µαθησιακής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τον Dodge (2004), µια
ιστοεξερεύνηση έχει συνήθως την ακόλουθη δοµή:
ü Εισαγωγή (Introduction): στη φάση αυτή γίνεται µια πρώτη µύηση των µαθητών
στην κεντρική ιδέα της δραστηριότητας, όπου επιδιώκεται να γίνει σαφές το

αντικείµενο και οι στόχοι της και να τους προπαρασκευάσει για τη µετέπειτα
υλοποίησή της. Το εισαγωγικό κείµενο, που θα τους δοθεί σε γραπτή µορφή σε
ένα φύλλο χαρτιού, θα πρέπει να είναι γραµµένο σε γλώσσα και ύφος
κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών που απευθύνεται. Πολύ σηµαντικό
θεωρείται η προτεινόµενη δραστηριότητα να ανήκει στα προσωπικά
ενδιαφέροντα των παιδιών, αν είναι δυνατόν να συναποφασιστεί µαζί τους, έτσι
ώστε να ενεργοποιήσει το κίνητρό τους για µάθηση και αυθόρµητη εργασία.
ü Εργασία ή δραστηριότητα (Task): στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζεται µε
ακρίβεια στις οµάδες των µαθητών η µορφή του τελικού προϊόντος της εργασίας
τους, που µπορεί να είναι ένα φύλλο απάντησης, µια εργασία κειµένου, µια
παρουσίαση ή µια πολυµεσική εφαρµογή. Αυτό είναι το πιο σηµαντικό µέρος
της ιστοεξερεύνησης, καθώς εδώ καθορίζονται οι ρόλοι και οι ενέργειες των
παιδιών, όπως επίσης και οι µαθησιακοί στόχοι που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός.
Επίσης, προτείνεται ως ιδανική µορφή οι δραστηριότητες να περιλαµβάνουν
αυθεντικές καταστάσεις µάθησης, να προσεγγίζονται διαθεµατικά και να
αφορούν προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου.
ü Διαδικασία (Process): εδώ αναλύεται ο τρόπος εργασίας των µαθητικών
οµάδων, παρέχονται οι διάφορες πηγές προέλευσης των πληροφοριών και
προσφέρονται οι απαιτούµενες οδηγίες για την ολοκλήρωση του έργου µε
επιτυχία και αποτελεσµατικότητα. Μια καλά σχεδιασµένη ιστοεξερεύνηση
οφείλει να προκαλεί την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών και να προάγει τη
σκέψη τους σε ανώτερα επίπεδα δεξιοτήτων της ταξινοµίας του Bloom. Οι
µαθητές εργάζονται σε ισοδύναµες οµάδες, όπου οι ίδιοι οι µαθητές έχουν
διανείµει τους ρόλους των µελών της. Σηµαντικό κίνητρο για την ενεργοποίηση
των παιδιών έχει αποδειχθεί πως αποτελεί η υλοποίηση της εργασίας µε την
προσδοκία της παρουσίασής της σε επίπεδο τάξης, σχολικής µονάδας ή και της
ευρύτερης κοινωνίας.
ü Πηγές (Resources): ο εκπαιδευτικός στη φάση αυτή παρέχει στους µαθητές τις
απαιτούµενες πηγές, τις οποίες οι τελευταίοι καλούνται να τις αξιοποιήσουν
προκειµένου να αντλήσουν το πληροφοριακό τους υλικό. Περιλαµβάνει µια
λίστα µε τους σηµαντικότερους δικτυακούς τόπους, τους οποίους έχει εντοπίσει,
επιλέξει και προτείνει ο δάσκαλος µε στόχο να τους βοηθήσει να

