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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η διπλωματική εργασία αφορά στην ανάπτυξη του πολυμεσικού λογισμικού 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ». Το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» σχεδιάστηκε ως ένα εκπαιδευτικό 

βοήθημα για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού  και εναρμονίζεται πλήρως με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους της ενότητας που αναφέρεται στην ενέργεια  στο μάθημα 

των «Φυσικών» της ΣΤ’  Δημοτικού.  

Μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον διεπαφής, το πλούσιο πολυμεσικό 

υλικό του  λογισμικού ενταγμένο σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό σενάριο, υποκινεί 

το μαθητή να αυτενεργήσει, να ανακαλύψει, να συνεργαστεί, να γνωρίσει  τις 

διάφορες μορφές ενέργειας και τις διαδικασίες παραγωγής τους και να επιβεβαιώσει 

τις γνώσεις του. Χρησιμοποιώντας δεκάδες εικόνες, ήχους, και videos ο μαθητής 

ταξιδεύει στο χώρο της ενέργειας. Ανακαλύπτει τις συνήθεις διαδικασίες παραγωγής 

ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες) ενώ επισημαίνει  τη ιδιαίτερη 

σημασία των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άνεμος, ήλιος, νερό, βιομάζα κλπ.). 

Ασχολείται χωριστά με την μετατροπή ενέργειας σε ηλεκτρική  και προσπαθεί  να 

βελτιώσει  τις ενεργοβόρες διαδικασίες της καθημερινότητας του. Μαθαίνει για την  

τεράστια παραγωγή ενέργειας κατά τη διάσπαση και σύντηξη του πυρήνα   αλλά και 

τις αρνητικές ιδιαιτερότητες της πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα  ευαισθητοποιείται 

για τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής αλλά και της υπερκατανάλωσης 

ενέργειας στο περιβάλλον. Επίσης μέσα από το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

ανακαλύπτει,  πως η Ελλάδα διαχειρίζεται  τα ζητήματα ενέργειας, τι υποδομές 

διαθέτει, και τι σχεδιάζει για το μέλλον. Χρησιμοποιώντας το  λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ο μαθητής θα καθοδηγηθεί να υλοποιήσει μαζί με τους συμμαθητές 

του μια σειρά από πειράματα σχετικά με την ενέργεια ενώ μέσα από ευχάριστα τεστ 

γνώσεων θα επιβεβαιώσει τις γνώσεις του. 

Από τεχνική άποψη το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» αναπτύσσεται με χρήση ενός 

κλασσικού εργαλείου για υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη βοήθεια Η/Υ, 

του λογισμικού  Macromedia Authorware 7.01 (Adobe Systems Inc.). Το 

εκπαιδευτικό λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» έχει τη δυνατότητα να διανέμεται και να 

εκτελείται τόσο σε CD (standalone),  όσο και διαδικτυακά (εγκατάσταση σε 

εξυπηρετητή και εκτέλεση στους περιηγητές).  

Το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» συμπληρώνεται με ενδεικτικά σενάρια και φύλλα 

δραστηριοτήτων που βοηθούν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό της διδασκαλίας του 

και καθοδηγούν τους μαθητές να περιηγηθούν στα θέματα  της ενέργειας  

μαθαίνοντας μέσα από τη χρήση του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
  Με τους όρους Τ.Π.Ε. ή/και Ν.Τ., νοούνται οι σύγχρονες ψηφιακές 

τεχνολογίες που επιτρέπουν την κωδικοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, 

αναζήτηση, ανάκληση και μετάδοση της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή με χρήση 

υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών. 

 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση αποτελεί αναγκαιότητα που δεν 

επιδέχεται σχεδόν καμία αμφιβολία και, η ορθή αξιοποίησή τους, θα επιφέρει 

ουσιαστικές καινοτομίες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τόσο στα μέσα 

διδασκαλίας όσο και στη μαθησιακή-διδακτική διαδικασία αυτή καθεαυτή. Η 

αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 

συνιστά μια σημαντική ποσοτική και ποιοτική παρέμβαση στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και την 

ανάπτυξη της δημιουργικής κριτικής σκέψης των μαθητών όσο και στην αλλαγή της 

διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας. Απώτερος 

στόχος μέσα από τις νέες αυτές μαθησιακές διαδικασίες είναι να προωθηθεί η 

διερευνητική και η συνεργατική μάθηση και γενικότερα η απόκτηση νέων γνωστικών 

δεξιοτήτων από τους μαθητές. 

 

 

1.1 ΤΠΕ και Μάθηση 

 

Η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στη 

βελτίωση και τον επαναπροσανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης σε μια 

κατεύθυνση όπου η 

μάθηση θα γίνει ενεργητική και οι μαθητές:  

o θα πειραματίζονται 

o θα αναζητούν, θα ανακαλύπτουν και θα χαίρονται τη γνώση 

o θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να είναι μεθοδικοί και να παίρνουν 

πρωτοβουλίες  
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o να θέτουν στόχους, να επιχειρηματολογούν, να σκέφτονται και να 

εκφράζονται ελεύθερα 

o θα καλλιεργούν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους 

o θα αγαπούν τη μάθηση 

 

Είναι επιτακτική ανάγκη, οι μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και να 

αγαπάνε τη μάθηση γιατί θα ζήσουν σε ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα και απαιτεί 

συνεχή και δια βίου εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση. Ο υπολογιστής, σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί βέβαια να αντικαταστήσει το δάσκαλο και το βιβλίο. Ο 

δάσκαλος παίζει και πρέπει να παίζει κεντρικό ρόλο, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. 

Χρησιμοποιεί σαν κύριο εργαλείο το λόγο, που κινητοποιεί τη φαντασία. Επίσης ο 

ρόλος του βιβλίου είναι σημαντικός. Αποτελεί βάση αναφοράς όπου μπορεί να 

ανατρέξει ο μαθητής κάθε στιγμή. Μεταφέρεται και ξεφυλλίζεται εύκολα. Όμως, η 

χρήση ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να βοηθήσει το έργο του 

δασκάλου και να συμπληρώσει κενά στη λειτουργία του συμβατικού-έντυπου 

βιβλίου. Ενώ ο δάσκαλος με χρήση του λόγου κινητοποιεί τη φαντασία, το 

εκπαιδευτικό  λογισμικό και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας μπορούν να δράσουν 

συμπληρωματικά και να κινητοποιήσουν τις αισθήσεις. Επιπλέον, τα πολυμέσα σε 

σχέση με τα συμβατικά εποπτικά μέσα, προσφέρουν κάτι περισσότερο. Ο μαθητής 

δεν παρακολουθεί παθητικά. Δε μετατρέπεται σε θεατή. Συμμετέχει και αυτενεργεί. 

Κυρίως όμως η τεχνολογία των πολυμέσων προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης 

των πληροφοριών και  επομένως πλοήγησης στη γνώση ανάλογα με τη διάθεση, το 

ενδιαφέρον ή και την περιέργεια του μαθητή. Ενεργοποιεί το μαθητή και συγχρόνως 

σπάει την «παγωμένη- στατική» εργονομία του βιβλίου. Επίσης, οι δυνατότητες που 

προσφέρουν τα δίκτυα υπολογιστών είναι σημαντικές. Εάν αξιοποιηθούν σωστά 

μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση της γνώσης από πολλές πηγές, 

στην πρόσβαση σε επίκαιρη γνώση και πληροφόρηση, στην επικοινωνία και 

συνεργασία με άλλους μαθητές, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, ειδικούς 

επιστήμονες κ.λπ. και να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού 

περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη συνεργατική, τη διερευνητική και τη δημιουργική 

μάθηση.  

Η εισαγωγή ευέλικτων διαδικασιών στη διδακτική μπορεί:  

o να προάγει την εξατομικευμένη και την ανακαλυπτική μάθηση, 
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o να συμβάλλει στην αύξηση της ενεργητικής και αυτόνομης συμπεριφοράς των 

μαθητών, 

o να προωθήσει την ομαδική εργασία, 

o να διαφοροποιήσει δραστηριότητες, ώστε να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες 

των μαθητών, 

o να ενισχύσει την παροχή κινήτρων στους μαθητές, 

o να επιτρέψει διαφορετικά μαθησιακά μοντέλα, 

o να υποστηρίξει διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης. 

 

Καθώς δουλεύουν με μεγάλες συλλογές δεδομένων, οι μαθητές εξοικειώνονται με 

διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της πληροφορίας. Η ομαδοποίηση, η οργάνωση 

και η ταξινόμηση γίνονται συνήθεια και οργανώνουν τη δουλειά τους με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, συγκρίνοντας διαφορετικές πηγές πληροφοριών, 

όπως εφημερίδες και εγκυκλοπαίδειες, οι μαθητές κατανοούν τη σημασία της 

προσεκτικής αξιολόγησης των πηγών που χρησιμοποιούν. Έτσι, δημιουργούνται 

ερωτήματα σχετικά με το συγγραφέα των πληροφοριών και με το αν οι πληροφορίες 

βασίζονται σε γεγονότα ή σε προσωπικές γνώμες.  

 

Ένας υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστούν οι φυσικές 

ιδιαιτερότητες  και να δώσει επιπλέον ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές. Ακόμα και 

ο μαθητής που δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα στη σχολική αίθουσα έχει 

τη δυνατότητα να μορφωθεί χρησιμοποιώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο 

υπολογιστής μπορεί να εργασθεί με ταχύτητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 

μαθητών και όχι με ένα κοινό ρυθμό  ενώ  επιτρέπει σε ένα μαθητή να γυρίσει πίσω, 

να ζητήσει διευκρινίσεις και να κάνει λάθη χωρίς να τα βλέπουν οι άλλοι.  Όταν οι 

μαθητές φαίνεται να αποτυγχάνουν, ασχολούνται με δραστηριότητες χαμηλότερου 

επιπέδου, δίνοντας και λαμβάνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να πάρουν 

τις σωστές απαντήσεις, μέχρι να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητές τους. Οι 

υπολογιστές μπορούν να προσφέρουν σε αυτούς τους μαθητές την ευκαιρία να 

δουλέψουν σε δραστηριότητες υψηλότερου επιπέδου, ψάχνοντας πληροφορίες και 

χρησιμοποιώντας αυτές στην επίλυση προβλημάτων. Έτσι μαθαίνουν να 

ανταλλάσσουν τις ιδέες τους, να θέτουν ερωτήσεις, να αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα  

και παρακινούνται να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα υποστηρίξουν 

αυτού του τύπου τη δραστηριότητα. 
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Τα πολυμέσα μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής, που 

αντλούνται από τα προηγούμενα μαθήματα και την εμπειρία των μαθητών και να τα 

συνδέσουν με το συγκεκριμένο μάθημα. Οι πρακτικές εφαρμογές κάνουν το μάθημα 

πλουσιότερο, «διασκεδάζουν» το μαθητή και τον προκαλούν να συνεχίσει.  

 

 

1.2 Οι ΤΠΕ και ο  ρόλος του  εκπαιδευτικού 

 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας μπορούν να  βοηθήσουν 

τους εκπαιδευτικούς να ανανεώσουν τη μέθοδο διδασκαλίας τους και τους τρόπους 

μάθησης των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν συχνά ότι  η χρήση των ΤΠΕ 

οδηγεί σε: 

o αναθεώρηση στρατηγικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, 

o περισσότερες ευκαιρίες διαφοροποίησης, 

o περισσότερες προσδοκίες από την πλευρά των μαθητών, 

o περισσότερες ευκαιρίες για εξατομικευμένη διδασκαλία και ομαδική εργασία, 

o καλύτερη κατανόηση του βαθμού μάθησης των μαθητών. 

 

 Η έρευνα προσδιορίζει τρεις μεθόδους προσέγγισης, τις οποίες χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί:  

o χρήση του υπολογιστή σαν ένα μηχάνημα-εκπαιδευτή, που επιτρέπει στους 

μαθητές να το χρησιμοποιούν μόνοι τους, συχνά ως ανταμοιβή για την καλή 

τους συμπεριφορά, 

o χρήση εργαλείων λογισμικού, όπως επεξεργαστές κειμένου, για να 

υποστηρίξουν την υπάρχουσα μέθοδο διδασκαλίας,  

o επινόηση νέων τρόπων διδασκαλίας ή εργασιών, των οποίων η υλοποίηση 

γίνεται εφικτή ή πιο εύκολη με τη χρήση υπολογιστή.  

Οι μαθητές μπορούν να ελέγχουν το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνουν και να 

επιλέγουν τους τρόπους εργασίας τους με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα. Η 

εύκολη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν ελέγχει 

και δεν περιορίζει την ποσότητα πληροφοριών με τις οποίες δουλεύει ο μαθητής, και 

ότι οι έρευνες μπορεί να καταλήξουν σε καινούργιες κατευθύνσεις. Οι μαθητές 

ερευνούν ιδέες μόνοι τους, με τους εκπαιδευτικούς έτοιμους να δώσουν νέες 

πληροφορίες, να κάνουν συνδέσεις με προηγούμενα μαθήματα ή να ανακατευθύνουν 
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τη σκέψη, όταν η διαδικασία μάθησης έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Οι εκπαιδευτικοί και 

οι μαθητές γίνονται συνεργάτες στη μάθηση, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή για να 

διερευνήσουν νέες περιοχές μαζί. 

Οι μαθητές που δουλεύουν σε μικρές ομάδες στον υπολογιστή, συνεργάζονται 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με επίκεντρο τον υπολογιστή συζητούν ιδέες, 

ακούν άλλους και βασίζονται στην εμπειρία και στη γνώση ο ένας του άλλου. Συχνά 

η διαδικασία επεξήγησης των σκέψεων τους στους άλλους βοηθάει κάθε ένα μαθητή 

να κατανοήσει και να μάθει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η ομαδική εργασία 

με τους υπολογιστές απαιτεί καλή διαχείριση της τάξης. Επίσης, ο τρόπος με τον 

οποίο συγκροτούνται οι ομάδες είναι σημαντικός. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

μελετήσουν προσεκτικά τις διαφορές στις ικανότητες, το  φύλο και την πολιτισμική 

εμπειρία. Οι δικές τους παρατηρήσεις σε οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την ομαδική 

εργασία θα είναι σημαντικές. Οι έρευνες προτείνουν ότι μια ομάδα τριών μαθητών 

είναι το βέλτιστο μέγεθος. Μερικές φορές σε ζευγάρια, ο ένας μαθητής μπορεί να 

κυριαρχήσει έναντι του άλλου, ενώ, αν η ομάδα είναι μεγαλύτερη, μερικοί μαθητές δε 

συμμετέχουν καθόλου. Εκεί όπου η ικανότητα και η εμπειρία των μαθητών 

ταιριάζουν, η εργασία σε ζευγάρια μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα και να 

δημιουργεί λιγότερο άγχος για τη μάθηση. Η ευθύνη μοιράζεται και έτσι 

δημιουργείται ένα περιβάλλον, όπου η λάθος απάντηση δεν είναι πρόβλημα, όταν οι 

μαθητές μπορούν να αναλύσουν το γιατί και να μάθουν από τα ίδια τους τα λάθη. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σαφείς σχετικά με το στόχο, τον οποίο θέτουν και με το 

τι ελπίζουν να επιτευχθεί. Μερικές φορές οι μαθητές θα εργάζονται σε ομάδες, αλλά 

θα πρέπει να παράγουν ατομικά αποτελέσματα. Οι μαθητές που δουλεύουν σε μια 

ομαδική εργασία για να παράγουν ένα ομαδικό αποτέλεσμα είναι πιθανότερο να 

δουλέψουν συνεργατικά. 

 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιβεβαιώνουν ότι οι υπολογιστές 

χρησιμοποιούνται σε αξιόλογες δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 

επιβεβαιώσουν ότι η δουλειά με τους υπολογιστές περιλαμβάνει στόχους οι οποίοι: 

o  έχουν σαφή μαθησιακά αποτελέσματα 

o  περιγράφονται απλά και άμεσα 

o  προσφέρουν ευκαιρίες για διαφορετικούς τρόπους μάθησης 

o  συνδέονται με το πολιτιστικό επίπεδο όλων των μαθητών 
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Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πώς αναμένεται να εργαστούν. Πρέπει να 

γνωρίζουν  τι θα μάθουν,  γιατί πρέπει να το μάθουν,  αν η εργασία αφορά ένα άτομο 

ή μια ομάδα,  πότε θα έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή και τέλος πώς θα 

αξιολογηθεί η δουλειά τους. Επειδή η σχέση ανάμεσα στο μαθητή και στους 

εκπαιδευτικούς αλλάζει όταν εισάγονται οι υπολογιστές, μερικοί εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν με τη χρήση της 

πληροφορικής. Όταν αρχίζει η εργασία με τον υπολογιστή οι μαθητές συχνά ζητάνε 

βοήθεια και η επέμβαση του  εκπαιδευτικού συνήθως ενθαρρύνει ή ενδυναμώνει τη 

μάθηση. Ο έλεγχος και η διαχείριση της μάθησης γίνεται από τον εκπαιδευτικό. Ο 

εκπαιδευτικός γίνεται σύμβουλος για να βοηθήσει τους μαθητές να θέσουν τους 

δικούς τους στόχους και σκοπούς. Καθώς οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία 

στην πληροφορική χρειάζονται λιγότερη ενθάρρυνση για να χρησιμοποιήσουν τον 

υπολογιστή, αλλά η αποτελεσματική επέμβαση του εκπαιδευτικού θα τους βοηθήσει 

να σκεφτούν τι έχουν κάνει και να προβλέψουν τι θα συμβεί μετά από μια ενέργεια 

τους. 

 

Μερικές φορές απαιτείται  η παρέμβαση των εκπαιδευτικών για να αλλάξει  την 

κατεύθυνση των μαθητών, προτείνοντας στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων 

ή δίνοντας μια νέα πληροφορία. Καθώς οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο 

στην δική τους μάθηση, η φύση της παρέμβασης του εκπαιδευτικού αλλάζει και πάλι. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετατρέπεται σε ρόλο ενδυνάμωσης και διευκόλυνσης 

και οι μαθητές γίνονται πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτικό και τους 

συμμαθητές τους. 

 

 

 

1.3 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

Η εισαγωγή και η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση συνιστά 

μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων σήμερα. 

Στόχος πρέπει να είναι αφενός η εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με 

τη χρήση τους και αφετέρου η αξιοποίησή τους στη διαδικασία της μάθησης. Είναι 

πλέον αποδεκτό ότι οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Γνώσης» επιβάλλουν την 

ανάγκη αναμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε όλες τις ανεπτυγμένες 
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χώρες ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι 

νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη  διεπαφή 

ανθρώπου – μηχανής, το διαδίκτυο, τα πολυμέσα αλλά και με τα σύγχρονα 

λογισμικά. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής 

στο εκπαιδευτικό σύστημα υπήρξε αρκετά γρήγορη τα τελευταία τριάντα χρόνια. Δεν 

έλειψαν, ωστόσο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι πολλαπλές θεωρήσεις για τη 

θέση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. 

