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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πηροφορίας αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την
υποστήριξη της διδασκαλίας και της µάθησης. Ωστόσο ένα σηµαντικό ερώτηµα που
προκύπτει είναι µε ποιους τρόπους µπορούµε να οργανώσουµε και να κατευθύνουµε τη
δραστηριότητα των µαθητών στη διάρκεια αναζήτησης υλικού στο ∆ιαδίκτυο προς το
ουσιαστικό, το χρήσιµο, το αξιόλογο µε βάση συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους. Στην
εργασία αυτή παρουσιάζουµε µία προσέγγιση οργάνωσης µαθηµάτων που ονοµάζεται
WebQuest. Ένα WebQuest αποτελεί µία δραστηριότητα κατευθυνόµενης διερεύνησης
κατά την οποία οι µαθητές αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και αξιοποιούν το
∆ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι µοναδική. Τα WebQuests
σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των µαθητών, να εστιάζουν στη
χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους
µαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα.
Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό µαθηµάτων ορίζοντας τα
συστατικά στοιχεία και τη δοµή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα µαθήµατα. Ως δείγµα
γραφής παρουσιάζουµε ένα συγκεκριµένο σενάριο µαθήµατος «Ταξιδεύοντας στο
Εσωτερικό του Υπολογιστή» που χρησιµοποιήθηκε στην Β’Γυµνασίου κατά τη σχολική
χρονιά 2004-2005 στο 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής για τη διδασκαλία των βασικών
µονάδων ενός υπολογιστή και την ενηµέρωση των µαθητών σε θέµατα αγοράς και
αναβάθµισης υπολογιστή. Στο συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές χρησιµοποίησαν ως
βασική πηγή πληροφόρησης το εκπαιδευτικό λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. και το ∆ιαδίκτυο.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ, WebQuest

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα καινοτόµα χαρακτηριστικά του ∆ιαδικτύου και η ευρεία του αποδοχή από τις
νεαρές ηλικίες καλλιέργησαν την ιδέα της αξιοποίησής του ως ένα εργαλείο στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Το ∆ιαδίκτυο παρουσιάζει χαρακτηριστικά που το

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Μάϊος 2005

διαφοροποιούν από την προϋπάρχουσα τεχνολογία των εποπτικών µέσων (προβολή
διαφανειών, video, κ.λ.π.). Αυτά είναι, οι πολλαπλές υπηρεσίες που παρέχει
(Παγκόσµιος Ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λπ.), η υπερµεσική του δοµή καθώς
και η αλληλεπιδραστικότητά του µε το χρήστη. Ιδιαίτερα στο περιβάλλον της σχολικής
τάξης, το ∆ιαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλαπλούς τρόπους ως πηγή
πληροφορίας, µέσο δηµοσίευσης αλλά και επικοινωνίας (Stepien et al., 2000;
Γκούτσιας, 2000, Κασκαντάµη, 2001, Νικολαίδου και Γιακουµάτου, 2001;
Παπανικολάου κά., 2002;).
Εστιάζοντας στο ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας που µπορεί να αξιοποιηθεί από
τους µαθητές στην διάρκεια του µαθήµατος, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ένα
πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι η αναζήτηση των µαθητών συχνά καταλήγει σε
πληροφορία που δεν εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εποµένως, ένα σηµαντικό
ερώτηµα που αξίζει να διερευνήσουµε είναι µε ποιους τρόπους µπορούµε να
οργανώσουµε και να κατευθύνουµε τη δραστηριότητα των µαθητών στη διάρκεια
αναζήτησης υλικού στο ∆ιαδίκτυο προς το ουσιαστικό, το χρήσιµο, το αξιόλογο µε
βάση συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, τα τελευταία
χρόνια έχει αναπτυχθεί µία προσέγγιση οργάνωσης µαθηµάτων που ονοµάζεται
WebQuest (Dodge, 1999; WebQuest Πηγές, 2005). Ένα WebQuest αποτελεί µία
δραστηριότητα κατευθυνόµενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001; Βοσνιάδου,
2001) κατά την οποία οι µαθητές αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και
αξιοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι µοναδική. Σε
ένα µάθηµα αυτής της µορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς
επεξεργασία και οικοδόµηση νέας γνώσης. Τα WebQuests σχεδιάζονται ώστε να
οριοθετούν τη δραστηριότητα των µαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας
παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους µαθητές να καλλιεργήσουν
την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999; Brown
Yoder, 1999). Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό µαθηµάτων
ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δοµή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα
µαθήµατα.
Σε ένα µάθηµα που οργανώνεται ως ένα WebQuest, οι µαθητές καλούνται να
αξιοποιήσουν ως βασική πηγή πληροφορίας το ∆ιαδίκτυο. Λόγω όµως των σύµφυτων
προβληµάτων του αποπροσανατολισµού και της γνωστικής υπερφόρτωσης που συχνά
αντιµετωπίζουν οι χρήστες σε ένα υπερµεσικό περιβάλλον όπως το ∆ιαδίκτυο, είναι
αµφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη µάθηση
(Hammond & Allison, 1989), (Jonassen, 1991), και στην επίτευξη των διδακτικών
στόχων ενός µαθήµατος (Romiszowski, 1990). Ενδείκνυται εποµένως, η αναζήτηση
πληροφορίας από τους µαθητές να περιορίζεται αρχικά σε συγκεκριµένες πηγές όπως
δικτυακούς τόπους που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό, και
στη συνέχεια ανάλογα µε τις δεξιότητες του µαθητή και τους στόχους της
δραστηριότητας η αναζήτηση να επεκτείνεται σε άλλες πηγές στο ∆ιαδίκτυο. Οι
µαθητές αναλαµβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την
επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της µε βάση τους στόχους
της δραστηριότητάς τους. Κεντρικός θεωρείται ο ρόλος του καθηγητή, ο οποίος
προετοιµάζει το σενάριο του µαθήµατος, σχεδιάζει κατάλληλες δραστηριότητες,
επιλέγει πηγές, και στη διάρκεια του µαθήµατος λειτουργεί ως διαµεσολαβητής
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ανάµεσα στις νέες τεχνολογίες και στους µαθητές υποστηρίζοντάς τους στην
προσπάθειά τους και διαµορφώνοντας ένα κλίµα συνεργασίας µε τους µαθητές
απαλλαγµένος από το ρόλο της αυθεντίας, του µοναδικού κατόχου και µεταδότη της
γνώσης (Βοσνιάδου, 2005).
