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Θέµα ∆ιερεύνησης: το πάρτι
Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην
οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της
εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των
προσκεκληµένων καλούνται να τις µελετήσουν ώστε να
διοργανώσουν καλύτερα το πάρτι τους.
Στόχοι
Γνωστικό Αντικείµενο

Βασικός διδακτικός στόχος είναι η εξοικείωση των µαθητών µε δεξιότητες
εύρεσης, συλλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας, αξιολόγησης και χρήσης
πληροφοριών για την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου.
Συγκεκριµένα επιδιώκεται οι µαθητές:
να συγκεκριµενοποιήσουν τι είδους πληροφορίες χρειάζονται για να
πετύχουν το στόχο τους (τι χρειάζεται να ξέρουν για να πετύχει το πάρτι
τους)
να διαµορφώσουν κατάλληλες µεθόδους και µέσα συλλογής δεδοµένων για
το σκοπό αυτό (αν για παράδειγµα χρησιµοποιήσουν ερωτηµατολόγιο τι
είδους ερωτήσεις χρειάζεται να κάνουν;)
να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να τις εισάγουν σε µια
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
να αποφασίσουν τρόπους οργάνωσης των δεδοµένων στη ηλεκτρονική
βάση (πχ µε ποια κριτήρια θα οργανώσουν την ταξινόµηση των
συλλεχθέντων πληροφοριών)
να εξοικειωθούν µε την έννοια του συνόλου και τις πράξεις του (τοµή και
ένωση)
να παρατηρήσουν και να ερµηνεύσουν συµβολικές αναπαραστάσεις
να διατυπώσουν συµπεράσµατα που βασίζονται σε «κανονικότητες» του
σώµατος των δεδοµένων και να πάρουν αποφάσεις.
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Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι:
Σχεδιασµός µιας βάσης δεδοµένων.
Εισαγωγή, αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων σε µια ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων. Χρήση βασικών εντολών διαχείρισης αρχείων.
Οργάνωση δεδοµένων σε ηλεκτρονικές βάσεις.
Η εξοικείωση µε βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών βάσεων (πεδίο,
εγγραφή, τύπος δεδοµένων κλπ).
Η χρήση εργαλείων για την διατύπωση ερωτήσεων.
Η χρήση και αξιολόγηση διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης των
δεδοµένων.
Η διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων µε διαγράµµατα Venn και
γραφήµατα αξόνων – πίτες κλπ.
Μαθησιακή ∆ιαδικασία

Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι:
Η ανάλυση ενός προβλήµατος στα συστατικά του , η αντιµετώπιση καθενός
από αυτά χωριστά και τέλος η σύνθεση των επιµέρους απαντήσεων σε ένα
ενιαίο όλο (για παράδειγµα µελετούν χωριστά τις προτιµήσεις για τη
µουσική, τα εδέσµατα κλπ και µετά συνθέτουν τις επιµέρους απαντήσεις
προκειµένου να λάβουν αποφάσεις για τη διοργάνωση του πάρτι).
Η διαµόρφωση µέσων και εργαλείων για τη συλλογή δεδοµένων.
Η οργάνωση, ερµηνεία, αξιολόγηση πληροφοριών για την επίτευξη
συγκεκριµένου στόχου.
Η διατύπωση ερωτήσεων και η χρήση των διατιθέµενων πληροφοριών για
τη λήψη απαντήσεων.
Η ερµηνεία συµβολικών αναπαραστάσεων.
Η διατύπωση και ο έλεγχος υποθέσεων µε χρήση διαγραµµάτων και
γραφηµάτων.
Η εξαγωγή συµπερασµάτων για το σύνολο ή µέρος των δεδοµένων.
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Η λήψη αποφάσεων µε στοιχεία που προκύπτουν από τη επεξεργασία των
δεδοµένων.

Εργαλεία
Τεχνολογική πλατφόρµα: Αβάκιο/Ε-Slate
Ψηφίδες: Βάση δεδοµένων, Σύνολο, Ερώτηση, Γράφηµα.
Λειτουργικότητες και µαθησιακό περιβάλλον: Οι µαθητές οργανώνουν την ψηφίδα
Βάση ∆εδοµένων στην οποία εγγράφουν τα δεδοµένα που συλλέγουν. Στη
συνέχεια χειριζόµενοι την ψηφίδα Ερώτηση έχουν απόκριση για ότι ρωτούν
στην ψηφίδα Σύνολο. ∆ηλαδή οι µαθητές µπορούν και χειρίζονται δυναµικά τις
πληροφορίες που περιέχει η βάση και να πειραµατίζονται µε σκοπό να
καταλήξουν σε συµπεράσµατα.