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις, που αφορούν στην ένταξη των τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι κάθε φορά 

συνάρτηση πολλών παραμέτρων που σχετίζονται :  

o με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

o τη βαθμίδα εκπαίδευσης που αφορά η εισαγωγή 

o τους προς επίτευξη διδακτικούς και γνωστικούς στόχους 

o τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες, την περίοδο της 

o εισαγωγής 

o το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης 

o τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών 

o την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  

 

 

 

1.3.1 Προσεγγίσεις της εισαγωγής της πληροφορικής και των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

 

Μπορούμε να διακρίνουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις 

εισαγωγής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση: την 

πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, την 

πληροφορική ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης, που διαπερνά όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα και την πληροφορική ως στοιχείο της γενικής κουλτoύρας αλλά και 

κοινωνικό φαινόμενο. Οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά 

αντίθετα αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοεξαρτώνται. Έτσι, μέσα στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, φαίνεται να επικρατούν τρεις τάσεις (πρότυπα) 
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χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 

Η πρώτη είναι η τεχνοκεντρική προσέγγιση (1970-1980) κατά την οποία η  

πληροφορική και οι  νέες τεχνολογίες διδάσκονται  ως αυτόνομο γνωστικό  

αντικείμενο. Η τεχνοκεντρική προσέγγιση υπήρξε η πρώτη χρονολογικά προσέγγιση 

εισαγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται από 

τεχνοκρατικό ντετερμινισμό και έχει ως βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων 

πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών και την εισαγωγή στον προγραμματισμό τους. 

Η πληροφορική στα πλαίσια αυτά θεωρείται αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο. 

 

 Η δεύτερη προσέγγιση ονομάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση (1980-1989)  

και εντάσσει  τις νέες τεχνολογίες μέσα σε όλα τα μαθήματα, ως έκφραση μιας 

ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτή, τα θέματα που αφορούν στους υπολογιστές και στις νέες τεχνολογίες 

γενικότερα, διδάσκονται μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου και δε 

συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει 

σημαντικά διαφορετικές εκπαιδευτικές αντιλήψεις, τόσο στην επιλογή της γνώσης 

και της διδακτικής πρακτικής όσο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στην 

υλικοτεχνική υποδομή. Οι ανατροπές που θα προκαλέσει στο πρόγραμμα σπουδών η 

εφαρμογή της προσέγγισης αυτής καθώς και οι απαιτήσεις της σε υποδομές την 

καθιστούν βραχυπρόθεσμα μη εφαρμόσιμη. 

 

Η τρίτη προσέγγιση αποτελεί συνδυασμό των δύο προηγούμενων και 

ονομάζεται πραγματολογική προσέγγιση (1990-). Χαρακτηρίζεται από τη 

διδασκαλία ενός αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την 

προοδευτική ένταξη της χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως 

μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του 

προγράμματος σπουδών. Η έμφαση στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις 

γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφορικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως αναφέρει ο Ράπτης (1999)  οι νέες τεχνολογίες δεν 

αποτελούν μόνο ένα γνωστικό αντικείμενο, που είναι απαραίτητο σήμερα για τον 

τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών, αλλά και ένα σημαντικό εποπτικό «πολύ-

μέσο» και γνωστικό εργαλείο διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα. 
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1.3.2 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική εκπαίδευση 

 

Η εισαγωγή της πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση ξεκίνησε από τα 

Τεχνικά – Επαγγελματικά και τα Πολυκλαδικά Λύκεια κατά την περίοδο 1983-1985. 

Στη συνέχεια επεκτάθηκε στα Γυμνάσια από το 1992 και από το 1998 στα Γενικά 

Λύκεια. Τα τελευταία χρόνια οι νέες τεχνολογίες κάνουν την εμφάνισή τους και στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την καθιέρωση ενός ενδεικτικού προγράμματος 

σπουδών και τον εξοπλισμό των αρκετών σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ωραρίου του (ολοήμερη λειτουργία). 

 

 Στη χώρα μας, οι μέχρι τώρα προσπάθειες που έγιναν για την εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ακολούθησαν την τεχνοκεντρική προσέγγιση. 

Σήμερα η εισαγωγή τους στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εμπνέεται από 

το ολοκληρωμένο πρότυπο εισαγωγής ενώ δανείζεται (λόγω και των συνθηκών που 

επικρατούν στην ελληνική εκπαίδευση) ιδέες του πραγματολογικού προτύπου. Όσον 

αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφαρμόζεται το πραγματολογικό πρότυπο 

εισαγωγής με εμφανή όμως στοιχεία του τεχνολογικού μοντέλου. Ο Β. Κόμης  (2004) 

αναφέρει ότι μέχρι και το 1997 η εισαγωγή και ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική 

εκπαίδευση διαπνέεται καθαρά από το τεχνοκεντρικό και σε μικρότερο βαθμό από το 

πραγματολογικό μοντέλο, αφού σε επίπεδο γυμνασίου η εισαγωγή ενός μαθήματος 

πληροφορικού αλφαβητισμού συνάδει περισσότερο με αυτή την προσέγγιση. 

 

Για πρώτη φορά, το 1997 ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα «Οδύσσεια», ένα 

ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ένταξη των νέων 

τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της ελληνικής εκπαίδευσης το οποίο χρηματοδοτείται 

από το ΥΠ.Ε.Π.Θ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έργα της Οδύσσειας 

περιλαμβάνουν ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στα σχολεία, 

κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη λογισμικού και 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος είναι η τεχνολογία  να αξιοποιηθεί στη 

διδασκαλία όλων των μαθημάτων, στις δράσεις που συμπληρώνουν τη μαθητική ζωή, 

στη διοίκηση του σχολείου, για όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους μαθητές, 

καθημερινά.  
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1.3.3  Η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαίδευση 

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό σαν μέσο διδασκαλίας και μάθησης έχει μικρή 

ηλικία και η παραγωγή του γίνεται κυρίως από εμπορικές εταιρίες και όχι από φορείς 

σχετικούς με την εκπαιδευτική διαδικασία. Λόγω της μικρής του ηλικίας δεν έχει 

μελετηθεί αρκετά τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά της ποιότητάς του, όσο και ως 

προς τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει. Εξ' αιτίας του γεγονότος ότι η 

παραγωγή του γίνεται από εμπορικές εταιρίες, δεν υπάρχει η σχέση που θα πρέπει να 

υπάρχει μεταξύ ενός προϊόντος που αποσκοπεί στην εκπαίδευση και του ίδιου του 

εκπαιδευτικού χώρου και έργου. 

 

Σε μια προσπάθεια να θέσει τα γενικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

λογισμικού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό 

πρέπει να συμβάλει: 

o Στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη παρουσίαση 

της ύλης. 

o Στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης. 

o Στην ενεργοποίηση του μαθητή μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, 

πειραματισμό και διερεύνηση. 

o Στη συμπύκνωση πολλών μακροσκελών κειμένων σε οπτικοακουστικά 

μηνύματα με μεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας. 

o Στη μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο μαθητής και του κόπου που 

καταβάλλει για την αφομοίωση της ύλης-περιεχομένου. 

o Στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατομικευμένης μάθησης (οι 

μαθητές στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων μαθαίνουν να συνεργάζονται 

αλλά και ο κάθε μαθητής ξεχωριστά μπορεί να ακολουθήσει τους δικούς του 

ρυθμούς μάθησης). 

 

  Για να συνδέσει το εκπαιδευτικό λογισμικό με τον εκπαιδευτικό χώρο και 

έργο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 

o Εκσυγχρονίζει τα προγράμματα σπουδών ώστε να προβλέπουν τη χρήση 

εκπαιδευτικού λογισμικού. 
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o Συνδέει τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού με τα 

προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιηθεί. 

o Εντάσσει το εκπαιδευτικό λογισμικό στο συνολικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

 

Η συζήτηση για την Πληροφορική, τους υπολογιστές, το Internet και για το πώς 

αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει σήμερα πάρει 

μεγάλες διαστάσεις. Το υπουργείο Παιδείας έχει βεβαίως εξοπλίσει τα σχολεία με 

εργαστήρια Πληροφορικής, αλλά αυτό είναι ένα μικρό πρώτο βήμα. Γίνεται 

προσπάθεια  να εξοικειωθούν οι μαθητές και κυρίως οι εκπαιδευτικοί στη χρήση των 

υπολογιστών για να μπορέσουν να ενσωματωθούν οι υπολογιστές στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αλλά και αυτά μόνα τους δεν αρκούν. Χρειάζεται και το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό λογισμικό. 

 

Σήμερα η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή, 

ενώ η ποιότητα του διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού σύμφωνα με την άποψη του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η εξής: 

"…Δυστυχώς, τα παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού καλής ποιότητας, είναι 

διεθνώς πολύ λίγα. Σχετικές μελέτες που διεξάγονται τα δεκαπέντε τελευταία χρόνια 

στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι τα τρία βασικά αίτια 

που προκαλούν την έλλειψη εκπαιδευτικού λογισμικού καλής ποιότητας, είναι τα 

εξής: 

o Το εκπαιδευτικό λογισμικό παράγεται ως ανεξάρτητο προϊόν και όχι ως μέρος 

ενός πακέτου διδακτικού υλικού που εξυπηρετεί συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

o Οι μηχανισμοί για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι 

ανεπαρκείς. 

o Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλo. 

 

Αν και τα παραπάνω δεν αναφέρονται ευθέως στο υπάρχον Ελληνικό 

εκπαιδευτικό λογισμικό, η κατάσταση δεν είναι διαφορετική.  

o Τα θέματα που πραγματεύονται τα διάφορα προϊόντα, αναφέρονται σε γενικά 

στοιχεία που υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραμμα και είναι ασυμβίβαστα με 

αυτό και τις κατευθύνσεις του. Αυτό καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την 
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ένταξη του λογισμικού στην διδασκαλία, αλλά και πολυτέλεια την 

ενασχόληση του μαθητή με αυτό στο σπίτι. 

o Πολλές φορές τα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού λειτουργούν σαν βιβλίο, 

με αποτέλεσμα να μην είναι προτιμητέα η μελέτη με αυτά, επειδή πιο εύκολα 

μελετά κανείς από ένα βιβλίο, παρά από την οθόνη του υπολογιστή. 

o Λείπουν οι προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων (στα θετικά μαθήματα, 

αλλά μπορεί να γίνει και σε άλλα π.χ. Ιστορία, Κοινωνιολογία), με 

αποτέλεσμα να μη μπορεί ο μαθητής να πειραματιστεί με μεταβολές μεγεθών, 

ώστε να οδηγηθεί σε σχέσεις και νόμους. 

o Δεν λειτουργούν σαν άμεσα βοηθήματα στα μαθήματα των μαθητών και έτσι 

οι μαθητές δεν έχουν άμεσο ενδιαφέρον να ασχοληθούν με αυτά. 

o Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη εξ αιτίας αυτών που 

αναφέρονται παραπάνω, αλλά και από έλλειψη των κατάλληλων 

οπτικοακουστικών μέσων των σχολικών μονάδων. 

 

 

1.3.4 Οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό λογισμικό 

 

Ο μεγάλος όγκος των εκπαιδευτικών σήμερα απέχει πολύ από το να θεωρείται 

οικείος με την Πληροφορική. Όμως η Πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους 

τομείς της ζωής μας, άρα η χρήση της και η γενίκευσή της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία θεωρείται βέβαια. Σε λίγο καιρό το εκπαιδευτικό λογισμικό θα έχει 

καθιερωθεί σαν ένα επί πλέον εκπαιδευτικό εργαλείο. Η ανάγκη για επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών είναι επιτακτική. Κατά το διάστημα 2002-2008 (Εργα: Κοινωνία της 

Πληροφορίας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), σχεδιάστηκαν και λειτούργησαν επιμορφωτικά 

προγράμματα  στις ΤΠΕ για περισσότερους από 100.000 εκπαιδευτικούς. Η 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις βασικές δεξιότητες στη χρήση των Η/Υ είναι 

επιτευχθηκε  σε μεγάλο βαθμό. Τι συμβαίνει όμως με την εκπαιδευτική διαδικασία; 

Παραδοσιακά οι εκπαιδευτικοί κατασκευάζουν οι ίδιοι κυρίως τα εκπαιδευτικά 

εργαλεία τους. Οι σημειώσεις, οι διαφάνειες, τα αποσπάσματα video και 

ηχογραφήσεων, τα πειράματα κ.α. που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη 

γίνονται από τον ίδιο. Ακόμα και τα βιβλία καθώς και τα σχολικά βοηθήματα 

γράφονται από εκπαιδευτικούς. Αλλά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισμικού 

τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λόγω της ειδικής τεχνικής φύσης αυτής της εργασίας 
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η παραγωγή γίνεται από άτομα ξένα με την εκπαιδευτική πράξη. Είναι πιθανό σε 

ορισμένα στάδια της παραγωγής να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, αλλά αυτό δεν 

αλλάζει το γενικό συμπέρασμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατασκευή ενός εργαλείου 

που αποσκοπεί στη διδασκαλία, ξεφεύγει από τους φυσικούς φορείς της. Αυτό μπορεί 

να έχει σαν συνέπειες, αφ' ενός οι εκπαιδευτικοί να μην αγκαλιάσουν ένα τόσο 

ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο, αφ' ετέρου το παραγόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό να 

μην έχει τα στοιχεία, που μόνο οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί κατακτούν με την εμπειρία 

τους και με τα οποία καταφέρουν να προσαρμόζουν το μάθημά τους στις εκάστοτε 

συνθήκες.  

Παρόλα αυτά υπάρχει εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει παραχθεί και 

αξιολογηθεί με αυστηρές προδιαγραφές και μπορεί να στηρίξει εποικοδομητικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση του αποτελεί άλλη μία πρόκληση για τον 

εκπαιδευτικό. Από το 2008 ξεκινά μία νέα φιλόδοξη προσπάθεια  επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών. Εστιάζεται  στη χρήση τεχνολογιών στην  εκπαιδευτική πράξη. Οι 

εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται ανά ειδικότητα,  γνωρίζουν τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά που σχετίζονται με το αντικείμενο τους και μαθαίνουν πώς να τα 

εντάσσουν στη μαθησιακή διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

Η Ψυχολογία είναι κατά κανόνα η επιστήμη η οποία ασχολείται με το 

φαινόμενο της μάθησης, το οποίο ορίζεται ως η αλλαγή της συμπεριφοράς του 

ατόμου, με σκοπό το άτομο αυτό να προσαρμόζεται κάθε στιγμή στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος και είναι τόσο μια διαδικασία όσο και ένα αποτέλεσμα. 

Οι μελέτες για τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μαθαίνει στρέφονται γύρω 

από τη λειτουργία του εγκεφάλου και στον τρόπο με τον οποίο αυτός προσλαμβάνει, 

κωδικοποιεί, διατηρεί και ανακαλεί τις πληροφορίες, με τρόπο τέτοιο που να είναι, τη 

στιγμή που χρειάζεται έτοιμες να του παρέχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

Στην ιστορική πορεία των ερευνών και των θεωριών, από τα τέλη του 19ου 

αιώνα μέχρι σήμερα, διαπιστώνει κανείς μεγάλες διαφορές στην εστίαση αυτών: στις 

βιολογικές λειτουργίες, στην κατασκευή του νευρικού συστήματος του ανθρώπου, 

στην επιλογή και οργάνωση των πληροφοριών - γνώσεων, στα περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα, στο άτομο ή στην κοινωνία. Όλες αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό και τη "δέσμευση" κάθε θεωρίας σε ένα συγκεκριμένο 

επιστημολογικό "παράδειγμα" και για το λόγο αυτό εξετάζουμε παράλληλα και τις 

διαφορετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις. Κοινή πάντως συνισταμένη είναι ότι το 

περιβάλλον, είτε επιδρά μονοσήμαντα είτε αλληλεπιδρά με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, 

μέσα από συγκεκριμένες "μαθησιακές" διαδικασίες ώστε στο τέλος να επιτυγχάνεται 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό το "αποτέλεσμα" μάθηση. 

 

Αυτή η πρόοδος  που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ψυχολογία της 

μάθησης και γενικότερα στο χώρο της γνωστικής επιστήμης έχει οδηγήσει σε μεγάλο 

βαθμό και στην αλλαγή προοπτικής όσον αφορά στη χρήση και ενσωμάτωση των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Η υιοθέτηση 

της ιδέας ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα μιας διαρκούς διαδικασίας αλλαγών στις 

γνωστικές δομές του υποκειμένου, όπου σημαντικό ρόλο παίζει το κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον, το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται  η μαθησιακή 
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δραστηριότητα αλλά και η διαμεσολαβημένη μέσω εργαλείων (νοητικών αλλά και 

υλικών) ανθρώπινη δραστηριότητα, έχει συντελέσει καταλυτικά στον τρόπο χρήσης 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.  

Με τον όρο «εκπαιδευτικό λογισμικό» εννοούμε τις εφαρμογές λογισμικού αλλά και 

υλικού που χρησιμοποιούνται για την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και 

της μάθησης. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά δημιουργούν περιβάλλοντα μάθησης που 

υιοθετούν  αρχές από την ψυχολογία της μάθησης και της γνωστικής επιστήμης. 

Οι κύριες ψυχολογικές θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

λογισμικού είναι ο συμπεριφοριστικές,  οι γνωστικές, και οι κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες. 

 

2.1 Συμπεριφοριστικές Θεωρίες 

 

Στον συμπεριφορισμό  η μάθηση συνίσταται στη τροποποίηση της συμπεριφοράς.  

Εκφραστές αυτής  της σχολής ήταν  ο Pavlov, ο Watson, ο Skinner και  ο  Thorndike. 

Όπως αναφέρει ο Πόρποδας (1996) στο συμπεριφορισμό η μάθηση και η απόκριση 

της γνώσης είναι αποτέλεσμα συνεξαρτήσεων ανάμεσα στα ερεθίσματα που δέχεται 

το άτομο από το περιβάλλον του και στις αντιδράσεις στα ερεθίσματα αυτά. Η 

μάθηση, συνεπώς, είναι ζήτημα δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των ερεθισμάτων και 

των. Η κύρια ενασχόληση των συμπεριφοριστών ήταν η μελέτη των αλλαγών στην 

εμφανή συμπεριφορά του υποκειμένου σε σχέση με την κατάλληλη οργάνωση του 

περιβάλλοντος της μάθησης. Η μάθηση ορίζεται ως μία αλλαγή στη συμπεριφορά του 

μαθητή που προκύπτει μέσω εμπειριών και ασκήσεων που τίθενται από το δάσκαλο.  

Η μάθηση συντελείται με την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς είτε μέσω της 

αμοιβής της (θετική ενίσχυση) είτε μέσω της τιμωρίας (αρνητική ενίσχυση) 

Κεντρικοί οι ρόλοι : 

o του δασκάλου ως μεταδότη της γνώσης στους μαθητές και βασικό παράγοντα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία που ενισχύει την επιθυμητή συμπεριφορά 

o των διδακτικών στόχων του μαθήματος που διατυπώνονται με τη μορφή 

συμπεριφορών που οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν 
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Ο Skinner  θεωρεί  ότι για τη μάθηση απαιτείται  η ενεργός συμμετοχή του μαθητή, η 

δόμηση της διδακτέας ύλης σε σύντομες διδακτικές ενότητες, η βαθμωτή πρόοδος της 

διδασκόμενης ύλης σύμφωνα με τους ρυθμούς του μαθητή, την άμεση επαλήθευση 

της απάντησης του μαθητή και την ενίσχυση της σωστής απάντησης. Στην 

προγραμματισμένη διδασκαλία του  o Skinner χρησιμοποιούσε   γραμμική οργάνωση 

με ερωτήσεις και απαντήσεις σύντομης  μορφής (ναι-όχι) ενώ ο Crowder πρότεινε 

πολλαπλές επιλογές και διακλαδώσεις. H απάντηση του μαθητή καθορίζει το τι θα 

ακολουθήσει. Η παρουσία μιας ξεκάθαρης σχέσης ανάμεσα στην παρεχόμενη από το 

μαθητή απάντηση και στο μαθησιακό υλικό εισάγει τη δυνατότητα εξατομικευμένων 

ρυθμίσεων κατά τη μάθηση.  

Η βασική διαφορά της γραμμικής οργάνωσης από την διακλαδισμένη οργάνωση 

βρίσκεται στον τρόπο αντιμετώπισης του λάθους του μαθητή. Ο Skinner πιστεύει ότι 

τα βήματα πρέπει να είναι τόσο μικρά ώστε να αποφεύγεται το λάθος του μαθητή. 

Όταν ο μαθητής απαντήσει λάθος, του προσφέρεται η σωστή απάντηση. Αντίθετα ο 

Crowder πιστεύει ότι το λάθος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στη διαδικασία 

μάθησης. Όταν ο μαθητής κάνει λάθος του δίνονται συμπληρωματικές εξηγήσεις για 

να το ξεπεράσει.  

Η ανάγκη για  τροποποίηση της συμπεριφοράς επηρέασε αρκετά το σχεδιασμό των 

αναλυτικών προγραμμάτων και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.  Με την 

εμφάνιση της τεχνολογίας  των υπολογιστών και της πληροφορικής και τη χρήση 

τους  πρωτοεμφανίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία η προγραμματισμένη 

διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή που στη στοιχειώδη μορφή της δεν ήταν παρά 

η υπολογιστική υλοποίηση του προγραμματισμένου βιβλίου μέσω ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών (multiple choice). 

 

Ο Κόμης (2000) αναφέρει ότι τα συμπεριφορικού τύπου λογισμικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με επάρκεια είτε για την παροχή εποπτικής διδασκαλίας, είτε για 

την εμπέδωση χαμηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων είτε ακόμη και για την 

αξιολόγηση και προσωπική εργασία των μαθητών. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που 

χαρακτηρίζονται ως καθοδήγησης ή εκμάθησης (tutorials) και τα λογισμικά 

εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice),  ενσωματώνουν τις περισσότερες φορές  

συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης . 
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2.2 Γνωστικές θεωρίες μάθησης 

 

Σε αντίθεση με τη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης οι γνωστικές θεωρίες 

εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην ανάλυση των γνωστικών λειτουργιών όπως η 

αντίληψη, η μνήμη, η σκέψη, η γλώσσα.  

 

2.2.1 Θεωρία του οικοδομισμού 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ελβετός ψυχολόγος  Piaget ανέπτυξε τη θεωρία του 

οικοδομισμού.  Άξονες της θεωρίας του Piaget είναι  

o το πρότυπο των διαδικασιών και λειτουργιών της γνωστικής 

προσαρμογής και 

o ο εξελικτικός χαρακτήρας της νοητικής ανάπτυξης, η οποία είναι στενά 

συνδεδεμένη με τη βιολογική ωρίμανση. 

 Είναι φανερή από τα παραπάνω η βιολογική αφετηρία της σκέψης του Piaget, 

αφού σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της νοημοσύνης του ατόμου παίζει η βιολογική 

του ωρίμανση. Η διαδοχική δε, μετάβαση από το ένα στο άλλο εξελικτικό στάδιο έχει 

να κάνει με την οικοδόμηση των νοητικών δομών, που όπως θα δούμε προϋποθέτει 

ότι θεμελιώνονται σε ήδη υπάρχουσες. 

 Ο Piaget υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος κατασκευάζει την αποκλειστικά δική του 

γνώση του κόσμου μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες και τις κατανοήσεις που 

αναπτύσσει. Όταν αντιμετωπίζουμε κάτι νέο, πρέπει να το «προσαρμόσουμε» με τις 

προηγούμενες ιδέες και την εμπειρία μας, είμαστε δηλαδή, ενεργοί δημιουργοί της 

γνώσης μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υποβάλουμε ερωτήσεις, να εξερευνούμε, 

και να αξιολογούμε τι ξέρουμε. Ο Piaget (1970)   θεωρεί  ότι η γνώση δε μελετάται 

ως κάτι απόλυτο και ανεξάρτητο αλλά σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του ατόμου.  

Διατύπωσε ότι υπάρχουν γνωστικές δομές που καθορίζουν πώς τα στοιχεία και οι 

νέες πληροφορίες γίνονται αντιληπτές. Επισημαίνει την «κατασκευή» των γνώσεων 

με σταδιακή ενσωμάτωση κάθε νέου γνωστικού αντικειμένου που υπεισέρχεται στην 

αντίληψη του υποκειμένου.  

Κατά τον Piaget οι δομές που κατασκευάστηκαν σε κάποια ηλικία, γίνονται 

αντικείμενα που συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση των δομών της επόμενης ηλικίας 
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και η εξέλιξη είναι μια πορεία προς την ισορροπία. Ο Piaget χρησιμοποιεί τον όρο 

«σχήμα» για να αναφερθεί στις «νοητικές δομές» και αναφέρεται στους τρόπους 

επεξεργασίας αυτών των αναπαραστάσεων με τον όρο «λειτουργίες». Μια 

«λειτουργία» είναι ένα ιδιαίτερο είδος νοητικής ενέργειας με την έννοια ότι είναι 

αντιστρέψιμο. Η αντιστρεψιμότητα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των δομών της 

«λειτουργικής σκέψης».  

Με βάση αυτές τις λειτουργίες ο Piaget διακρίνει 4 φάσεις νοητικής εξέλιξης: 

την ασθησιοκινητική, την φάση της προλογική σκέψης, τη φάση των  συγκεκριμένων 

λειτουργιών  και τη φάση των τυπικών λειτουργιών. Οι γνωστικοί  μηχανισμοί που 

οδηγούν το άτομο από τη μία φάση στην άλλη είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης ενός 

νέου αντικειμένου ή μιας νέας σκέψης στο ήδη υπάρχον νοητικό «σχήμα» 

(αφομοίωση), η προσαρμογή  του νέου δεδομένου στα  υπάρχοντα νοητικά σχήματα 

(εναρμόνιση) και η αποκατάσταση μιας  ψυχικής ηρεμίας αφού  ολοκληρωθεί η 

εναρμόνιση (ισορροπία).  

Τη λειτουργία της προσαρμογής περιγράφουν τρεις έννοιες, η έννοια του 

"γνωστικού σχήματος", η έννοια της "αφομοίωσης" και η έννοια της 

"συμμόρφωσης", όπως φαίνεται στο σχήμα:  
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Η μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget, ως διαδικασία συνίσταται στην, 

από το ίδιο το άτομο, επεξεργασία των γνωστικών σχημάτων που κατέχει, όταν αυτά 

έρχονται σε "σύγκρουση" με το περιβάλλον. Έτσι είτε ενσωματώνει νέα στοιχεία σε 

αυτά τα σχήματα, χωρίς να μεταβάλει τα ίδια (αφομοίωση) είτε τροποποιεί αυτά τα 

σχήματα για να μπορέσει να ενσωματώσει σε αυτά τα νέα στοιχεία (συμμόρφωση). 

Αυτό όμως δεν αρκεί. Το εμπλουτισμένο ή τροποποιημένο γνωστικό σχήμα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά (άσκηση και επανάληψη) ώστε να σταθεροποιηθεί. Η 

σταθεροποίηση του γνωστικού σχήματος, στη νέα του μορφή είναι η μάθηση ως 

αποτέλεσμα. 

Όλη η διαδικασία της μάθησης, μέσα από την αφομοίωση και τη συμμόρφωση, 

λαμβάνει χώρα όταν "διαταραχτεί" η ισορροπία μεταξύ των γνωστικών δομών του 

ατόμου και του περιβάλλοντος και τείνει στο να ξαναεπιτευχθεί η ισορροπία αυτή. Γι 

αυτό και εκτός από διαδικασία προσαρμογής, ονομάζεται και διαδικασία 

εξισορρόπησης. 

 Σύμφωνα με τον Piaget (1955) με τις επαναλαμβανόμενες αυτές διαδικασίες 

οικοδομείται η γνώση στον άνθρωπο.  Η εκπαίδευση έτσι, είναι μια διαδικασία 

υποστήριξης της οικοδόμησης γνώσης και όχι μεταφοράς γνώσης. 

 

  Ειδικότερα σε ότι αφορά το σχεδιασμό και τη  χρήση εποικοδομητικών 

εκπαιδευτικών λογισμικών, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Papert, ο οποίος υποστήριξε 

ότι η μάθηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, κατά την οποία ο μαθητής πειραματίζεται 

κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο. Στηριζόμενος λοιπόν στη 

θεωρία του Piaget εμπνεύστηκε και ανέπτυξε στο Μ.Ι.Τ. το περιβάλλον της Logo. Η 

εμπειρία στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Logo οδηγεί στην απόκτηση γενικών 

γνωστικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που μπορούν να 

μεταφερθούν σε άλλους γνωστικούς χώρους. Αποτελεί  ένα νέο τύπο μαθησιακού 

περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο το άτομο μπορεί να οδηγηθεί στην οικοδόμηση 

σκέψεων πάνω στις ίδιες του τις πράξεις και άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών λογισμικών των μικρόκοσμων. 
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Κινούμενοι στο πλαίσιο του οικοδομισμού και στηριζόμενοι στις αρχές του 

Piaget, αρκετοί ψυχολόγοι προτείνουν διάφορες επεκτάσεις στο ζήτημα της 

οικοδόμησης της γνώσης.  

 

 

2.2.2  Θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης    

Ο Bruner (1964) χρησιμοποιεί τον όρο «ανακαλυπτική μάθηση» τονίζοντας ότι  

η πιο σημαντική λειτουργία σε σχέση με τη μνήμη δεν είναι η αποθήκευση της 

πληροφορίας, αλλά η κατανόηση της πληροφορίας που μας χρειάζεται κάθε φορά. Ο 

Bruner κινήθηκε στα ίδια πλαίσια με τον Piaget, αντιμετωπίζοντας τις πνευματικές 

λειτουργίες του ανθρώπου ως κάτι που δομείται προοδευτικά. Ο ίδιος ορίζει τη 

μάθηση ως "μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων (βασικών εννοιών) μέσω 

επεξεργασίας επιμέρους ειδικών προβλημάτων, οι οποίες (γενικές γνώσεις) θα 

επιτρέψουν στους μαθητές, ως δομημένα πλαίσια (κατηγορίες, έννοιες, αρχές, 

κανόνες) να λύνουν περαιτέρω προβλήματα ή αναδιοργανώνοντας τες να τις 

εφαρμόζουν σε νέες καταστάσεις". 

Σύμφωνα με τον Bruner οι γνώσεις δεν είναι απλές αναπαραστάσεις του 

φυσικού κόσμου, αλλά αλληλοσυσχετίζονται, οργανωμένες σε μια δομή, αποτελούν 

ένα νοητικό πρότυπο, χάρη στο οποίο μπορούμε να προβλέπουμε και να κάνουμε 

υποθέσεις. 

Η γνωστική δομή  περιλαμβάνει: 

o γνώσεις 

o ικανότητες 

o τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 

o θετική στάση απέναντι στην επίλυση προβλημάτων 

 

Ως διαδικασία η μάθηση διαρθρώνεται ως εξής: 
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Η ανάκληση, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχει κωδικοποιηθεί και έχει 

υποστεί επεξεργασία η παρελθούσα εμπειρία ώστε να μας είναι χρηστική. Το τελικό 

προϊόν της κωδικοποίησης και επεξεργασίας, ονομάζεται αναπαράσταση. Σύμφωνα 

με τον Bruner η εκμάθηση είναι μια ενεργός διαδικασία στην οποία οι αρχάριοι 

κατασκευάζουν τις νέες ιδέες ή τις έννοιες που βασίζονται στην τρέχουσα γνώση του 

παρελθόντος τους. O Bruner διατυπώνει την άποψη ότι ο μαθητής πρέπει να έρχεται 

αντιμέτωπος με προβληματικές καταστάσεις, να προσπαθήσει να ανακαλύψει μόνος 

του τη γνώση και ο δάσκαλος να έχει ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή στην 

προσπάθεια αυτή.  

Η μάθηση λοιπόν έχει ενεργητικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου η 

δραστηριοποίηση του ατόμου και η απόκτηση ικανοτήτων στην επίλυση 

προβλημάτων επιτυγχάνονται διαμέσου της ενεργητικής του αντιπαράθεσης με 

προβληματικές καταστάσεις, που δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ εύκολες, ώστε να 

λύνονται με απλή ανάκληση προαποκτημένων γνώσεων, ούτε πολύ δύσκολες, ώστε 

να απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες που είτε οι μαθητές δε διαθέτουν είτε δεν 

προκύπτουν από την ίδια την προβληματική κατάσταση. 

Κατά την επιλογή των δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν για τη μαθησιακή 

διαδικασία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο η δομή και οι μέθοδοι των 
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επιμέρους επιστημών και των ιδίων των αντικειμένων, όσο και οι δυνατότητες των 

μαθητών σε συγκεκριμένους τύπους αναπαραστάσεων. Ο μαθητής λοιπόν, όταν 

καλείται να "σπουδάσει" το αντικείμενο μιας επιστήμης, θα πρέπει να του δίνεται η 

δυνατότητα να οικειοποιηθεί τις μεθόδους της. 

Ο Bruner αναφέρει δύο είδη μεταβίβασης της μάθησης, την ειδική μεταβίβαση 

η οποία είναι η εφαρμογή εξειδικευμένων ικανοτήτων σε καταστάσεις παρόμοιες με 

αυτές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκαν αρχικά οι ικανότητες αυτές και τη μη ειδική 

μεταβίβαση που είναι η εφαρμογή αποκτημένων γνώσεων σε ανόμοιες καταστάσεις 

από αυτές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκαν αρχικά και πετυχαίνει την καρδιά της 

όλης μαθησιακής διαδικασίας και αγωγής. 

Στο μέρος της θεωρίας που σχετίζεται με τους τρόπους αναπαράστασης των 

εννοιών και με τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης, έχει στηριχτεί η έννοια του 

"Σπειροειδούς Προγράμματος". Η βασική του ιδέα είναι ότι εισάγονται από νωρίς στο 

σχολείο θεμελιώδεις έννοιες και αρχές από πολλές περιοχές γνώσεων και 

προοδευτικά, χρόνο με το χρόνο, το πρόγραμμα επανέρχεται σε αυτές, 

επανεξετάζοντάς τες κάθε φορά από μια διαφορετική σκοπιά, κατάλληλη για το 

νοητικό επίπεδο των μαθητών και κυρίως χρησιμοποιώντας κάθε φορά τους 

κατάλληλους τρόπους αναπαραστάσεων. 

 

2.2.3 Θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας 

Οι  Gagnι,  Newell και  Simon ανέπτυξαν τη θεωρία της επεξεργασίας της 

πληροφορίας  αντιμετωπίζοντας  τη σκέψη ως μέσο επεξεργασίας της πληροφορίας. 

Η θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας  αναπτύχθηκε παράλληλα με την 

ανάπτυξη των επιστημών της πληροφορικής, σχηματοποιώντας ένα μοντέλο 

λειτουργίας του εγκεφάλου όμοιο με αυτό της λειτουργίας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

Όπως και στους υπολογιστές, έτσι και στο ανθρώπινο νοητικό σύστημα, 

υπάρχουν "είσοδοι" (αισθήσεις), "επεξεργασίες" και "αναπαραστάσεις" (στον 

εγκέφαλο) και "έξοδοι" (συμπεριφορά). Ο Κόμης (2004) αναφέρει ότι  οι 

"επεξεργασίες" και οι "αναπαραστάσεις" συνιστούν τη γνωστική επεξεργασία. Οι 

γνώσεις (ανεξάρτητα από την εγκυρότητά τους) είναι δομές σταθεροποιημένες στη 



 

26 

"μακροπρόθεσμη μνήμη". Ο διαρκής αυτός χαρακτήρας τους, τις διακρίνει από τις 

αναπαραστάσεις οι οποίες είναι περιστασιακές δομές που δημιουργήθηκαν σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση και για συγκεκριμένους στόχους και βρίσκονται 

αποθηκευμένες στη "βραχυπρόθεσμη μνήμη" ή μνήμη εργασίας. Οι αναπαραστάσεις 

διαφοροποιούνται των γνώσεων γιατί είναι αυτόματα ενεργές, ενώ μια γνώση πρέπει 

να δραστηριοποιηθεί ώστε να είναι διαθέσιμη. Η διάκριση μεταξύ αναπαραστάσεων 

και γνώσεων προκύπτει μετά από επεξεργασία και μετασχηματισμό των 

προσλαμβανόμενων πληροφοριών μέσω γνωστικών μηχανισμών. Στοιχεία της 

θεωρίας αυτής βρίσκουν εφαρμογή στα εκπαιδευτικά λογισμικά τεχνητής 

νοημοσύνης ( έμπειρα διδακτικά συστήματα).  

Οι Kraik και Lockhart (1972) μάλιστα αναφέρουν ότι όσο πιο περίπλοκο και 

βαθύτερο επίπεδο επεξεργασίας εισάγουμε τις πληροφορίες (π.χ. εξετάζοντας όχι 

μόνο τα μορφολογικά, αλλά και τα χρηστικά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου και 

σε επόμενο επίπεδο και τις σχέσεις αυτού του αντικειμένου με άλλα) τόσο πιο πολύ 

διάστημα θα συγκρατηθούν. Αν δε, οι έννοιες "μεταφραστούν" σε νοήματα και 

συσχετιστούν με προγενέστερες γνώσεις, αποκτήσουν δηλαδή σημασία για μας, τόσο 

πιο σταθερή θα είναι η διατήρησή τους. Και από αυτή την πολύ συνοπτική περιγραφή 

ακόμη, είναι φανερή η μεγάλη διαφορά της θεωρίας αυτής, με τις συμπεριφοριστικές 

αντιλήψεις περί διατήρησης της γνώσης μέσω της ενίσχυσης. 

Τέλος, σε ένα πιο εξειδικευμένο επίπεδο και συγκεκριμένα όσον αφορά την 

εξελικτική διάσταση του φαινομένου της μάθησης, σύμφωνα με τους Case και 

Fischer, η αυξανόμενη με την ηλικία γνωστική ικανότητα επιτυγχάνεται χάρη  

o στην ωρίμανση του εγκεφάλου 

o στη μακρόχρονη άσκηση ανάπτυξης και χρήσης γνωστικών στρατηγικών 

και  

o στη διαμόρφωση κεντρικών εννοιολογικών δομών, δηλαδή δικτύων και 

διασυνδέσεων 

Σύμφωνα τέλος με τον   Jonassen (1994) τα μαθησιακά   περιβάλλοντα (κατ’ 

επέκταση εκπαιδευτικά λογισμικά)  που σχεδιάζονται με βάση τις γνωστικές θεωρίες 

θα πρέπει  να παρέχουν πολλαπλές ρεαλιστικές αναπαραστάσεις της 

πραγματικότητας χωρίς υπεραπλουστεύσεις και να υποστηρίζουν τη συνεργατική 
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κατασκευή της γνώσης μέσα από την κοινωνική διαπραγμάτευση και όχι το 

συναγωνισμό μεταξύ των μαθητών με στόχο την αναγνώριση. Θα πρέπει να 

σχεδιάζονται με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, με έμφαση στην κατασκευή 

της γνώσης και όχι στην αναπαραγωγή της πάντα μέσα στο γνωστικό και πολιτιστικό 

πλαίσιο. 

 

 

 

2.3 Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 

 

Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις θεωρούν  τη μαθησιακή δραστηριότητα 

άμεσα συνδεδεμένη με το κοινωνικό, ιστορικό, και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο διαδραματίζεται.  

 

 

2.3.1 Η θεωρία της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης  

 

Ο Ρώσος  ψυχολόγος Vygotsky υποστηρίζει ότι η  μάθηση δεν είναι μια απλή 

σχέση μεταξύ ατόμου και γνώσης, αλλά η εισαγωγή του ατόμου σε μια υπάρχουσα 

κουλτούρα. 