Θεωρώντας ότι τα εισαγωγικά µαθήµατα αρχιτεκτονικής υπολογιστών σε νεαρούς
µαθητές θα πρέπει να προσεγγίζουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά το θέµα της
σύνθεσης και λειτουργίας ενός υπολογιστή και να υποστηρίζουν την ενεργή εµπλοκή
των µαθητών και τη δηµιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων που αφορούν τόσο τη
µορφή όσο και τη λειτουργία του υπολογιστή, προτείνουµε ένα πλαίσιο διδασκαλίας
που συνδυάζει αυθεντικές δραστηριότητες και αναζήτηση πληροφοριακού υλικού σε
πηγές. Συγκεκριµένα προτείνουµε ένα σχέδιο µαθήµατος για τη διδασκαλία θεµάτων
σχετικών µε τη δοµή, λειτουργία και αναβάθµιση του υπολογιστή, όπου οι µαθητές
αναζητούν και χρησιµοποιούν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές (σχολικό εγχειρίδιο
που θεωρητικά προσεγγίζει τη δοµή και λειτουργία ενός υπολογιστή, εκπαιδευτικό
λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. που συνδυάζει θεωρητικές πληροφορίες µε στοιχεία από την
αγορά υπολογιστών και παρέχει ένα εικονικό εργαστήριο, πηγές από το ∆ιαδίκτυο που
παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά υπολογιστών), και εµπλέκονται
σε αυθεντικές δραστηριότητες καθώς περιεργάζονται έναν πραγµατικό υπολογιστή,
συναρµολογούν έναν υπολογιστή στο εικονικό εργαστήριο του ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. και
αναζητούν προσφορές πραγµατικών υπολογιστών στο ∆ιαδίκτυο. Επίσης, οι µαθητές
συνεργάζονται για να απαντήσουν σε κάποια ερωτήµατα και µετά την ολοκλήρωση
της δραστηριότητας αυτοαξιολογούν τις γνώσεις τους. Στόχος του µαθήµατος είναι να
καλυφθούν διαφορετικές πτυχές στο θέµα της λειτουργίας και αναβάθµισης ενός
υπολογιστή που αφορούν τόσο την τεχνολογική διάσταση της αρχιτεκτονικής ενός
υπολογιστή, όσο και την κοινωνική διάσταση των «ηλεκτρονικών σκουπιδιών» που
αναπόφευκτα δηµιουργούνται από την ταχύτατη εξέλιξη του υλικού του. Το
προτεινόµενο σενάριο ακολουθεί τη δοµή ενός WebQuest επεκτείνοντας (α) τις
προτεινόµενες πηγές αναζήτησης υλικού και εκτός του ∆ιαδικτύου, καθώς και (β) τη
δράση των µαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες όπου έχουν τη δυνατότητα να
εφαρµόσουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και να πειραµατιστούν. Το σενάριο
µαθήµατος «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» χρησιµοποιήθηκε στη Β’
Γυµνασίου τη σχολική χρονιά 2004-2005 στο 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ WEBQUEST
Η δοµή ενός WebQuest περιλαµβάνει πεδία τα οποία στοχεύουν να εισάγουν
βηµατικά το µαθητή στο θέµα της δραστηριότητας, να τον ενηµερώσουν για το ρόλο
που θα αναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν και έµµεσα να κατευθύνουν την εργασία
του. Κατά τη σχεδίαση ενός WebQuest ο καθηγητής θέτει το σκοπό και τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα του µαθήµατος, τις πρωτογενείς πηγές στις οποίες οι
µαθητές θα αναζητήσουν υλικό, τα ερωτήµατα που θα οριοθετήσουν και θα
κατευθύνουν τη διερεύνηση των µαθητών προς τα προσκοκώµενα αποτελέσµατα.
Επιπλέον, η πλήρης περιγραφή ενός WebQuest περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν
στον τρόπο οργάνωσης και εφαρµογής του σεναρίου στην τάξη παρέχοντας οδηγίες
για τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων της δραστηριότητας αλλά και συµβουλές σε
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εκπαιδευτικούς που πιθανά να το χρησιµοποιήσουν. Πιο συγκεκριµένα ένα σενάριο
µαθήµατος WebQuest περιλαµβάνει τα παρακάτω πεδία:
• Εισαγωγή: γενική εισαγωγή στη δραστηριότητα και στο θέµα του µαθήµατος µε
έναν ελκυστικό τρόπο που να προετοιµάζει το µαθητή και να προκαλεί το
ενδιαφέρον του.
• Εργασία: παρουσιάζει το ρόλο των µαθητών και ορίζει την εργασία που πρόκειται
να αναλάβουν.
• ∆ιαδικασία: περιγράφει πως οι µαθητές θα πραγµατοποιήσουν / επιτελέσουν την
εργασία τους. Η περιγραφή πρέπει να περιλαµβάνει ξεκάθαρα βήµατα,
προτεινόµενες πηγές, και συγκεκριµένα εργαλεία για την αναζήτηση και
οργάνωση της πληροφορίας.
• Αξιολόγηση: περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων του µαθήµατος, θέτει
κριτήρια αξιολόγησης.
• Συµπέρασµα: συνοψίζει αυτά που οι µαθητές πέτυχαν ή έµαθαν κατά την
εκπόνηση της δραστηριότητας ή του µαθήµατος.
• Η σελίδα του καθηγητή: οδηγίες εφαρµογής του σεναρίου προς εκπαιδευτικούς.
Όσον αφορά στο φύλλο εργασίας µε το οποίο οι µαθητές εργάζονται στη διάρκεια του
µαθήµατος, αυτό συνήθως περιλαµβάνει τα πεδία: Εισαγωγή, Εργασία, ∆ιαδικασία,
Συµπέρασµα. Ο σχεδιασµός σεναρίων µαθηµάτων WebQuest είναι αρκετά
διαδεδοµένος και εδώ αξίζει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν άτυπες κοινότητες
εκπαιδευτικών που ανταλάσσουν WebQuest, στη µορφή που παρουσιάστηκε
παραπάνω, και εµπειρίες από την εφαρµογή τους στην τάξη µέσα από το πεδίο “σελίδα
του καθηγητή” που αυτά περιλαµβάνουν. ∆ιάφοροι δικτυακοί τόποι υποστηρίζουν
αυτές τις κοινότητες, επιτρέποντας την κατάθεση και απόκτηση WebQuest
δραστηριοτήτων σε ποικίλα γνωστικά αντικείµενα για διαφορετικές βαθµίδες
εκπαίδευσης (WebQuest Πηγές, 2005). ∆είγµατα WebQuest παρουσιάστηκαν και στα
(Παπανικολάου, 2004, Χαρδαλούπα, 2004).
Κρίσιµα σηµεία στο σχεδιασµό WebQuest αποτελούν: (α) η εκπαιδευτική αξία του
έργου: µε στόχο τη διαθεµατικότητα, (β) η προσωπική αξία για τους µαθητές, (γ) η
ποιότητα των προτεινόµενων πηγών στο ∆ιαδίκτυο, (δ) οι χρονικές απαιτήσεις του
έργου σε σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, (ε) οι δυνατότητες πρόσβασης
και διαθεσιµότητα πληροφοριακού υλικού, (στ) η έκταση του προτεινόµενου θέµατος,
(ζ) η καινοτοµία και πρωτοτυπία του θέµατος.
Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η επιλογή των προτεινόµενων πηγών στις οποίες
θα βασιστεί η αναζήτηση πληροφορίας από τους µαθητές επηρεάζει σηµαντικά την
επίτευξη των στόχων του µαθήµατος και θα πρέπει να γίνεται µε άξονες:
• το περιεχόµενό τους, ώστε τα θέµατα που περιλαµβάνουν να είναι σχετικά µε τη
δραστηριότητα των µαθητών, το υλικό τους να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των
µαθητών, και η παρουσίαση των θεµάτων να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και
ελκυστική για τους µαθητές,
• τη µορφή τους (σχεδιασµός site), ώστε η πολυπλοκότητά τους να ανταποκρίνεται
στις δεξιότητες πλοήγησης των µαθητών.
Στη συνέχεια παρουσιάζουµε ένα WebQuest σενάριο µαθήµατος στο οποίο ως
βασικές πηγές χρησιµοποιούνται το σχολικό βιβλίο, εκπαιδευτικό λογισµικό
∆.Ε.Λ.Υ.Σ. και το ∆ιαδίκτυο µε στόχο να καλυφθούν διάφορες πτυχές στο θέµα της
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λειτουργίας και αναβάθµισης ενός υπολογιστή και οι µαθητές να εµπλακούν σε
αυθεντικές δραστηριότητες. Οι µαθητές µέσα από την αλληλεπίδραση µε το λογισµικό
∆.Ε.Λ.Υ.Σ. αντλούν πληροφορίες σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
µονάδων ενός υπολογιστή και συνθέτουν οι ίδιοι έναν υπολογιστή, ενώ µέσα από το
∆ιαδίκτυο αντλούν υλικό σχετικά µε τις τρέχουσες προδιαγραφές ενός υπολογιστή,
υλικό που ανανεώνεται διαρκώς λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας.
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»
Το σενάριο µαθήµατος «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή»
εφαρµόστηκε στην Β’Γυµνασίου κατά το σχολικό έτος 2004-2005, στο 3ο Γυµνάσιο
Ηρακλείου Αττικής, στο Κεφάλαιο «Τα µέρη του Υπολογιστή», Μάθηµα «Στο
Εσωτερικό του Υπολογιστή» και µέρος του Μαθήµατος «Η περιφερειακή µνήµη» που
σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα καλύπτουν 6 διδακτικές ώρες. Το συγκεκριµένο
σενάριο κάλυψε τέσσερις διδακτικές ώρες. Οι µαθητές έχουν ήδη διδαχθεί κάποια
θεωρητικά στοιχεία για την κύρια µνήµη του υπολογιστή και τον επεξεργαστή και
έχουν µελετήσει το σχετικό µάθηµα από το σχολικό βιβλίο. Επίσης, στο προηγούµενο
µάθηµα οι µαθητές είδαν το εσωτερικό ενός παλιού υπολογιστή όπου αναγνώρισαν τη
µητρική πλακέτα, τη µνήµη RAM, τον επεξεργαστή, το σκληρό δίσκο, τον οδηγό
δισκέτας, τις κάρτες επέκτασης.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι µαθησιακοί στόχοι του σεναρίου «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του
Υπολογιστή» στην Β’ Γυµνασίου είναι: οι µαθητές να είναι σε θέση (α) να
αναγνωρίζουν τις µονάδες και τα διάφορα εξαρτήµατα που απαρτίζουν έναν
υπολογιστή καθώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, (β) να περιγράφουν τον
τρόπο που οι µονάδες ενός υπολογιστή επικοινωνούν και συνεργάζονται, (γ) να
αναφέρουν τις µονάδες ενός υπολογιστή που επιδέχονται αναβάθµιση, και (γ) να
αναγνωρίσουν την ταχύτατη εξέλιξη των υπολογιστών και το πρόβληµα που
προκύπτει από τα «ηλεκτρονικά σκουπίδια» που αναπόφευκτα δηµιουργούνται.
Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των παραπάνω στόχων ήταν το
σχολικό βιβλίο, το εκπαιδευτικό λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ., και συγκεκριµένοι δικτυακοί
τόποι στο ∆ιαδίκτυο. Το σχολικό βιβλίο παρέχει γενικές θεωρητικές πληροφορίες
σχετικές µε τις βασικές µονάδες ενός υπολογιστή και αναφέρεται συνοπτικά στη
λειτουργία τους. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
µονάδων ενός υπολογιστή, όπως ταχύτητα επεξεργαστή, τύπους κύριας µνήµης, µαζί
µε πληροφορίες για το πως αυτά παρουσιάζονται στην αγορά αναφέρονται στο
λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. Τέλος, σε διάφορους δικτυακούς τόπους συναντάµε πρακτικές
οδηγίες-συµβουλές για την αγορά και αναβάθµιση υπολογιστή, όπως στην
εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας αλλά και σε διάφορους δικτυακούς
τόπους εταιρειών. Οι δικτυακοί τόποι που προτείνονται είναι αρκετοί µε στόχο να
καλύψουν ένα ανοµοιογενές κοινό ως προς τις δεξιότητες χρήσης υπολογιστή και
πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο, όπως συνήθως παρατηρείται σε µια σχολική τάξη.
To φύλλο εργασίας της συγκεκριµένης δραστηριότητας µε το οποίο εργάστηκαν οι
µαθητές, περιλαµβάνει τα πεδία: Εισαγωγή, Εργασία, Πηγές, ∆ιαδικασία, Αξιολόγηση,

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Μάϊος 2005

Συµπέρασµα, του WebQuest «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» όπως
αυτά εµφανίζονται στην Εικόνα 1.. Οι µαθητές ενηµερώνονται για το θέµα της
δραστηριότητας από την Εισαγωγή, για το ρόλο που θα αναλάβουν από την Εργασία,
για την εργασία που θα εκπονήσουν από τη ∆ιαδικασία. Στο συγκεκριµένο WebQuest,
οι µαθητές αναλαµβάνουν να απαντήσουν σε συγκεκριµένες ερωτήσεις
χρησιµοποιώντας αρχικά το λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. και στη συνέχεια ορισµένες πηγές
από το ∆ιαδίκτυο οι οποίες αναφέρονται στο πεδίο Πηγές. Η αναζήτηση υλικού στο
∆.Ε.Λ.Υ.Σ. έχει ως στόχο να υπενθυµίσει στους µαθητές κάποια θεωρητικά θέµατα για
τη λειτουργία του επεξεργαστή και της µνήµης και να τους δώσει στοιχεία για
πραγµατικούς επεξεργαστές και chip µνήµης (∆ιαδικασία - Ερωτήσεις 1 και 2). Στη
συνέχεια οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν την Ερώτηση 3 και να εργαστούν µε
την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας ώστε να αποκτήσουν µία συνολική
εικόνα ενός σύγχρονου υπολογιστή. Τέλος, οι µαθητές καλούνται να εντοπίσουν και
να επιλέξουν προσφορές Η/Υ στο ∆ιαδίκτυο (µε βάση τις πηγές που προτείνονται στο
πεδίο Πηγές) ώστε να συνδέσουν θεωρία και πράξη αναγνωρίζοντας στα διαφηµιστικά
τα χαρακτηριστικά των βασικών µονάδων ενός υπολογιστή (∆ιαδικασία - Ερώτηση 4).
Η αξιολόγηση στο συγκεκριµένο WebQuest επιλέξαµε να πραγµατοποιηθεί από τους
ίδιους τους µαθητές ως µια µορφή αυτοαξιολόγησης, ώστε να συµµετάσχουν ενεργά
και σε αυτή τη φάση του µαθήµατος (Αξιολόγηση). Εναλλακτικά θα µπορούσαµε να
θέσουµε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων να αξιολογήσουµε σε
ποιό βαθµό επιτεύχθηκαν οι µαθησιακοί στόχοι του συγκεκριµένου µαθήµατος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Όπως προαναφέρθηκε η πρόταση διδασκαλίας σχεδιάστηκε για να εφαρµοστεί σε
µαθητές της Β’ Γυµνασίου. Συγκεκριµένα, συµµετείχαν 14 µαθητές. Οι µαθητές
οργανώθηκαν σε οµάδες των δύο ατόµων, και εργάστηκαν στους υπολογιστές σε όλη
τη διάρκεια του µαθήµατος. Το µάθηµα ξεκίνησε µε συζήτηση µεταξύ µαθητών και
καθηγήτριας σχετικά µε τους στόχους του µαθήµατος, το φύλλο εργασίας, και την
εργασία των µαθητών.