ολοκληρώσουν την εργασία τους µε επιτυχία. Μ’ αυτό τον τρόπο οι οµάδες
εργασίας έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν στο αντικείµενο της έρευνάς τους
και να αποφύγουν πιθανά προβλήµατα άσκοπης περιπλάνησης στον Παγκόσµιο
Ιστό. Η προέλευση των πηγών δεν περιορίζονται µόνο στο διαδίκτυο, αλλά
µπορεί να περιλαµβάνει και άλλα µέσα, όπως βιβλία, βίντεο ή διάφορα
εκπαιδευτικά λογισµικά. Πολύ σηµαντική, επίσης, θεωρείται η αλληλεπίδραση
και η συνεργασία των οµάδων µε άτοµα εκτός σχολικής µονάδας (π.χ. ειδικούς
επιστήµονες, δηµοσιογράφους, τοπικούς φορείς) για τη συλλογή απαραίτητων
πληροφοριών είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης.
ü Αξιολόγηση (Evaluation): στο στάδιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος και τα µέσα
αξιολόγησης του τελικού αποτελέσµατος της εργασίας των µαθητικών οµάδων.
Θα πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης του τελικού
προϊόντος (κείµενο, περίληψη, παρουσίαση) καθώς και της συνεισφοράς κάθε
µέλους της οµάδας ξεχωριστά. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων των
εργασιών των οµάδων µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, όπως γραπτές
συνθετικές εργασίες, υπερµεσικές παρουσιάσεις (powerpoint), ανοιχτές
συζητήσεις ή δηµιουργία ενός blog για την ανάρτηση και τη δηµόσια
διαβούλευσή της, ανάλογα πάντα µε το ηλικιακό επίπεδο και το γνωστικό
υπόβαθρο των µαθητών.
ü Συµπέρασµα (Conclusion): αποτελεί το τελευταίο στάδιο της ιστοεξερεύνησης,
κατά το οποίο συγκεντρώνονται τα αποτελέσµατα της εργασίας των µαθητικών
οµάδων, πραγµατοποιείται ανακεφαλαίωση και παρατίθενται πιθανές προτάσεις
επίλυσης του προβλήµατος. Παράλληλα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να
αξιολογήσουν τα ίδια (αυτοαξιολόγηση) τη διαδικασία που ακολούθησαν, τη
συνεργασία µεταξύ τους, τα εµπόδια που έπρεπε να υπερβούν, την ενδεχόµενη
ταύτισή τους µε τη δραστηριότητα που υλοποίησαν, τα σηµεία του θέµατος που
τους έκαναν εντύπωση και φυσικά το τελικό προϊόν της συλλογικής
ερευνητικής τους δράσης.
ü Σελίδα εκπαιδευτικού (Teacher’s corner): αφορά τον εκπαιδευτικό, και,
συνήθως, πρόκειται για µια ανάρτηση στο διαδίκτυο (σε blog ή ιστοσελίδα), που
αποσκοπεί στη δυνατότητα διανοµής της πληροφορίας και της παραγόµενης
γνώσης από τη συγκεκριµένη ιστοεξερεύνηση, προκειµένου να διευκολύνει τη

χρήση της και από άλλους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς. Εδώ παρέχονται
οδηγίες και συγκεκριµένες κατευθύνσεις για την πορεία της ακολουθούµενης
διαδικασίας από τους µαθητές της σχολικής τάξης για να καταστεί κατανοητή
από κάθε ενδιαφερόµενο που θα θέλει να την υλοποιήσει.
Ο

σχεδιασµός

και

η

υλοποίηση

δοµηµένων

δραστηριοτήτων

τύπου

ιστοεξερεύνησης θεωρείται ιδιαίτερα κοπιαστική εργασία για τον κάθε εκπαιδευτικό,
γιατί απαιτεί αυξηµένη προετοιµασία σε θέµατα εντοπισµού και αξιολόγησης των
κατάλληλων πηγών, προπαρασκευής των µαθητών, ενθάρρυνσης και αποτελεσµατικής
καθοδήγησής τους κ.ά. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι
ιστοεξερευνήσεις αποτελούν δυναµικές και όχι στατικές δραστηριότητες, µε την έννοια
πως το υλικό και το περιεχόµενο έρευνας και γνώσης αλλάζει συνεχώς µέσα από την
αλληλεπίδραση του µε το γνωστικό δυναµικό των παιδιών, των συµµαθητών µεταξύ
τους και αυτών µε τον διδάσκοντα. Μια καλά σχεδιασµένη ιστοεξερεύνηση προσφέρει
στα παιδιά ευκαιρίες να εξερευνήσουν στοχευµένα, να αποκτήσουν πληροφορίες, να
γνωρίσουν πιο βαθιά κοινωνικά θέµατα, να καταγράψουν τα επιχειρήµατά τους, να
λάβουν µέρος σε συζητήσεις, να επιλύσουν προβλήµατα και να καταστούν ικανοί να
εφαρµόσουν τις γνώσεις τους σε νέες καταστάσεις της πραγµατικής ζωής. Πιο
συγκεκριµένα,

οι

δραστηριότητες

τύπου

ιστοεξερεύνησης

εφαρµόζονται

ως

εκπαιδευτική τεχνική, έχοντας ως βασικό τους στόχο:
ü Να εµπεδώσουν στους µαθητές µια κουλτούρα στοχευµένης πλοήγησης στο
Διαδίκτυο µε σαφείς και ξεκάθαρους διδακτικούς σκοπούς
ü Να τους παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες πρόσβασης σε δεδοµένα και
πληροφορίες για µια σφαιρική θέαση θεµάτων της πραγµατικής ζωής
ü Να αναπτύξουν δεξιότητες «υψηλού επιπέδου», όπως είναι η καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας
ü Να είναι ικανοί να «οικοδοµήσουν» µόνοι τους νέες γνώσεις (Κουλαϊδής, 2007:
339-345).
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