Σύμφωνα με την θεωρία του Vygotsky η ανάπτυξη της νόησης είναι 

διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα. 

Το παιδί στην διαδικασία αυτή δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρών υποκείμενο 

που διαμορφώνει με τις πράξεις του τη γνωστική του πραγματικότητα. Ο μαθητής 

λοιπόν, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του έχει ανάγκη της υποστήριξης των 

δασκάλων, των συμμαθητών και των γονέων για να φέρει εις πέρας μια 

δραστηριότητα. Η συστηματική προσπάθεια για παροχή αυτού του είδους μάθησης 

στο σχολείο είναι γνωστή ως εξελικτική διδασκαλία. 

Βασική αρχή της θεωρίας του είναι η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» 

(ΖΕΑ)  (zone of proximal development) που αποτελεί την ανεξερεύνητη περιοχή του 

εσωτερικού δυναμικού του μαθητή ο οποίος βρίσκεται σε μία εν δυνάμει λανθάνουσα 

κατάσταση εξέλιξης. Αναφέρεται στις δυνατότητες ανάπτυξης που έχει ένας μαθητής 
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εάν βοηθηθεί από κάποιον άλλο (δάσκαλο, γονέα, συμμαθητή). Εδώ φαίνεται η 

σημασία της διαμεσολάβησης του ενήλικου και ο ρόλος του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στη γνωστική ανάπτυξη του υποκειμένου. Κάθε άτομο έχει ένα 

πυρήνα γνώσεων που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων. 

Γύρω από αυτό τον πυρήνα τοποθετείται η ΖΕΑ η οποία μπορεί να πραγματοποιήσει 

δραστηριότητες μόνο όταν συνεπικουρείται από άλλους. 

  Η  ανάπτυξη των ΤΠΕ και η εισαγωγή τους στην μαθησιακή διαδικασία 

μπορεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης των μαθητών με το 

κοινωνικό περιβάλλον τους μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες  επικοινωνίας, 

τον τεράστιο όγκο προσβάσιμων πληροφοριών, τα εικονικά περιβάλλοντα κ.λπ.  

 

 

2.3.2 H θεωρία της δραστηριότητας  

Οι Vygotsky, Leontiev, Luria και Nardi θεωρούν ότι η ανθρώπινη δράση 

διαμεσολαβείται από πολιτισμικά σύμβολα (cultural signs) λέξεις και εργαλεία τα 

οποία επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόμου και συνεπώς στις νοητικές του 

διεργασίες.  

Η βασική μονάδα ανάλυσης είναι η δραστηριότητα η οποία αποτελείται από 

το υποκείμενο(άτομο ή ομάδα), το αντικείμενο(στόχος), τους κανόνες και τις 

λειτουργίες. Η δραστηριότητα γίνεται με τη διαμεσολάβηση εργαλείων (όργανα, 

σήματα, γλώσσες) τα οποία δημιουργούνται από τα άτομα για να ελέγξουν τη 

συμπεριφορά τους. Η θεωρία της δραστηριότητας αποτελεί ένα πλαίσιο για τη μελέτη 

διαφορετικών μορφών ανθρώπινων πράξεων ως αναπτυξιακών διαδικασιών, με το 

κοινωνικό και ατομικό επίπεδο διασυνδεόμενα. Μελετά τα άτομα στο φυσικό τους 

περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τούς πολιτιστικούς παράγοντες και τις αναπτυξιακές 

πτυχές της πνευματικής ανθρώπινης ζωής. 

Η θεωρία της δραστηριότητας έχει σημαντικές εφαρμογές στις έρευνες που 

αφορούν την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και ειδικότερα στο σχεδιασμό 

μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή (συνεργατική μάθηση). Η συνεργατική 

μάθηση με υπολογιστή βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο 

(μαθητή), το αντικείμενο (στόχο μάθησης) και τα διαθέσιμα εργαλεία. 
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Στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, ένα μαθησιακό 

περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει εργαλεία που να ευνοούν και να υποστηρίζουν την 

αλληλεπίδραση, ώστε να υποκινεί τη ενεργό συμμετοχή  των μαθητών, την 

ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και τη συνεργατική επίλυση των προβλημάτων. Να 

υποστηρίζει και να ενισχύει τη δημιουργία και τη λειτουργία κοινοτήτων μάθησης 

και κοινοτήτων πρακτικής και να προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών τρόπων 

διαμεσολάβησης και αλληλεπίδρασης μέσω ποικίλων εργαλείων που παίζουν το ρόλο 

πολιτιστικών πηγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  
 

Ως εκπαιδευτικό  χαρακτηρίζεται το λογισμικό το οποίο που έχει σχεδιαστεί 

ειδικά με στόχο να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, υλοποιώντας 

συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και συγκεκριμένη εκπαιδευτική στρατηγική. 
 

Ο Ράπτης (1998) αναφέρει ότι εκπαιδευτικό λογισμικό με την αυστηρή έννοια 

του όρου, θεωρείται το λογισμικό που εμπεριέχει διδακτικούς στόχους, 

ολοκληρωμένα σενάρια, αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και κυρίως επιφέρει 

συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα ενώ ο  Π. Πιντέλας (1999) 

αναφέρει ότι ως Εκπαιδευτικό Λογισμικό, χαρακτηρίζουμε το λογισμικό για 

εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, το οποίο ικανοποιεί πλήρως τις διδακτικές, 

παιδαγωγικές, γνωστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε. Ο Μικρόπουλος (2000) αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι 

το λογισμικό που συμπεριλαμβάνει διδακτικούς στόχους, υλοποιεί εκπαιδευτικά 

σενάρια και αλληγορίες με παιδαγωγικό νόημα και επιφέρει συγκεκριμένα 

μαθησιακά και διδακτικά αποτελέσματα.   

 

 

3.1   Ταξινόμηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εκπαιδευτικού λογισμικού που συνδυάζουν 

διαφορετικές τεχνολογίες και διαφορετικές  παιδαγωγικές, διδακτικές και 

ψυχολογικές προσεγγίσεις. 

 

 

3.1.1  Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού 

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα λογισμικό εκπαιδευτικό αν λάβουμε υπόψη 

μας τόσο την παιδαγωγική όσο και την τεχνολογική του διάσταση. Το εκπαιδευτικό 

λογισμικό εμπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωμένα σενάρια , αλληγορίες με 

παιδαγωγική σημασία και κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά 

αποτελέσματα. Έτσι το  εκπαιδευτικό λογισμικό κατηγοριοποιείται ως προς το είδος 
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του αλλά και ως προς το επιθυμητό παιδαγωγικό αποτέλεσμα αναφορικά με τους 

στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός: 

 

o Γλώσσες προγραμματισμού.  

Αποτελούν κύριο εργαλείο για την ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων λογικού 

και μαθηματικού τύπου. Ο μαθητής μέσα από τον προγραμματισμό μαθαίνει το 

δομημένο και ιεραρχικό τρόπο σκέψης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Δημιουργεί δικό του περιβάλλον εργασίας. 

 

o Πακέτα εφαρμογών γενικής χρήσης, 

 όπως π.χ. οι επεξεργαστές κειμένου, λογιστικών  φύλλων, λογισμικά διαφανειών 

και βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στη διδακτική πράξη. 

 

o Προσομοιώσεις.  

Η χρήση προσομοιώσεων και λογισμικών μοντελοποίησης προσφέρει τη 

δυνατότητα στο μαθητή να λειτουργήσει ως ερευνητής , ορίζοντας και 

κατασκευάζοντας ο ίδιος το μοντέλο ενός προβλήματος , μελετώντας την 

επίδραση διαφορετικών παραμέτρων σε αυτό αλλά και δοκιμάζοντας 

διαφορετικές υποθέσεις για τη λειτουργία ενός δεδομένου μοντέλου. Οι μαθητές 

ενεργοποιούνται στη δημιουργία και αξιολόγηση των προσωπικών τους ιδεών, 

στην αντιπαράθεση της πρότερης γνώσης τους με νέα αντικρουόμενα στοιχεία,  

στη σύγκριση των δικών τους μοντέλων για τον κόσμο με πραγματικά δεδομένα 

καταστάσεις, στη συνεργασία σε ομάδες με στόχο την οικοδόμηση πιο 

πολύπλοκων μοντέλων και στην επανεξέταση των επιτευγμάτων τους μέσα από 

την παρουσίαση των δικών τους μοντέλων στην οθόνη. 

 

o Παιχνίδια. 

 Τα εκπαιδευτικά παιγνίδια στον υπολογιστή είναι δράσης, περιπέτειας, 

στρατηγικής, ανάπτυξης ικανοτήτων γλωσσικών, μαθηματικών κλπ . και μπορούν 

να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία .  Τα παιχνίδια στρατηγικής όπως 

σκάκι, μπρίτζ κλπ. είναι συνήθως παιγνίδια ρόλων και προσομοιώνουν 

καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο χρήστης. Τα παιγνίδια ανάπτυξης 

γλωσσικών ικανοτήτων, εξοικείωσης με τις έννοιες, τις σχέσεις κλπ. 

απευθύνονται συχνά σε παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας και αποσκοπούν 
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στο να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν παίζοντας. Επίσης υπάρχουν ομαδικά 

παιγνίδια που παίζονται μέσω του Διαδικτύου. 

 

o Εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας.  

Η εικονική πραγματικότητα (VR) είναι ένα περιβάλλον διεπαφής ανθρώπου -

υπολογιστή που βιώνεται από τον άνθρωπο με τρόπο φυσικό και ενστικτώδη . 

Είναι μία τεχνολογία η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία μίας διαφορετικής 

μορφής  διεπαφή  στο οποίο ο χρήστης καλείται να αλληλεπιδράσει με το 

σύστημα μέσω πράξεων , κινήσεων και εκτιμήσεων που μοιάζουν με τις 

καθημερινές του ενέργειες , στο πραγματικό του περιβάλλον. 

 

o Ηλεκτρονικά βιβλία –Εγκυκλοπαίδειες. 

Πρόκειται για μαθήματα με μορφή ηλεκτρονικών σελίδων στον υπολογιστή. Οι 

ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες λειτουργούν παρόμοια , αλλά παρέχουν 

μεγαλύτερη αλληλεπιδραστικότητα στον χρήστη . 

 

o Εκπαιδευτικές μορφές πολυμέσων. 

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων κυριαρχούν στην εκπαιδευτική 

τεχνολογία. Πρόκειται συνήθως για εκπαιδευτικό λογισμικό σε CD-ROM ή στο 

Διαδίκτυο που παρέχει περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά την υπερμεσική 

δομή , τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία με πολλαπλούς τρόπους και 

την αλληλεπιδραστικότητα με το χρήστη . Ένα υπερμεσικό περιβάλλον δομείται 

με τη χρησιμοποίηση πληροφορίας διαφόρων μορφών όπως : κείμενο , εικόνα , 

γραφικά, ήχο,  βίντεο, κινούμενη εικόνα κλπ . 

 

o Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής (drill & practice) 

Οι εφαρμογές αυτού του τύπου βασίζονται σε συγκεκριμένη διδακτέα ύλη που 

ακολουθεί κάποιο σχολικό αναλυτικό ή άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης και 

παρέχουν ασκήσεις και προβλήματα σχετικά με αυτήν. Οι ασκήσεις είναι 

διάφορων τύπων όπως σωστό – λάθος, πολλαπλών επιλογών, ανοικτού τύπου και 

έχουν απλή γραμμική μορφή καλώντας τον χρήστη να απαντήσει σε μία σειρά 

ερωτήσεων. Τα προγράμματα αυτά στηρίζονται στην επιλογή από τον μαθητή της 

σωστής απάντησης και δεν αξιοποιούν διδακτικά το λάθος του μαθητή  ώστε να 

τον οδηγήσουν στην ενεργητική και δημιουργική μάθηση. 
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o Προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας (Tutorials) 

Τα προγράμματα αυτά βοηθούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών 

δεξιοτήτων όπως εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων, τυφλό σύστημα, εκμάθηση 

ξένων γλωσσών κλπ.). Παρέχουν ερωτήσεις αυξανόμενης δυσκολίας και 

επεξηγήσεις για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόμενος, ελέγχουν τα 

αποτελέσματα, μετρούν την απόδοσή του και αξιολογούν την επίδοσή του . 

 

o Προγράμματα συνεργατικής μάθησης  

Είναι προγράμματα με δραστηριότητες στον υπολογιστή που προωθούν τη 

συνεργατική μάθηση σε τρόπο που να γίνεται αποφυγή διακρίσεων. Έρευνες σε 

δραστηριότητες διάφορων γνωστικών αντικειμένων έδειξαν ότι τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης είναι διαρκέστερα.  

 

 

3.1.2  Κατηγοριοποίηση βάσει περιεχομένου ή δραστηριότητας 

 Σύμφωνα με τον προσανατολισμό  που έχει κατά τη σχεδίαση του το 

εκπαιδευτικό λογισμικό διακρίνεται επίσης σε λογισμικό προσανατολισμένο στο 

περιεχόμενο και σε  λογισμικό προσανατολισμένο στη δραστηριότητα. 

 

3.1.2.1 Λογισμικό προσανατολισμένο στο περιεχόμενο  

Πρόκειται για λογισμικό που περιλαμβάνει κυρίως θεματικά οργανωμένες 

πληροφορίες με στόχο την εμπλοκή του μαθητή σε δραστηριότητες αναζήτησης, 

πρόσληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας. Κατά κανόνα τα λογισμικά αυτού του 

είδους χρησιμοποιούν τεχνολογία πολυμέσων και με τα πολλαπλά συμβολικά 

συστήματα που αυτή προσφέρει (γραπτός και προφορικός λόγος, εικόνα, γραφικά, 

βίντεο) δημιουργούν και παρουσιάζουν πληροφορίες μέσω πολλαπλών 

αναπαραστάσεων γνώσης. Αυτές οι αναπαραστάσεις γνώσης που δημιουργούνται με 

τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να είναι: 

o δυναμικές, δηλ. να εξελίσσονται στο χρόνο, όπως πχ. οι αναπαραστάσεις, που 

περιλαμβάνουν animation 

o διαδραστικές, δηλ. να επιτρέπουν το διάλογο με τον χρήστη, όπως πχ μία 

εικόνα στην οποία ο χρήστης καθορίζει με το πάτημα του ποντικιού το ποιο 

ακριβώς τμήμα της θα μεγεθύνει 
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o εμβυθυτικές όπως οι αναπαραστάσεις που προσφέρουν τα συστήματα 

εικονικής πραγματικότητας και  

o αναπαραστάσεις που υποστηρίζουν συνεργατικές δραστηριότητες όπως πχ. 

αναπαραστάσεις που καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στο πώς να 

επιχειρηματολογήσουν όταν εμπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες. 

 

Τα λογισμικά αυτά ακολουθούν αρχές σχεδίασης που αντλούνται από τις 

ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις του συμπεριφορισμού, αλλά και του γνωστικού 

εποικοδομισμού. Στα λογισμικά τα προσανατολισμένα στο περιεχόμενο διακρίνουμε 

συνήθως σε προγράμματα συστηματικής εκμάθησης (drill and practice), σε 

διδακτικούς  οδηγούς  (tutorial) και σε πολυμεσικά ηλεκτρονικά βιβλία (multimedia 

electronic books), 

 

 

3.1.2.2 Λογισμικό προσανατολισμένο στη δραστηριότητα 

 

Τα λογισμικά αυτού του είδους εμπλέκουν το μαθητή σε δραστηριότητες (είτε 

ατομικά είτε ομαδικά) με στόχο να τον υποστηρίξουν στο να μάθει με ενεργό τρόπο. 

Το λογισμικό λειτουργεί ως γνωστικό εργαλείο, με σκοπό να προσφέρει στον 

εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να μεταφέρει στο λογισμικό τις αποφάσεις του για την 

εξέλιξη της δραστηριότητας και στη συνέχεια να του δώσει ανάδραση σχετικά με τις 

αποφάσεις αυτές. Με τον τρόπο αυτό το λογισμικό υποστηρίζει το χρήστη στο να 

αναπτύξει κατάλληλα μοντέλα γνώσης που να απορρέουν από τη δραστηριότητα του.  

 

Τα λογισμικά αυτά σχεδιάζονται με βάση τις προτάσεις της εποικοδομητικής 

προσέγγισης. Ιδιαίτερες κατηγορίες λογισμικού προσανατολισμένου στη 

δραστηριότητα είναι οι μικρόκοσμοι, οι προσομοιώσεις, τα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα μάθησης, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα έμπειρα συστήματα μάθησης 

και προσαρμοστικά υπερμέσα. 

 

Όλα τα είδη λογισμικού που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο επιπλέον κατηγορίες : σε «κλειστά» μαθησιακά περιβάλλοντα 

και σε «ανοικτά» μαθησιακά περιβάλλοντα. Τα περισσότερα «κλειστά» μαθησιακά 

περιβάλλοντα επιτρέπουν στο μαθητή να εισάγει δεδομένα. Στη διαδικασία αυτή 



 

35 

όμως, η αντίδραση του συστήματος είναι προδιαγεγραμμένη και καθορισμένη. Στα 

«ανοικτά» μαθησιακά περιβάλλοντα οι δραστηριότητες και οι επιλογές καθορίζονται  

τόσο από τις ανάγκες του μαθητή για μάθηση, όσο και από τις ικανότητές του σε 

σχέση με τις απαιτούμενες νοητικές διεργασίες. Ως κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα 

μπορούν να χαρακτηριστούν τα λογισμικά παρουσίασης και εξάσκησης, οι κλειστές 

προσομοιώσεις καθώς και τα παιχνίδια. Ως ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα 

μπορούν να χαρακτηριστούν οι εφαρμογές υπερμέσων, οι ανοικτές προσομοιώσεις 

και τα γνωστικά μαθησιακά εργαλεία ή εργαλεία ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων 

(γλώσσες προγραμματισμού, μικρόκοσμοι, έμπειρα συστήματα). 

 

 

 

3.1.3 Κατηγοριοποίηση με βάση τη διδακτική προσέγγιση 

 

Μία ακόμη ταξινόμηση που περιλαμβάνει γενικότερα τα εργαλεία λογισμικού 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται  με βάση τη 

διδακτική προσέγγιση: 

 
o Συστήματα διδασκαλίας καθοδηγούμενης από υπολογιστή  

 συστήματα εξάσκησης (drill and practice)  
 ορισμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια  
 διαλογικές ιστορίες και παραμύθια πολυμέσων (interactive stories)  
 συστήματα καθοδήγησης (tutorials)  
 συστήματα καθοδήγησης στην επίλυση προβλημάτων (Intelligent 

Tutoring Systems) 
 
 

o Συστήματα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης  
 συστήματα που στηρίζουν εργαστηριακές δραστηριότητες μέσω 
υπολογιστή (computer based laboratories)  

 συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής (educational robotics)  
 ορισμένα "Έμπειρα Συστήματα" επίλυσης προβλημάτων (Intelligent 

Tutoring Systems) που προσαρμόζουν τις ενέργειές τους σε 
επεξεργασμένο γνωστικό μοντέλο του μαθητή  

 ανοιχτά συστήματα μάθησης (ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου) 
για δραστηριότητες εκμάθησης προγραμματισμού και δραστηριότητες 
επίλυσης προβλημάτων  (όπως LOGO, BOXER, κλπ) 

 Προσομοιώσεις (Simulations) 
 Μικρόκοσμοι (micro-worlds) 
 Μοντελοποιήσεις και δυναμικές μοντελοποιήσεις (dynamic modelling) 

(κατ' εικασία μοντέλο ή conjectural model) 
 Νοητική χαρτογράφηση (concept mapping) 
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o Συστήματα συμβολικής έκφρασης και οικοδόμησης  
 εργαλεία επεξεργαστών κειμένου  
 εργαλεία σχεδιασμού και γραφικών  
 λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας  
 λογισμικό παραγωγής διαγραμμάτων  
 επιτραπέζια συστήματα εκδόσεων (για παράδειγμα, σχολικών 
εφημερίδων)  

 εργαλεία δημιουργίας υπερκειμένων, πολυμέσων (για παρουσίαση 
εργασιών) 

 εργαλεία δημιουργίας βάσεων δεδομένων 
 
 
 

o Συστήματα παρουσίασης, αναζήτησης και διάδοσης πληροφορίας  
 ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες  
 ηλεκτρονικά λεξικά  
 βάσεις δεδομένων  
 ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες μέσω Internet 
 κάποιες ιστοσελίδες (Web pages) (συστήματα υπό ανάπτυξη) 

 
 

o Συστήματα επικοινωνίας(τα οποία, τελευταία εμφανίζονται, και 
ενσωματωμένα σε άλλες εφαρμογές) 

 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
 Ομάδες πληροφόρησης (news groups) 
 Τηλεδιάσκεψη  
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3.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

Μια εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού παράγεται από ομάδα ειδικών, μέσα 

από μια σύνθετη διαδικασία αλληλοσυσχετιζόμενων φάσεων εργασίας και σε βάθος 

χρόνου. Το σημείο εκκίνησης της ανάπτυξης της εφαρμογής είναι πάντοτε ο 

προσδιορισμός και η κατανόηση μιας εκπαιδευτικής ανάγκης που καταγράφεται σε 

σχέση με μια ομάδα χρηστών. Η ανάγκη αυτή πρέπει πριν απ' όλα να διερευνηθεί, 

δηλ. να συλλεχθούν πληροφορίες για όλες τις πλευρές και τις παραμέτρους που την 

προσδιορίζουν έτσι ώστε να διασφαλιστεί, όσο είναι δυνατόν, ότι κάθε ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό και ανάγκη των τελικών χρηστών θα αντικατοπτριστεί στο 

περιβάλλον της εφαρμογής. Η παραγωγή της εφαρμογής οργανώνεται σε διάφορες 

φάσεις εργασίας, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους με τρόπο ώστε οι πληροφορίες 

που καταγράφονται ή το έργο που αναπτύσσεται σε καθεμιά από αυτές, να αποτελούν 

στοιχεία εισόδου απαραίτητα για την ολοκλήρωση της επόμενης. Σε γενικές γραμμές 

οι φάσεις εργασίας είναι τέσσερις: ανάλυση, σχεδίαση, παραγωγή και αξιολόγηση. 

 

 

 

3.2.1 Ανάλυση 

 

Σκοπός της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των προδιαγραφών και των 

απαιτήσεων από το λογισμικό.  Έτσι, στη φάση της ανάλυσης συγκεντρώνονται οι 

απαραίτητες πληροφορίες και κάθε στοιχείο γύρω από τις ανάγκες μάθησης που 

πρέπει να καλύψει η εφαρμογή. Προσδιορίζεται λοιπόν, το επίπεδο γνώσεων και 

ικανοτήτων στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες - μαθητές- και καθορίζεται επακριβώς 

τι  πρέπει να είναι αυτό που θα τους βοηθήσει η εφαρμογή να προχωρήσουν για να 

μάθουν. Καταγράφονται επίσης και τα διάφορα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος  

στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει (πχ. σε ποιους χρήστες απευθύνεται, τι 

χρειάζεται να μάθουν, τι εργασίες εκτελούν, τους στόχους που θέτουν, τις 

γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον τους, κ.ά.). 

 

Με δυο λόγια, στη φάση της ανάλυσης η ομάδα παραγωγής πρέπει να 

συλλέξει και να οργανώσει πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες ώστε να 
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κατανοήσει απόλυτα τις ανάγκες μάθησης που υπάρχουν αλλά και τον τρόπο με τον 

οποίο αυτή μπορεί να οργανωθεί καλύτερα στα πλαίσια της εφαρμογής που θα 

αναπτυχθεί. Η ανάλυση σύμφωνα με το μοντέλο των Dick & Carey (1990) 

αποτελείται από δύο επί μέρους φάσεις : την ανάλυση αναγκών και την αρχική 

ανάλυση. Η ανάλυση αναγκών είναι μια συστηματική διαδικασία που γίνεται για να 

καθοριστούν οι στόχοι, να προσδιοριστούν οι διαφορές μεταξύ της πραγματικής και 

της επιθυμητής κατάστασης και να καθοριστούν οι προτεραιότητες δράσης. 

 

Η ανάλυση αναγκών περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν 

να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι ενέργειές αυτές είναι: ο καθορισμός 

του αρχικού και τελικού επιπέδου γνώσεων και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων 

των απαιτούμενων ενεργειών. Η συλλογή πληροφοριών στη φάση της ανάλυση 

αναγκών μπορεί να γίνει με τρεις βασικούς τρόπους: ερωτηματολόγια , συνεντεύξεις 

και ομάδες εστίασης. Από τη στιγμή που η ανάλυση αναγκών έχει καθορίσει το είδος 

της εκπαίδευσης-κατάρτισης που απαιτείται, θα πρέπει να ακολουθήσει η συλλογή 

ακόμη περισσότερων πληροφοριών ώστε να διασαφηνιστούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα τα χαρακτηριστικά των χρηστών. Αυτή η φάση εργασίας ονομάζεται 

«αρχική ανάλυση» και περιλαμβάνει διάφορες επί μέρους φάσεις προσδιορισμού 

πληροφοριών, που οι βασικότερες είναι:  

• Ανάλυση Χρηστών: Καθορίζεται το υπόβαθρο, τα μαθησιακά χαρακτηριστικά και 

οι προαπαιτούμενες γνώσεις-δεξιότητες των υποψήφιων χρηστών. 

• Ανάλυση Τεχνολογίας : Καθορίζονται οι μορφές της τεχνολογίας στις οποίες έχουν 

πρόσβαση και μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες. 

• Ανάλυση Συνθηκών : Εντοπίζονται περιορισμοί και ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν στο περιβάλλον και μπορούν να παίξουν ρόλο στην ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

• Ανάλυση Εργασιών : Καθορίζεται και αναλύεται το είδος της εργασίας που πρέπει 

να υποστηρίξει το λογισμικό.  

• Ανάλυση Στόχων : Καθορίζονται επακριβώς και με σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι. 

• Ανάλυση Μέσων : Επιλέγεται το κατάλληλο μέσο για την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού λογισμικού. 

• Ανάλυση Κόστους : Προσδιορίζεται το προβλεπόμενο κόστος. 
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3.2.2 Σχεδίαση  

 

Στη σχεδίαση αρχίζει η υλοποίηση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού προϊόντος 

που πρέπει να δημιουργηθεί. Γνώμονα γι’ αυτό αποτελούν οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται κατά την ανάλυση. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη 

σχεδίαση περιλαμβάνουν: 

o Χρονοπρογραμματισμό του έργου: Περιγράφεται η πορεία ανάπτυξης του έργου 

και παρατίθενται τα χαρακτηριστικά χρονικά σημεία παράδοσής του. 

Διαχωρίζονται οι εργασίες σε επιμέρους φάσεις και εκτιμάται ο χρόνος και οι 

πηγές που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν.  

o Ομάδα έργου: Καθορίζονται οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες των μελών της 

ομάδας παραγωγής όπως τεχνικοί ήχου και video, παραγωγός κειμένων, 

γραφίστας, ειδικός περιεχομένου, προγραμματιστής πολυμέσων, σχεδιαστής 

διδακτικής ,ειδικός αξιολογητής. 

o Τεχνικές προδιαγραφές των μέσων: Καθορίζονται ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν 

και ποιες θα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές των αρχείων πολυμέσων. 

o Εκπαιδευτικές προδιαγραφές των μέσων: Οργανώνεται η δομή του λογισμικού, 

σύμφωνα με τη διδακτική θεωρία που θα βασιστεί, η πλοήγηση, η ανάπτυξη της 

διεπαφής του χρήστη, οι διάφοροι τρόποι που θα εμφανίζονται τα πολυμέσα τις 

οθόνες. 

o Έλεγχος πορείας έργου : Καθορίζονται οι δραστηριότητες που διασφαλίζουν την 

ποιότητα του έργου όπως η δημιουργία αντιγράφων και οι διορθώσεις, σύμφωνα 

με τις παρατηρήσεις του αξιολογητή.  

 

Υπάρχουν τρεις σημαντικοί στόχοι τους οποίους θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη 

κατά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού. Την ευχρηστία στη σχεδίαση της 

διεπαφής χρήστη, την αποδοτική οργάνωση των στοιχείων πολυμέσων και την 

ενσωμάτωση των προτάσεων της διδακτικής θεωρίας στο λογισμικό.  
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3.2.2.1 Ευχρηστία  της διεπαφής χρήστη (user interface) 

 

Ο πρώτος στόχος στην ανάπτυξη κάθε εφαρμογής λογισμικού είναι η σχεδίαση 

μιας εύχρηστης διεπαφής χρήστη. Η διεπαφή χρήστη (user interface) είναι το τμήμα 

εκείνο του λογισμικού που αποτελεί το ενδιάμεσο μεταξύ του συστήματος – 

υπολογιστή και του ανθρώπου – χρήστη. Περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που 

εμφανίζεται στην οθόνη και βοηθά τον χρήστη να επιτύχει το στόχο της εργασίας του 

χειριζόμενος σωστά το σύστημα λογισμικού και μεταφέροντας αποτελεσματικά τις 

εντολές του προς αυτό. Οι βασικότεροι κανόνες ευχρηστίας είναι :  

o Το λογισμικό θα πρέπει να πληροφορεί πάντοτε το χρήστη για το τι συμβαίνει στο 

σύστημα δίνοντάς του μια κατάλληλη ανάδραση (feedback). Η πληροφόρηση με 

την κατάλληλη ανάδραση στο τέλος μιας σειράς ενεργειών δείχνει στο χρήστη ότι 

η δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα.  

o Το λογισμικό θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατανοητή γλώσσα προς το χρήστη για 

τα μηνύματα που μεταδίδει προς αυτόν και όχι δύσκολους τεχνικούς όρους. 

o Το λογισμικό δεν πρέπει να «τιμωρεί» τον χρήστη σε περίπτωση λάθους. Το 

λογισμικό θα πρέπει πάντα να επιτρέπει στο χρήστη να ακυρώσει την επιλογή του 

και να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση και όχι να τον «κλειδώνει» σε μια 

σειρά ενεργειών που ξεκίνησε κατά λάθος. 

o Το λογισμικό θα πρέπει να έχει συνέπεια. Τα ίδια σύμβολα (εικονίδια, ορολογία, 

χρώμα, διάταξη οθόνης, κεφαλαία – πεζά, γραμματοσειρές κ.ά)  πρέπει να έχουν 

παντού το ίδιο νόημα και να αναφέρονται στις ίδιες ενέργειες. Για την εκτέλεση 

παρόμοιων εργασιών θα πρέπει να εκτελούνται παρόμοιες σειρές εργασιών.  

o Το λογισμικό θα πρέπει να περιορίζει να λάθη των χρηστών. Η ιδανική σχεδίαση 

βοηθά το χρήστη να κάνει τις σωστές επιλογές περιορίζοντας την πιθανότητα για 

λάθη. 

o Η οθόνη θα πρέπει να σχεδιάζεται όσο το δυνατόν απλούστερη και λιτή. Κάθε 

πρόσθετη πληροφορία «ανταγωνίζεται» τη σημαντική πληροφορία στη μνήμη του 

χρήστη με αποτέλεσμα να την καθιστά λιγότερο «ορατή» και αξιοποιήσιμη. 

o Τα αντικείμενα, οι ενέργειες, και οι επιλογές της διεπαφής θα πρέπει να είναι 

ευδιάκριτες. Οι οδηγίες χρήσης του λογισμικού θα πρέπει να είναι ορατές ή 

εύκολα εντοπίσιμες όποτε ζητηθούν.  
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Κάθε διδακτική οθόνη πρέπει να προσφέρει αποτελεσματική παρουσίαση της 

πληροφορίας, αποδοτική διάδραση και ανάδραση, κατάλληλα εργαλεία πλοήγησης 

και ακόμη οπτική αισθητική ποιότητα ανεξάρτητη από το περιεχόμενο. Έτσι, κατά τη 

σχεδίαση μιας οθόνης αυτό που πρέπει να μας απασχολεί κυρίως είναι η εστίαση της 

προσοχής του χρήστη και η διατήρηση του ενδιαφέροντός του. Έτσι, μια λιτή και 

περιεκτική παρουσίαση της πληροφορίας βοηθά στην εστίαση της προσοχής του 

χρήστη και η κατάλληλη αξιοποίηση των πολυμέσων μπορεί να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον του. 

 

Επίσης, πολύ σημαντική είναι η εμπλοκή του χρήστη με το περιεχόμενο. Η 

οθόνη έτσι, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της διάδρασης ώστε να 

επιτρέπει στο χρήστη να ενεργεί αποκαλύπτοντας πρόσθετες πληροφορίες. Εξίσου 

σημαντική είναι και η ενίσχυση της πληροφορίας. Έτσι, η οθόνη θα πρέπει να 

προσφέρει τακτικά ευκαιρίες άσκησης του χρήστη με την παρουσιαζόμενη 

πληροφορία. Οι χρήστες λοιπόν, πρέπει να επεξεργάζονται την πληροφορία με ενεργό 

τρόπο ώστε να την κατανοήσουν και να τη θυμούνται. Τέλος, η οργάνωση της οθόνης 

θα πρέπει να βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν και να οργανώνουν τις πληροφορίες 

και να τους διευκολύνει στην πλοήγηση μέσα σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών. 

 

 

 

3.2.2.2 Αποδοτική οργάνωση της πληροφορίας πολυμέσων 

 

Λέγοντας αποδοτική οργάνωση της πληροφορίας πολυμέσων εννοούμε τον 

τρόπο που πρέπει να συνδυαστεί κείμενο, εικόνες, ήχοι, animation και video για να 

έχουμε το καλύτερο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα. Έτσι, σημαντική είναι όχι μόνο 

η οργάνωση του κειμένου αλλά ακόμη και η γραμματοσειρά και το χρώμα που θα 

έχει αυτό. Επειδή ο ρυθμός ανάγνωσηςστην οθόνη  είναι χαρακτηριστικά πιο αργός, η 

παρουσίαση του κειμένου θα πρέπει να είναι η κατάλληλη ώστε να συνεισφέρει στη 

μαθησιακή εμπειρία. Έτσι, όχι πάνω από 2-3 γραμματοσειρές ανά οθόνη, όχι κείμενο 

που αναβοσβήνει, όχι πολλά και έντονα χρώματα, όχι συνδυασμός συμπληρωματικών 

χρωμάτων, το ιδανικό είναι σκούρο κείμενο σε ανοιχτό φόντο. Η χρήση animation 

αποτελεί κίνητρο εστίαση της προσοχής. Μια εφαρμογή πολυμέσων μπορεί να 

χρησιμοποιεί ήχο με πολλούς τρόπους: αφήγηση, ηχητική σήμανση, μουσική 
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υπόκρουση. Ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι μαθητές ολοκληρώνουν πιο 

εύκολα τα μαθήματα που κάνουν εκτεταμένη χρήση ήχου (μιας και είναι 

εξοικειωμένοι με αυτή τη μορφή διδασκαλίας). Επίσης, η χρήση ήχου επιβάλετε σε 

μαθητές με περιορισμένες ικανότητες ανάγνωσης. 

 

 

 

3.2.2.3 Ενσωμάτωση των προτάσεων μιας διδακτικής θεωρίας στο λογισμικό  

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να είναι 

εντάξιμο στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου 

ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών, των καθηγητών και του προγράμματος 

σπουδών και να  συμπληρώνει την μαθησιακή και διδακτική διαδικασία 

προκαλώντας  το ενδιαφέρον του μαθητή. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

ενσωματώνει είναι: 

o Να υποστηρίζει τη διαθεματική προσέγγιση. 

o Να ενισχύει την διερευνητική, ομαδική και ενεργητική μάθηση.  

o Να αξιοποιεί τα πολυμέσα. 

o Να αξιοποιεί όπου είναι δυνατόν τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων. 

o Να χρησιμοποιεί εναλλακτικές τεχνικές μετάδοσης της γνώσης. 

o Να αξιοποιεί τις δυνατότητες των Η/Υ για προσομοίωση φαινομένων. 

o Να αξιοποιεί την δυνατότητα δυναμικής διασύνδεσης της πληροφορίας. 

o Να διαθέτει για αξιοποίηση πόρους γενικής χρήσης.  

o Να είναι φιλικό στη χρήση από χρήστες που δεν είναι ειδικοί στους υπολογιστές. 

o Να παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προσθέτει υλικό, ασκήσεις ή 

πληροφορίες και να οργανώνει το μάθημα όπως εκείνος επιθυμεί. 

o Να εξασφαλίζει μηχανισμούς παρέμβασης του μαθητή σε διάφορα επίπεδα και 

βαθμούς ελευθερίας. 

 

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού έχει ως στόχο την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της μάθησης. Έτσι, λοιπόν, η 

σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού προϋποθέτει την εφαρμογή στην πράξη μιας 

διδακτικής θεωρίας, που πρέπει να επιλεχθεί από την αρχή, ώστε να οργανωθεί η 
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δομή του περιβάλλοντος που πρόκειται να αναπτυχθεί για το καλύτερο μαθησιακό 

αποτέλεσμα. 

 

Μια διδακτική θεωρία υποδεικνύει: τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

κατανεμηθεί το εκπαιδευτικό υλικό σε τμήματα και το είδος της πληροφορίας που θα 

περιλαμβάνει το καθένα, τη σειρά με την οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν και τις 

δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, ώστε να εμπλακούν οι χρήστες ενεργά με τις 

πληροφορίες που τους δίνονται και να τις μετατρέψουν σε γνώση. Όπως αναφέρθηκε 

στο σχετικό κεφάλαιο υπάρχουν πολλές διδακτικές θεωρίες με ποικίλα 

χαρακτηριστικά για την εκπαιδευτική διαδικασία και πορεία της διδασκαλίας. Η 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος προκύπτει σε μεγάλο 

βαθμό από τη διδακτική σχεδίαση. Με τον όρο «διδακτική σχεδίαση» εννοούμε τη 

δραστηριότητα που οδηγεί στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και 

προδιαγραφών για το πώς πρέπει να οργανωθεί η πορεία της εκπαίδευσης ώστε να 

επιτευχθούν με τον αποδοτικότερο τρόπο οι στόχοι μάθησης που έχουν τεθεί. Κάθε 

εκπαιδευτικό περιβάλλον (είτε υποστηριζόμενο τεχνολογικά είτε όχι) στηρίζεται σε 

συγκεκριμένες απόψεις για το πώς είναι καλύτερα να οργανωθεί η διδασκαλία ώστε 

να επιτευχθούν τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Έλλειψη αποτελεσματικής 

διδακτικής σχεδίασης καταλήγει σε μη επίτευξη των διδακτικών στόχων και 

προβληματική διδασκαλία. 

 

 

 

3.2.3 Παραγωγή του λογισμικού 

 

Κατά την  παραγωγή υλοποιούνται οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη σχεδίαση 

και το προϊόν αρχίζει να αναπτύσσεται. Στην παραγωγή γίνονται τρεις βασικές 

εργασίες : 

o Αναπτύσσεται ο σκελετός της εφαρμογής με βάση τις επιλογές που 

καταγράφηκαν κατά την ανάλυση των προδιαγραφών. 

o Παράγονται τα στοιχεία πολυμέσων (κείμενα, εικόνες, ήχοι, video κ.ά) που 

αποτελούν το περιεχόμενο της εφαρμογής και ενσωματώνονται σταδιακά σε 

αυτή. 
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o Ελέγχεται συνεχώς και με κάθε καινούριο βήμα ή προσθήκη η λειτουργικότητα 

της εφαρμογής. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε πολλά επίπεδα τεχνικό, λειτουργικό, 

παιδαγωγικό, αισθητικό.  

 

Ο συνδυασμός αυτός των εργασιών οδηγεί στην ολοκλήρωση της εφαρμογής. 

Αυτό βέβαια είναι αρκετά δύσκολο γιατί στην πορεία της ανάπτυξης ίσως να 

χρειαστούν κάποιες τροποποιήσεις με αποτέλεσμα τη μερική  επανασχεδίαση. 

 
 
 
 
3.2.4 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι μία σημαντική διαδικασία 

που εφαρμόζει μεθόδους συλλογής δεδομένων και ερμηνείας ώστε να διαμορφωθεί 

εμπεριστατωμένη κριτική άποψη, για τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο 

αξιολόγησης ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας.  

 

Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, η αξιολόγηση ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος ή των συστατικών μέρων του είναι μια διαδικασία που 

αποσκοπεί στον προσδιορισμό του βαθμού υλοποίησης των στόχων του. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της μπορούν να αξιοποιηθούν για 

τη βελτίωση του συστήματος «διδασκαλία- μάθηση». Ως εκ τούτο, η αξιολόγηση 

είναι απαραίτητη προκειμένου να προωθηθούν οι μαθησιακοί στόχοι. Κατά τη 

διεξαγωγή μιας αξιολόγησης δεν μπορούν να αξιολογούνται τα πάντα, για αυτό 

αρχικά προσδιορίζονται οι στόχοι της αξιολόγησης, δηλαδή γιατί θα πρέπει να γίνει 

αυτή η αξιολόγηση και με βάση ποιες κατευθυντήριες γραμμές θα διεκπεραιωθεί.  

 

Βασικής σημασίες κατά τον σχεδιασμό και διεξαγωγή μιας αξιολόγησης είναι 

ο προσδιορισμός των αξόνων, των βασικών κατευθύνσεων δηλαδή από τις οποίες θα 

προκύψουν τα διάφορα κριτήρια για τον έλεγχό τους. Η αξιολόγηση και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή, παρέχουν ανατροφοδότηση σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα αφορούν την επιστημονική ομάδα παραγωγής 

του εκπαιδευτικού υλικού, τους αναλυτές και τους προγραμματιστές, την ομάδα 

ειδικής διδακτικής μεθοδολογία, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους που θα 
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χρησιμοποιήσουν το προϊόν και θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, το 

φορέα χρηματοδότησης για την παραγωγή του προϊόντος καθώς και την εκπαιδευτική 

– διοικητική αρχή στα όρια δικαιοδοσίας της οποίας πρόκειται να λειτουργήσει η 

ηλεκτρονική εκπαιδευτική τοποθεσία. 

 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι παράμετρος-κλειδί για την 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 

μαθησιακή διαδικασία. Κατά την αξιολόγηση λοιπόν, εξετάζουμε τις μαθησιακές 

εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και οδηγούμαστε σε κρίσεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και αξία της εμπειρίας. Στη φάση της 

αξιολόγησης ενός τεχνολογικά υποστηριζόμενου περιβάλλοντος μάθησης 

συλλέγονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση του 

λογισμικού και βοηθούν στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητάς του. 

 

  Μέσω της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού καταμετράται ο 

βαθμός αποδοχής μιας τεχνολογίας σε περιβάλλον μάθησης,  καταγράφονται οι 

απόψεις των άμεσα εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών και 

καθηγητών, σχετικά με την εμπειρία της μάθησης στο συγκεκριμένο περιβάλλον, 

εντοπίζεται η ποσότητα και η ποιότητα της μάθησης που επιτεύχθηκε με τη χρήση 

της τεχνολογίας και εντοπίζονται ελλείψεις και σημεία που μπορούν βελτιωθούν. 

 

 

 

3.2.4.1  Μορφές Αξιολόγησης Λογισμικού 

 

Ανάλογα με το ρόλο της αξιολόγησης στην πορεία της ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού λογισμικού διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες : 

o Διαμορφωτική αξιολόγηση: Είναι η αξιολόγηση που γίνεται ώστε τα 

αποτελέσματά της να βοηθήσουν στην καλύτερη διαμόρφωση του λογισμικού 

όσο αυτό σχεδιάζεται και αναπτύσσεται. Συνήθως γίνεται πολύ νωρίς στη 

φάση της σχεδίασης και τα αποτελέσματά της αποτελούν ανάδραση στην ίδια 

φάση σχεδίασης. 
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o Συνολική αξιολόγηση: Πρόκειται για κάθε αξιολόγηση που γίνεται μετά την 

εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού με στόχο να εντοπιστούν τα 

αποτελέσματα που έχει αυτή στον τελικό χρήστη.  

o Διαφωτιστική αξιολόγηση: Στόχος της είναι να ανακαλύψει τους παράγοντες 

και τα ζητήματα που έχουν σημασία για τους χρήστες σε μια συγκεκριμένη 

εφαρμογή και να εντοπίσει απρόσμενους παράγοντες ή αποτελέσματα.  

o Αξιολόγηση Ενσωμάτωσης: Στοχεύει στο να μελετήσει την ολοκληρωμένη 

εκπαιδευτική διαδικασία και το πώς αυτή επηρεάζεται από την ενσωμάτωση 

καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων.  

 

Ανάλογα με το είδος των στοιχείων που καταγράφει μια μεθοδολογία 

αξιολόγησης διακρίνουμε τις : 

o Ποσοτική αξιολόγηση: Πρόκειται για μορφή αξιολόγησης που καταγράφονται 

αριθμητικά στοιχεία που αποτελούν δείκτες αξιολόγησης.  

o Ποιοτική αξιολόγηση : Πρόκειται για μέθοδο αξιολόγησης που εφαρμόζεται όταν 

στόχος είναι να διερευνηθεί το είδος των μαθησιακών εμπειριών που προσφέρει 

το εκπαιδευτικό λογισμικό στο μαθητή.  

 

Οι ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι δεν πρέπει να θεωρούνται 

αλληλοαποκλειόμενες αλλά αντίθετα συμπληρωματικές. Οι ποιοτικές είναι 

περισσότερο κατάλληλες για διερεύνηση, εντοπισμό και ερμηνεία νέων ιδεών, 

απόψεων, ποιοτήτων ενώ οι ποσοτικές για την ανάδειξη σχέσεων, μέτρηση και 

γενίκευση.  

 

Γενικά χαρακτηριστικά όλων των σύγχρονων προσεγγίσεων για την αξιολόγηση 

σύμφωνα με τους Oliver and Harvey (2000) είναι :  

 

o Η αξιολόγηση να γίνεται σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης . 

o Να καταγράφεται μεγάλο εύρος δεδομένων από ποικίλες πηγές. 

o Να αξιολογείται μια τεχνολογική καινοτομία όντας ενσωματωμένη σε 

ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβάλλοντα μάθησης. 

o Να εστιάζει η σε χαρακτηριστικά τόσο ατομικά όσο και του γενικότερου πλαισίου 

εκπαίδευσης. 
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 3.3 Δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 

 

 3.3.1 Ανάπτυξη με εργαλεία συγγραφής  

    

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός τίτλου πολυμέσων 

λέγονται συγγραφικά εργαλεία. Είναι ειδικά πακέτα εφαρμογών που λειτουργούν 

ως πλατφόρμες εργασίας και επιτρέπουν στο χρήστη  (Πιντέλας, 2003): 

 

o Να εισάγει δομικά στοιχεία που παράγονται με τη βοήθεια άλλων εργαλείων. 

o Να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί (κείμενο, γραφικά, ήχος και βίντεο, 

animation). 

o Να δημιουργήσει υπερσυνδέσμους. 

o Να καθορίσει τη μορφή και τη ροή της παρουσίασης στην οθόνη. 

o Να επιτύχει την ολοκλήρωση, τον συγχρονισμό των στοιχείων της εφαρμογής, 

τη δημιουργία βάσεων δεδομένων με απαντήσεις στο χρήστη, την ανάπτυξη 

σεναρίων, την εισαγωγή ανάδρασης, την κλήση άλλων εφαρμογών. 

o Να σχεδιάσει το περιβάλλον και την μορφή αλληλεπίδρασης χρήστη – 

εφαρμογής. 

 

Τα συγγραφικά εργαλεία πολυμέσων διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά, το 

κόστος και την ευκολία χρήσης τους. Οι κύριες διακρίσεις που μπορούν να γίνουν 

είτε ως προς το προγραμματιστικό  εργαλείο που χρησιμοποιούν είτε ως προς τις 

δυνατότητες που διαθέτουν είτε ως προς την πολυπλοκότητα που έχουν. Τέτοια 

εργαλεία είναι, το Toolbook της Asymetrix, το Director και το Authorware της Adobe 

Systems και τέλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συγγραφικά εργαλεία και πακέτα 

όπως το FrontPage της Microsoft ή το Dreamweaver της Adobe. Με αυτά τα 

εργαλεία αναπτύσσεται  εκπαιδευτικό λογισμικό των μορφών:  εξάσκησης, 

παρουσίασης, κλειστής προσομοίωσης, πολυμεσικά ηλεκτρονικά βιβλία. Οι 

δυνατότητές τους όμως είναι αρκετά περιορισμένες ως προς τη δημιουργία 

διερευνητικού λογισμικού, δηλαδή λογισμικού μέσα από το οποίο ο μαθητής έχει τη 

δυνατότητα να πειραματιστεί με ανοικτή παραμετροποίηση, να μοντελοποιήσει τις 

απόψεις του και να τις επαληθεύσει. 
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3.3.2 Ανάπτυξη με  γλώσσες  προγραμματισμού 

 

Χρησιμοποιούνται κοινές γλώσσες προγραμματισμού (Pascal, C κτλ) αλλά 

αυτό κάνει τον προγραμματισμό επίπονο.  

 

 

3.3.3 Ανάπτυξη με  γλώσσες  σεναρίων (script languages) 

 

Η γλώσσα σεναρίου είναι ειδική γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει όλα 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα εργαλεία συγγραφής. Τo πιο γνωστό εργαλείο που 

διαθέτει τέτοια γλώσσα είναι το Hypercard. 

 

 

3.3.4 Ανάπτυξη με εργαλεία οπτικού προγραμματισμού 

 

Τα εργαλεία οπτικού προγραμματισμού παρέχουν γραφικό περιβάλλον 

συγγραφής που αποτελείται από υποδείξεις, εικονίδια και αντικείμενα. Η δυσκολία 

χρήσης των γλωσσών προγραμματισμού οδήγησε στο να αναπτυχθούν τα 

ολοκληρωμένα περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού. Με αυτά, η διαδικασία του 

προγραμματισμού βελτιώνεται σημαντικά καθώς το περιβάλλον ανάπτυξης είναι 

διαλογικό και αποκρύπτεται ο πυρήνας των δύσκολων λειτουργιών του 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Τέτοια περιβάλλοντα μπορούν να 

θεωρηθούν οι γλώσσες προγραμματισμού Java, Visual Basic και Delphi. Είναι 

γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και υποστηρίζουν τη δημιουργία 

πολυμεσικών εφαρμογών. 

 

 

 

 

3.3.5 Ανάπτυξη με εργαλεία εικονικής πραγματικότητας 

 

Τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας επιτρέπουν 

μία καθοδηγούμενη διερεύνηση τρισδιάστατης πληροφορίας με δυναμική 
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αλληλεπίδραση ανάμεσα στον χρήστη και στο περιβάλλον. Τα αντικείμενα του 

περιβάλλοντος μπορούν να κινηθούν, να τροποποιηθούν και να αλλάξουν ως προς 

τον χρήστη. Παραδείγμα τέτοιων περιβαλλόντων είναι η VRML. Με τη  χρήση 

γλωσσών προγραμματισμού καθώς και με τα εργαλεία ανάπτυξης εικονικής 

πραγματικότητας είναι δυνατή η δημιουργία λογισμικό που παρέχει ανοικτό 

μαθησιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 

πειραματιστεί με ανοικτή παραμετροποίηση, να μοντελοποιήσει τις απόψεις του και 

να τις επαληθεύσει. 

 

 

3.3.6 Ανάπτυξη με εργαλεία δικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού  

 

Γενικά, τα "ανοιχτά" συστήματα θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα διδακτικά 

συστήματα. Στην κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούνται το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος 

ιστός. Τα εργαλεία δικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού υποστηρίζουν τον "ανοιχτό" 

χαρακτήρα των εφαρμογών και χαρακτηριστικό τους είναι ότι μοιάζουν με μωσαϊκό 

αποτελούμενο από σημειώσεις, διαφάνειες, οδηγούς μελέτης, ασκήσεις κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 
 

Το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»  στοχεύει να υποστηρίξει την «τυπική» 

διδασκαλία μέσα στην τάξη. Το λογισμικό αφορά τη διδασκαλία της ενότητας της 

ενέργειας του μαθήματος των φυσικών της ΣΤ’ Δημοτικού αλλά μπορεί κάλλιστα να 

χρησιμοποιηθεί  από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα ενέργειας.   

 

Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε αφενός για την ιδιαίτερη σημασία της ενέργειας  

στη ζωή μας  αφετέρου για το ότι προσφέρεται για πολυμεσική παρουσίαση. 

 

 
 

 

4.1 Στόχος του λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

 

Στόχος της εφαρμογής «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» είναι να κινητοποιήσει τους μαθητές  

και να τους καθοδηγήσει κατάλληλα ώστε να προχωρήσουν σταδιακά στην 

οικοδόμηση γνώσεων που σχετίζονται με τα ζητήματα ενέργειας. 
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Η επιλογή του περιεχομένου, η δομή και οι διδακτικοί στόχοι της κάθε ενότητας του 

λογισμικού στηρίχθηκαν στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τη 

διδασκαλία των θεμάτων ενέργειας. Σύμφωνα με αυτό οι μαθητές πρέπει να μπορούν: 
 

o Να αναφέρουν παραδείγματα μετατροπής ενέργειας.   

o Να αναγνωρίζουν ότι η ενέργεια δε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται, αλλά 

μετασχηματίζεται από µια µορφή σε άλλη.  

o Να αναγνωρίζουν ότι το πετρέλαιο αποτελεί την κυριότερη πηγή ενέργειας 

και πρώτη ύλη για την παραγωγή ποικίλων προϊόντων.  

o Να αναφέρουν ότι το πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από ενώσεις του 

άνθρακα µε το υδρογόνο (υδρογονάνθρακες).  

o Να αναφέρουν παραδείγματα προϊόντων καθημερινής χρήσης που 

παράγονται από το πετρέλαιο (πλαστικά, απορρυπαντικά, φάρµακα, 

πετρέλαιο κίνησης – θέρµανσης, βενζίνη, λιπαντικά, άσφαλτος).  

o Να αναφέρουν προβλήματα που θα προκύψουν από τη µείωση ή την 

εξάντληση του πετρελαίου στον πλανήτη µας.  

o Να αναφέρουν τα είδη των ορυκτών ανθράκων.  

o Να αναφέρουν τρόπους παραγωγής ενέργειας από ορυκτούς άνθρακες.  

o Να αναφέρουν περιοχές της χώρας µας που παράγουν λιγνίτη.  

o Να περιγράφουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες διαμαντιού και γραφίτη και 

να επισημαίνουν τις διαφορές τους.  

o Να περιγράφουν την προέλευση του φυσικού αερίου.  

o Να αναφέρουν τα κυριότερα συστατικά του φυσικού αερίου.  

o Να αναφέρουν τις χρήσεις του φυσικού αερίου.  

o Να εκτιµούν τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου σε σχέση µε άλλες 

καύσιµες ύλες.  

o Να διακρίνουν τις ανανεώσιμες από µη ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές.  

o Να αναγνωρίζουν την ανάγκη για χρήση εναλλακτικών µορφών ενέργειας για 

το µέλλον.  

o Να διακρίνουν τις διαφορετικές πηγές εναλλακτικών µορφών ενέργειας 

(ηλιακή, γεωθερµική, αιολική, βιοµάζας).  

o Να διατυπώνουν ερωτήσεις και να αναγνωρίζουν προβλήµατα που 
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σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και να προτείνουν πιθανές 

λύσεις.  

o Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα εξοικονόµησης ενέργειας.  

o Να διαπιστώνουν τη χρησιµότητα των ανακυκλώσιµων υλικών.  

o Να εξοικειωθούν µέσα από σχεδιασµό και δραστηριότητες µε διαδικασίες 

εξοικονόµησης ενεργειακών πόρων στο σχολείο και στο σπίτι.  

 

 

4.2 Κατηγοριοποίηση το λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

 

Το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» είναι ένα κλειστού περιβάλλοντος εκπαιδευτικό 

λογισμικό προσανατολισμένο στο περιεχόμενο  και συνδυάζει χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα διαφόρων ειδών εκπαιδευτικού λογισμικού.   

Πρώτα απ’ όλα, βασίζεται στην τεχνολογία των υπερμέσων καθώς είναι 

δυνατή η χρήση του μέσω τοπικού δικτύου ή του διαδικτύου. Επιπλέον, περιέχει 

πλούσια  στοιχεία πολυμέσων, δηλαδή κείμενο, εικόνα, κινούμενη εικόνα, ήχο και 

animation.  Κατατάσσεται λοιπόν και στα λογισμικά Πολυμέσων / Υπερμέσων.  

Ακόμη, το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» περιέχει στοιχεία  εξάσκησης και 

πρακτικής (drill and practice) καθώς περιλαμβάνει ασκήσεις σωστού λάθους, 

πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης. 

Επίσης, το λογισμικό ενσωματώνει αρκετό υλικό σχετικό με θέματα ενέργειας 

και μπορεί να  χαρακτηριστεί επίσης  ως  ηλεκτρονικό βιβλίο - διδακτικός οδηγός.   

Τέλος κάποια χαρακτηριστικά του όπως η αναζήτηση θέματος και η 

παρουσίαση πολυμεσικού σχετικού υλικού του προσδίδουν στοιχεία  ηλεκτρονικής 

εγκυκλοπαίδειας για θέματα ενέργειας. 

 

 

 

4.3 Εκτέλεση του λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» - Απαιτήσεις συστήματος 

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» για να ανταποκριθεί πλήρως στις 

απαιτήσεις του χρήστη χρειάζεται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπου θα 

λειτουργήσει, να διαθέτουν κάποιες ελάχιστες  προδιαγραφές: 
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o Επεξεργαστή: Pentium III στα 700MHz. 

o Μνήμη RAM: 128 ΜΒ. 

o Σκληρό Δίσκο: 10 GB. 

o Έγχρωμη Οθόνη στα 16 Bit με ανάλυση 1024x768. 

o Μονάδα Εισόδου: CD ROM 

o Όσον αφορά στα λογισμικά, θα πρέπει να διαθέτουν: 

o Λειτουργικό Σύστημα: Windοws 2000 /XP 

o Internet Explorer  (αν εγκατασταθεί δικτυακά) 

o Authorware Web player plug-in (αν εγκατασταθεί  δικτυακά) 

o Λογισμικό εξυπηρετητή ιστοσελίδων (αν εγκατασταθεί  δικτυακά) 

o Windows Media Player 9  

o Εγκατεστημένο MP3 codec 

 
 
 
 
 
4.4 Παιδαγωγικές αρχές του λογισμικού  «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ως λογισμικό με χαρακτηριστικά 

λογισμικού εξάσκησης, υπερμεσικού-πολυμεσικού βιβλίου και διδακτικού οδηγού  

ενσωματώνει αρκετά στοιχεία από τις συμπεριφοριστικές θεωρίες και μετά από τη 

χρήση του ο μαθητής διαμορφώνει συμπεριφορές γύρω από τα θέματα της ενέργειας.  

Αν χρησιμοποιηθεί όμως σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σενάριο διδασκαλίας  τότε 

μπορεί να υποκινήσει  διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης μέσα από την έρευνα για 

γνώση,  τη συνεργατικότητα, και την αλληλεπίδραση όπως περιγράφονται από τις 

σύγχρονες θεωρίες της ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner καθώς και τις 

κοινωνικοπολιτισμικές  θεωρίες του Vygotsky. 

 

Το λογισμικό  μέσα από το κατάλληλο σενάριο δίνει τη δυνατότητα στο 

μαθητή να χτίσει τη γνώση του και δεν του προσφέρει μια στεγνή ροή πληροφοριών. 

Εφαρμόζεται, δηλαδή, ένα διδακτικό μοντέλο που εστιάζει την προσοχή περισσότερο 

στην επεξεργασία της πληροφορίας για την παραγωγή  της γνώσης παρά στην 

προσφορά έτοιμης γνώσης. Με τη σωστή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό το 
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λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»  μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεργατικά αλλά και 

εξατομικευμένα προσφέροντας άμεση και έμμεση εμπειρία οικοδομώντας τη γνώση.  

 

O σχεδιασμός από τον εκπαιδευτικό των κατάλληλων δραστηριοτήτων όπως 

οι συνοδευτικές του πακέτου και η εκτέλεση των πειραμάτων βοηθούν το μαθητή 

μέσα από τη χρήση του λογισμικού να αναπτύξει μεθοδολογικές δεξιότητες και να 

οδηγηθεί στην έρευνα (μελέτη πηγών, ταξινόμηση, ανάλυση, σύγκριση και 

διασταύρωση πληροφοριών, σύνθεση, εξαγωγή συμπερασμάτων), και την κριτική 

σκέψη του μέσω προβληματισμών, αποφεύγοντας την απλή παράθεση πληροφοριών. 
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4.5 Η ανάπτυξη του λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

 

Το εργαλείο ανάπτυξης του λογισμικού ήταν το Authorware 7 της Adobe 

Systems. Το Authorware αποτελεί ένα  πολύ ισχυρό περιβάλλον ανάπτυξης 

πολυμεσικών δικτυακών εφαρμογών με υποστήριξη μεγάλου εύρους μέσων. Μέσα 

από ένα σύστημα εικονιδίων σχεδιάζεται η βασική ροή της προς ανάπτυξη  

εφαρμογής καθώς και η διεπαφή με το χρήστη ενώ οι γλώσσες σεναρίων Authorware 

Script και  Javascript αναλαμβάνουν να καλύψουν  τις ανάγκες προγραμματισμού.  

 

 
 

Το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» έχει δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα  

πολύπλοκο σχήμα ροής (flowline) σε συνδυασμό με γλώσσες σεναρίων (scripts)  

ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πλοήγησης του περιβάλλοντος διεπαφής. Για 

την δικτυακή του έκδοση απαιτείται τόσο η εγκατάσταση της δικτυακής έκδοσης του 

προγράμματος στον εξυπηρετητή  όσο και η εγκατάσταση του Authorware Web 

player στο πρόγραμμα περιηγητή (browser) του πελάτη (βλέπε οδηγίες 

εγκατάστασης). 
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4.6 Το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

 

Το περιβάλλον διεπαφής του  λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» υιοθετεί βασικές 

σχεδιαστικές αρχές ώστε να είναι πιο φιλικό, εύχρηστο και λειτουργικό. Ο μαθητής 

εξοικειώνεται γρήγορα με το περιβάλλον διεπαφής  του λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

καθώς χρησιμοποιούνται  όροι και έννοιες που ταιριάζουν στις εμπειρίες του. Επίσης 

το περιβάλλον διεπαφής παρουσιάζει συνοχή καθώς παρόμοιες εργασίες 

ενεργοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Εύκολο στην εκμάθηση επιτρέπει στο μαθητή με 

απευθείας χειρισμό να αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα που βρίσκονται στην οθόνη  

παρέχοντας του βοήθεια και ανοχή στα λάθη.  

Αυτή η αλληλεπίδραση (interaction) είναι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του 

λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ». Είναι  το στοιχείο που ορίζει τη διαλογική σχέση μεταξύ 

του χρήστη και του συστήματος, παρέχοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να 

επικοινωνεί με αυτό, να καθορίζει τη ροή των πληροφοριών και να ρυθμίζει την 

εξέλιξη του ίδιου του λογισμικού. 

 

Η πλοήγηση στη θεματολογία του λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

πραγματοποιείται μέσω ενός οριζόντιου συστήματος επιλογών (menu)  για τις 

βασικές κατευθύνσεις της θεματολογίας και ενός κάθετου υποσυστήματος επιλογών 

για τις επιμέρους κατηγορίες της αρχικής επιλογής.  
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 Κατά την εμφάνιση του υλικού των υποκατηγοριών λειτουργούν και βέλη 

πλοήγησης σε επόμενη ή προηγούμενη σελίδα. 

Το σύστημα επιλογών του λογισμικού καθώς και μερικές λειτουργίες του όπως η 

βοήθεια, η αναζήτηση και η εκτύπωση είναι πάντα ενεργές δίνοντας στον μαθητή 

ευελιξία πλοήγησης.  

 

 
 

Η χρήση του χρώματος στο περιβάλλον διεπαφής  είναι σημαντική επειδή 

βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα του 

συστήματος. Ο αριθμός των χρωμάτων στο  λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» είναι 

περιορισμένος ώστε να μη μπερδεύει τους χρήστες αλλά και επαρκής  ώστε να κάνει 

το σύστημα ελκυστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνυπάρχουν 

περισσότερα από 3 ή 4 χρώματα σε κάθε παράθυρο ενώ δεν υπερβαίνουν τα 5 σε 

ολόκληρο το εκπαιδευτικό λογισμικό. Το χρώμα στο περιβάλλον διεπαφής  έχει 

χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά και συνεκτικά, δηλαδή το ίδιο χρώμα χρησιμοποιείται για 

τον ίδιο σκοπό σε όλες τις οθόνες. Για παράδειγμα το σύστημα επιλογών (menu) έχει 

το δικό του ξεχωριστό χρώμα, οι παρουσιάσεις κειμένου όπως  και τα τεστ 

εξάσκησης   το δικό τους φόντο.  Ο συνδυασμός των χρωμάτων έχει γίνει προσεκτικά 

ώστε να οδηγεί σε απαλό φόντο χωρίς μεγάλες αντιθέσεις. 

 



 

58 

Γενικότερα  το περιβάλλον διεπαφής θεωρείται εύχρηστο σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Waterworth,  αφού παρουσιάζει συνοχή, είναι αποτελεσματικό στην 

διεκπεραίωση των εργασιών, είναι  ευέλικτο στην παρουσίαση και αλληλεπίδραση, 

είναι κατανοητό  και εύκολο στην εκμάθηση.   

 

 

 

4.7 Το περιεχόμενο του λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

 

Το πολυμεσικό υλικό του λογισμικό αποτελείται από κείμενο, εικόνα, video, 

animation και ήχους. Το υλικό προήλθε από μελέτη αρκετών σχετικών με τη ενέργεια 

πηγών τόσο έντυπων όσο και ηλεκτρονικών. Η επεξεργασία κειμένου έγινε με τον 

επεξεργαστή Word 2003 της Microsoft με εξαγωγή  αρχείων  τύπου RTF (rich text 

format) συμβατών με το Authorware. Για την επεξεργασία και μετατροπή (GIF, PNG, 

JPG)   των εικόνων χρησιμοποιήθηκε το Adobe Photoshop της Adobe ενώ για την 

επεξεργασία και μετατροπή video επιστρατεύτηκε το  Adobe Premiere της Adobe και 

το Camtasia Studio της Techsmith. Τα αρχεία ήχου δημιουργήθηκαν με τον Sound 

Recorder της Microsoft και τον Wave editor της Ahead.   

 

Η πρώτη και κύρια οθόνη κατά την εκκίνηση του λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

εκτός από τα πληροφοριακά στοιχεία της εφαρμογής και τις κύριες επιλογές αυτής. Ο 

μαθητής αρχίζει να πειραματίζεται με το περιβάλλον διεπαφής, το οριζόντιο μενού, 

το κάθετο μενού υποκατηγοριών, τα βέλη πλοήγησης και τα εικονίδια ήχου και 

ταινίας στις υποκατηγορίες, καθώς και τα εικονίδια αναζήτησης, εκτύπωσης, και 

βοήθειας που τον συντροφεύουν πάντα.  
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Το υλικό που περιλαμβάνεται στο λογισμικό έχει αντιστοιχηθεί σε εννέα ενότητες. 

 

Η πρώτη ενότητα ασχολείται γενικά με το θέμα της ενέργειας: 
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τις διάφορες μορφές της: 

 
τις πηγές ενέργειας: 
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και τη διάκριση τους σε ανανεώσιμες και μη: 

 
 

Στο δεύτερη ενότητα το λογισμικό παρουσιάζει τις πηγές  χημικής ενέργειας 

όπως το πετρέλαιο: 
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την εξόρυξη του: 

 
 

 

και την κατεργασία του: 
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Παρουσιάζεται  το φυσικό αέριο: 

 
 

 

η εξαγωγή του από τη γη: 
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και οι χρήσεις του: 

 
 

 

Το λογισμικό ολοκληρώνει την ενότητα της χημικής ενέργειας με το γαιάνθρακα: 
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και τις μορφές του: 

 
 

 

 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεκινώντας  

από την ηλιακή ενέργεια:  
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τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα: 

 
 

 

τα παθητικά ηλιακά συστήματα: 
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και τη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο: 

 
 

 

Η παρουσίαση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζεται με την αιολική 

ενέργεια:  
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τις ανεμογεννήτριες: 

 
 

 

και τη χρησιμότητα της ενέργειας του ανέμου: 
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Ακολουθεί η παρουσίαση  της ενέργειας του νερού: 

 
 

 

τις υδροηλεκτρικές μονάδες: 
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και την ενέργεια των κυμάτων και της θάλασσας: 

 
 

 

Η παρουσίαση των ανανεώσιμων πηγών συνεχίζεται με την παραγωγή ενέργειας 

από βιομάζα: 
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και τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα από τη χρήση της: 

  

 

 

Μία ακόμα ανανεώσιμη μορφή  που παρουσιάζεται είναι η γεωθερμική ενέργεια: 
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και οι χρήσεις της: 

 
 

 

Ως τελευταία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας παρουσιάζονται οι τεχνολογίες 

υδρογόνου: 
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Στην τέταρτη ενότητα το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ασχολείται με την πυρηνική 
ενέργεια: 
 

 
 
 
 
 
τους πυρηνικούς αντιδραστήρες: 
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και τη κακή χρήση της πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς σκοπούς: 
 

 
 
 
 
 
Στην πέμπτη ενότητα το λογισμικό παρουσιάζει μία δευτερογενή αλλά πολύ 
σημαντική μορφή ενέργειας, την ηλεκτρική ενέργεια: 
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προβάλλεται η αναγκαιότητα εξοικονόμησης της ενέργειας: 
 

 
 

 

 

και προτείνονται πρακτικές που αφορούν τη χρήση οικιακών συσκευών με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας:  
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Στην έκτη ενότητα το λογισμικό αναφέρεται ειδικά στο ενεργειακό σύστημα της 

Ελλάδας:  

 

 
 

 

και στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: 
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Στην έβδομη ενότητα συσχετίζονται τα θέματα ενέργειας με το περιβάλλον. Αρχικά 

γίνεται αναφορά στους φυσικούς πόρους: 

 

 
 

 

και επιχειρείται  ένα ταξίδι στην ιστορία όπου εμφανίζεται πως χρησιμοποιήθηκαν 

για την παραγωγή ενέργειας: 
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Ακολούθως αναφέρονται  οι επιπτώσεις στο περιβάλλον  εξαιτίας της παραγωγής και 

κατανάλωσης ενέργειας: 
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με χωριστή αναφορά ανά πηγή ενέργειας: 

 

 
 

 

ενώ  μελετώνται   μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου: 
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η όξινη βροχή και η τρύπα του όζοντος: 

 

 
 

 

 

Στην όγδοη ενότητα συμπεριλαμβάνονται δύο τεστ γνώσεων που περιλαμβάνουν 

αρκετές ερωτήσεις σωστού/λάθους: 
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 πολλαπλής επιλογής:  

 
 

και αντιστοίχησης:  

 
 Σε κάθε ερώτηση ο μαθητής, είτε απαντήσει σωστά είτε όχι, πληροφορείται για την 

ορθή απάντηση και με την ολοκλήρωση του τεστ λαμβάνει  από το λογισμικό 

συνολικό  ποσοστό επιτυχίας με μήνυμα επιβράβευσης ή προτροπής για μελέτη των 

θεμάτων ενέργειας.  
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Στην τελευταία ενότητα το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»  παρουσιάζει μια σειρά από 

πειράματα – κατασκευές που σχετίζονται με την ενέργεια και μπορούν εύκολα να 

υλοποιηθούν στο σχολικό χώρο.  

Το πρώτο πείραμα αφορά στη κατασκευή μίας ηλιακής ψηστιέρας που χρησιμοποιεί 

την  ενέργεια του ήλιου: 

 
 

 Στο δεύτερο πείραμα μετατρέπεται η χημική ενέργεια ενός λεμονιού σε ηλεκτρική: 
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Στο επόμενο πείραμα με χρήση της ηλιακής ενέργειας παράγεται νερό από φυτά: 

 
 

 

 

Σε ένα άλλο πείραμα οι μαθητές ανακαλύπτουν την χημική ενέργεια ενός φιστικιού: 
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Με στόχο τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου (και της ενέργειας του) στο επόμενο 

πείραμα το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» οδηγεί τους μαθητές να κατασκευάζουν ένα 

ανεμόμετρο:  

 
 

 

Στο τελευταίο πείραμα της ενότητας χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια μιας 

μπαταρίας  για τη δημιουργία ενός μαγνήτη: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 
 

 

5.1 Σενάριο Διδασκαλίας  «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 

 

Θεματικό Περιεχόμενο  

Η δραστηριότητά μας εστιάζει στο γνωστικό αντικείμενο των φυσικών της 

ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα καθοδηγεί τα παιδιά να ασχοληθούν  

και να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σημασία τους.  

 

 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι μάθουν τα παιδιά να  διακρίνουν  τις 

διαφορετικές πηγές εναλλακτικών µορφών ενέργειας (ηλιακή, γεωθερµική, αιολική, 

βιοµάζας) να γνωρίσουν και να προβληματιστούν για τη χρήση τους στην 

καθημερινή τους ζωή αναγνωρίζοντας προβλήματα που σχετίζονται µε την 

προστασία του περιβάλλοντος και να προτείνουν πιθανές λύσεις. 

 

 

Σενάριο  Δραστηριότητας 

Το σενάριο της δραστηριότητάς μας βασίζεται πάνω στο λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ». Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να έχουν εξοικειωθεί με το 

περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού γι’ αυτό  είναι σκόπιμη να έχει προηγηθεί 

επίδειξη – εκπαίδευση των μαθητών στους μηχανισμούς πλοήγησης του. Θα ζητηθεί 

από τους μαθητές αφού χωριστούν  σε ομάδες, να μελετήσουν το θέμα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  με τη χρήση λογισμικού, και αφού ανταλλάξουν 

απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα  να τις καταγράψουν και να τις παρουσιάσουν 

στην τάξη. 
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Δραστηριότητα  (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες)  

 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις διάφορες 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πως παράγεται ενέργεια από αυτές τις μορφές και που 

χρησιμοποιείται Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η παρατήρηση, η περιγραφή, 

η συζήτηση, οι ερωτήσεις, η σύγκριση. Τα υλικά μας είναι ο Η/Υ και το λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ». 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες  τριών ατόμων.  Ο εκπαιδευτικός φροντίζει 

ώστε κάθε ομάδα να έχει το δικό της υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ». Ξεκινώντας ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μια σύντομη  εισαγωγή 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιγράφει τις διάφορες μορφές τονίζοντας 

στους μαθητές τη σημασία της εναλλακτικής μορφής ενέργειας. 

 

  Στη συνέχεια διανέμει στους μαθητές το φύλλο μαθητή, τους ζητά να 

πλοηγηθούν στο λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», να μελετήσουν τις διάφορες μορφές 

ενέργειας  και με τη βοήθεια του να απαντήσουν και να γράψουν τις απόψεις τους 

στο φύλλο. Τους εξηγεί ότι πρέπει να εργασθούν ως ομάδα και ότι πρέπει να 

καταλήγουν σε απάντηση μετά από συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο 

της ομάδας τους.  

 

Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν τη εργασία τους παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις των ομάδων των μαθητών και ακολουθεί συζήτηση με άξονα τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων μορφών και τις 

χρήσεις τους. 
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Δραστηριότητα  «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»  – Φύλλο μαθητή  
 

Χωριστείτε σε ομάδες των 3 ατόμων και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ» απαντήστε τις ερωτήσεις: 

 

 

Ερώτηση 1. Χρησιμοποιούνται στο σπίτι σας κάποιες από τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας;   

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2. Ποιες είναι αυτές και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 3.  Αν προτείνατε στους γονείς σας να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι 

περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ποιες θα ήταν αυτές; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 4.  Που θα τις χρησιμοποιούσατε; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 5: Που βρίσκεται το κοντινότερο σας εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 

που χρησιμοποιεί ανανεώσιμη πηγή;  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ερώτηση 6. Ποιο  είδος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας χρησιμοποιεί;  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ερώτηση 7.  Τι ενέργεια παράγει; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ερώτηση 8.  Αν είχατε τη δυνατότητα να κατασκευάσετε ένα δικό σας  εργοστάσιο 

παραγωγής ενέργειας, ποια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στην περιοχή σας και γιατί;  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.2 Σενάριο Διδασκαλίας  «Πηγές ενέργειας και περιβάλλον» 

 

Θεματικό Περιεχόμενο  

Η δραστηριότητά μας εστιάζει στο γνωστικό αντικείμενο των φυσικών της 

ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα καθοδηγεί τα παιδιά να μελετήσουν  και 

να ευαισθητοποιηθούν για  τις επιπτώσεις της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 

στο περιβάλλον και τις προοπτικές των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας. 

 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι μάθουν τα παιδιά να  πως επηρεάζεται το 

περιβάλλον από τις διαδικασίες παραγωγής και χρήσης ενέργειας. Να γνωρίσουν ποια 

μεγάλα οικολογικά προβλήματα συνδέονται με αυτές τις διαδικασίες και να 

αντιληφθούν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το μέλλον.  

 

 

Σενάριο  Δραστηριότητας 

Το σενάριο της δραστηριότητάς μας βασίζεται πάνω στο λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ». Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να έχουν εξοικειωθεί με το 

περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού γι’ αυτό  είναι σκόπιμη να έχει προηγηθεί 

επίδειξη – εκπαίδευση των μαθητών στους μηχανισμούς πλοήγησης του. Θα ζητηθεί 

από τους μαθητές αφού χωριστούν  σε ομάδες, να μελετήσουν το θέμα των 

επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης  ενέργειας  με τη χρήση του 

λογισμικού, και αφού ανταλλάξουν απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα  να τις 

καταγράψουν και να τις παρουσιάσουν στην τάξη. 
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Δραστηριότητα (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες)   

 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις 

επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η παραγωγή ενέργειας από μη ανανεώσιμες 

πηγές ώστε να αξιολογήσουν την ανάγκη χρήσης των ανανεώσιμων πηγών. Η 

μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η παρατήρηση , η περιγραφή , η συζήτηση, οι 

ερωτήσεις, η σύγκριση. Τα υλικά μας είναι  ο Η/Υ και το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες  τριών ατόμων.  Ο εκπαιδευτικός φροντίζει 

ώστε κάθε ομάδα να έχει το δικό της υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ». Ξεκινώντας ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μια σύντομη  αναφορά 

στα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα: στη συνεχή ρύπανση, στο φαινόμενο 

του θερμοκηπίου, στην τρύπα του όζοντος, στην όξινη βροχή κ.λπ. και τα συσχετίζει 

με την παραγωγή ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές.  

 

  Στη συνέχεια διανέμει στους μαθητές το φύλλο μαθητή, τους ζητά να 

πλοηγηθούν στο λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», να μελετήσουν από τη σχετική ενότητα τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα σε σχέση με την  ενέργεια  και με τη βοήθεια του να 

απαντήσουν και να γράψουν τις απόψεις τους στο φύλλο. Τους εξηγεί ότι πρέπει να 

εργασθούν ως ομάδα και ότι πρέπει να καταλήγουν σε απάντηση μετά από 

συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της ομάδας τους.  

 

Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν τη εργασία τους παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις των ομάδων των μαθητών και ακολουθεί συζήτηση με άξονα τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το όφελος που έχουμε για το περιβάλλον από τη 

χρήση τους. 
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Δραστηριότητα  «Πηγές ενέργειας και περιβάλλον»  – Φύλλο μαθητή  
 

Χωριστείτε σε ομάδες των 3 ατόμων και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ» απαντήστε τις ερωτήσεις: 

 

Ερώτηση 1. Έχετε παρατηρήσει κάποια επίπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή 

σας λόγω της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας; Αν ναι περιγράψτε την.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2. Ποιες από τις καθημερινές σας  δραστηριότητες που έχουν σχέση με 

παραγωγή – κατανάλωση ενέργειας  πιστεύετε ότι  επιβαρύνουν το περιβάλλον;  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 3. Ποιες από τις δραστηριότητες σας που επιβαρύνουν το περιβάλλον 

πιστεύετε ότι σχετίζονται με το φαινόμενο θερμοκηπίου και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

Ερώτηση 4. Ποιες από τις δραστηριότητες σας που επιβαρύνουν το περιβάλλον 

πιστεύετε ότι σχετίζονται με οικολογικό πρόβλημα της τρύπας του όζοντος και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ερώτηση 5. Θα μπορούσαν κάποιες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 

χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις δραστηριότητές σας; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 6.  Ποια  είναι η κύρια πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα; Έχει επιπτώσεις η χρήση της για το περιβάλλον και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 7.  Ποιες είναι οι  ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιούνται για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα;  Έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 8: Ποιες είναι οι πηγές ενέργειας για την κίνηση των αυτοκινήτων;  Ποιες 

ανανεώσιμες μορφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.3 Σενάριο Διδασκαλίας  «Η ενέργεια αλλάζει μορφή – Μετατροπή χημικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική» 

 

Θεματικό Περιεχόμενο  

Η δραστηριότητά μας εστιάζει στο γνωστικό αντικείμενο των φυσικών της 

ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και ειδικότερα στο θέμα της μετατροπής της ενέργειας από 

τη μια μορφή στην άλλη.  Τα παιδιά καθοδηγούνται από το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

ώστε  με απλά υλικά και πάντα με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να κατασκευάσουν 

μία υποτυπώδη μπαταρία.  

 

Στόχοι Δραστηριότητας 

 Ο στόχος της δραστηριότητας είναι  να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η 

ενέργεια αλλάζει μορφές. Να αντιληφθούν ότι στην καθημερινότητα τους 

χρησιμοποιούν μορφές ενέργειας που προέκυψαν από άλλες μορφές.  

 

 

Σενάριο  Δραστηριότητας 

Το σενάριο της δραστηριότητάς μας βασίζεται πάνω στο λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ» και χρονικά αφορά την ολοκλήρωση της ενότητας της ενέργειας. Είναι 

σημαντικό οι μαθητές να έχουν ήδη εξοικειωθεί με το περιβάλλον διεπαφής του 

λογισμικού γι’ αυτό  είναι σκόπιμη να έχει προηγηθεί επίδειξη – εκπαίδευση των 

μαθητών στους μηχανισμούς πλοήγησης του. Θα ζητηθεί από τους μαθητές αφού 

χωριστούν  σε ομάδες, να μελετήσουν το πείραμα «Ενέργεια από ένα λεμόνι» με τη 

χρήση του λογισμικού και όλοι παράλληλα με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να το 

υλοποιήσουν  στην τάξη. Τέλος, αφού ανταλλάξουν απόψεις για συγκεκριμένα 

ζητήματα  να τις καταγράψουν και να τις παρουσιάσουν στην τάξη. 
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Δραστηριότητα (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες)   

 

Στόχος της δραστηριότητας είναι παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

χημική. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η παρατήρηση, το πείραμα , η 

περιγραφή , η συζήτηση, οι ερωτήσεις . Τα υλικά μας είναι  ο Η/Υ , το λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ» και τα υλικά που απαιτούνται για το πείραμα «Ενέργεια από λεμόνι» 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες  τριών ατόμων.  Ο εκπαιδευτικός φροντίζει 

ώστε κάθε ομάδα να έχει το δικό της υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ» καθώς και ένα σετ από τα απαιτούμενα υλικά για το πείραμα. 

Ξεκινώντας ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μια σύντομη  εισαγωγή στην έννοια του 

ηλεκτρικού ρεύματος ως κίνηση ηλεκτρονίων και ζητά από τους μαθητές να 

μελετήσουν τα βήματα του πειράματος όπως αυτά περιγράφονται στο λογισμικό.  

 

Στη συνέχεια διανέμει στους μαθητές το φύλλο μαθητή, και του εξηγεί ότι 

μετά την υλοποίηση του πειράματος  θα πρέπει να καταγράψουν τις  απόψεις τους σε 

αυτό. Τους εξηγεί ότι πρέπει να εργασθούν ως ομάδα και ότι πρέπει να καταλήγουν 

σε απάντηση μετά από συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της ομάδας 

τους.  

 

Ακολουθεί η υλοποίηση του πειράματος από τις ομάδες των παιδιών πάντα με 

τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

 

Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν τη εργασία τους παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις των ομάδων των μαθητών και ακολουθεί συζήτηση με άξονα τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το όφελος που έχουμε για το περιβάλλον από τη 

χρήση τους. 
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Δραστηριότητα «Η ενέργεια αλλάζει μορφή – Μετατροπή χημικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική»   – Φύλλο μαθητή  
 

Χωριστείτε σε ομάδες των 3 ατόμων και αφού υλοποιήσετε το πείραμα «Ενέργεια 

από λεμόνι» του  εκπαιδευτικού λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» απαντήστε τις ερωτήσεις: 

 

Ερώτηση   1. Γνωρίζετε τι είναι ο ηλεκτρολύτης; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ερώτηση   2.  Τι είναι τα ηλεκτρόδια;  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση   3. Όταν στο ένα ηλεκτρόδιο συγκεντρώνονται ηλεκτρόνια τι συμβαίνει 

στο άλλο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

Ερώτηση 4. Γνωρίζετε κάποια συσκευή που λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο (δηλ. έχει 

χημικά υγρά για ηλεκτρολύτες) μετατρέποντας τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ερώτηση 5.  Ζητείστε από τον εκπαιδευτικό σας να μετρήσει με ένα ευαίσθητο 

βολτόμετρο την τάση στα άκρα των ηλεκτροδίων. Πόσα βολτ (volt) μετρήσατε; 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ερώτηση 6.  Ζητείστε από τον εκπαιδευτικό σας να επαναλάβει τη μέτρηση έχοντας 

συνδέσει 2 χημικές μπαταρίες μαζί (τη δική σας και της διπλανής ομάδας) όπως 

προτείνεται στο λογισμικό. Τι παρατηρείτε; Πόσα βόλτ μετρήσατε τώρα; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 7.  Για ποιο λόγο τοποθετούνται στις μικρές συσκευές πολλές μπαταρίες 

μαζί με κατάλληλη σειρά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 8: Να αναφέρετε 3  ηλεκτρικές συσκευές και να διευκρινίσετε για 

καθεμία ποια μετατροπή ενέργειας  πραγματοποιεί. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.4 Σενάριο Διδασκαλίας  «Η ενέργεια – Παιχνίδι γνώσεων» 

 

Θεματικό Περιεχόμενο  

Η δραστηριότητά μας εστιάζει στο γνωστικό αντικείμενο των φυσικών της 

ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και ειδικότερα στο της ενέργειας των διαφόρων μορφών 

της.  Τα παιδιά καθοδηγούνται από το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» να στήσουν στην 

τάξη έναν εικονικό διαγωνισμό γνώσεων στα θέματα ενέργειας.  

 

Στόχοι Δραστηριότητας 

 Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να επιβεβαιώσουν οι μαθητές τις γνώσεις 

του στα θέματα ενέργειας μέσα από μία διαδικασία παιχνιδιού που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις διαφόρων τύπων (σωστού/λάθους, πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης). 

Τέτοιες συμπεριφοριστικές διαδικασίες εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) 

δεν προσφέρονται για οικοδόμηση γνώσεων σε βάθος, χρησιμοποιούμενες όμως 

ομαδικά στο κλείσιμο της ενότητας της ενέργειας  δημιουργούν  ένα ευχάριστο κλίμα 

που οδηγεί στον έλεγχο των γνώσεων των μαθητών και στην ανατροφοδότηση. 

 

 

Σενάριο  Δραστηριότητας 

Το σενάριο της δραστηριότητάς μας βασίζεται πάνω στα τεστ γνώσεων του 

λογισμικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑ». Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να έχουν εξοικειωθεί με 

το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού γι’ αυτό  είναι σκόπιμη να έχει προηγηθεί 

επίδειξη – εκπαίδευση των μαθητών στους μηχανισμούς πλοήγησης του ή να έχουν 

ακολουθηθεί και άλλα σενάρια όπου αυτό χρησιμοποιείται. Το σενάριο στήνει ένα 

διαγωνισμό γνώσεων μέσα στην τάξη. Θα διαγωνιστούν 2 ομάδες μαθητών σε 

ερωτήσεις που αφορούν την ενέργεια.  
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Δραστηριότητα (διάρκεια: 1 διδακτική ώρα)   

 

Στόχος της δραστηριότητας είναι ο έλεγχος και η επιβεβαίωση γνώσεων σε 

θέματα ενέργειας. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι οι ερωτήσεις και  η 

συζήτηση. Τα υλικά μας είναι  ο Η/Υ και  το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»  

 

Θα ζητηθεί από τους μαθητές να χωριστούν σε 2 ομάδες. Σε κάθε ομάδα θα 

αντιστοιχεί ένας Η/Υ. Η πρώτη ομάδα θα εκτελεί το «Τεστ 1» και η δεύτερη ομάδα 

το «Τεστ 2». Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία και καλεί την κάθε ομάδα να 

διαβάσει δυνατά προς όλους την ερώτηση της και να την απαντήσει (μία ερώτηση για 

κάθε ομάδα εναλλάξ). Μετά από  κάθε απαντημένη ερώτηση ο εκπαιδευτικός 

παρεμβαίνει και σχολιάζει σχετικά με τα θέματα ενέργειας που αφορά η ερώτηση. 

Τέλος, αφού ολοκληρωθούν οι απαντήσεις παρουσιάζεται το σκορ της κάθε ομάδας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τον εκπαιδευτικό ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενότητας 

«Ενέργεια»  του μαθήματος των Φυσικών όπως προδιαγράφονται από το πρόγραμμα 

σπουδών της ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού. 

 

 Η χρήση του έχει ως αποτέλεσμα τη συμπλήρωση της μαθησιακής και 

διδακτικής διαδικασίας αλλά ίσως και την αυτόνομη λειτουργία της. Χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις υλικού εγκαθίσταται και εκτελείται εύκολα, είτε αυτόνομα σε κάθε Η/Υ 

είτε δικτυακά, εγκατεστημένο σε εξυπηρετητή ιστοσελίδων, εξασφαλίζοντας τη 

μέγιστη συμβατότητα με τα υπάρχοντα σχολικά εργαστήρια.  

 

Με ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον διεπαφής, είναι πολύ εύκολο στην 

πλοήγηση, διαθέτει σύστημα βοήθειας, και δεν απαιτεί  ιδιαίτερες γνώσεις  από τους 

μαθητές. Το λογισμικό προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς 

αξιοποιεί τη δυνατότητα πολλαπλών  αναπαραστάσεών του γνωστικού αντικειμένου 

χρησιμοποιώντας εναλλακτικές τεχνικές, που βασίζονται στα πολυμέσα (ήχος, video, 

εικόνα, κείμενο).  

 

Όπως τα περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά του είδους του θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλα μέσα σε ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σενάριο με 

σαφείς στόχους ώστε να είναι αποτελεσματικό. Αυτό προϋποθέτει ότι ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να προετοιμαστεί κατάλληλα, να προχωρήσει δηλαδή στο 

σχεδιασμό μαθημάτων εντάσσοντας σε αυτά  το εκπαιδευτικό λογισμικό. Ο 

εκπαιδευτικός πλέον αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή - συντονιστή και παρέχει 

την απαιτούμενη βοήθεια όταν αυτό του ζητηθεί.  

 

Με τα κατάλληλα σενάρια διδασκαλίας το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» πέρα από 

την επίτευξη των στόχων του  προγράμματος σπουδών μπορεί  επίσης να ενισχύσει 

τη διερευνητική μάθηση, να ενθαρρύνει τη συνεργασία και επικοινωνία  μεταξύ των 

μαθητών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 
 

 

7.1 Εγκατάσταση του λογισμικού 

 

Ο σχεδιασμός το λογισμικού επιτρέπει τόσο την εκτέλεση του αυτόνομα  όσο 

και δικτυακά μέσω εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Στην  πρώτη περίπτωση το λογισμικό 

θα εκτελεστεί αυτόματα μετά την εισαγωγή του CD του στον οδηγό (διαδικασία 

autorun). Αν είναι επιθυμητή η εγκατάσταση του λογισμικού στο σκληρό δίσκο τότε 

μπορούν να αντιγραφούν τα περιεχόμενα το CD σε ένα φάκελο που θα δημιουργήσει 

ο χρήστης (π.χ. φάκελος “Ενέργεια”) και να δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας 

μια συντόμευση για το βασικό εκτελέσιμο αρχείο  “Energy.exe” .  

 

Η περίπτωση της δικτυακής χρήσης προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Αν το σχολικό εργαστήριο διαθέτει εξυπηρετητή (server) 

είναι πολύ πιθανό να έχει εγκατεστημένο και λογισμικό  εξυπηρετητή ιστοσελίδων 

(συνήθως Microsoft Information Server). Αν αυτό δεν συμβαίνει μπορείτε να 

εγκαταστήσετε τον Apache Server (ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα)  που 

βρίσκεται στο σχετικό φάκελο του CD διανομής. Με προϋπόθεση λοιπόν ότι υπάρχει 

λειτουργικός εξυπηρετητής ιστοσελίδων θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα φάκελο 

“energy” στο  ριζικό κατάλογο δημοσίευσης του εξυπηρετητή ιστοσελίδων 

(“wwwroot” για τον Microsoft IIS) και  να αντιγράψετε σε αυτόν  το περιεχόμενο του 

φακέλου “Published files” από το CD. Η πρόσβαση του λογισμικού πλέον θα γίνεται 

μέσω προγραμμάτων περιήγησης Internet (π.χ. Internet Explorer)  από τη διεύθυνση: 

http://DNS_όνομα εξυπηρετητή/energy/energy.htm  . Για την εκτέλεση του 

λογισμικού στους περιηγητές απαιτείται η εγκατάσταση του πρόσθετου Authorware 

Web Player από το “Authorware Web Player” φάκελο  του CD. 
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7.2 Χρήση του λογισμικού 

 

Το λογισμικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» υιοθετεί ένα εύχρηστο και εύκολο στην 

εκμάθηση  σύστημα πλοήγησης.  

 

Με την εκτέλεση του λογισμικού εμφανίζεται η αρχική οθόνη με το κεντρικό 

μενού επιλογών που αποτελεί και το βασικό εργαλείο πλοήγησης στα θέματα του. 

Πέρα από το μενού υπάρχουν και τα εικονίδια αναζήτησης, βοήθειας και εκτύπωσης 

που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα.  

 
 

 

Κάνοντας κλικ στις  επιλογές του μενού εμφανίζεται  ένα δεύτερο κάθετο 

μενού,  με επιλογές που αντιστοιχούν σε θεματικές υποκατηγορίες της αρχικής 

επιλογής  του  κεντρικού μενού.  

 

Επιλέγοντας από το δεύτερο μενού εμφανίζεται το πολυμεσικό υλικό του 

θέματος. Όταν υπάρχουν περισσότερες σελίδες σχετικές με το θέμα    τότε 

εμφανίζονται βέλη πλοήγησης  στο κάτω μέρος της οθόνης δεξιά ή/και αριστερά. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ONLINE 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΘΕΤΟ ΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
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Κάνοντας κλικ στα βέλη πλοήγησης μεταφερόμαστε στις άλλες σελίδες του 

ίδιου θέματος.  

 

Σε αρκετές εμφανίσεις θεμάτων εμφανίζεται το εικονίδιο “Ταινία” ή/και το 

εικονίδιο “Ήχος”. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο “Ταινία”  εμφανίζεται video σχετικό 

με το θέμα της σελίδας. Η προβολή της ταινίας διακόπτεται κάνοντας οποιαδήποτε 

ενέργεια πλοήγησης. Ομοίως κάνοντας κλικ στο εικονίδιο “Ήχος” ενεργοποιείται η 

αφήγηση του θέματος.  

 

Το κεντρικό μενού είναι πάντοτε ενεργό επιτρέποντας στο χρήστη να μεταβεί 

σε όποιο θέμα επιθυμεί  όπου κι αν βρίσκεται. Πάντα ενεργά είναι επίσης και τα 

εικονίδια  αναζήτησης, βοήθειας και εκτύπωσης.  

 

Κάνοντας κλικ στο  εικονίδιο “Αναζήτηση”  εμφανίζεται ένα πλαίσιο 

διαλόγου όπου ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει θέματα, να εμφανίσει τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης και να μεταβεί στην επιθυμητή σελίδα.  

ΒΕΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

VIDEO 
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ 
ΗΧΗΤΙΚΗΣ 
ΑΦΗΓΗΣΗΣ 
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Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο “Βοήθεια”  εμφανίζονται  οδηγίες  για το 

περιβάλλον του λογισμικού και την πλοήγηση του.  

 

  Πατώντας στο εικονίδιο “Εκτύπωση”  το λογισμικό εκτυπώνει το θέμα στο 

οποίο  βρίσκεται στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.  
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Διαδικτυακές πηγές και αναφορές 

 

o  Εκστρατεία για την Κλιματική Αλλαγή (WWF),  http://climate.wwf.gr/ 

o Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών 

στην Εκπαίδευση,  http://www.etpe.gr/ 

o Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, http://www.cres.gr/ 

o Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, http://www.rae.gr/ 

o U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, 

http://www.eere.energy.gov/ 

o Center for Renewable Energy and Sustainable Technology, http://www.crest.org/ 

o Energy for me, Essential Energy Education, http://www.energy4me.org/ 

o Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/ 

o National Energy Education Development Project, http://www.need.org/ 

o National Renewable Energy Laboratory (NREL), http://www.nrel.gov/ 

o Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page/ 

 

 


