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Περίληψη: Στη σηµερινή εποχή η πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους
τοµείς της επιστήµης συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην εξέλιξή της. Οι νέες
τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και έκφρασης. Οι µαθητές
µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε πηγές για
οποιοδήποτε θέµα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παρέχει τη δυνατότητα συνδυασµού
µάθησης και διασκέδασης, διαθέτοντας στο µαθητή µια πληθώρα εφαρµογών όπως το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τις µηχανές αναζήτησης και τα παιχνίδια. Σηµαντική
παράµετρος της πληροφορικής στην εκπαίδευση είναι η παραγωγή και
χρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού ως µαθησιακό εργαλείο. Απαραίτητη
είναι όµως η παρουσία του εκπαιδευτικού καθώς πρέπει να θέτονται περιορισµοί στη
χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι
συντονιστικός καθώς και να αποτελεί αρωγό και φίλο της µάθησης.

1. Εισαγωγή
Μαθητής… ορισµός λέξης; Αυτός που µαθαίνει. Αυτός που δέχεται ερεθίσµατα και
αντιδρά ανάλογα σε αυτά. Εκείνος που προσπαθεί να τα καταλάβει, να τα
επεξεργαστεί και να απορρίψει ή να δεχτεί κάποια από αυτά.
Όµως µπορούµε να πούµε ότι η εξήγηση που εµείς οι δάσκαλοι δίνουµε είναι
επαρκής; Προσπαθούµε, χρησιµοποιώντας τα ταλέντα του, να το παρακινήσουµε
προς τη σωστή κατεύθυνση;
Η αλήθεια είναι πως τα πράγµατα έχουν σαφώς αλλάξει. Τα παιδιά διψούν για
νέα πράγµατα, είναι κατά βάση ανικανοποίητα γιατί διαθέτουν συσκευές ή εργαλεία
θα µπορούσαµε να πούµε που λίγο νωρίτερα χρονικά ήταν οικονοµικώς
απαγορευµένα για τους γονείς. Απαιτούν δηλαδή, ζητάνε, περιµένουν. Το θέµα
λοιπόν είναι πώς να τους µεταδώσουµε τις γνώσεις που οι εκπαιδευτικοί διαθέτουµε,
πώς να τους εξηγήσουµε τα δεδοµένα, πώς να «Μαθαίνουν …πώς να µαθαίνουν».
2. Ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν αναλάβει το ρόλο της εισαγωγής πολλαπλών και
περίπλοκων δεδοµένων, της επεξεργασίας τους και της εξαγωγής των αποτελεσµάτων
από διάφορες συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν τις εντολές – διαταγές
του χρήστη.
Υπάρχει λοιπόν µια «αλυσιδωτή σχέση», µια διασύνδεση, ανάµεσα στο χρήστη
και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απαιτείται, ο πρώτος να γνωρίζει σωστά τις
λειτουργίες του και ο δεύτερος να ρυθµίζει το υλικό (συσκευές) και το λογισµικό του
(εφαρµογές – προγράµµατα) αναλόγως των εντολών. Ο υπολογιστής διαθέτει πολλά
προγράµµατα που βοηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Ας αναφέρουµε ενδεικτικά
ότι µπορούµε να µάθουµε µια ξένη γλώσσα, να διαβάσουµε εφηµερίδα, να
χρησιµοποιήσουµε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Ο ρόλος του λοιπόν είναι και επιβάλλεται να είναι φίλος και αρωγός της
µαθήσεως. Οι τρόποι µετάδοσής του είναι ξεχωριστοί.
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3. Πλεονεκτήµατα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση.
Ο µαθητής πρέπει να γνωρίζει όλους τους τρόπους αναζήτησης δεδοµένων µέσω του
υπολογιστή και φυσικά µέσω του γνωστού µας ∆ιαδικτύου. Για να το πετύχει αυτό
πρέπει να ξέρει τι είναι µια µηχανή αναζήτησης και πως, χρησιµοποιώντας λέξεις –
κλειδιά να βρίσκει την εργασία του δασκάλου ή αυτό που επιθυµεί τη δεδοµένη
στιγµή. Έτσι λοιπόν, αν για παράδειγµα θέλει να βρει πληροφορίες για τους
Ολυµπιακούς αγώνες στην Αθήνα να µπορεί να γράψει: «Ολυµπιακοί αγώνες» +
Αθήνα. Τα αποτελέσµατά του θα είναι συγκεκριµένα και δε θα χάσει τον πολύτιµο
χρόνο του ψάχνοντας. Αν πάλι δε θυµάται τη χρήση ή και την ορθογραφία µιας
λέξης, µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα από τα ποικίλα προγράµµατα λεξικών που
κυκλοφορούν, να πάρει ιδέες, να βρει τα συνώνυµα της λέξης, τα επίθετα ή την
ετυµολογία της.