Tάξη: Ε’ ∆ηµοτικού
Προτεινόµενη πορεία διδασκαλίας

Η δραστηριότητα εξελίσσεται σε 3 φάσεις:
1. Συλλογή δεδοµένων.
2. Εισαγωγή και οργάνωση δεδοµένων στη βάση.
3. Ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων για εξαγωγή συµπερασµάτων.
Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός δηµιουργεί ένα σενάριο στα πλαίσια του οποίου
δικαιολογείται η δραστηριότητα ώστε να αποκτά προσωπικό ενδιαφέρον και
νόηµα για τους µαθητές. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί η διοργάνωση
ενός πάρτι µε αφορµή κάποιο γεγονός από τη σχολική ζωή (π.χ. κάποια
γιορτή).
Λέµε λοιπόν στους µαθητές ότι πρόκειται να οργανώσουν ένα πάρτι. Για να
µεγαλώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας του τους καλούµε να µελετήσουν τις
ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων. Ως µέσο για την µελέτη αυτή τους
προτείνουµε τη χρήση µιας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. Με την βοήθεια
της µπορούν να οργανώσουν την µουσική, τον µπουφέ, τα παιχνίδια που θα
παίξουν, το πρόγραµµα.
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ΦΑΣΗ 1: ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Ο εκπαιδευτικός ξεκινά µια συζήτηση στην τάξη σχετικά µε το τι είδους
πληροφορία χρειάζεται να συγκεντρωθεί. Κάθε οµάδα µαθητών, αφού πρώτα τα
µέλη της έχουν συζητήσει µεταξύ τους, αναµένεται να συνεισφέρει στην κοινή
συζήτηση της τάξης. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να καταλήξει στην διατύπωση
συγκεκριµένων και αιτιολογηµένων ερωτήσεων. Η συνεισφορά του
εκπαιδευτικού στην συζήτηση αυτή (τι πληροφορία θέλουµε, γιατί την θέλουµε
κλπ) είναι κρίσιµη ωστόσο θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να µην
υπαγορευτούν οι ερωτήσεις αλλά να προκύψουν µέσα από την συζήτηση µεταξύ
των µαθητών. Το αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτής µπορεί να
συγκεντρωθεί σε ένα ερωτηµατολόγιο. Αφού έχει διαµορφωθεί το
ερωτηµατολόγιο οι µαθητές καλούνται (επώνυµα ή ανώνυµα) να το
συµπληρώσουν1.
ΦΑΣΗ2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