Το µάθηµα και η δραστηριότητα των µαθητών δοµήθηκε σε τέσσερις φάσεις. Στην
πρώτη φάση οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες στο ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. σχετικά µε τον
επεξεργαστή και τη µνήµη, ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις 1, 2 (πεδίο ∆ιαδικασία
στην Εικόνα 1) και να εξοικειωθούν µε βασικές έννοιες της λειτουργίας και των
χαρακτηριστικών τους. Στο τέλος της φάσης αυτής η καθηγήτρια συνεργάστηκε µε
τους µαθητές και απάντησαν στις ερωτήσεις εντοπίζοντας τα σχετικά εδάφια στο
λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. Η φάση ολοκληρώθηκε µε τους µαθητές να τοποθετούν µνήµη
RAM και επεξεργαστή σε έναν υπολογιστή στο εικονικό εργαστήριο του ∆.Ε.Λ.Υ.Σ.
και να απαντούν στις σχετικές ασκήσεις αξιολόγησης που διαθέτει το λογισµικό.
Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες σχετικά µε το
θέµα της σύνθεσης (τα βασικά εξαρτήµατα που πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος
υπολογιστής) και αναβάθµισης ενός υπολογιστή στην Εκπαιδευτική Πύλη του
Υπουργείου Παιδείας, ώστε να απαντήσουν στην ερώτηση 3 (πεδίο ∆ιαδικασία στην
Εικόνα 1). Οι µαθητές επέλεξαν να παρουσιάσουν στην τάξη συγκεκριµένα
εξαρτήµατα του υπολογιστή που συνέθεσαν και τα χαρακτηριστικά τους. Σε αυτό το
σηµείο έγινε µια διαπραγµάτευση, στην οποία συµµετείχε και η καθηγήτρια, που
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στόχο είχε η επιλογή των θεµάτων από τις οµάδες των µαθητών να καλύπτει όλες τις
µονάδες ενός υπολογιστή. Οι µαθητές ξεκίνησαν να δουλεύουν την εργασία στο
εργαστήριο και την ολοκλήρωσαν στο σπίτι χρησιµοποιώντας υλικό που εντόπισαν (α)
στο ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. και κατέγραψαν στο φύλλο εργασίας τους, (β) στο σχολικό βιβλίο, (γ)
στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (τύπωσαν τις πληροφορίες που
χρειάζονταν). Στη συνέχεια, οι οµάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους. Στη διάρκεια
των παρουσιάσεων οι µαθητές χρησιµοποίησαν εξαρτήµατα από τον παλιό υπολογιστή
που διαθέτει το εργαστήριο τα οποία είχαν ήδη αναγνωρίσει και περιεργαστεί σε
προηγούµενο µάθηµα. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε τη χρησιµότητα
συγκεκριµένων µονάδων/συσκευών και κριτήρια επιλογής τους κατά την αγορά και
αναβάθµιση ενός υπολογιστή, όπως π.χ. ταχύτητα επεξεργαστή, χωρητικότητα µνήµης.
Στην επόµενη φάση, οι µαθητές αναζήτησαν στο ∆ιαδίκτυο προσφορές Η/Υ στις
οποίες προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τις βασικές µονάδες των υπολογιστών και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ώστε να απαντήσουν στην ερώτηση 4 (πεδίο
∆ιαδικασία στην Εικόνα 1). Σε αυτή τη φάση οι µαθητές καλούνται να συγκρίνουν τα
ευρήµατά τους µε τα στοιχεία που κατέγραψαν από το ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. σχετικά µε την
ταχύτητα, τον τύπο σύγχρονων επεξεργαστών και µνήµης RAM. Ακολούθησε
συζήτηση σχετικά µε την ταχύτητα εξέλιξης των υπολογιστών και τα «ηλεκτρονικά
σκουπίδια» που αναπόφευκτα δηµιουργούνται. Επίσης, σε αυτή τη φάση
σχολιάστηκαν θέµατα σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να
εφαρµόζουµε για την αξιολόγηση των δικτυακών τόπων και της πληροφορίας που
εντοπίζουµε στο ∆ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, η ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης
και η ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου ήταν δύο από τα κριτήρια που οι µαθητές
εφάρµοσαν στην επιλογή των δικτυακών τόπων.
Στην τελευταία φάση οι µαθητές τύπωσαν τις προσφορές που εντόπισαν στο
∆ιαδίκτυο και συνεργάστηκαν ώστε να προτείνουν τον πιο «γρήγορο» υπολογιστή
αλλά και µία οικονοµική λύση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός µαθητή.
Συγκεκριµένα στη διάρκεια της συνεργασίας τους κατέγραψαν τις εργασίες στις οποίες
πρόκειται να χρησιµοποιήσουν υπολογιστή ώστε να προσδιορίσουν και τις απαιτήσεις
τους σε υλικό, για παράδειγµα τα παιχνίδια είναι συχνά µεγάλα προγράµµατα µε
σύνθετα γραφικά που καταλαµβάνουν αρκετό χώρο στο δίσκο, απαιτούν αρκετή
µνήµη, και µεγάλη ταχύτητα επεξεργαστή. Εφαρµογές-εργασίες στις οποίες
συµφώνησαν οι µαθητές είναι παιχνίδια, πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο, επεξεργασία
εικόνας-φωτογραφίας, πρόγραµµα ζωγραφικής, επεξεργαστή κειµένου. Με βάση
λοιπόν τις απαιτήσεις τους και τα χρήµατα που διαθέτουν, οι µαθητές σύγκριναν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπολογιστών στις προσφορές που εντόπισαν και
κατέληξαν να προτείνουν δύο από τις προσφορές ως κατάλληλες για έναν µαθητή.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σε όλη τη διάρκεια των τεσσάρων διδακτικών ωρών οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά
και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπόνηση των εργασιών που ανέλαβαν. Οι
µαθητές εργάστηκαν µε ενθουσιασµό µε το λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. και χαρακτήρισαν
ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, χρήσιµη και πρακτική την παρουσίαση των θεµάτων και
ευχάριστη την εργασία στο εικονικό εργαστήριο και γενικότερα στο συγκεκριµένο
περιβάλλον. Ιδιαίτερα η παροχή άµεσης ανατροφοδότησης στις πράξεις των µαθητών
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κατά τον πειραµατισµό τους στο εικονικό εργαστήριο (ηχητικά µηνύµατα σωστού λάθους) ενθάρρυνε την ενεργητική συµµετοχή τους, και ανανέωσε το ενδιαφέρον τους
για το υλικό ενός υπολογιστή.