Οι µαθητές διαθέτουν πλέον όλα τα επίπεδα τεχνολογίας, όπως ψηφιακές
φωτογραφικές µηχανές, σαρωτές, εκτυπωτές και ίσως, επειδή ακριβώς είναι πολύ
δεκτικοί µαθήσεως, να είναι καλύτεροι και τεχνολογικά πιο καταρτισµένοι από εµάς.
Εγκαθιστούν προγράµµατα, µεταφέρουν φωτογραφίες στον Η/Υ από τη φωτογραφική
µηχανή τους, εκτυπώνουν το αποτέλεσµα των ενεργειών τους. Μπορούν λοιπόν να
συλλέξουν τα δεδοµένα τους (π.χ. φωτογραφίες από µια σχολική εκδροµή) και να τα
εκθέσουν σε µια εφαρµογή παρουσιάσεων ή σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας
εικόνων. Άρα θα βρουν ενδιαφέρον να φτιάχνουν και σχολικές εργασίες, να τις
παρουσιάζουν µε υπερηφάνεια και όχι µόνο να σηκώνονται σ’ έναν κενό πίνακα
φοβούµενοι ότι όλοι θα τους κοιτούν!
4. Μάθηση και διασκέδαση.
Είναι πολύ σηµαντικό σ’ αυτές τις ηλικίες να συνδυάζεται η µάθηση µε τη
διασκέδαση. Άλλο ένα παιδί ν΄ αγοράσει µια κάρτα από ένα µαγαζί και να τη χαρίσει,
άλλο να τη φτιάξει ο ίδιος, χρησιµοποιώντας εικόνες, κείµενο και γραφικά που θα
επιλέξει αυτός. Θα µάθει λοιπόν ταυτόχρονα να δουλεύει αλλά και να δίνει χαρά
στους άλλους (αποτέλεσµα της ενέργειας). Ανάµεσα στις εφαρµογές που διαθέτει
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι και η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
το γνωστό σε όλους µας, e-mail. Με αυτό το παιδί µαθαίνει ότι πέρα από αποστολή
και λήψη κειµένου, µπορεί να στείλει και να λάβει ένα βίντεο, µια εικόνα, κινούµενα
σχέδια κτλ. τα οποία να τα µοιραστεί µε φίλους, συµµαθητές.
Εκτός βέβαια από την αρχική ιδέα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µαθαίνει να
γνωρίζει τα όριά του, τι είναι ένας ιός και ποιες αρνητικές συνέπειες µπορεί να έχει
στον Η/Υ το άνοιγµα ή η αποθήκευση ενός συνηµµένου αρχείου. Υπάρχουν λοιπόν
κάποιοι περιορισµοί στη χρήση του. Με τη βοήθεια όµως της τεχνολογίας έχει
εξελιχθεί και η εκπαίδευση. Η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, για παράδειγµα, µέσω
Η/Υ καθιστά πιο εύκολη τη µάθηση, λιγότερο αγχωτική και φυσικά πιο οικονοµική
για κάποιον γονέα που θέλει να προτιµήσει αυτό τον τρόπο µάθησης.
Ακόµα και το παιχνίδι (µε µέτρο βέβαια) πάντοτε βοηθά στη µάθηση. Το παιδί
γίνεται οργανωτικό, ευφυές και πολυµήχανο. Το κινεί ώστε να αποκτήσει ενεργητική
και λογική σκέψη καθώς και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες. Κι όµως το παιχνίδι σε
ηλεκτρονική µορφή έχει και τα θετικά του στοιχεία!
Ας µη ξεχνάµε επίσης ότι υπάρχουν µαθητές που κατοικούν σε
αποµακρυσµένες περιοχές και δεν έχουν ως εκ τούτου τα ίδια ερεθίσµατα και τις ίδιες
προοπτικές µε ένα µαθητή σε µια πόλη. Γι’ αυτόν η ενασχόληση και η εκµάθηση
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µέσω υπολογιστή είναι βασική και ουσιαστική για την τωρινή του κατάσταση και τη
µετέπειτα πορεία του. Θα διδαχθεί τα πάντα. Από λεξικά όπως είπαµε έως
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, θα καλύψει µια τεράστια γκάµα αναζητήσεων της παιδικής
του περιέργειας και φαντασίας. Θα µάθει να συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη, τη
γνώση µε τη µάθηση, το άκουσµα µε το διάβασµα.
Τα παιδιά διαθέτουν µοναδικούς και εξαιρετικούς τρόπους να µαθαίνουν. Από
την κίνηση του δασκάλου και το χαµόγελό του, από τον τρόπο που αυτός
χρησιµοποιεί για να µεταδώσει τις γνώσεις του, µε λίγα λόγια κοιτάζοντας,
ακούγοντας. Σκοπός λοιπόν είναι η σωστή µεθοδολογία και ουσιαστική θεωρία οι
οποίες θα προσδώσουν θετικά συναισθήµατα στο µαθητή, αύξηση του ενδιαφέροντος
του και ανάκληση των ταλέντων του ώστε η µάθηση να µη µείνει στείρα και µη
εποικοδοµητική. Οφείλουµε να του δείξουµε πώς να ανακαλύπτει, πώς να δέχεται και
να απορρίπτει, πώς να εργάζεται οµαδικά αναθέτοντας του εργασίες ως σύνολο και
όχι µόνο ως άτοµο. Πρέπει να παραδεχτούµε παρά την εκπαιδευτική ιδιότητά µας ότι
το µάθηµα µέσω υπολογιστή γίνεται πιο συναρπαστικό και πιο ευχάριστο. ∆ιαθέτει
τη µοναδική ικανότητα να εκτελεί πολλές ταυτόχρονα λειτουργίες: από µουσική και
βίντεο, µέχρι παρουσιάσεις και εκτέλεση εφαρµογών.
Αποτελεί λοιπόν το γνωστικό εκείνο εργαλείο που δέχεται τις εντολές του
χρήστη, επικοινωνεί µαζί του µε διάφορους τρόπους, µε τα παράθυρα, την εικόνα, τον
ήχο και εκφράζει τις επιθυµίες και τις δυνατότητές του.

5. Περιορισµοί
Παρόλα αυτά όµως η χρήση του Η/Υ απαιτεί και περιορισµούς, ειδικά σε ένα µικρό
παιδί στο οποίο από τη γέννησή του µαθαίνει τι είναι καλό και κακό, σωστό ή λάθος.
Επιβάλλεται:
• Να κάθεται µπροστά του συγκεκριµένη και πολύ σαφής ώρα.
• Να κάνει συχνά διαλείµµατα ώστε να µην κουράζονται τα µάτια καθώς και
διάφορα µέρη του σώµατός του τα οποία καταπονούνται.
• Να εργάζεται σε υγιεινό περιβάλλον εργασίας µε τον υπολογιστή, δηλαδή καλός
φωτισµός, µακριά καλώδια, σωστό κάθισµα και γραφείο.
• Η επικοινωνία και η συνεργασία µε τους συµµαθητές και τους φίλους του να είναι
συνεχής ώστε να αποφευχθεί το αίσθηµα µοναξιάς ή κλείσιµο στον εαυτό του.
• Να µάθει να γίνει κύριος του χρόνου, τον οποίο να υπολογίζει σωστά.
Σε ένα σύγχρονο και εποικοδοµητικό σχολείο είναι απαραίτητη η συνεργασία
δασκάλου – µαθητή – τεχνολογίας για να επιτευχθούν η πρόοδος, η καλλιέργεια και η
ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών και µαθησιακών δυνατοτήτων του παιδιού.
Απαιτείται λοιπόν σκληρή αλλά και «καλή» δουλειά µε ταυτόχρονη παρουσίαση
όλων των τρόπων µαθήσεως και τελικά να οδηγήσουµε το µαθητή στο συµπέρασµα
ότι ο Η/Υ είναι ένα µέσο για να τον υπηρετήσει σε όλες τις εκδηλώσεις, να του
µεταφέρει τις γνώσεις και τις λειτουργίες για τις οποίες σχεδιάστηκε, να καταστεί
εργαλείο και συνεργάτης ταυτόχρονα.
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