Έχοντας συλλέξει τα δεδοµένα το επόµενο βήµα είναι η εισαγωγή τους σε µια
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων.
Πριν ωστόσο από την εισαγωγή των δεδοµένων στην βάση χρειάζεται να
συζητηθεί η αρχιτεκτονική της. Το πώς δηλαδή θα είναι οργανωµένη. Στο
σηµείο αυτό θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να αφιερώσει κάποιο χρόνο για να
συζητηθεί
η διάκριση «πεδίου» (π.χ. φύλο, είδος µουσικής κλπ) και «εγγραφής» (κάθε
καλεσµένος στο πάρτι αποτελεί και µία εγγραφή στη βάση)
το είδος των δεδοµένων που εισάγεται σε κάθε πεδίο (αλφαριθµητικό,
αριθµός, αληθές – ψευδές κλπ)
τα πεδία τα οποία θα χρησιµοποιηθούν και η ονοµασία τους. Στο σηµείο
αυτό θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη η συζήτηση που προηγήθηκε στην
προηγούµενη φάση αφού οι αποφάσεις για τα πεδία τα οποία θα έχει η
βάση βασίζονται στις ερωτήσεις που συµπεριλήφθηκαν στο
ερωτηµατολόγιο.
Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να γίνει εντοπισµός των λαθών πληκτρολόγησης
που συνήθως ανακύπτουν σε βάσεις δεδοµένων. Αυτό µπορεί να προκύψει από
µία πρώτη επεξεργασία των δεδοµένων όπου ο δάσκαλος µπορεί να ζητήσει από
1 Μια επέκταση αυτής της δραστηριότητας µπορεί να είναι η συλλογή δεδοµένων από κάποιο
άλλο τµήµα ή τάξη του σχολείου.
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τους µαθητές να διατυπώσουν µία απλή ερώτηση (π.χ. φύλο = Κορίτσι) και να
εξετάσουν αν όλα τα στοιχεία που απαντούν σε αυτή την ερώτηση εντάσσονται
µέσα στο διάγραµµα Venn που φαίνεται στην ψηφίδα Σύνολο. Ο σκοπός είναι
να ανακαλύψουν οι µαθητές ότι για παράδειγµα η λέξη Κορίτσι, δεν είναι ίδια µε
τη λ. ΚΟΡΙΤΣΙ ούτε µε τη λ. κορίτσι, ούτε µε τη λ. κοριτσι και να διορθώσουν
αντίστοιχα τη βάση τους.
Έχοντας µεταφέρει τα δεδοµένα τους σε µια βάση δεδοµένων η συζήτηση
µπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην καλύτερη οργάνωση και ταξινόµηση των
δεδοµένων αυτών ώστε να διευκολυνθεί η διατύπωση ερωτήσεων. Η οργάνωση
των δεδοµένων της βάσης επηρεάζει καθοριστικά την διαδικασία διατύπωσης
ερωτήσεων και συνεπώς την ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων. Ο
εκπαιδευτικός εποµένως θα πρέπει να φέρνει στο προσκήνιο µε παρεµβάσεις του
τόσο σε επίπεδο οµάδας όσο και σε επίπεδο τάξης µερικές πρώτες πιθανές
ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν στη βάση δεδοµένων και µέσα από την
διαδικασία αυτή να αναδεικνύεται το ζήτηµα της περαιτέρω οργάνωσης των
δεδοµένων. Για παράδειγµα ας υποθέσουµε ότι στο ερωτηµατολόγιο υπάρχει
ερώτηση και µετέπειτα στη βάση αντίστοιχο πεδίο σχετικά µε το προτιµώµενο
είδος µουσικής. Είναι πιθανόν η ποικιλία των απαντήσεων να καθιστά εξαιρετικά
δύσκολη την κατηγοριοποίηση τους (π.χ. για 10 εγγραφές υπάρχουν 10
διαφορετικές επιλογές). Ίσως λοιπόν κριθεί σκόπιµη µια περαιτέρω επεξεργασία
και ταξινόµηση των δεδοµένων. Στο παράδειγµά µας η διαφοροποίηση µπορεί
να είναι π.χ. ελληνική ή ξένη µουσική και αντίστοιχα να δηµιουργηθεί ένα νέο
πεδίο ή και να τροποποιηθεί το υπάρχον.
ΦΑΣΗ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Στην αρχή αυτής της φάσης ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να υπενθυµίσει στους
µαθητές τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επεξεργαστούν τα δεδοµένα τους
µε τη χρήση της ψηφίδας ερώτηση και σύνολο.
Η αρχή µπορεί να γίνει µε την διατύπωση ‘απλών’ ερωτήσεων στη βάση
δεδοµένων π.χ. πόσα αγόρια ή/και πόσα κορίτσια θα είναι στο πάρτι. Στη συνέχεια
µπορούµε να περάσουµε στην διατύπωση "σύνθετων" ερωτήσεων. Για
παράδειγµα: Θέλουµε να δούµε ποια από τα κορίτσια που θα καλέσουµε έχουν
ηλικία κάτω των 8 ετών. Υπάρχουν 2 τρόποι να πάρουµε αυτή την πληροφορία:
Τρόπος 1:
Συνδυασµός δύο απλών ερωτήσεων. ∆ιατυπώνουµε πρώτα την ερώτηση Φύλο =
Κορίτσι (ή ανάλογα µε το πεδίο Κορίτσι = Αληθές) και στην ψηφίδα Σύνολο
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βλέπουµε να τοποθετούνται σε µία έλλειψη όλα τα κορίτσια. Έπειτα
διατυπώνουµε την ερώτηση Ηλικία < 8 και στην νέα έλλειψη που δηµιουργείται
τοποθετούνται όλοι οι καλεσµένοι που η ηλικία τους είναι κάτω των 8 ετών. Η
απάντηση στο ερώτηµα που διατυπώσαµε βρίσκεται στην τοµή των 2 συνόλων
όπου εκεί βρίσκονται τα κορίτσια κάτω των 8 ετών.
Τρόπος 2:
∆ιατύπωση µιας "σύνθετης" ερώτησης. ∆ιατυπώνουµε την ερώτηση (Φύλο =
Κορίτσι) και (Ηλικία < 8) όπου σε µία έλλειψη τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που
απαντούν στην ερώτησή µας.