Οι µαθητές απάντησαν τις ερωτήσεις 1, 2, του φύλλου εργασίας χωρίς να
δυσκολευτούν ιδιαίτερα στον εντοπισµό της κατάλληλης πληροφορίας στο λογισµικό
∆.Ε.Λ.Υ.Σ. Σε συγκεκριµένα θέµατα όπως ο τρόπος µε τον οποίο µετράµε την
ταχύτητα ενός επεξεργαστή, οι µαθητές ζήτησαν περισσότερες διευκρινίσεις ώστε να
αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας ενός επεξεργαστή. Η αναζήτηση υλικού στην
Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε την αναβάθµιση ενός
υπολογιστή (ερώτηση 4) δυσκόλεψε κάπως τους µαθητές λόγω της ορολογίας που
χρησιµοποιεί και στοιχείων που αναφέρει από την εσωτερική λειτουργία του
υπολογιστή (τις οποίες συνήθως επαρκώς επεξηγεί) µε τα οποία οι νεαροί µαθητές δεν
είναι εξοικειωµένοι. Ωστόσο οι πληροφορίες που παρέχει ο συγκεκριµένος δικτυακός
τόπος είναι αρκετά πρακτικές και απλά διατυπωµένες και η καθηγήτρια τις αξιοποίησε
για να συζητήσει µε τους µαθητές επιπλέον θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία και
αναβάθµιση του υπολογιστή, όπως τι σηµαίνει ένας πολύ γρήγορος επεξεργαστής για
τη συνολική απόδοση ενός υπολογιστή, την επιλογή καρτών µνήµης RAM, τη
διαχείριση της µνήµης και του δίσκου κατά την εκτέλεση προγραµµάτων.
Από την παρατήρηση της δραστηριότητας των µαθητών στη διάρκεια του
µαθήµατος διαπιστώθηκε ότι σε περιπτώσεις που οι µαθητές χρησιµοποίησαν έναν
επεξεργαστή κειµένου για την αντιγραφή-επικόλληση πληροφορίας από το ∆ιαδίκτυο
συχνά αντέγραφαν όσο το δυνατό περισσότερο υλικό χωρίς να αξιολογούν και να
επιλέγουν την πληροφορία που χρειάζονταν. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που
επιλέχθηκε η καταγραφή των απαντήσεών τους µε µολύβι πάνω στο φύλλο εργασίας.
Οι µαθητές συνάντησαν δυσκολίες στην τέταρτη ερώτηση όπου χρειάστηκε να
αναζητήσουν υλικό σε πολλές πηγές στο ∆ιαδίκτυο. Η διαδικασία επιλογής δικτυακών
τόπων ήταν µια χρονοβόρα διαδικασία που κάποιες φορές αποθάρρυνε τους µαθητές,
όταν για παράδειγµα ο δικτυακός τόπος που επέλεγαν δεν εµφανιζόταν ή όταν δεν είχε
τις αναµενόµενες πληροφορίες ή όταν η µηχανή αναζήτησης επέστρεφε πάρα πολλά
αποτελέσµατα. Η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα για τον εντοπισµό προσφορών
Η/Υ αλλά ιδιαίτερα χρήσιµη για την εξοικείωση των µαθητών µε τη διαδικασία
αναζήτησης υλικού από το ∆ιαδίκτυο. Η καθηγήτρια αξιοποίησε αυτή την εµπειρία
των µαθητών για να θέσει το θέµα της αναζήτησης υλικού στο ∆ιαδίκτυο και της
αξιολόγησης της πληροφορίας που εντοπίζουµε σε αυτό. Η εµπειρία αυτή έδειξε ότι
ιδιαίτερα σε µαθητές που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το ∆ιαδίκτυο αρχικά η πλοήγησή
τους πρέπει να περιορίζεται σε έναν µε δύο συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους και
σταδιακά να επεκτείνεται σε άλλους.
ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ...
Εισαγωγή. Οι προσφορές για αγορά υπολογιστών πολλές... Τα κείµενα των προσφορών γεµάτα
άγνωστες λέξεις όπως CPU 3 GHz, RAM, HD, modem 56Κ… Θα θέλατε να κάνετε µια βόλτα
στο εσωτερικό του υπολογιστή σας και να ακολουθήσετε εκατοµµύρια 0000 και 11111 στην
πορεία τους από τη µνήµη προς τον επεξεργαστή και όπου αλλού σας οδηγήσουν;
Εργασία. Η εργασία που θα αναλάβετε είναι να συνθέσετε έναν υπολογιστή ο οποίος θα σας
είναι χρήσιµος στις καθηµερινές σας εργασίες. Ερωτήµατα λοιπόν που θα πρέπει να απαντήσετε
είναι σε ποιές εργασίες σκοπεύετε να χρησιµοποίησετε έναν υπολογιστή και ποιές είναι οι
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ανάγκες ενός υπολογιστή για να λειτουργήσει, δηλαδή ποιές είναι οι βασικές του µονάδες. Στη
συνέχεια να αναζητήσετε στο ∆ιαδίκτυο περιγραφές υπολογιστών προσπαθώντας να
αποκωδικοποιήσετε από αυτές τα εξαρτήµατά τους και να τα συνδέσετε µε τις µονάδες που ήδη
γνωρίζετε ότι πρέπει να διαθέτει ένας υπολογιστής. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας, θα
µπορείτε να επιλέξετε εσείς τον υπολογιστή που σας χρειάζεται!
Πηγές. Λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ.
Συµβουλές για την αγορά και αναβάθµιση υπολογιστή από την Εκπαιδευτική Πύλη Υπουργείου
Παιδείας http://www.e-yliko.gr/pc-use/agora.htm
Παρουσίαση βασικών συσκευών του Η/Υ µε σπουδαιότερη των απλή παρουσίαση της
συνεργασίας της CPU µε τις άλλες συσκευές στο εσωτερικό της κεντρικής µονάδας, από το
δικτυακό τόπο του Κέντρου ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείου Τεχνολογίας:
http://www.tmth.edu.gr/el/virtual/computers.html
Συµβουλές για την αγορά υπολογιστή από το Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα
ΜΜΕ,
Τµήµα
∆ηµοσιογραφίας
&
ΜΜΕ
Α.Π.Θ
http://pacific.jour.auth.gr/articles/article1.HTM
Εταιρείες πώλησης υπολογιστών: ΙΒΜ, APPLE, COMPAQ, TOSHIBA, ΑLTEC, ΠΛΑΙΣΙΟ,
ONEWAY, MULTIRAMA, ...
Περιοδικά υπολογιστών: RAM, Computer για όλους
Μηχανές αναζήτησης http://www.google.com.gr, http://www.in.gr (Λέξεις κλειδιά: «Προσφορά
υπολογιστή», «αγορά υπολογιστή», «πωλήσεις υπολογιστών»)
Μηχανές αναζήτησης για παιδιά: Yahooligans Search Engine http://www.yahooligans.com ,
KidsConnect http://www.ala.org/ICONN/AskKC.html
∆ιαδικασία. Η εργασία σας είναι να αναζητήσετε πληροφορίες, χρησιµοποιώντας τις πηγές που
σας προτείνονται για να αναγνωρίσετε τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή, της µνήµης RAM,
και να τοποθετήσετε στη µητρική πλακέτα ενός υπολογιστή, µνήµη RAM και επεξεργαστή. Στη
συνέχεια, να παρουσιάσετε τα βασικά εξαρτήµατα ενός πραγµατικού υπολογιστή και να
προτείνετε πως µπορείτε να τον αναβαθµίσετε. Τέλος, να αναζητήσετε στο ∆ιαδίκτυο, να
επιλέξετε και να τυπώσετε µια προσφορά υπολογιστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.
1. Στο εκπαιδευτικό λογισµικό ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. και µέσα από τις «εσωτερικές µονάδες» να επιλέξετε
τον επεξεργαστή. Να προσπαθήσετε µέσα από τις πληροφορίες που παρέχει το ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. να
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Ποιός ο ρόλος του επεξεργαστή στη λειτουργία του υπολογιστή;
.......................................................................................................................................
Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επεξεργαστή;
.......................................................................................................................................
Πως µετράµε την ταχύτητα ενός επεξεργαστή;
.......................................................................................................................................
Από τι εξαρταται η ταχύτητα ενός επεξεργαστή;
................................................................................................................................
Να αναφέρετε εταιρείες που κατασκευάζουν επεξεργαστές:
......................................................................................................................................
Να αναφέρετε έναν σύγχρονο επεξεργαστή ............................................
Eπηρεάζει ο επεξεργαστής την απόδοση του Η/Υ;
......................................................................................................................................
2. Xρησιµοποιώντας τα στοιχεία που σας δίνει το ∆.Ε.Λ.Υ.Σ. να προσπαθήσετε να περιγράψετε
συνοπτικά το ρόλο της µνήµης RAM κατά τη λειτουργία του υπολογιστή.
.......................................................................................................................................
Σε τι µετράµε τη χωρητικότητά της RAM ; .........................................................
Σε τι µετράµε την ταχυτητά της RAM;..............................................................
Eπηρεάζει η µνήµη RAM την απόδοση του Η/Υ;
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.......................................................................................................................................
Αναφέρετε τύπους RAM
.......................................................................................................................................
Τοποθέτηση επεξεργαστή και RΑΜ στη µητρική πλακέτα, στο εικονικό εργαστήριο. Κατάθεση
ασκήσεων αξιολόγησης.
3. Να εντοπίσετε και να παρουσιάσετε τα βασικά εξαρτήµατα (µονάδες - συσκευές) που θα
θέλατε να διαθέτει ο υπολογιστής σας και τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση αναβάθµισης
ποιά από αυτά θα επιλέγατε να διατηρήσετε και ποιά να αναβαθµίσετε; Συµβουλευτείτε την
Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας.
4. Να εντοπίσετε στο ∆ιαδίκτυο µία προσφορά υπολογιστή και να αναγνωρίσετε σε αυτή τα
βασικά εξαρτήµατα ενός υπολογιστή όπως αυτά περιγράφονται στην Εκπαιδευτική Πύλη του
Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια να ελέγξετε και αν χρειάζεται να ενηµερώσετε τις
απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις 1,2 σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
σύγχρονων επεξεργαστών και µνήµης RAM (ταχύτητα, τύπος, εταιρεία).
Αξιολόγηση. Να βαθµολογήσετε τον εαυτό σας σε αυτή την εργασία σηµειώνοντας µε «x» τις
ερωτήσεις που είστε σε θέση να απαντήσετε:
Είµαι σε θέση
να αναφέρω τις βασικές µονάδες ενός υπολογιστή και να εντοπίσω τη θέση τους στην
κεντρική µονάδα
να περιγράψω το ρόλο του επεξεργαστή κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος
να εντοπίσω τη θέση του επεξεργαστή στην κεντρική µονάδα
να αναφέρω πως µετριέται η ταχύτητά του
να συγκρίνετε ταχύτητες πραγµατικών σύγχρονων επεξεργαστών
να αναφέρω τρεις επεξεργαστές που κυκλοφορούν στην αγορά
να περιγράψω πως η ταχύτητα του επεξεργαστή επηρεάζει την απόδοση ενός υπολογιστή
να περιγράψω το ρόλο της µνήµης RAM κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος
να εντοπίσω τη θέση της µνήµης RAM στην κεντρική µονάδα
να αναφέρω πως µετριέται η χωρητικότητα της RAM
να συγκρίνω κάρτες µνήµης RAM ως προς την ταχύτητα και τη χωρητικότητά τους
να αναφέρω τύπους µνήµης RAM
να περιγράψω πως η χωρητικότητα της RAM επηρεάζει την απόδοση ενός υπολογιστή
να περιγράψω το ρόλο της περιφερειακής µνήµης στη λειτουργία του υπολογιστή
να αναφέρω είδη περιφερειακής µνήµης που πρέπει να δαθέτει ένας υπολογιστής
να συγκρίνω την περιφερειακή µνήµη µε τη µνήµη RAM
να συγκρίνω είδη περιφερειακής µνήµης (σκληρός δίσκος, δισκέτα, CD, DVD) ως προς τη
χωρητικότητά τους
Συµπέρασµα. Συγχαρητήρια! Μόλις κάνατε τα πρώτα σας βήµατα στο εσωτερικό του
υπολογιστή! Σύντοµα θα µπορείτε να διαβάζετε και τα πιο δυσνόητα διαφηµιστικά φυλλάδια
υπολογιστών, να αναγνωρίζετε τι σας προσφέρουν και να επιλέγετε αυτά που χρειάζεστε!
Η σελίδα του καθηγητή. Το συγκεκριµένο WebQuest µπορεί να δοθεί στη µορφή που είναι στους
µαθητές οι οποίοι θα διαβάσουν και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονται µέχρι και την
‘Αξιολόγηση’. Προτείνεται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος o καθηγητής να κάνει ολιγόλεπτες
παρουσιάσεις για θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των µονάδων και τη µεταξύ τους
συνεργασία. Επίσης θέµατα που αφορούν στη χρήση µηχανών αναζήτησης και θεµατικών
καταλόγων αλλά και στην αξιολόγηση της πληροφορίας που εντοπίζεται στο ∆ιαδίκτυο είναι
ιδιαίτερα σηµαντικά και πρέπει να επισηµανθούν στους µαθητές. Ωστόσο, οι παρουσιάσεις
προτείνεται να βασίζονται στη δραστηριότητα των µαθητών ως ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις
και στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Στον υπόλοιπο χρόνο ο ρόλος του καθηγητή είναι
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υποστηρικτικός και συµβουλευτικός. Οι µαθητές εργάζονται ατοµικά ή σε οµάδες των δύο
ατόµων.
Το WebQuest «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» προτείνεται να
χρησιµοποιηθεί στη Β’Γυµνασίου στο Κεφάλαιο 3 «Τα µέρη του Υπολογιστή» - µάθηµα «Στο
Εσωτερικό του Υπολογιστή» και µέρος του µαθήµατος «Η περιφερειακή µνήµη» και να
καλύψει τέσσερις από τις έξι διδακτικές ώρες που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα.
Συγκεκριµένα, στην Β’ Γυµνασίου στόχος είναι η ενηµέρωση των µαθητών σχετικά µε τις
βασικές µονάδες ενός υπολογιστικού συστήµατος, τη λειτουργία τους καθώς και κάποια
πρακτικά θέµατα που αφορούν στην αγορά/αναβάθµιση ενός υπολογιστή. Επίσης ένας ακόµα
στόχος είναι η αναγνώριση από τους µαθητές της ταχύτατης εξέλιξης των υπολογιστών και η
ευαισθηοποίησή τους σε θέµατα σχετικά µε τα «ηλεκτρονικά σκουπίδια» που αναπόφευκτα
δηµιουργούνται και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Συγχρόνως οι µαθητές εξοικειώνονται
µε την διαδικασία της εντοπισµού και αξιολόγησης πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο. Η αναζήτηση
υλικού αρχικά περιορίζεται σε συγκεκριµένους προτεινόµενους δικτυακούς τόπους και ανάλογα
µε το επίπεδο των µαθητών επεκτείνεται και στο ∆ιαδίκτυο µέσω των προτεινόµενων µηχανών
αναζήτησης.
Η αξιολόγηση στο συγκεκριµένο WebQuest επιλέξαµε να πραγµατοποιηθεί από τους ίδιους
τους µαθητές ως µια µορφή αυτοαξιολόγησης, ώστε να συµµετάσχουν ενεργά και σε αυτή τη
φάση του µαθήµατος.

Εικόνα 1: ∆οµικά στοιχεία WebQuest «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του
Υπολογιστή»
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