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι οι µαθητές να αναλύουν µία ερώτηση που
τους ενδιαφέρει στα επιµέρους συστατικά της και να είναι σε θέση να την
διατυπώνουν µε συµβολικό τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητή από το λογισµικό.
Ξεκινώντας δηλαδή από ένα γενικό ερώτηµα, π.χ. τι µουσική θα υπάρχει στο
πάρτι, να σκεφτούν τι είδους ερωτήσεις πρέπει να θέσουν ώστε µε τα υπάρχοντα
δεδοµένα να το απαντήσουν. Στο παράδειγµα µας, είναι πιθανόν –ανάλογα µε
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το είδος των δεδοµένων- να έχει νόηµα η συσχέτιση του είδους της
προτιµώµενης µουσικής µε την ώρα προσέλευσης (π.χ. τα παιδιά που θα φύγουν
νωρίτερα προτιµούν κυρίως ελληνική µουσική οπότε ο υπεύθυνος για τη
µουσική µέχρι κάποια χρονική στιγµή επιλέγει κυρίως ελληνική µουσική και στη
συνέχεια το αντίστροφο).
Στη συνέχεια οι µαθητές θα πρέπει να γράψουν µία περιγραφή του τρόπου που
σχεδιάζουν να οργανώσουν το πάρτι και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους µε
βάση στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία της βάσης δεδοµένων και
να τα τεκµηριώσουν µε διαγράµµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των
δεδοµένων τους. (Για παράδειγµα θα µπορούσαν να πουν ότι το φαγητό θα είναι
κεφτεδάκια, πίτσα και σουβλάκια γιατί αυτές είναι οι προτιµήσεις των
καλεσµένων). Για το σκοπό αυτό ίσως αποβεί χρήσιµο να καταγράφουν κάθε
φορά τις παρατηρήσεις και εµπειρία τους σε κάποιο ηµερολόγιο.

∆ιάρκεια
Εδώ αναφέρουµε ενδεικτικά τη διάρκεια της δραστηριότητας έχοντας ωστόσο
υπ’ όψιν ότι ο χρόνος ουσιαστικά διαµορφώνεται και προσαρµόζεται από τον
εκπαιδευτικό ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών του και της
τάξης του γενικότερα.
Φάση 1

2 -3 δίωρα

Φάση 2

3-4 δίωρα

Φάση 3

3- 4 δίωρα

Σύνολο

8 – 11 δίωρα

Για εξοικονόµηση χρόνου ίσως κριθεί σκόπιµο από τον εκπαιδευτικό κάθε
οµάδα µαθητών να εισάγει στη βάση τα δεδοµένα από µερικά µόνο
ερωτηµατολόγια. Το αρχείο το οποίο θα δηµιουργηθεί µπορεί στη συνέχεια, σε
κάποιο νεκρό χρόνο, να µοιραστεί σε όλες τις οµάδες µαθητών (µέσω τοπικού
δικτύου ή µε δισκέτες).
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Σχολή Αθηνών. ∆/ντης: Χ. Κυνηγός Επ. Καθηγητής.
Περιγραφή της δραστηριότητας: Ν. Γιαννούτσου
Εφαρµογή της δραστηριότητας: Σχολή Χιλλ, Κολλέγιο Ψυχικού.
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «E56, Έργα Επίδειξης Νέων
Τεχνολογιών: Ανάπτυξη Ψηφίδων Γενικής Χρήσης» Υπ.Ε.Π.Θ., Β’ Κ.Π.Σ.,
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ενέργεια Ο∆ΥΣΣΕΙΑ: Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και
∆ικτυακών Τεχνολογιών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

8 Θέµα διερεύνησης: το Πάρτι

Εργαστήρι Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών

