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Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία αφορά  στη διαδικασία ανάπτυξης, σχεδίασης και αξιολόγησης 
της πολυμεσικής εφαρμογής «Η Ελλάδα και το φυσικό της περιβάλλον» που 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. Πρόκειται για μια εφαρμογή 
υποστήριξης της εποπτείας κατά τη διδασκαλία του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ελλάδας και των βασικότερων στοιχείων του και απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ τάξης 
δημοτικού σχολείου. Κύριο μέλημα ήταν η υλοποίηση μιας νέας έκφρασης για τη 
γεωγραφική εκπαίδευση η οποία συνιστά την παροχή έγκυρης γεωγραφικής γνώσης, 
με την εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας και τις προοπτικές αξιοποίησής της στο 
πλαίσιο της ένταξης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής  στο Δημοτικό 
Σχολείο.  
Παράλληλα, επιδιωκόμενος στόχος ήταν η δημιουργία ενός ελκυστικού υλικού και 
μιας σύγχρονης μεθοδικής διδακτικής προσέγγισης για το γνωστικό αντικείμενο  της 
γεωγραφίας με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική πράξη. 
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πολυμεσικό περιβάλλον του Microworlds Pro και 
παρουσιάζει με δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο, γεωγραφικές  πληροφορίες, 
εργασίες, παιχνίδια  και δραστηριότητες για τους μαθητές, αναπτύσσοντας έτσι την 
κριτική τους σκέψη και τις συνεργατικές τους δεξιότητες. Την εφαρμογή συνοδεύουν 
φύλλα εργασίας που αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της θεματικής ενότητας. 
Η επιλογή του περιεχομένου και κυρίως η δομή του λογισμικού στηρίχθηκε στο 
αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. 
Το λογισμικό κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του παρουσιάστηκε σε μαθητές και 
μαθήτριες Δ΄ και Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου, καθώς και στους δασκάλους των 
τμημάτων, του 15ου και 59ου δημοτικού σχολείου Πατρών και αξιολογήθηκε από τους 
παραπάνω με τη διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων.  Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι μαθητές και δάσκαλοι  είναι θετικοί σε τέτοιου είδους εφαρμογές κατά τη 
διδακτική πράξη. Η  χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στην τάξη αποτελεί καινοτομία 
και δημιουργεί ένα νέο διδακτικό μοντέλο, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον και 
ενεργοποιεί την ανταπόκριση και την συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
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«∆ώστε περισσότερη έμφαση στη διαδικασία, παρά στη στατική γνώση, είναι ο 
μόνος στόχος που έχει νόημα στην εκπαίδευση του μέλλοντος». 

(Rogers, 1983) 

« Tο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί από όλους αυτό που δεν τους 
παρέχει» 

(P. Bourdieux, 1973) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί 
ραγδαία τα τελευταία χρόνια και συνιστούν ένα από τα πιο βασικά τεχνολογικά 
επιτεύγματα που έχουν συντελεστεί σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. 

Με τον όρο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας - ΤΠΕ 
(Information and Communication Technologies - ICT) χαρακτηρίζονται οι 
τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών 
αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο, λογισμικά). 

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. 

 
 

1.1 Στάδια εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών 

 

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Γνώσης» 
επιβάλλουν την ανάγκη αναμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε όλες τις 
ανεπτυγμένες χώρες ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας. 

 Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχουν 
σημαντικά εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο 
με τις διεπιφάνειες ανθρώπου – μηχανής (human – computer interfaces), το 
διαδίκτυο, τα πολυμέσα και τα υπερμέσα 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 κάποιες από τις οποίες αναφέρονται στη συνέχεια [Κόμης, 2000].   

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία έχουν επιτρέψει σημαντικές εκπαιδευτικές εφαρμογές τόσο 
όσον αφορά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, όσο και τη διαχείριση του 
σχολικού περιβάλλοντος. 

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 : 
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• με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  
• τη βαθμίδα εκπαίδευσης που αφορά η εισαγωγή  
• τους προς επίτευξη διδακτικούς και γνωστικούς στόχους  
• τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες, την περίοδο της 
εισαγωγής  

• το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης  
• τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών  

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε βέβαια το γεγονός ότι οι αντιλήψεις για τη θέση 
και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα επηρεάστηκαν 
αναπόφευκτα από τις ραγδαίες εξελίξεις στην ανάπτυξη των τεχνολογιών της 
πληροφορικής (υλικό, κόστος, υπολογιστική δύναμη, διάδοση), των τηλεπικοινωνιών 
και των οπτικοακουστικών μέσων.  

Κατά την εισαγωγή και την ένταξη των τεχνολογιών και της πληροφορικής 
στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) μπορούμε να διακρίνουμε 
τέσσερα σημαντικά στάδια ή φάσεις. 

 Η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών (πριν 
το 1970) 

 Η περίοδος της πληροφορικής προσέγγισης (1970-1980) 
 Η περίοδος της γενικευμένης εισαγωγής (1980-1989) 
 Η περίοδος μετά το μετά το 1990 έως σήμερα 

 

1.1.1 Πρώτη Φάση : Η δεκαετία 1960-1970 
 

Η πρώτη φάση ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του ’70 αν και οι 
εκπαιδευτικές χρήσεις του υπολογιστή είχαν ξεκινήσει σποραδικά από τη δεκαετία 
του ’50. Η περίοδος αυτή βασίζεται στην εκπαιδευτική τεχνολογία και 
χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης των διαφόρων media και 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθώς και την εμφάνιση των διδακτικών μηχανών. 

Το ενδιαφέρον για την εισαγωγή των τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα 
δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ήδη από το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου 
αναπτύσσεται στις ΗΠΑ μια βιομηχανία παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών και ένα 
ολόκληρο παιδαγωγικό ρεύμα με στόχο την «οπτική» κατάρτιση, που πολύ γρήγορα 
μετατράπηκε σε «οπτικοακουστική» (audiovisual), ενώ στη Γαλλία, ήδη από το τέλος 
του προηγούμενου αιώνα, παρατηρείται παραγωγή παιδαγωγικών μέσων. Το κίνημα 
αυτό γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και αργότερα 
με την εμφάνιση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.  

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια χρήσης των τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία έπαιξαν οι διδακτικές μηχανές (teaching machines), 
δημιούργημα της σχολής της συμπεριφοράς, στα πλαίσια του κινήματος της 
προγραμματισμένης διδασκαλίας (programmed instruction). Το προγραμματισμένο 
διδακτικό βιβλίο ή η διδακτική μηχανή αναλαμβάνει το ρόλο του δασκάλου και η 
καθιερωμένη σχέση «μαθητή-δάσκαλου» σχεδόν ανατρέπεται. Ακόμα, η χρήση των 
διδακτικών μηχανών εστιάζεται στην εξατομίκευση της διδασκαλίας, που βασίζεται 
στους προσωπικούς ρυθμούς του μαθητή. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες να 
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ληφθεί υπόψη και η προηγούμενη συμπεριφορά του μαθητή, ανάλογα με τις 
απαντήσεις που έχει δώσει στις ερωτήσεις του συστήματος.  

 

1.1.2. Δεύτερη Φάση: Η δεκαετία 1970-1980 
 

Το πρώτο καθαρά πληροφοριακό στάδιο που αφορά στην εισαγωγή της 
Πληροφορικής ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Το στάδιο αυτό αφορά 
κυρίως την «πληροφορική προσέγγιση», με κύριο προσανατολισμό στη διδασκαλία 
του προγραμματισμού και σε μικρότερο βαθμό στην προσπάθεια ανάπτυξης 
συστημάτων Διδασκαλίας με τη Bοήθεια Yπολογιστή (Δι.B.Y.) – Computer 
Assisted Instruction (CAI) ή Μάθηση με τη Bοήθεια Yπολογιστή – Computer 
Assisted Learning (CAL). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δι.B.Y. 
κατά την περίοδο εκείνη δεν είναι παρά προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής 
εφαρμογής (drill and practice) και πολύ λίγα είναι αυτά που αφορούν εναλλακτικές 
εφαρμογές (όπως προγράμματα προσομοιώσεων και έμπειρα διδακτικά 
συστήματα). 

Το 1970 υπήρξε μια σημαντική χρονιά για την εισαγωγή της πληροφορικής 
στην εκπαίδευση: μια πρώτη παγκόσμια συνάντηση οργανώνεται στο Amsterdam από 
την IFIP (International Federation of Information Processing) με θέμα τους 
υπολογιστές στην εκπαίδευση, και τον επόμενο χρόνο οργανώθηκε το πρώτο 
παγκόσμιο σεμινάριο, υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ, με θέμα την εισαγωγή της 
πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Παρίσι (υποδεικνύοντας την 
εισαγωγή της πληροφορικής σε όλα τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 
Παρ’ ότι οι θέσεις που εκφράστηκαν στις συναντήσεις αυτές υιοθετούσαν την άποψη 
της εισαγωγής σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το πρακτικό 
αποτέλεσμα όλης της περιόδου αυτής χαρακτηρίζεται κυρίως από τη μάθηση για τους 
υπολογιστές παρά τη μάθηση με τους υπολογιστές.  

Οι πιλοτικές εφαρμογές (κυρίως σε επίπεδο λυκείων) που είδαν το φως της 
ημέρας σε όλη τη δεκαετία του ’70 έδιναν έμφαση σε μαθήματα αλφαβητισμού στους 
υπολογιστές, και κυρίως στον προγραμματισμό τους. Η στήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με υπολογιστές δε γνώρισε μεγάλη έκταση και αυτό οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην ανυπαρξία κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Και αυτή την περίοδο 
υπήρξαν, ωστόσο, προσπάθειες ένταξης του υπολογιστή στη διδακτική πράξη σε 
σχετικά μεγάλη κλίμακα, κυρίως στις ΗΠΑ (όπως το σύστημα PLATO: Programmed 
Logic for Automatic Teaching Operation από τον R. Davis) . 

Λίγα ήταν τα λογισμικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά μέσα στην τάξη -κυρίως λογισμικό προσομοίωσης- , ενώ η 
πλειονότητα των λογισμικών ήταν τύπου ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple 
choice) και συστήματα πρακτικής άσκησης και εφαρμογής (drill and practice). Η 
προσέγγιση αυτή βασίστηκε κυρίως στις απόψεις της θεωρίας της συμπεριφοράς 
και ως κύρια εφαρμογή των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία είχε τα 
αλληλεπιδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία (interactive textbooks). Πρέπει επίσης να 
τονιστεί ότι, παράλληλα με τις παραπάνω προσπάθειες, αλλά με έναν εντελώς 
διαφορετικό παιδαγωγικό και μαθησιακό προσανατολισμό, εφαρμόστηκε σε πολλά 
σχολεία εκείνη την περίοδο η γλώσσα προγραμματισμού Logo. Η παιδαγωγική 
προβληματική που αναπτύχθηκε γύρω από το σύστημα της Logo. 
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Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της πειραματικής φάσης εισαγωγής που 
χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο παρέχει τα στοιχεία πάνω στα οποία θα στηριχτεί η 
εφαρμογή και γενίκευση της εισαγωγής της επόμενης δεκαετίας.  

 

1.1.3  Τρίτη Φάση : Η δεκαετία 1980-1990 
 

Η δεκαετία του ’80 υπήρξε αναμφισβήτητα η περίοδος κατά την οποία 
γενικεύτηκαν οι προσπάθειες της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής και 
των νέων τεχνολογιών στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Ωστόσο, μόλις στα 
μέσα της δεκαετίας υιοθετήθηκε η καθολική εισαγωγή της πληροφορικής στα 
εκπαιδευτικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών. Πριν από τη γενικευμένη 
εισαγωγή προϋπήρξε μια περίοδος προβληματισμών και γενικότερων αναζητήσεων 
για το πώς και από πού πρέπει να αρχίσει η εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο.  

Η εισαγωγή των υπολογιστών γίνεται κατά κανόνα μέσα από ολοκληρωμένα 
προγράμματα σε επίπεδο επικράτειας και με συνεργασία διαφόρων φορέων και με 
τον έλεγχο του κάθε Υπουργείου Παιδείας.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 παρουσιάστηκαν δύο εκθέσεις που 
ανέπτυξαν τους προβληματισμούς της εποχής για την είσοδο του υπολογιστή στο 
σχολικό σύστημα. Η έκθεση του J.C.Simon (1980) -για τη γαλλική κυβέρνηση-
προτείνει την κατάρτιση για όλους στην πληροφορική, στο επίπεδο του γυμνασίου 
και του λυκείου. Σχετικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην έκθεση 
αναπτύσσεται μια προβληματική η οποία θέτει μια σειρά από ενδιαφέροντα και 
επίκαιρα, ακόμα και σήμερα, ερωτήματα. Ο βασικός εν λόγω προβληματισμός 
συνοψίζεται στο γιατί πρέπει να εισαχθεί η πληροφορική, από την πρώτη κιόλας 
βαθμίδα, στην εκπαίδευση. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που υποστηρίζουν, μέσα από 
την έκθεση, μια τέτοια εισαγωγή. Αφενός, για μια παιδαγωγική που εντάσσει τη 
χρήση των πληροφορικών μηχανών ως μέσου και, αφετέρου, η πληροφορική ως 
παιδαγωγικός στόχος. 

Με τη μέχρι τότε κατάσταση των ερευνών η έκθεση καταλήγει ότι,  τα 
πληροφορικά εργαλεία δεν μπορούν να θεωρηθούν ως καθολικό παιδαγωγικό μέσο, 
εντούτοις παρουσιάζουν εξαιρετικό παιδαγωγικό ενδιαφέρον σε ποικίλες και 
ιδιαίτερες περιπτώσεις. Κάτω από το πρίσμα αυτό, προτείνονται δύο δρόμοι ερευνών: 
η Διδασκαλία με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Δι.B.Y.) και η γλώσσα LOGO.  

Μια άλλη έκθεση το 1981 από τον B.Schwartz  -στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης- προσδιορίζει τους στόχους της πληροφορικής στη γενική εκπαίδευση. Οι 
στόχοι αυτοί προσανατολίζονται προς δύο κύριες κατευθύνσεις: ο υπολογιστής ως 
εργαλείο μάθησης και ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας. 

Αυτό που προτείνεται τελικώς είναι η εξοικείωση του παιδιού, από την πιο 
μικρή ηλικία, με τα πληροφορικά αντικείμενα, κατά τρόπο ώστε να γίνει ικανό να 
ενεργεί στα πλαίσιά τους και να τα χρησιμοποιεί με κάποια σχετική άνεση. Η 
παραπάνω θεώρηση εμπεριέχει δύο συμπληρωματικές πτυχές: τη διανοητική πτυχή, 
στα πλαίσια της οποίας το παιδί οφείλει να κατανοήσει αυτό το οποίο κάνει όταν 
χρησιμοποιεί πληροφορικά αντικείμενα. την ηθική και πολιτική πτυχή, στα πλαίσια 
της οποίας είναι απαραίτητο το παιδί να κατανοήσει τα πληροφορικά εργαλεία μέσα 
από την προοπτική της κατάρτισης του μελλοντικού πολίτη, συνειδητού και 
αυτόνομου όντος σε ένα σύγχρονο κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 
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Είναι εμφανές λοιπόν ότι, ήδη από τις απαρχές της εισαγωγής της 
πληροφορικής στην εκπαίδευση, γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στην πληροφορική 
ως αντικείμενο μάθησης και την πληροφορική ως παιδαγωγικό και διδακτικό 
μέσο. Πρέπει, εντούτοις, να τονιστεί ότι οι πολλαπλοί τρόποι θεώρησης της 
εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, γενικότερα, στην 
εκπαίδευση και στην κατάρτιση έγιναν αντικείμενο έντονων συζητήσεων και 
προβληματισμών από πολύ νωρίς στο χώρο των παιδαγωγών [Κόμης, 2000].  

 

1.1.4  Τέταρτη Φάση : Η δεκαετία 1990 και μετά  
 

Η ιλιγγιώδης εξέλιξη του υλικού και του λογισμικού τα τελευταία χρόνια 
συνιστά ένα νέο δεδομένο που ανατρέπει πολλούς από τους καθιερωμένους 
προσανατολισμούς και θέτει εκ νέου το ζήτημα μιας συνολικής θεώρησης του 
προβλήματος της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το γεγονός 
αυτό έχει επιτρέψει μια σημαντική πτώση του κόστους, η οποία οδήγησε με τη σειρά 
της σε βαθιές αλλαγές των κοινωνικών αναπαραστάσεων στις αλληλεπιδράσεις με 
τον υπολογιστή. Αν πριν από είκοσι χρόνια ο υπολογιστής συνιστούσε μια σπάνια και 
πολύπλοκη μηχανή, επαγγελματικό μηχάνημα χωρίς πρόσβαση από το ευρύ  κοινό, η 
έκρηξη της μικροπληροφορικής κατά τη δεκαετία του ’80 τον μετέτρεψε προοδευτικά 
σε ένα μοντέρνο μέσο «υψηλής τεχνολογίας». Στη σημερινή εποχή, γενικεύεται η 
διάδοσή του και έχει μετατραπεί σε ένα καταναλωτικό αντικείμενο καθημερινής 
χρήσης, τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες. Επιπλέον, η σύγκλιση της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και η έμφαση των δικτύων υπολογιστών 
δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο σχετικά με τη θέση της τεχνολογίας στην 
εργασία, την εκπαίδευση, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία . 

Τα τελευταία χρόνια οι υπολογιστές έχουν πάρει πλέον τη θέση τους στα 
σχολικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών. Άλλοτε ως εργαλείο διδασκαλίας και 
μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, άλλοτε ως αντικείμενο γνώσης αυτό 
καθαυτό, γνωστικό εργαλείο για προσωπική έκφραση και οικοδόμηση ενίοτε και ως  
μέσο για τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος. Παράλληλα απασχολεί όλο και 
περισσότερους εκπαιδευτικούς στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

 
 

1.2 Προσεγγίσεις της  εισαγωγής της πληροφορικής και των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

 

Η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης των νέων τεχνολογιών στα σχολικά 
συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική και συνιστά ίσως 
την πιο καταλυτική αλλαγή των τελευταίων χρόνων. Οι κύριες παράμετροι που 
συνθέτουν την εξέλιξη αυτή είναι: η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας και τα 
ερωτήματα που τίθενται για την αποστολή του σχολείου στα πλαίσιά της, αλλά και η 
ανοικτή κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος και η συνακόλουθη καθολική επιταγή 
για παιδαγωγική ανανέωση.  
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Κάτω από το πρίσμα αυτό, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (υπολογιστές, πολυμέσα, δίκτυα κτλ.) στην 
εκπαίδευση, προϋποθέτει την απάντηση σε ένα σημαντικό ερώτημα: Τι εννοούμε με 
τον όρο  «η Πληροφορική στην Εκπαίδευση»;   

Μπορούμε να διακρίνουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές  προσεγγίσεις: 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) χρήσης των 
υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

1.2.1  Η πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο 
 

Η διδασκαλία της πληροφορικής (αλλά και των νέων τεχνολογιών γενικότερα) 
ως αυτόνομου γνωστικού αντικειμένου, που αποκαλείται και 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. 

 

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

Η δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή της ένταξης των νέων τεχνολογιών μέσα σε 
όλα τα μαθήματα, ως έκφρασης μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της 
μάθησης (ολοκληρωμένη προσέγγιση). 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. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης πιστεύουν 
ότι η διασπορά της διδασκαλίας και της χρήσης της πληροφορικής σε όλο το φάσμα 
του προγράμματος σπουδών και όχι η ένταξή της σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, 
μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού δημιουργική συμμετοχή 
εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 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, την καθιστούν 
βραχυπρόθεσμα μη εφαρμόσιμη. 
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  1.2.3  Η πληροφορική ως στοιχείο της γενικής κουλτoύρας 
 

Η τρίτη αυτή προσέγγιση αυτή αποτελεί συνδυασμός των δύο προηγούμενων 
(πραγματολογική προσέγγιση). 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 (αποδίδεται 
και με τον όρο εφικτή ή μικτή προσέγγιση). Η έμφαση στα πλαίσια αυτής της 
προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της 
πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα 
και με τους όρους του εφικτού. Γιατί 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 [Ράπτης & Ράπτη, 1999]. 
Επιπλέον, συνιστούν και μια δυνητικά αστείρευτη πηγή πληροφόρησης και 
επικοινωνίας με τον κόσμο της γνώσης. Η κατάλληλη παιδαγωγική τους χρήση 
αποτελεί από μόνη της μια εν δυνάμει καινοτόμο παιδαγωγική μεθοδολογία, που 
μετασχηματίζει τις παραδοσιακές δομές επικοινωνίας και ευνοεί την εφαρμογή 
πολλών άλλων παιδαγωγικών αρχών που ήταν δύσκολο μέχρι τώρα να εφαρμοστούν 
στο πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης. 

 

 

1.3 Οι νέες τεχνολογίες στην  Ελληνική εκπαίδευση 
 

Τα τελευταία χρόνια άρχισε και στη χώρα μας η προσπάθεια για την 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. 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 (σήμερα Ενιαία 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 πρώτων σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δυστυχώς, η ένταξη 
των νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είχε αγνοηθεί εντελώς για 
πολλά χρόνια και σήμερα συναντάτε στο πλαίσιο του ολοήμερου ωραρίου και 
σπανιότερα της ευέλικτης ζώνης. 

Στη χώρα μας, οι μέχρι τώρα προσπάθειες που έγιναν για την εισαγωγή των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ακολούθησαν την τεχνοκεντρική προσέγγιση. 
Σήμερα η προσέγγισή μας 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, η προσέγγισή μας εμπνέεται από το 
πραγματολογικό πρότυπο εισαγωγής με εμφανή όμως στοιχεία του τεχνολογικού 
μοντέλου. 
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Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της 
Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή 
με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – 
διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών 
στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου 
λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σε καμία 
περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού 
αντικειμένου (λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους». 

«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» [Κόμης, 
2004]. Κανένα πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης των ΤΠΕ στα διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δεν έχει μέχρι τότε υλοποιηθεί. 
Η κατάσταση άλλαξε σημαντικά με το πιλοτικό πρόγραμμα «Οδύσσεια» (η 
υλοποίηση του οποίου έχει ξεκινήσει το 1997 και ολοκληρώθηκε το 2002), που 
χρηματοδοτείται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα 
που έχει ως στόχο την ένταξη των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της ελληνικής 
εκπαίδευσης (με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση) σχεδιάζεται και τίθεται προς υλοποίηση.         

«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». [http://odysseia.cti.gr]  

Ενδεικτικά έργα της Οδύσσειας είναι τα:  «Οδυσσέας», «Τηλέμαχος ΙΙ», 
«Σειρήνες» (αφορά πιλοτικές μελέτες ένταξης, αξιολόγησης και ανάπτυξης 
εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση),  
«Ναυσικά»,  «Κίρκη»,  «Μνηστήρες»,  «Οι ασκοί του Αιόλου», «Τα βόδια του 
Ήλιου» και οι  «Λωτοφάγοι» καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης 
εκπαιδευτικών, χρήσεις δικτύων υψηλών ταχυτήτων στην εκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια αναφορά στη συμβολή της χρήσης των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στο πως αυτές 
μπορούν: να βελτιώσουν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, να ενισχύσουν τη 
δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικών για την επίλυση κοινών 
προβλημάτων και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και τέλος, να λειτουργήσουν 
ως παράγοντας εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο. 

 

2.1 Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και    
Επικοινωνιών στο σχολείο 
 

Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κυρίως η ενοποίηση τριών - μέχρι πρόσφατα διακριτών - τεχνολογικών κλάδων, της 
πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των οπτικοακουστικών μέσων, επιδρούν 
καταλυτικά σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιφέρουν 
σημαντικές αλλά και ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της εργασίας, στην οικονομία, στον 
πολιτισμό και στην κοινωνία ολόκληρη. Όλα αλλάζουν. Οι νέοι σήμερα  καλούνται 
να ζήσουν στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» που τη χαρακτηρίζει ένας εμφανής 
δυναμισμός και ευρύτατη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας επιβάλλει νέες οικονομικές επιταγές, τις 
οποίες το σχολείο πρέπει απαραιτήτως να λάβει υπόψη του. Πρέπει να εξασφαλισθεί 
για όλους τους μαθητές, αυριανούς πολίτες, η πρόσβαση στην «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» και να αποφευχθούν έτσι, νέες ανισότητες και νέες μορφές 
κοινωνικού αποκλεισμού. Αν, επομένως, θέλουμε και επιδιώκουμε ένα δίκαιο 
εκπαιδευτικό σύστημα που προσφέρει ίσες ευκαιρίες στους νέους, πρέπει οι νέες 
τεχνολογίες να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος και συστατικό στοιχείο της 
καθημερινής σχολικής ζωής. Έτσι, οι νέες τεχνολογίες όχι μόνον δεν θα προκαλέσουν 
νέες ανισότητες αλλά αντίθετα, με τις τεράστιες δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας 
και πρόσβασης σε πηγές γνώσης και πληροφόρησης που προσφέρουν, μπορούν να 
βοηθήσουν στην άρση πολλών ανισοτήτων και αδικιών που υπάρχουν στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο υπολογιστής επιτρέπει μια καλύτερη κατάρτιση του 
πνεύματος και λόγω της ορθολογικής του πτυχής, μια πειθαρχία σκέψης. Τα νέα 
διδακτικά μέσα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, που ξεπερνούν κατά πολύ τα 
χρησιμοποιούμενα μέχρι τώρα σχολικά εποπτικά μέσα. 

Επιπλέον, 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:  
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 θα πειραματίζονται 
 θα αναζητούν, θα ανακαλύπτουν και θα χαίρονται τη γνώση 
 θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να είναι μεθοδικοί, να παίρνουν 
πρωτοβουλίες, να θέτουν στόχους, να επιχειρηματολογούν, να σκέφτονται και 
να εκφράζονται ελεύθερα 

 θα καλλιεργούν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους  
 θα αγαπούν τη μάθηση  

Δηλαδή, σε μια κατεύθυνση όπου η μάθηση δεν θα είναι άγχος αλλά διαρκής 
προσπάθεια και δημιουργία.  Είναι επιτακτική ανάγκη, οι μαθητές να μαθαίνουν πώς 
να μαθαίνουν και να αγαπάνε τη μάθηση γιατί θα ζήσουν στην «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», 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, video, 
audio κ.λπ., προσφέρουν κάτι περισσότερο. Ο μαθητής δεν παρακολουθεί παθητικά. 
Δε μετατρέπεται σε θεατής. 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. 

 Σε ένα τέτοιο μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού δεν καταργείται αλλά αλλάζει και από απλός «αναμεταδότης» 
γνώσεων και «αυθεντία»  γίνεται συνεργάτης και σύμβουλος του μαθητή, χωρίς να 
χάνει την ιδιότητά του ως οργανωτής της διδασκαλίας και της διαδικασίας της 
μάθησης. 
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2.2 Η αξία των ΤΠΕ  στο Πρόγραμμα Σπουδών  
 

Οι χρήσεις των ΤΠΕ βρίσκονται παντού. Η σημασία τους στην καθημερινή 
ζωή είναι γενικά αποδεκτή. Συνεπώς, οι μαθητές πρέπει να μάθουν για το ρόλο των 
ΤΠΕ στον κόσμο και τις συνέπειες τους για το μέλλον τους. Είναι εξίσου σημαντικό 
οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν όσα εργαλεία τους είναι διαθέσιμα. Θα 
πρέπει να αποκτήσουν κριτικό πνεύμα και να γίνουν αυτόνομοι χρήστες των ΤΠΕ. Η 
αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ απαιτεί προσπάθεια από όλους. 

Οι μαθητές θα πρέπει να διδαχθούν τις νέες τεχνικές και να τους προσφερθούν 
ευκαιρίες για να προσπαθήσουν να τις εφαρμόσουν και για να συγκρίνουν την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης της πληροφορικής σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους 
εργασίας. Αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να προσφέρονται με ένα μεθοδικό και σταθερό 
τρόπο.  

 

2.2.1 Η αξία των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση  
 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών μπορούν να 
συνεισφέρουν θετικά όσον αφορά στη διδασκαλία και στη μάθηση. Οι μαθητές με τη 
χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία : 

• αποκτούν κίνητρα  
• παρουσιάζουν καλύτερα εργασίες και υλικό 
• αποκτούν ικανότητες για την απάντηση ερωτήσεων  
• επιλύουν προβλήματα 
• διαχειρίζονται πληροφορίες  
• εξοικειώνονται με τις τεχνικές μοντελοποίησης. 

Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν συχνά ότι (ανάμεσα σε άλλα οφέλη) η χρήση 
των ΤΠΕ οδηγεί σε: 

• αναθεώρηση στρατηγικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση,  
• περισσότερες ευκαιρίες διαφοροποίησης,  
• περισσότερες προσδοκίες από την πλευρά των μαθητών,  
• περισσότερες ευκαιρίες για εξατομικευμένη διδασκαλία και ομαδική εργασία,  
• καλύτερη κατανόηση του βαθμού μάθησης των μαθητών. 

 

2.2.2 Η αξία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στις ΤΠΕ 
 

Οι ΤΠΕ αποτελούν πλέον από μόνες τους μια παράμετρο «κλειδί» για το 
Πρόγραμμα Σπουδών. Χωρίς ένα σταθερό υπόβαθρο σε αυτόν τον τομέα, οι μαθητές 
θα είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους που μπορούν να αξιοποιούν τις 
ΤΠΕ σε όλο το φάσμα του προγράμματος σπουδών, αλλά και σε ευρύτερους τομείς 
εργασίας. 
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Είναι σαφές ότι η κοινωνία μας μεταβάλλεται ταχύτατα σε μια κοινωνία 
πληροφορίας, απαιτώντας από τους πολίτες της να έχουν εξοικειωθεί με τις 
διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και με τη διαχείριση τους. Για να μπορούν να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τις πηγές πληροφοριών, οι μαθητές χρειάζονται ευκαιρίες 
για να μπορέσουν να αναπτυχθούν: 

• η αυτοπεποίθηση και οι δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών και των 
περιφερειακών τους σε ένα ευρύ πλαίσιο περιπτώσεων 

• η γνώση της σημασίας και των ορίων των υπολογιστών και των εργαλείων της 
πληροφορικής στην κοινωνία  

• η εκτίμηση του εύρους των εφαρμογών των TΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης της Πληροφορικής στην επικοινωνία και τη διαχείριση πληροφοριών 

• ο έλεγχος και η μοντελοποίηση 
• η κατανόηση της συνεισφοράς των TΠΕ στην επίλυση προβλημάτων με 
συστηματικό και μεθοδικό τρόπο. 

 
 

2.3 Οι Δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας  
 

Η  εισαγωγή ευέλικτων διαδικασιών στη διδακτική μπορεί: 

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

των μαθητών,  
• να προωθήσει την ομαδική εργασία,  
• να διαφοροποιήσει δραστηριότητες, ώστε να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες 

των μαθητών,  
• να ενισχύσει την παροχή κινήτρων στους μαθητές,  
• να επιτρέψει διαφορετικά μαθησιακά μοντέλα,  
• να υποστηρίξει διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης. 

 

2.3.1 Οι ΤΠΕ ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ατομικές ανάγκες και 
ικανότητες  

 

Όπως είναι γνωστό, δεν μπορούν όλοι να μάθουν με τον ίδιο τρόπο και με την 
ίδια ταχύτητα. Οι καλοί εκπαιδευτικοί προσπαθούν πάντα να βρουν τρόπους 
παρουσίασης του υλικού διδασκαλίας με διαφορετικούς τρόπους για διαφορετικούς 
μαθητές, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή 
την κατεύθυνση. Ένας υπολογιστής: 

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστούν οι φυσικές «ανικανότητες» 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 
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• μπορεί να εργασθεί με ταχύτητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών 
και όχι με ένα κοινό ρυθμό 

• επιτρέπει σε ένα μαθητή να γυρίσει πίσω, να ζητήσει διευκρινίσεις και να 
κάνει λάθη χωρίς να τα βλέπουν οι άλλοι  

• επιτρέπει στο μαθητή να ξεκινήσει και να σταματήσει την εργασία του σε 
διαφορετικά σημεία  

• μπορεί να έχει άμεση θετική ανταπόκριση, έτσι ώστε ο μαθητής να γνωρίζει 
ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει τον 
εκπαιδευτικό για να διορθώσει την εργασία του, πριν να προχωρήσει στον 
επόμενο στόχο του 

• μπορεί να είναι απεριόριστα υπομονετικός, δεν κρίνει, πληροφορεί το μαθητή 
για την επιτυχία ή την αποτυχία, χωρίς να λέει αν ο μαθητής είναι καλός ή 
κακός 

• δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες πηγές πληροφοριών, όπως ένα CD-
ROM και ένα αλληλεπιδραστικό video, επιτρέποντας στο μαθητή να παίρνει 
πληροφορίες από μία πληθώρα πηγών, χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτεί 
τον εκπαιδευτικό. 

 

2.3.2  Οι ΤΠΕ  και η ανακαλυπτική μάθηση  
 

Το λογισμικό πολυμέσων (multimedia) επιτρέπει στους μαθητές να 
προσπελάσουν και να μελετήσουν πρωτότυπο υλικό με νέους τρόπους, οι οποίοι 
μπορεί να οδηγήσουν σε πιο αποδοτική εργασία και βαθύτερη κατανόηση. 

• Οι μαθητές δεν περιορίζονται σε πηγές που βρίσκονται μέσα στα όρια της 
φυσικής τους πρόσβασης.  

• Οι εφημερίδες, τα μουσεία, οι αίθουσες τέχνης μπορούν να διαθέσουν τους 
θησαυρούς τους σε κάθε σχολική τάξη.  

• Οι ιδέες μπορούν να αναφερθούν και να παρουσιαστούν σε κείμενα, με 
εικόνες και ήχο.  

• Τα ευρετήρια εικόνων (picture indexes) και τα συστήματα επιλογής (menu) 
επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση σε πολύπλοκα υλικά.  

• Τεράστιες ποσότητες πληροφοριών μπορούν να προσπελαστούν με μεγάλη 
ταχύτητα.  

• Ηλεκτρονικές πηγές προσφέρουν στους μαθητές αναφορές που κάνουν τη 
χρήση των παραδοσιακών πηγών πιο αποτελεσματική.  

• Ικανότητες, όπως το «ξεφύλλισμα» των πληροφοριών, η αναζήτηση με τη 
χρήση λέξεων-κλειδιά, αναπτύσσονται με φυσικό τρόπο. 

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 
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σχετικά με το συγγραφέα των πληροφοριών και με το αν οι πληροφορίες βασίζονται 
σε γεγονότα ή σε προσωπικές γνώμες.  

 

2.3.3 Οι ΤΠΕ βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση και 
αφομοίωση των πληροφοριών  
 

Με τη χρήση των ΤΠΕ μπορούμε να παρουσιάσουμε σταθερές ή κινούμενες 
εικόνες, να συνδέσουμε ήχο και κείμενο και να επιτρέψουμε τη χρήση των 
πληροφοριών που έχουν εισαχθεί μια φορά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους 
(επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών). 

• Διαχείριση πληροφοριών  

Οι απλές βάσεις δεδομένων μπορεί να δείξουν στους μαθητές ότι οι 
πληροφορίες που έχουν βρει μπορούν να αποθηκευτούν και να οργανωθούν 
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αποφασίζοντας ποιος είναι ο καλύτερος 
για την επίτευξη του σκοπού τους, αποκτούν μια σημαντική δεξιότητα σχετικά 
με τη διαχείριση πληροφοριών. 

• Οπτική αντίληψη  

Η κατανόηση εννοιών/γεγονότων/φαινομένων μέσα από εικόνες είναι 
σημαντική σε πολλά επαγγέλματα. Οι γιατροί και οι μηχανικοί πρέπει να 
μπορούν να διακρίνουν το τι είναι παράδοξο. Οι μετεωρολόγοι και οι ναύτες   
 χρειάζεται να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στη μορφή που έχουν τα σύννεφα 
και να ερμηνεύουν τη σημασία τους. Τα μοντέλα που δημιουργούνται από 
τους υπολογιστές και το εκπαιδευτικό λογισμικό συμβάλλει στην 
αλληλεπιδραστική μάθηση σε πολλά επαγγελματικά επιμορφωτικά 
προγράμματα. 

• Δημιουργική συγγραφή  

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιραστούν σκέψεις και ιδέες 
καθώς γράφουν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν σειρές εικόνων συνδυασμένες 
με κείμενο που γράφεται από τον εκπαιδευτικό, το μαθητή ή και τους δύο. 
Αυτή η ανεπίσημη γλώσσα μπορεί στη συνέχεια να τυπωθεί και να οδηγήσει 
τους μαθητές σε ένα πιο αφηρημένο και πιο τυπικό τρόπο συγγραφής. 

 

2.3.4 Οι ΤΠΕ μπορούν να μειώσουν την αποτυχία στο σχολείο  
 

Πολλοί μαθητές, ιδιαίτερα οι ενήλικες και οι μεγαλύτεροι μαθητές που 
αισθάνονται ότι έχουν αποτύχει στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα, 
ανταποκρίνονται καλύτερα, όταν διορθώνονται από τον υπολογιστή. Οι μαθητές 
«διασκεδάζουν» δουλεύοντας με τους υπολογιστές και συγκεντρώνονται περισσότερο 
από ό,τι θα συγκεντρώνονταν με το στυλό και το χαρτί. Το κίνητρο και η 
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συγκέντρωση στη μάθηση είναι οι παράγοντες «κλειδιά» στην απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων. 

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. 

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. 

 

2.3.5  Οι ΤΠΕ και ο εκπαιδευτικός 
 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας μπορούν να 
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ανανεώσουν τη μέθοδο διδασκαλίας τους και 
τους τρόπους μάθησης των μαθητών. Η παρουσία ενός υπολογιστή στην τάξη 
ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν περισσότερο τη φαντασία τους για 
να βρουν τρόπους για την αποτελεσματικότερη χρήση του. Η έρευνα προσδιορίζει 
τρεις μεθόδους προσέγγισης, τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 

1. χρήση του υπολογιστή σαν ένα μηχάνημα-εκπαιδευτή, που επιτρέπει στους 
μαθητές να το χρησιμοποιούν μόνοι τους, συχνά ως ανταμοιβή για την καλή 
τους συμπεριφορά,  

2. χρήση εργαλείων λογισμικού, όπως επεξεργαστές κειμένου, για να 
υποστηρίξουν την υπάρχουσα μέθοδο διδασκαλίας,  

3. επινόηση νέων τρόπων διδασκαλίας ή εργασιών, των οποίων η υλοποίηση 
γίνεται εφικτή ή πιο εύκολη με τη χρήση υπολογιστή. 

Επειδή πολλές τάξεις διαθέτουν μόνο έναν υπολογιστή, οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να σκεφτούν πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Μερικές φορές τον 
χρησιμοποιούν με όλη την τάξη, μερικές φορές με μικρές ομάδες ή ατομικά. 
Διαπιστώνουν ότι η ομαδική εργασία ενθαρρύνει τη συζήτηση, αλλά το μέγεθος της 
ομάδας είναι σημαντικό, αν πρέπει να συμμετέχει το κάθε μέλος της ομάδας. Πρέπει 
να σκεφτούν πώς μπορεί η ομαδική εργασία να αξιολογηθεί ατομικά. 

Συχνά οι μαθητές είναι πιο ικανοί από τους δασκάλους τους στη χρήση της 
τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί που δέχονται αυτή την αλλαγή στη σχέση τους μπορεί 
να τη χρησιμοποιήσουν για να κερδίσουν περισσότερο χρόνο για την υποστήριξη της 
μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές μπορούν να ελέγχουν το ρυθμό με τον οποίο 
μαθαίνουν και να επιλέγουν τους τρόπους εργασίας τους με τους οποίους μαθαίνουν 
καλύτερα. 
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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 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. 

 

2.3.6 Οι ΤΠΕ προσφέρουν δυνατότητες για αποτελεσματική 
ομαδική εργασία  
 

Επειδή οι υπολογιστές βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δομήσουν την 
εργασία, να κατευθύνουν και υποστηρίξουν τους μαθητές, η διαχείριση της ομαδικής 
εργασίας γίνεται ευκολότερη. 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. 
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2.3.7 Η εφαρμογή των ΤΠΕ σε καλά σχεδιασμένες εργασίες 
 

Όλα τα εργαλεία είναι άχρηστα εκτός αν κάποιος μας δείξει πώς να τα 
χρησιμοποιήσουμε και τι να κάνουμε με αυτά. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 
επιβεβαιώνουν ότι οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται σε αξιόλογες δραστηριότητες. 
Πάρα πολλοί μαθητές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, αλλά όχι 
πώς να τους χρησιμοποιούν κατάλληλα σε πραγματικές εργασίες. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στους μαθητές και τη μάθηση. 
Έτσι,  θα πρέπει να εισάγουν μια νέα εργασία με τρόπους τους οποίους ο κάθε 
μαθητής μπορεί να καταλάβει. Αυτή η σύνδεση είναι ιδιαίτερα σημαντική στις 
εργασίες με  υπολογιστές. 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιβεβαιώσουν ότι η δουλειά με τους 
υπολογιστές περιλαμβάνει στόχους οι οποίοι: 

• έχουν σαφή μαθησιακά αποτελέσματα  
• περιγράφονται απλά και άμεσα 
• προσφέρουν ευκαιρίες για διαφορετικούς τρόπους μάθησης 
• συνδέονται με το πολιτιστικό επίπεδο όλων των μαθητών 
• είναι ενδιαφέροντες και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. 

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 
• πώς θα αξιολογηθεί η δουλειά τους. 

Οι δραστηριότητες με τον υπολογιστή, που έχουν σχεδιαστεί για να 
προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, απαιτούν από τους μαθητές να σκέπτονται 
και να ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα. Οι καλά σχεδιασμένες εργασίες μπορούν 
να δείξουν στους μαθητές πώς μπορεί η μάθηση τους να εφαρμοστεί σε πραγματικά 
προβλήματα. 

 

 

2.3.8 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν πώς και πότε να 
παρέμβουν  
 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επεμβαίνουν αποτελεσματικά και εύκολα σε 
άλλα γνωστικά αντικείμενα, αλλά μερικοί δυσκολεύονται να βοηθήσουν τους 
μαθητές να μάθουν με τη χρήση της πληροφορικής. Δεν είναι σίγουροι πότε και πώς 
να παρέμβουν. Από τις πιο πρόσφατες έρευνες τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό 
μπορεί να ισχύει γιατί η σχέση ανάμεσα στο μαθητή και στους εκπαιδευτικούς 
αλλάζει, όταν εισάγονται οι υπολογιστές. 
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• 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.  

• 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.  

• Ο εκπαιδευτικός γίνεται σύμβουλος για να βοηθήσει τους μαθητές να θέσουν 
τους δικούς τους στόχους και σκοπούς.  

• Μερικές φορές η παρέμβαση των εκπαιδευτικών χρειάζεται για να αλλάξει 
την κατεύθυνση των μαθητών, προτείνοντας στρατηγικές για την επίλυση 
προβλημάτων ή δίνοντας μια νέα πληροφορία. Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται 
σε μια πηγή πληροφοριών για να εμπλουτίσει τη μάθηση με τη χρήση της 
πληροφορικής.  

• 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
 

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 ενσωμάτωσης 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 [Bruner, 1966], το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται 
η μαθησιακή δραστηριότητα [Nardi, 1996] αλλά και η διαμεσολαβημένη μέσω 
εργαλείων (νοητικών αλλά και υλικών) ανθρώπινη δραστηριότητα  [Vygotsky] έχει 
συντελέσει καταλυτικά στην εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  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. Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να έχει διάφορες 
μορφές. Στη σύγχρονη ορολογία, αντί του όρου «εκπαιδευτικό λογισμικό» 
χρησιμοποιείται ο όρος υπολογιστικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες που επηρέασαν 
και επηρεάζουν στον έναν ή στον άλλο βαθμό την ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
λογισμικού: το συμπεριφορισμό (behaviorism), τον οικοδομισμό ή δομητισμό 
(constructivism) με τις διάφορες εκδοχές του - κλασικός οικοδομισμός και 
κονστρακτιονισμός (constructionism)- , που εντάσσεται στα πλαίσια των γνωστικών 
θεωριών μάθησης, και τη θεωρία της δραστηριότητας (activity theory), που 
προέρχεται από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Δεν πρέπει, εντούτοις, 
να παραγνωρίσουμε ότι πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση της 
πληροφορικής έχουν κυρίως σχεδιαστεί και καθοδηγηθεί από την πρόοδο της 
τεχνολογίας και όχι από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ψυχολογία της 
μάθησης. 

 

3.1  Συμπεριφοριστική Θεωρία  
 

Για το συμπεριφορισμό η μάθηση συνίσταται στη διαμόρφωση ή  
τροποποίηση της συμπεριφοράς. Πρόδρομος αυτής της σχολής υπήρξε ο Ivan 
Pavlov και βασικοί εκπρόσωποί της οι J. B. Watson, B. F. Skinner και E. L. 
Thorndike. Για τους συμπεριφοριστές δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις 
νοητικές καταστάσεις των υποκειμένων, άρα το μόνο που προέχει να γίνει είναι η 
περιγραφή της συμπεριφοράς και όχι η εξήγησή της. Ο συμπεριφορισμός δεν 
ενδιαφέρεται για την εσωτερική (τη νοητική) λειτουργία των υποκειμένων, αλλά 
εστιάζει την προσοχή του στην ανάλυση των χαρακτηριστικών εισόδου – εξόδου της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η μάθηση και η απόκριση της γνώσης είναι αποτέλεσμα 
συνεξαρτήσεων ανάμεσα στα ερεθίσματα (stimuli) που δέχεται το άτομο από το 
περιβάλλον του και στις αντιδράσεις  (responses) στα ερεθίσματα αυτά. Η μάθηση, 
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συνεπώς, είναι ζήτημα δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των ερεθισμάτων και των 
αντιδράσεων [Πόρποδας, 1996]. Η ενίσχυση της ενεργούς συμπεριφοράς έχει 
μεγαλύτερες πιθανότητες επανάληψης (θετικοί και αρνητικοί ενισχυτές). Η μελέτη 
των αλλαγών στην εμφανή συμπεριφορά του υποκειμένου σε σχέση με την 
κατάλληλη οργάνωση του περιβάλλοντος της μάθησης, που υπήρξε η κύρια 
ενασχόληση των συμπεριφοριστών, έδρασε καταλυτικά στις γενικότερες απόψεις για 
τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά και στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων 
και αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού. 

Εκπαιδευτική εφαρμογή της παραπάνω θεώρησης πριν από την εμφάνιση των 
υπολογιστών υπήρξε η προγραμματισμένη διδασκαλία, οι διδακτικές μηχανές, τα 
λογισμικά καθοδήγησης ή εκμάθησης (tutorials) και τα λογισμικά εξάσκησης και 
πρακτικής (drill and practice).  Οι αρχές της μάθησης, όπως διατυπώνονται από 
τον B. F. Skinner, απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του παιδιού, τη δόμηση της 
διδακτέας ύλης σε σύντομες διδακτικές ενότητες, τη βαθμωτή πρόοδο της 
διδασκόμενης ύλης σύμφωνα με τους ρυθμούς του μαθητή (προσαρμογή), την άμεση 
επαλήθευση της απάντησης του μαθητή (επανατροφοδότηση), την ενίσχυση της 
σωστής απάντησης στην τιθέμενη ερώτηση.  

Στην κλασική εκδοχή της, η προγραμματισμένη διδασκαλία χρησιμοποιούσε 
μηχανές με γραμμική οργάνωση (ευθύγραμμος σχεδιασμός όπου οι απαντήσεις στα 
ερωτήματα δίνονται με Ναι ή Όχι), όπου η μάθηση προχωρούσε γραμμικά χωρίς 
διακλαδώσεις (η περίπτωση των μηχανών που αναπτύχθηκαν από τον Skinner). Η 
αλληλουχία της ύλης είναι με τέτοιον τρόπο σχεδιασμένη ώστε να μπορούν να την 
ακολουθήσουν όλοι οι μαθητές.  

Μια δεύτερη μέθοδος ανάπτυξης προγραμμάτων, αυτή του N. Crowder, 
ακολουθεί διακλαδώσεις ή πολλαπλές επιλογές. Η απάντηση του μαθητή καθορίζει 
το τι θα ακολουθήσει ως παρουσίαση από το πρόγραμμα. Ο Crowder αναγνωρίζει 
τέσσερις βασικές λειτουργίες στη δραστηριότητα του εκπαιδευτή: παρουσίαση 
πληροφοριών, απαίτηση από το μαθητή να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία 
όταν απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις, εκτίμηση της απάντησης του μαθητή και λήψη 
αποφάσεων αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων απαντήσεων. 

Οι μέθοδοι αυτές γρήγορα γνώρισαν την παρακμή κάτω από τα συντονισμένα 
πυρά των γνωστικών ψυχολόγων και των παιδαγωγών. Η εμφάνιση του υπολογιστή 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70 συνιστά νέα εξέλιξη του κινήματος της 
προγραμματισμένης διδασκαλίας, με την εμφάνιση της κλασικής Διδασκαλίας με τη 
Βοήθεια Υπολογιστή (Computer Assisted Instruction), που στη στοιχειώδη μορφή της 
δεν ήταν παρά η υπολογιστική υλοποίηση του προγραμματισμένου βιβλίου μέσω 
ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice). 

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 [Κόμης, 2000]. 
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3.2 Γνωστικές Θεωρίες  Μάθησης  
 

«Κάθε άνθρωπος κατασκευάζει την αποκλειστικά δική του γνώση του κόσμου 
μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες και τις κατανοήσεις που αναπτύσσει».  

Σε αντίθεση με τη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης οι γνωστικές θεωρίες 
(cognitive theories) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην ανάλυση των γνωστικών 
λειτουργιών. Με τον όρο «γνωστικές λειτουργίες» εννοούμε όλες εκείνες τις νοητικές 
δραστηριότητες που συντελούν στην απόκτηση, οργάνωση και χρήση της γνώσης, 
όπως π.χ την αντίληψη, τη μνήμη, τη σκέψη, τη γλώσσα, την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων. Όμως η καθεμιά από αυτές τις γνωστικές λειτουργίες δεν είναι μόνο 
μια νοητική λειτουργία που συμβάλλει στην απόκτηση ή μετάδοση της γνώσης, αλλά 
και μια λειτουργία που ταυτόχρονα συμβάλλει στο μετασχηματισμό του ατόμου.  
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες γνωστικές ψυχολογικές θεωρίες 
και οι παιδαγωγικές εφαρμογές τους με χρήση υπολογιστή. 

 

3.2.1   Ο οικοδομισμός (constructivism)  
 

Ο Piaget περιέγραψε αυτή τη θεωρία μ’ έναν εξαιρετικά κομψό τρόπο: «Η 
νοημοσύνη οργανώνει τον κόσμο, με το να οργανώνει τον εαυτό της». 

Ο κονστρουκτιβισμός είναι βασικά μια θεωρία - βασισμένη στην παρατήρηση 
και την επιστημονική μελέτη - για το πώς ο άνθρωπος μαθαίνει. 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 εξερευνάμε, και να  αξιολογούμε τι ξέρουμε.  

Ο οικοδομισμός (constructiovist) στηρίζεται στη γενετική επιστημολογία, 
όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Ελβετό ψυχολόγο Jean Piaget. Από αυτή τη 
θεώρηση η γνώση δε μελετάται ως κάτι απόλυτο και ανεξάρτητο αλλά σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη του ατόμου [Piaget, 1970]. O Piaget διατύπωσε ότι υπάρχουν 
γνωστικές δομές (mental structures) 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 και η εξέλιξη είναι μια πορεία προς την ισορροπία. Είναι το 
πέρασμα από μια κατάσταση λιγότερο σταθερή σε μια κατάσταση μεγαλύτερης 
σταθερότητας».  

Ο Piaget χρησιμοποιεί τον όρο «σχήμα» [Piaget, 1955] 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». Οι 
λειτουργίες, σύμφωνα με το Piaget, εξελίσσονται στο χρόνο. Η παρουσία ή απουσία 
κάποιων λειτουργιών προσδιορίζει τις περιόδους (ή στάδια) ανάπτυξης ενός ατόμου. 
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Ο Piaget διακρίνει τέσσερα στάδια-φάσεις  νοητικής εξέλιξης του παιδιού : α) το 
αισθησιοκινητικό στάδιο (Sensorimotor stage) από  0- 2 ετών β) το στάδιο της προ-
λογικής σκέψης  (Preoperational stage) από 2-7 ετών γ) το στάδιο των συγκεκριμένων 
λειτουργιών  (Concrete Operation stage) περίπου από το 7ο-12ο έτος) και δ) το στάδιο 
των τυπικών λειτουργιών  (stage of Formal Operations) από το 12ο-18ο  έτος. 

Οι κυριότεροι γνωστικοί μηχανισμοί που βοηθούν τη μετάβασης του παιδιού 
στα διάφορα στάδια  είναι η «αφομοίωση»,η «εναρμόνιση» και η «ισορροπία». Με 
τον όρο αφομοίωση (assimilation) ο Piaget θεωρεί τη διαδικασία ενσωμάτωσης ενός 
νέου αντικειμένου ή μιας νέας σκέψης στο ήδη υπάρχον  νοητικό «σχήμα». Για να 
έχουμε πρόοδο και εξέλιξη της νοημοσύνης του ατόμου θα πρέπει την αφομοίωση να 
ακολουθήσει η φάση της εναρμόνισης και της ισορροπίας. Έτσι στη φάση της 
εναρμόνισης (accommodation) το παιδί καταβάλει προσπάθειες να προσαρμόσει τα 
ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα, προς το νέο δεδομένο. Με την εναρμόνιση το παιδί 
«αναθεωρεί» τις μέχρι τότε γνώσεις του, προσπαθώντας να τις οικοδομήσει σε κάποιο 
ανώτερο επίπεδο. Η εναρμόνιση μπαίνει σε λειτουργία, όταν εμφανιστεί δυσαρμονία 
στην αφομοίωση του νέου απ’ το ήδη υπάρχον. Τη δυσαρμονία αυτή ακολουθεί 
κάποια ψυχική αναταραχή που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του παιδιού να 
ερμηνεύσει τον κόσμο με τις τότε γνώσεις του. Την ψυχική αναταραχή ακολουθεί η 
προσπάθεια του  παιδιού να μεταλλάξει, να προσκομίσει και να συμπληρώσει τα ήδη 
υπάρχοντα νοητικά σχήματα, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Η ψυχική ηρεμία που 
αποκαθίσταται μόλις ολοκληρωθεί η εναρμόνιση οδηγεί το άτομο σε μία κατάσταση 
ισορροπίας (equilibration). Όταν εμφανιστεί κάποια νέα πληροφορία του θα 
“ταράξει” την αρμονία θα αρχίσει εκ νέου η διαδικασία της αφομοίωσης, της 
εναρμόνισης ώστε να καταλήξει πάλι το άτομο σε ισορροπία. Με τις 
επαναλαμβανόμενες αυτές διαδικασίες οικοδομείται η γνώση στον άνθρωπο [Piaget, 
1955]  . 

Συνεπώς, η μάθηση παύει πλέον να θεωρείται ως μια γραμμική αθροιστική 
σύνθεση επί μέρους στοιχείων, αλλά ως ολιστική σύλληψη που συνδέει με την 
αβεβαιότητα του προβληματισμού και της αναζήτησης. Παύει δηλαδή, να θεωρείται 
απλή πρόσκτηση γνώσης αλλά ενεργός διαδικασία οικοδόμησης. Η εκπαίδευση έτσι, 
είναι μια διαδικασία υποστήριξης της οικοδόμησης γνώσης και όχι μεταφοράς 
γνώσης. 

Για το σχεδιασμό εποικοδομητικών μαθησιακών περιβαλλόντων με 
υπολογιστή, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο S. Papert ο οποίος, αξιοποιώντας την 
επιστημολογική θεωρία του Piaget, υποστήριξε ότι η μάθηση είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας και συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, κατά την οποία ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα 
προϊόν που έχει νόημα για ίδιο. Τέτοιου τύπου πλαίσια προσφέρουν οι υπολογιστικοί 
μικρόκοσμοι. 

Πάνω στις απόψεις του Piaget αναπτύχθηκε και η παιδαγωγική θεωρία της 
Logo, η οποία βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα του εμπνευστή της S. Papert . 
Πρώτον, η εμπειρία στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Logo οδηγεί στην 
απόκτηση γενικών γνωστικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που 
μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους γνωστικούς χώρους. Δεύτερον, η Logo συνιστά 
έναν ιδανικό χώρο για τη μάθηση βασικών μαθηματικών εννοιών, όπως οι γωνίες, τα 
πολύγωνα, οι μεταβλητές, η αναδρομικότητα κτλ. Η χρήση της προσφέρει κατ’ αυτό 
τον τρόπο ένα νέο τύπο μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο το άτομο μπορεί 
να οδηγηθεί στην οικοδόμηση σκέψεων πάνω στις ίδιες του τις πράξεις. 
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Εντούτοις, ο Papert προχώρησε πολύ πιο πέρα από τις κλασικές 
οικοδομηστικές προσεγγίσεις δημιουργώντας την κονστρακτιονιστική 
(constructionist) προσέγγιση μάθησης με υπολογιστές. Ενώ οι κλασικοί 
οικοδομιστές δίνουν έμφαση στο να προσδιορίσουν τα κατάλληλα και σχετικά υλικά 
και να χρησιμοποιήσουν καλές διδακτικές στρατηγικές ώστε να ενθαρρύνουν τα 
παιδιά στο να μάθουν, οι κονστρακτιονιστές πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα και 
επιδιώκουν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίζουν και χειρίζονται 
αντικείμενα και μπορούν, συνεπώς, να συνεχίζουν να μαθαίνουν νέους συλλογισμούς 
με φυσικό τρόπο και πέρα από την καθιερωμένη εκπαίδευση.   

 

3.2.2   Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) 
 

Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) προτάθηκε από τον αμερικανό 
ψυχολόγο J. Bruner και δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσω της 
κατανόησης των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός γνωστικού αντικειμένου. 
Έχοντας ως βάση τη θεωρία του Piaget, ο Bruner ερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο 
αυτές οι αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον του  αναπαρίστανται στο νου 
του παιδιού. «…Το να υποτιμάμαι αυτό το πρόβλημα (της αναπαράστασης) μιλώντας 
απλά και μόνο για “απομνημόνευση”, σημαίνει ότι δεν το έχουμε κατανοήσει σε βάθος.  
Γιατί 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. 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, είναι αυτό που ονομάζουμε αναπαράσταση». 
[Bruner, 1964]. O Bruner περιγράφει τρεις τρόπους αναπαράστασης : την Πραξιακή 
(Enactive), την Εικονική (Iconic) και την Συμβολική (symbolic). 

Ένα σημαντικό θέμα στο θεωρητικό πλαίσιο Bruner είναι ότι 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. Ο αρχάριος 
επιλέγει και μετασχηματίζει τις πληροφορίες, κατασκευάζει τις υποθέσεις, και 
λαμβάνει τις αποφάσεις, που στηρίζονται σε μια γνωστική δομή. Οι γνωστικές δομές  
παρέχουν τη σημασία και την οργάνωση στην εμπειρία και επιτρέπουν στο άτομο  
"να υπερβεί τις πληροφορίες που δίνονται".  

O Bruner διατυπώνει την άποψη ότι ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος 
με προβληματικές καταστάσεις και ο δάσκαλος να έχει ρόλο διευκολυντή, 
συντονιστή και εμψυχωτή στη διαδικασία της μάθησης. Όσον αφορά στην 
εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δοκιμάσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές  να 
ανακαλύψουν τις αρχές μόνοι τους. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές   πρέπει να 
συμμετέχουν σε έναν ενεργό διάλογο. Ο στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 
μεταφράσει τις πληροφορίες που μαθαίνονται σε ένα σχήμα κατάλληλο για την 
τρέχουσα κατάσταση, κατανόησης, του αρχαρίου. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 
οργανωθεί κατά τρόπο σπειροειδή έτσι ώστε ο μαθητής να   χτίζει συνεχώς επάνω σε 
αυτό που έχουν μάθει ήδη. 

 Στις πιο πρόσφατη εργασίες του, ο Bruner (1986, 1990, 1996) έχει επεκτείνει 
το θεωρητικό πλαίσιό του για να καλύψει τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της 
εκμάθησης καθώς επίσης και την πρακτική του νόμου. 
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Ο κονστρουκτιβισμός είναι ένα πολύ ευρύ εννοιολογικό πλαίσιο στη 
φιλοσοφία και την επιστήμη και η θεωρία του  Bruner αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερη 
προοπτική. Στόχος της διδασκαλίας σύμφωνα με τον Bruner είναι ο καθηγητής να 
ανακαλύψει τρόπους  με τους οποίους το σύνολο των γνώσεων θα δομηθεί ώστε να 
μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό από το μαθητή (σπειροειδής οργάνωση). Να 
δημιουργήσει προδιάθεση για μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη  όλες τις εμπειρίες και το 
πλαίσιο που θα κάνει το μαθητή πρόθυμο και ικανό να μάθει. Να διευκολύνει την 
παρέκταση ή και να συμπληρώσει τα κενά που υπερβαίνουν τις πληροφορίες που 
δίνονται. Τέλος να προσδιορίσει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο παρουσίασης των 
πληροφοριών και του τρόπου αμοιβής ή τιμωριών. 

 

3.2.3  Η θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας  
  

Η θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών (information processing)     
ξεκινά από την υπόθεση ότι η γνώση που αποκτάμε για τον κόσμο δεν είναι άμεση, 
αφού για να γίνει η πληροφορία γνώση πρέπει να μεσολαβήσουν όχι μόνο οι 
αισθήσεις αλλά και μια σειρά από γνωστικές επεξεργασίες, οι οποίες 
μετασχηματίζουν τα δεδομένα των αισθητήριων οργάνων [Πόρποδας, 1996]. Βασικοί 
εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος είναι οι R. Gagné, A. Newell και H. Simon.  

Η θεωρία αυτή έχει τη βάση της στη Γνωστική Ψυχολογία (cognitive 
psychology) και συνοψίζεται στο ερώτημα «πώς αποκτιέται η γνώση». Η βασική 
αρχή στο ερώτημα αυτό είναι ότι η μάθηση και η απόκτηση της γνώσης είναι 
αποτέλεσμα μιας σειράς από σύνθετες και αλληλοσχετιζόμενες γνωστικές 
λειτουργίες. Στη διάρκεια των λειτουργιών αυτών γίνεται η επεξεργασία των 
προσλαμβανόμενων πληροφοριών. Κατά την επεξεργασία αυτή οι πληροφορίες 
μετασχηματίζονται, (δηλαδή κωδικοποιούνται), συγκρατούνται για μικρό χρονικό 
διάστημα, συγκρίνονται μ` αυτές που ήδη υπάρχουν στη μνήμη και τελικά  
αποθηκεύονται στη μνήμη για κατοπινή χρήση ή  αποβάλλονται ή  χρησιμοποιούνται. 
Η διεκπεραίωση αυτών των φάσεων επεξεργασίας συντελείται χάρη στη λειτουργία 
ορισμένων γνωστικών μηχανισμών που είναι η αναπαράσταση (ή συγκράτηση), η 
ανάσυρση και η αξιολόγηση (ή σύγκριση). Η αναπαράσταση και η ανάσυρση 
συγκροτούν τη λειτουργία της μνήμης. 

Οι γνώσεις (ανεξάρτητα από την εγκυρότητά τους) είναι δομές 
σταθεροποιημένες στη «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». Οι αναπαραστάσεις 
διαφοροποιούνται των γνώσεων γιατί είναι αυτόματα ενεργές, ενώ μια γνώση πρέπει 
να δραστηριοποιηθεί ώστε να είναι διαθέσιμη.  

Η πιο σημαντική εφαρμογή της θεωρίας αυτής στο σχεδιασμό υπολογιστικών 
περιβαλλόντων μάθησης είναι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, 
που ονομάζονται έμπειρα διδακτικά συστήματα. 
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3.2.3  Ο διασυνδυασμός  
 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης του διασυνδεσιασμού (connectionism), ο 
εγκέφαλος και οι λειτουργίες του προτείνονται ως εναλλακτικό μοντέλο στη θεωρία 
επεξεργασίας της πληροφορίας. Το μοντέλο αυτό αναπαριστά έναν τρόπο 
επεξεργασίας της πληροφορίας κατά τον οποίο δεν απαιτείται η χρήση συμβόλων και 
συνεπώς αναπαραστάσεων. Το σημείο εκκίνησης τοποθετείται μέσα σε ένα 
φορμαλιστικό δίκτυο νευρώνων με ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Ένα συνδεσιακό 
(connectionist) δίκτυο σχηματίζεται ως ένα σύνολο αυτόματων διασυνδεδεμένων 
σύμφωνα με μια πολύ απλή τυπολογία μέσω διασυνδέσεων (connections), κατ’ 
εικόνα των νευρώνων του νευρικού συστήματος [Κόμης,2000] . Η προσέγγιση αυτή 
παίρνει ως πρότυπο τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου : 
ικανότητα μάθησης, προσαρμοστικότητα, δυνατότητα γενίκευσης, επεξεργασία της 
πληροφορίας ανάλογα με το περιεχόμενο (context), κατανεμημένη αναπαράσταση 
των γνώσεων και μαζική παράλληλη επεξεργασία. Κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας 
του διασυνδεσιασμού είναι οι βιολόγοι  H.R.Maturana και F.J. Varela. 

Ολόκληρη η στρατηγική του διασυνδεσιασμού συνίσταται στην κατασκευή 
ενός γνωστικού συστήματος με βάση όχι πλέον σύμβολα και κανόνες αλλά απλά 
συνθετικά τα οποία μπορούν να διασυνδεθούν δυναμικά μεταξύ τους, με πολύ πυκνό 
τρόπο. Εδώ κάθε συνθετικό λειτουργεί μόνο μέσα στο τοπικό περιβάλλον, κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε το σύστημα να μην μπορεί να δραστηριοποιηθεί από έναν 
εξωτερικό παράγοντα. Εξαιτίας της φύσης του συστήματος, μια ολική συνεργασία 
αναδύεται αυτόματα όταν οι καταστάσεις κάθε «νευρώνα» σε διέγερση φτάσουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο. Η τιμή ορισμένων συνθετικών αποτελεί την είσοδο (input) 
του συστήματος, η τιμή ορισμένων άλλων την έξοδό του (output). 

Τα συνδεσιακά μοντέλα, σε σχέση με τα γνωστικά μοντέλα, είναι πολύ πιο 
συγγενή των βιολογικών συστημάτων. Μια ερμηνεία των συνδεσιακών μοντέλων 
μπορεί να μας δείξει πώς οι νοητικές δομές μπορούν να αναδυθούν από τις 
νευρωνικές δομές. Η θεώρηση των νοητικών οντοτήτων ως δομών ανώτερου 
επιπέδου εμφυτευμένων σε συνδεσιακά συστήματα μας παρουσιάζει μια νέα όψη για 
το ποιόν των νοητικών δομών. Τα υπολογιστικά νευρωνικά δίκτυα συνιστούν μια 
εφαρμογή της πληροφορικής η οποία αντιστοιχεί στην παραπάνω προσέγγιση.  

 

3.2.4  Γνωστικές θεωρίες και υπολογιστικά  περιβάλλοντα  
 

Σύμφωνα με τον Jonassen (1994) τα μαθησιακά περιβάλλοντα που 
σχεδιάζονται με βάση τις γνωστικές θεωρίες θα πρέπει :  

1. Να παρέχουν  πολλαπλές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας  
2. Οι πολλαπλές αυτές αναπαραστάσεις  πρέπει να αποφεύγουν την 

υπεραπλούστευση  και να αναπαριστούν την πολυπλοκότητα του 
πραγματικού κόσμου  

3. Τα περιβάλλοντα αυτά πρέπει να δίνουν έμφαση στην κατασκευή της 
γνώσης παρά στην αναπαραγωγή της. 

4. Πρέπει να έχουν μαθησιακούς στόχους αυθεντικούς, σχετικούς με την 
καθημερινή ζωή και σε πλαίσιο κατανοητό για τον μαθητή παρά 
αφηρημένους γενικούς στόχους 
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5. Δεν πρέπει να ακολουθούν προκαθορισμένη σειρά παρουσίασης των 
εννοιών αλλά να παρέχουν δυνατότητα αυτόνομης πορείας και μάθησης. 

6. Πρέπει να ενθαρρύνουν την προσεκτική χρήση της εμπειρίας 
7. Πρέπει η κατασκευή της γνώσης να γίνεται και σύμφωνα με το γνωστικό  

αλλά και το πολιτισμικό πλαίσιο . 
8. Πρέπει να υποστηρίζουν τη συνεργατική κατασκευή της γνώσης μέσα από 

την κοινωνική διαπραγμάτευση και όχι το συναγωνισμό μεταξύ των 
μαθητών με στόχο την αναγνώριση. 

 

 

3.3   Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες  
 

Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και προσεγγίσεις δεν μπορούν να δουν τη 
μαθησιακή δραστηριότητα έξω από το κοινωνικό, ιστορικό, και πολιτισμικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο διαδραματίζεται. Οι γνωστικές διεργασίες δε νοούνται ως αυτόνομες 
οντότητες αλλά συστατικά ενός οργανωμένου όλου, του νου, ο οποίος λειτουργεί και 
αναπτύσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον ιστορικά  
προσδιορισμένο.  

 

3.3.1   Η κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία του Vygotsky 
 

Η θεωρία του Ρώσου ψυχολόγου Lev Vygotsky στηρίχθηκε στις θεωρίες των 
Marx  και Engels για τον καθορισμό της ανθρώπινης εργασίας με τη χρήση των 
εργαλείων της εργασίας και την τροποποίηση της φύσης από την ανθρώπινη 
παραγωγή. Η εκπαίδευση για τον Vygotsky είναι κατά βάση μια διαδικασία 
εκπολιτισμού κατά την οποία τα παιδιά ενθαρρύνονται, παρακινούνται και 
υποβοηθούνται στην κατάκτηση βασικής γνώσης, συνδυασμένης με το ανθρωπιστικό 
στοιχείο. Η μάθηση δεν είναι μια απλή σχέση μεταξύ ατόμου και γνώσης, αλλά η 
εισαγωγή του ατόμου σε μια υπάρχουσα κουλτούρα.  

Για τον Vygotsky ο πολιτισμός δίνει στο παιδί τα γνωστικά εργαλεία που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη. Οι γονείς και οι δάσκαλοι είναι αγωγοί για τα 
εργαλεία του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας. Τα εργαλεία και ο 
πολιτισμός παρέχουν στο παιδί, την πολιτιστική ιστορία, το κοινωνικό πλαίσιο, και τη 
γλώσσα. Το παιδί στη διαδικασία αυτή δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρων 
υποκείμενο, που με τις πράξεις του διαμορφώνει τη γνωστική του πραγματικότητα. 
Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος για τη διδασκαλίας είναι πολύ μεγάλες, ειδικά 
όσον αφορά το ρόλο του δασκάλου και την αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου - 
μαθητή.  

Για τον Vygotsky οι υψηλές νοητικές διεργασίες εξελίσσονται από το 
διαπροσωπικό (interpersonal) στο προσωπικό (intrapersonal) επίπεδο με τη 
διαδικασία της εσωτερίκευσης. Ο Vygotsky  (1978) τοποθετεί σημεία (signs) στην 
κοινωνική ζωή και στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων. Η εισαγωγή των σημείων 
και των συμβόλων και η χρήση τους ως διαμεσολαβητών (mediators) στην 
κοινωνικοπολιτισμική συμμετοχή δίνει στους δασκάλους παραγωγικούς τρόπους να 
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κατανοήσουν το ενδιαφέρον της μίμησης, της πράξης και την επίδρασή τους στην 
κατασκευή της γνώσης. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η 
διδασκαλία ως προϊόν κοινωνικής διαπραγμάτευσης.  

Σύμφωνα με τον Vygotsky η ατομική μάθηση εξαρτάται από την κοινωνική 
αλληλεπίδραση. Έτσι, όταν επιθυμούμε να εμφανίσει το παιδί κάποια νοητική 
λειτουργία (π.χ. αναστοχασμό, λογική μνήμη…) οι αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η εκπλήρωση της 
λειτουργίας αυτής να διασφαλίζεται ήδη στο κοινωνικό επίπεδο από έναν από τους 
συμμετέχοντες. Η κατάκτηση της επιδιωκόμενης νοητικής λειτουργίας θα επηρεάσει 
στη συνέχεια την ποιότητα και το περιεχόμενο εξειδικευμένων (π.χ. μαθηματικών) 
εννοιών, θα προωθήσει τη μαθησιακή διαδικασία και τη γενικότερη γνωστική 
ανάπτυξη του παιδιού. Το παιδί έτσι, 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 
(developmental teaching). 

Βασική αρχή της θεωρίας του Vygotsky είναι η "ζώνη επικείμενης  
ανάπτυξης" (ZPD zone of proximal development). Η  ζώνη επικείμενης  ανάπτυξης 
είναι η απόσταση μεταξύ του τρέχοντος αναπτυξιακού επιπέδου και του εν δυνάμει 
επιπέδου, όπως αυτό προσδιορίζεται μέσα από την επίλυση προβλημάτων, κάτω από 
την καθοδήγηση ενός ενήλικα ή σε συνεργασία με ένα πιο ικανό άτομο ίδιας περίπου 
ηλικίας. Αναφέρεται στις δυνατότητες ανάπτυξης που έχει ένας μαθητής 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. 

Η γνωστική ανάπτυξη λοιπόν, επιτυγχάνεται όχι μόνο χάρη στον έμφυτο 
νοητικό εξοπλισμό, αλλά επιπλέον μέσω της διαμεσολάβησης των κοινωνικών 
γεγονότων, των πολιτισμικών εργαλείων και της εσωτερίκευσής τους. Η 
εσωτερίκευση είναι η ατομική πρόσκτηση ενός κοινωνικού γεγονότος και η 
μεταμόρφωση του ατόμου μέσα από τη διαδικασία αυτή.  

Δεδομένου ότι τα παιδιά μαθαίνουν πολύ μέσω της αλληλεπίδρασης, τα 
προγράμματα σπουδών πρέπει να έχουν ως σκοπό να υπογραμμίσουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των στόχων εκμάθησης. Με την κατάλληλη 
βοήθεια, τα παιδιά μπορούν συχνά να εκτελέσουν τους στόχους. Η   ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξης δεν παράγει αυτόματα τη μάθηση αλλά είναι μόνο ένα υποστηρικτικό 
πλαίσιο του νου για τη μάθηση. Είναι σύμφωνα με τον Bruner (1985), μια 
«σκαλωσιά» (scaffold) που βοηθά το παιδί να κινηθεί προς τα πάνω στα πλαίσια της 
πολιτισμικής ανάπτυξης. Στα υλικά αυτής της σκαλωσιάς ο δάσκαλος μπορεί να  
ρυθμίζει συνεχώς το επίπεδο βοήθειάς του, ανάλογα με  το επίπεδο απόδοσης του 
παιδιού. Αυτό είναι μια αποτελεσματική  μορφή της διδασκαλίας. Τα υλικά της 
σκαλωσιάς όχι μόνο παράγουν άμεσα αποτελέσματα, αλλά και ενσταλάζουν τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίλυση των  προβλημάτων στο μέλλον.  

Οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να λάβουν υπόψη τη ζώνη της κεντρικής 
ανάπτυξης. Το ποια παιδιά μπορούν να ενεργήσουν από μόνα τους δείχνει το επίπεδο 
πραγματικής ανάπτυξής τους και το τι μπορούν να κάνουν με τη βοήθεια δείχνει το 
επίπεδο της πιθανής ανάπτυξής τους. Δύο παιδιά αν έχουν το ίδιο επίπεδο 
πραγματικής ανάπτυξης, αλλά διαφορετική βοήθεια από το δάσκαλο, κάποιο θα είναι 
σε θέση να λύσει περισσότερα προβλήματα από το άλλο. Οι μέθοδοι αξιολόγησης 
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πρέπει να στοχεύσουν και στο επίπεδο πραγματικής ανάπτυξης και στο επίπεδο 
πιθανής ανάπτυξης ανάλογα με τη βοήθεια. 

Τα μαθησιακά περιβάλλοντα πρέπει να περιέχουν κάποια καθοδηγούμενη 
αλληλεπίδραση που να αφήνει τα παιδιά να συλλογισθούν τις διαφορές και να 
μπορούν να μεταβάλλουν τις προσλαμβανόμενες έννοιες μέσω του λόγου και της 
επικοινωνίας. Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky οι αρχές τις διδασκαλίας είναι 
τέσσερις : 

1. Η εκμάθηση και η ανάπτυξη είναι μια κοινωνική, συνεργάσιμη 
δραστηριότητα. 

2.  Η ζώνη της κεντρικής ανάπτυξης μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας οδηγός για 
το σχεδιασμό και προγραμματισμό του μαθήματος.  

3. Η σχολική εκμάθηση πρέπει να εμφανιστεί σε ένα πλαίσιο κατανοητό    για τα 
παιδιά και να μην χωριστεί από τη γνώση που αποκτούν στον "πραγματικό 
κόσμο".  

4. Η εξωσχολική εμπειρία πρέπει να αφορά τη σχολική εμπειρία του   παιδιού. 
 

Με το να εξετάσει κανείς  μια απομονωμένη ικανότητα ή ένα διατηρημένο 
γεγονός δεν μετρά αποτελεσματικά τις ικανότητες του μαθητή. Η μάθηση συντελείται 
πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτισμικό, κοινωνικό, γνωστικό με βάση τις πρακτικές 
και τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις με μια κοινωνική ομάδα αλλά και με τη χρήση των 
εργαλείων και των μέσων που προσφέρει αυτό το πλαίσιο.  Για να αξιολογήσει κανείς 
ακριβώς τι ένα πρόσωπο έχει μάθει, πρέπει να εξετάσει τις συλλογικές δυνατότητές 
του. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της αδρανούς γνώσης και την κατασκευή 
λειτουργικής γνώσης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική παρά μόνο μέσα από 
αυθεντικές δραστηριότητες των μαθητών. Μόνο με τις πραγματικές προκλήσεις που 
παρουσιάζονται μπορούν να εφαρμοσθούν και να αξιολογηθούν οι σχετικές 
δεξιότητες και η γνώση των μαθητών.  

Οι στόχοι του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στη διδασκαλία μπορούν να 
υποστηριχθούν από την  επιστήμη της πληροφορικής. Οι  τεχνολογίες της 
πληροφορίας και τα νέα εργαλεία τηλεπικοινωνιών όπως είναι το διαδίκτυο  (Internet) 
παρέχουν, μέσα από το  διάλογο, αλληλεπίδραση που οδηγεί στην σημασία του 
κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Οι μαθητές μπορούν να μιλήσουν με άλλους 
δασκάλους και  μαθητές από διαφορετικές κοινότητες. Μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε απίστευτα μεγάλο αριθμό νέων πληροφοριών και πηγών και να έρθουν έτσι σε 
επαφή με άλλους πολιτισμούς. Επίσης, με τις προσομοιώσεις μπορούν να μάθουν 
ουσιαστικά να ενεργούν στα πλαίσια μιας  «real world» δραστηριότητας, όπως το να 
βρίσκονται μέσα σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα ή σε ένα πεδίο μάχης. Η 
προσομοίωση αυτή πραγματικών καταστάσεων και η μοντελοποίηση εναλλακτικών 
κόσμων είναι από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες  
κυρίως για την μάθηση εννοιών για τις οποίες ο άνθρωπος δεν έχει άμεση εμπειρία  
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3.3.2 Η θεωρία δραστηριότητας  
 

Η θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) έχει τις ρίζες της στην 
ψυχολογική σχολή των Vygotsky, Leontiev και Luria. Βασική αρχή της θεωρίας 
αυτής είναι ότι η ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείτε από πολιτισμικά σύμβολα 
(cultural signs): λέξεις και εργαλεία τα οποία επιδρούν στη δραστηριότητα του 
ατόμου και συνεπώς στις νοητικές του διεργασίες [Nardi, 1996].  

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 βασική μονάδα ανάλυσης είναι η 
δραστηριότητα, η οποία αποτελείται από το υποκείμενο, το αντικείμενο, τις πράξεις 
και τις λειτουργίες. Το υποκείμενο είναι ένα άτομο ή μια ομάδα το οποίο 
απασχολείται με μια δραστηριότητα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα γίνεται με τη 
διαμεσολάβηση εργαλείων, εσωτερικών και εξωτερικών. Η διαμεσολάβηση γίνεται 
από αντικείμενα τα οποία ορίζουν και περιλαμβάνουν όργανα, σήματα, γλώσσες και 
τα οποία δημιουργούνται από τα άτομα για να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. 

Η θεωρία της δραστηριότητας έχει σημαντικές εφαρμογές στις έρευνες που 
αφορούν την Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής, και ειδικότερα στο σχεδιασμό 
συνεργατικών μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή, τα οποία ευνοούν τις 
συνεργατικές δραστηριότητες και συνακόλουθα τη συνεργατική μάθηση. Η 
συνεργατική μάθηση (collaborative learning) με υπολογιστή βασίζεται στην 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο, το στόχο μάθησης και τα διαθέσιμα εργαλεία. 
Στην αλληλεπίδραση αυτή σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η κοινότητα μάθησης στην 
οποία συμμετέχει το υποκείμενο, καθώς και οι κανόνες και ο καταμερισμός εργασίας 
στα πλαίσιά της. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το CSILE (προθετικό μαθησιακό 
περιβάλλον με την υποστήριξη υπολογιστή) που σχεδιάστηκε να υποστηρίζει μαθητές 
σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, με τη βοήθεια τοπικού δικτύου, όπου 
μπορούν να διαλέξουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας (κείμενο, ήχο, video, κίνηση) 
και να δημιουργήσουν «κόμβους». Αυτοί οι κόμβοι περιέχουν ιδέες ή πληροφορίες 
που σχετίζονται με το θέμα της εκάστοτε μελέτης και είναι διαθέσιμοι σε όλους για 
σχολιασμό, οδηγούν σε διάλογο και οικοδόμηση γνώσης. 

 

3.3.3 Το μοντέλο της εγκαθιδρυμένης μάθησης  
 

Η θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης ή γνώσης  (situated cognition) 
υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν αποτελεί μια ατομική λειτουργία της ανθρώπινης 
νόησης αλλά μια κοινωνικοπολιτισμική λειτουργία, που λαμβάνει χώρα μέσω της 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους. Η θεωρία αυτή 
παρέχει ένα σύγχρονο πλαίσιο εξήγησης των δυσκολιών μάθησης στο σχολικό 
περιβάλλον. Η γνώση δεν είναι θεωρητικά ανεξάρτητη από τις καταστάσεις μέσα στις 
οποίες λαμβάνει χώρα και χρησιμοποιείται. Αντίθετα, εξαρτάται από το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο πραγματώνεται, μέσω της διαδικασίας της «γνωστικής μαθητείας» με την 
ενεργό συμμετοχή του ατόμου σε αυθεντικές δραστηριότητες. 
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 Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά (όπως η μάθηση 
και η γνώση) είναι προϊόν αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμων και φυσικού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτά ζουν. Επίσης, τονίζει την κατανεμημένη φύση 
της γνωστικής ικανότητας: η γνώση εμπερικλείει δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχουν και άλλοι, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και σε πολιτισμικές καταστάσεις 
που απαιτούν τη χρήση των εργαλείων και συμβόλων πολιτισμού [Βοσνιάδου, 1998].  

 

3.3.4 Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις και υπολογιστικά 
περιβάλλοντα  
 

Ένα μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάζεται στο πλαίσιο των 
κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων για τη γνώση και τη μάθηση πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Να υποστηρίζει τη μάθηση που λαμβάνει χώρα σε αυθεντικά πλαίσια 

• Να προσφέρει καταστάσεις που προάγουν τη μάθηση μέσω ενεργούς 
συμμετοχής 

• Να προωθεί τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων 

• Να παρέχει εργαλεία που να ευνοούν την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και 
να υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση 

• Να υποστηρίζει και να ενισχύει τη δημιουργία και τη λειτουργία κοινοτήτων 
μάθησης και κοινοτήτων πρακτικής 

• Να προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών τρόπων διαμεσολάβησης και 
αλληλεπίδρασης μέσω ποικίλων εργαλείων και τεχνουργημάτων που παίζουν 
ρόλο πολιτιστικών πηγών για πληροφορίες και γνώσεις.   
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
 

Οι προσπάθειες ένταξης του υπολογιστή στη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία ξεκίνησαν σχεδόν παράλληλα με την ευρεία εξάπλωση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Η σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία έχει τη δυνατότητα και οφείλει 
να υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Η ένταξη του υπολογιστή στη διαδικασία 
μάθησης κατά την εκπαιδευτική πράξη συνδέεται άμεσα με τη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού. 

 

4.1 Τι είναι εκπαιδευτικό λογισμικό;  
 

«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» 
[Ράπτης, 1998].  

Έτσι, λέγοντας εκπαιδευτικό λογισμικό (educational software) εννοούμε το 
προϊόν της τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί ειδικά με στόχο να ενταχθεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, υλοποιώντας συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και 
συγκεκριμένη εκπαιδευτική στρατηγική. 

Ο ορισμός αυτός προφανώς εξαρτά τον χαρακτηρισμό ενός λογισμικού ως 
«εκπαιδευτικού» από τις προθέσεις του κατασκευαστή του. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου 
λογισμικού βασίζεται στις ιδέες και γνώσεις των σχεδιαστών του για το πώς μαθαίνει 
κανείς και ειδικότερα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της 
τεχνολογίας για να υποστηριχθεί η διαδικασία της μάθησης. Οι γνώσεις και ιδέες 
αυτές καθοδηγούν τους σχεδιαστές να οργανώσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά 
του λογισμικού και να προτείνουν σενάρια χρήσης και αξιοποίησης του στην 
εκπαίδευση. 

Πολλές φορές εφαρμογές λογισμικού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίς όμως να έχουν αρχικά αναπτυχθεί με στόχο την 
εκπαίδευση. Για παράδειγμα, ένας επεξεργαστής κειμένου ή ένα λογιστικό φύλλο 
είναι από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνότατα στην εκπαίδευση αν και δε 
σχεδιάστηκαν αρχικά γι αυτό το σκοπό. Τις εφαρμογές αυτές δεν τις χαρακτηρίζουμε 
ως εκπαιδευτικό λογισμικό αλλά ως λογισμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

4.1.1  Παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για διδασκαλία, για εξερεύνηση, ως εργαλείο 
και για επικοινωνία. Πολλά από τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχουν 
αναπτυχθεί μέχρι σήμερα θέτουν τον υπολογιστή στη θέση του δασκάλου ενώ άλλα 
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αξιοποιούν τη δυνατότητα για εξερεύνηση και επικοινωνία, υλοποιώντας έτσι μια 
περισσότερο εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση. 

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία 
κατηγοριοποιείται ως προς το είδος του, αλλά και ως προς το επιθυμητό παιδαγωγικό 
αποτέλεσμα σύμφωνα με τους στόχους που βάζει ο εκπαιδευτικός. Συχνά έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει από ένα μεγάλο σύνολο τύπων λογισμικού από εφαρμογές 
γενικής χρήσης που αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη, εργαλεία λογισμικού για 
συγκεκριμένους σκοπούς  και καθαρά εκπαιδευτικό λογισμικό [Ράπτης, 1998]. 

Σύμφωνα με τον Α.Ράπτη (1998) εκπαιδευτικά λογισμικά ή λογισμικά που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορούν να 
χαρακτηριστούν διάφοροι τύποι πακέτων, όπως τα παρακάτω: 

 Γλώσσες προγραμματισμού διαδικαστικού ή μη τύπου 

 Πακέτα εφαρμογών 

 Προσομοιώσεις και εικονικά εργαστήρια 

 Παιχνίδια 

 Επικοινωνίες – Διαδίκτυου 

 Νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης 

 Εκπαιδευτικά συστήματα VR 

 Εκπαιδευτικά συστήματα πολυμέσων /υπερμέσων  

 Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής  

 

4.1.2  Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

Το  εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να διακριθεί σε δύο μεγάλες θεμελιώδεις 
κατηγορίες σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αλλά και ως προς τη 
φιλοσοφία σχεδιασμού του και τη διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί. Οι  
κατηγορίες αυτές είναι: 

       Α.     Λογισμικό προσανατολισμένο στο περιεχόμενο (content oriented) 
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 (multiple representations). 

Αυτές οι αναπαραστάσεις γνώσης που δημιουργούνται με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας μπορούν να είναι: 

• δυναμικές (dynamic), δηλ. να εξελίσσονται στο χρόνο, όπως πχ. οι 
αναπαραστάσεις, που περιλαμβάνουν σχεδιοκίνηση  
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• διαδραστικές (interactive), 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 

• εμβυθυτικές  (immersive),  όπως  οι  αναπαραστάσεις  που  προσφέρουν τα  
συστήματα εικονικής πραγματικότητας και ακόμη  

• αναπαραστάσεις που υποστηρίζουν συνεργατικές δραστηριότητες 
(collaboration supportive) όπως πχ. αναπαραστάσεις που καθοδηγούν τους 
εκπαιδευτικούς στο πώς να επιχειρηματολογήσουν όταν εμπλέκονται σε 
συνεργατικές δραστηριότητες   

 

Tα λογισμικά αυτά ακολουθούν αρχές σχεδίασης που αντλούνται από τις 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις του συμπεριφορισμού (behaviorism), του 
γνωστικισμού (cognitivism) αλλά ακόμη και του γνωστικού εποικοδομισμού  
(cognitive constructivism). 

Στα λογισμικά τα προσανατολισμένα στο περιεχόμενο διακρίνουμε συνήθως 
τις εξής υποκατηγορίες :  

Πολυμεσικά ηλεκτρονικά βιβλία (Multimedia electronic books),    

Προγράμματα συστηματικής εκμάθησης (Drill and Practice)  

Διδακτικοί Οδηγοί  (Tutorial). 

 

      Β.     Λογισμικό προσανατολισμένο στη δραστηριότητα (content oriented) 
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 (ή νοητικό) εργαλείο (cognitive tool ή 
mind tool), δηλ. 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 (feedback) 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 
(constructivism). 

Ιδιαίτερες κατηγορίες λογισμικού προσανατολισμένου στη δραστηριότητα είναι: 

Προσομοιώσεις   (Simulations) 

Μικρόκοσμοι  (Microworlds) 

Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης  (πχ. Logo) 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια  (Educations Games) 

Έμπειρα συστήματα    (Expert System) 

Υπερμέσα / Προσαρμοστικά υπερμέσα  (Hypermedia/Adaptive   Hypermedia) 
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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 
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). 

 

 

4.2 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 & Αξιολόγηση. 

 

4.2.1 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 
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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 
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 : (1) την ανάλυση αναγκών (needs analysis) και (2) την 
αρχική ανάλυση (front-end analysis). 

«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».[Lee & 
Roadman, 1991] 

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 (Focus Groyps). 

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 όπως π.χ αν θα είναι offline Computer Based 
Training εφαρμογή ή online Based Training εφαρμογή. 

• Ανάλυση Κόστους : Προσδιορίζεται το προβλεπόμενο κόστος.  
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4.2.2 Σχεδίαση 
 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την ανάλυση αποτελούν βασικά 
στοιχεία για την ομάδα ανάπτυξης του έργου και καθοδηγούν τη σχεδίαση. Έτσι, στη 
Σχεδίαση αρχίζει η υλοποίηση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού προϊόντος που πρέπει 
να δημιουργηθεί.  

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη σχεδίαση περιλαμβάνουν: 

• 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.  

• 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. 

• Τεχνικές προδιαγραφές των Μέσων : Καθορίζονται ποια μέσα θα 
χρησιμοποιηθούν και ποιες θα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές (file formats) 
των αρχείων πολυμέσων (κείμενα, γραμματοσειρές, γραφικά, εικόνες, 
animation) 

• Εκπαιδευτικές προδιαγραφές των Μέσων : Οργανώνεται η δομή του ΕΛ., 
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 (π.χ. πώς θα πρέπει να εμφανίζεται το κείμενο, πώς θα 
συνδυάζονται εικόνες και κείμενο, πώς θα εμφανίζεται ο ήχος). 

• 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. 

 

Ευχρηστία στη σχεδίαση της διεπαφής χρήστη 
 

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 : 

• Το λογισμικό θα πρέπει να πληροφορεί πάντοτε το χρήστη για το τι συμβαίνει 
στο σύστημα δίνοντάς του μια κατάλληλη ανάδραση (feedback). Η 
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πληροφόρηση με την κατάλληλη ανάδραση στο τέλος μιας σειράς  ενεργειών 
δείχνει στο χρήστη ότι η δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα. 

• Το λογισμικό θα  πρέπει να χρησιμοποιεί κατανοητή γλώσσα προς το χρήστη 
για τα μηνύματα που μεταδίδει προς αυτόν και όχι δύσκολους τεχνικούς 
όρους. 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Τα αντικείμενα, οι ενέργειες, και οι επιλογές θα πρέπει της διεπαφής θα 
πρέπει να είναι ευδιάκριτες. Οι οδηγίες χρήσης του λογισμικού θα πρέπει να 
είναι ορατές ή εύκολα εντοπίσιμες όποτε ζητηθούν.   

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 όπως π.χ. 
με τη χρήση υπερσυνδέσμων που μπορούν να περιέχουν επεξηγήσεις, εικόνες, ήχους, 
video. καθώς και η ενίσχυση της επεξεργασίας των πληροφοριών. 

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. 
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Αποδοτική οργάνωση της πληροφορίας πολυμέσων  
 

Λέγοντας αποδοτική οργάνωση της πληροφορίας πολυμέσων εννοούμε τον 
τρόπο που πρέπει να συνδυαστεί κείμενο, εικόνες, ήχοι, animation για να έχουμε το 
καλύτερο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Έτσι, σημαντική είναι όχι μόνο η οργάνωση του κειμένου (π.χ. μικρές 
προτάσεις, λιτή και προσεκτική διατύπωση) αλλά ακόμη και η γραμματοσειρά και το 
χρώμα που θα έχει αυτό. Μιας και ο ρυθμός ανάγνωσης είναι χαρακτηριστικά πιο 
αργός – 28% σχετικά με το έντυπο- 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 αναμοσβήνει, όχι πολλά και έντονα 
χρώματα, όχι συνδυασμός συμπληρωματικών χρωμάτων (π.χ. μπλε-πορτοκαλί, 
κόκκινο-πράσινο), το ιδανικό είναι σκούρο κείμενο σε ανοιχτό φόντο. Η έντονη 
αντίθεση φόντου και στο χρώματος γραμματοσειράς αυξάνει την αναγνωσιμότητα.  

Η χρήση animation αποτελεί κίνητρο εστίαση της προσοχής. Σύμφωνα με 
ερευνητικά δεδομένα το animation δεν προσφέρει πρόσθετα μαθησιακά οφέλη σε 
σχέση με τα στατικά γραφικά αλλά προσφέρει πολλά παράπλευρα, όπως  αύξηση του 
ενδιαφέροντος από μέρους των χρηστών, έμφαση σημαντικών πληροφοριών σε 
δυναμικές διαδικασίες και καλύτερη κατανόησή τους. 

Μια εφαρμογή πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιεί ήχο με πολλούς τρόπους: 
αφήγηση, ηχητική σήμανση (π.χ. ήχοι στα πλήκτρα πλοήγησης), μουσική 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. 

 
Ενσωμάτωση των προτάσεων μιας διδακτικής θεωρίας στο λογισμικό 
 

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 
δομή του περιβάλλοντος που πρόκειται να αναπτυχθεί  για το καλύτερο μαθησιακό 
αποτέλεσμα. 

Μια διδακτική θεωρία (instructional design theory) υποδεικνύει: (α) τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατανεμηθεί το εκπαιδευτικό υλικό σε τμήματα και  το 
είδος της πληροφορίας που θα περιλαμβάνει το καθένα, (β) τη σειρά με την οποία θα 
πρέπει να παρουσιαστούν και (γ) τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, ώστε να 
εμπλακούν οι χρήστες ενεργά με τις πληροφορίες που τους δίνονται και να τις 
μετατρέψουν σε γνώση. 

Υπάρχουν πολλές προτεινόμενες διδακτικές θεωρίες με ποικίλα 
χαρακτηριστικά  για την εκπαιδευτική  διαδικασία και πορεία της διδασκαλίας. Αυτό 
γιατί, μια διδακτική θεωρία μπορεί να εστιάσει σε διαφορετικά στοιχεία ανάλογα με 
την οπτική και τις εκτιμήσεις των σχεδιαστών της σχετικά με το τι είναι σημαντικό 
στη μάθηση και την εκπαίδευση. 
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4.2.3   Διδακτική Σχεδίαση  
 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος προκύπτει σε 
μεγάλο βαθμό από τη «διδακτική  σχεδίαση» (instructional design). 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. 

 

4.2.4   Παραγωγή 
 

Η παραγωγή (production) είναι η φάση της εργασίας όπου υλοποιούνται οι 
αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη σχεδίαση και το προϊόν αρχίζει να αναπτύσσεται. 

Στην παραγωγή γίνονται τρεις βασικές εργασίες : 

(α) Αναπτύσσεται ο σκελετός της εφαρμογής με βάση τις επιλογές που 
καταγράφηκαν κατά την ανάλυση των προδιαγραφών. 

(β)  Παράγονται τα στοιχεία πολυμέσων (κείμενα, εικόνες, ήχοι, video κ.ά) 
που αποτελούν το περιεχόμενο της εφαρμογής και ενσωματώνονται σταδιακά σε 
αυτή. 

(γ) 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 αλλαγές. Π.χ να αφαιρεθούν κάποιοι ήχοι και εικόνες και να 
προστεθούν νέα ή το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι ικανοποιητικό όποτε να 
χρειαστεί μερική επανασχεδίαση. 
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4.3  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
 

Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού Λογισμικού είναι παράμετρος-κλειδί για την 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 
μαθησιακή διαδικασία. 

Δεδομένου της σημασίας της συνεισφοράς του καλού-κατάλληλου 
εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αξιολόγησή του 
καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική. Η αξιολόγηση είναι μία σημαντική διαδικασία που 
εφαρμόζει μεθόδους συλλογής δεδομένων και ερμηνείας ώστε να διαμορφωθεί 
εμπεριστατωμένη κρητική άποψη, για τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο 
αξιολόγησης ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας. 

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.  

 

4.3.1  Αξία αξιολόγησης  
 

Η αξιολόγηση προσφέρει πολλαπλές πρακτικές κριτικές εμπειρίες για τη 
βελτίωση του λογισμικού. 

• Καταμετρείται  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. 

• Εντοπίζονται ελλείψεις και σημεία που μπορούν βελτιωθούν. 

 

 4.3.2  Μορφές  Αξιολόγησης Λογισμικού  
 

Η αξιολόγηση δεν πρέπει να συγχέεται με απλή καταμέτρηση θετικών 
απαντήσεων ή αποτίμηση γνώσης, με τη διαδικασία της εξέτασης, που αποκόμισε ο 
χρήστης. Η καταμέτρηση και αποτίμηση γνώσεων είναι βέβαια διαδικασίες που 
παράγουν στοιχεία για εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά η  αξιολόγηση δεν σταματάει 
εκεί. Στηρίζεται σε δεδομένα από ποικίλες πηγές και μεθόδους  και αποτελεί σύνθεση 
απόψεων.  

Ανάλογα με το ρόλο της αξιολόγησης στην πορεία της ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού λογισμικού διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες :   
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Διαμορφωτική (formative) 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. 
Το στοιχείο αυτό την καθιστά απαραίτητη στην πορεία ανάπτυξης. Η διαμορφωτική 
αξιολόγηση μπορεί να απαλλάξει τους κατασκευαστές από μελλοντικά προβλήματα 
και κυρίως συμβάλλει στη βελτίωση αυτής καθεαυτής της σχεδίασης και της 
ανάπτυξης του προϊόντος. 

Συνολική (additive) 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, όπως π.χ. αν το λογισμικό είναι 
πράγματι εύχρηστο και αν οι χρήστες του μαθαίνουν χρησιμοποιώντας το όπως είχε 
αρχικά εκτιμηθεί. Καταγράφονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία.   

Διαφωτιστική(illuminative) 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. 
Δεν έχει σκοπό δηλαδή, να καταγράψει πόσο καλά αποδίδει μια καινοτομία αλλά 
επιχειρεί να ερμηνεύσει τις νέες πρακτικές μάθησης με χρήση θεωρητικών 
προσεγγίσεων στο φαινόμενο της μάθησης. 

Αξιολόγηση Ενσωμάτωσης (integrative) : Στοχεύει στο να μελετήσει την 
ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία και το πώς αυτή επηρεάζεται από την 
ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων. Εστιάζει στην κατανόηση του 
πως μπορούν να ενσωματωθούν αποδοτικότερα οι τεχνολογίες στην εκπαίδευση.  

Ανάλογα με το είδος των στοιχείων που καταγράφει μια μεθοδολογία 
αξιολόγησης διακρίνουμε τις  :  

Ποσοτική (quantitative) αξιολόγηση: Πρόκειται για μορφή αξιολόγησης που 
καταγράφονται αριθμητικά στοιχεία που αποτελούν δείκτες αξιολόγησης π.χ ένα 
ερωτηματολόγια όπου οι χρήστες εκφράζουν το βαθμό ικανοποίησής τους σε κλίμακα 
από 0 έως 10 προσφέρει μια ποσοτική ένδειξη για το συνολικό βαθμό ικανοποίησης 
των χρηστών και αποτελεί στοιχείο ποσοτικής αξιολόγησης. 

Ποιοτική (qualitative) αξιολόγηση : Πρόκειται για μέθοδο αξιολόγησης που 
εφαρμόζεται όταν στόχος είναι να διερευνηθεί το είδος των μαθησιακών εμπειριών 
που προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισμικό  στο μαθητή. Εδώ δεν καταγράφονται 
ποσοτικά χαρακτηριστικά αλλά ποιοτικά. Ο στόχος της μεθόδου είναι να 
καταγράφονται και να ταξινομούνται τα ποικίλα βιώματα που μπορεί να δημιούργησε 
στους μαθητές η συγκεκριμένη εμπειρία ώστε να αναδειχθεί το είδος των γνωστικών, 
συναισθηματικών επιδράσεων που μπορεί να είχε η εμπειρία αυτή. Π.χ. ο ερευνητής 
δημιουργεί την επιθυμητή εκπαιδευτική εμπειρία και καταγράφει τις εντυπώσεις των 
μαθητών μέσω συνεντεύξεων. 

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. Ο αξιολογητής θα πρέπει να αξιοποιεί τα στοιχεία που προκύπτουν πόσο 
από ποιοτικές όσο και  από ποσοτικές μεθόδους. 
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4.3.3 Σύγχρονη μορφή προσέγγιση  
 

Γενικά χαρακτηριστικά όλων των σύγχρονων προσεγγίσεων για την 
αξιολόγηση  σύμφωνα με τους Oliver and Harvey (2000) είναι :   

• Η αξιολόγηση να γίνεται σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης . 

• Να καταγράφεται μεγάλο εύρος δεδομένων από ποικίλες πηγές. 

• Να αξιολογείται μια τεχνολογική καινοτομία όντας ενσωματωμένη σε 
ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβάλλοντα μάθησης. 

• Να εστιάζει η σε χαρακτηριστικά τόσο ατομικά όσο και του γενικότερου 
πλαισίου εκπαίδευσης. 

 

4.3.4 Το πρόβλημα της αξιολόγησης 
 

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 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. 
[Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002]. 

 

4.3.5 Μέθοδοι  Αξιολόγησης  
 

Οι μεθοδολογίες και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας Ε.Λ., έχουν 
στενή σχέση με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Όμως δεν υπάρχει κάποιο κοινώς 
αποδεκτό, ανά κατηγορία Ε.Λ, πρότυπο μεθοδολογίας, κριτηρίων, εργαλείου 
συλλογής δεδομένων ή αξιολογητή που να χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση. Οι 
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δυσκολίες επιλογής μεθοδολογίας και κριτηρίων  ελέγχου της ποιότητας, ξεκινούν 
από τη δυσκολία ορισμού αυτής καθεαυτής της έννοιας της ποιότητας. 

 Ο Διεθνής Οργανισμός Προτυποποίησης (International Standards 
Organization – ISO) ορίζει την ποιότητα ως «…το σύνολο των γνωρισμάτων και των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχουν σχέση με τη δυνατότητα 
ικανοποίησης και κάλυψης καθορισμένων αναγκών». Παρότι ο ορισμός αυτός 
παρουσιάζει προβλήματα αν χρησιμοποιηθεί ως ορισμός της ποιότητας Ε.Λ. 
(δυσκολία προσδιορισμού των αναγκών των χρηστών, υψηλές προσδοκίες των 
χρηστών όσον αφορά την προσαρμοστικότητα του προϊόντος στις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους, κ.ά.), εντούτοις η άποψη που επικρατεί διεθνώς είναι ότι αν οι απαιτήσεις έχουν 
αναλυθεί και καθορισθεί πλήρως, και αν το Ε.Λ. τις ικανοποιεί, τότε μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως ποιοτικό λογισμικό. Αυτή την παραδοχή για την έννοια της 
ποιότητας κάνει και το Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
Γίνεται, επίσης, διάκριση ανάμεσα στην αξιολόγηση του τελικού προϊόντος και στην 
αξιολόγηση κατά τη διαδικασία σχεδίασης ή παραγωγής του (διαμορφωτική 
αξιολόγηση). Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα 
ανεξάρτητο μεμονωμένο στάδιο, αλλά ότι θα πρέπει να συνυπάρχει με τη διαδικασία 
σχεδίασης και παραγωγής και να ακολουθεί κάθε στάδιο του κύκλου ανάπτυξης. Η 
διαμορφωτική αξιολόγηση μπορεί να απαλλάξει τους κατασκευαστές από μελλοντικά 
προβλήματα και κυρίως συμβάλλει στη βελτίωση αυτής καθεαυτής της σχεδίασης και 
της ανάπτυξης του προϊόντος. 

 Το Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δραστηριοποιείται 
και στην αξιολόγηση τελικού προϊόντος (γίνεται ήδη για το λογισμικό που παράγεται 
από το έργο ΣΕΙΡΗΝΕΣ, από το έργο ΚΙΡΚΗ κ.ά) και στη διαμορφωτική αξιολόγηση 
(έγινε για το λογισμικό που παράγεται από το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ).  

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση τελικού προϊόντος, πριν την επιλογή της 
μεθοδολογίας και τον καθορισμό των κριτηρίων, θα πρέπει να έχουν καθορισθεί 
σαφώς οι στόχοι της αξιολόγησης. Το Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, έχει θέσει τους εξής τρεις σαφείς στόχους για την αξιολόγηση Ε.Λ. 

1.   Θα εστιάζεται σε θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

2. Θα διευκολύνει την αναγνώριση και την αξιολόγηση των επιθυμητών 
χαρακτηριστικών του σχεδιασμού. 

3. Θα είναι ευέλικτη για να διευκολύνει την αποκάλυψη καινοτομικών 
χαρακτηριστικών. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι μεθοδολογίες αξιολόγησης ποικίλουν και 
ομαδοποιούνται, ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί, σε διάφορες κατηγορίες 
όπως 

 Επισκόπηση προϊόντων (product review) 

 Χρήση τυποποιημένων εργαλείων συλλογής δεδομένων όπως 
ερωτηματολόγια, λίστες χαρακτηριστικών κ.ά 

 Παρατήρηση κατά τη χρήση σε πραγματικές συνθήκες. 

 

Διεθνώς δεν διαφαίνεται κάποια σαφής τάση σε ότι αφορά στις μεθοδολογίες 
αξιολόγησης Ε.Λ. που εφαρμόζονται. Γενικά, η αξιολόγηση που γίνεται από 
διάφορους αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού, φαίνεται να διακρίνεται σε 
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προκαταρκτική (predictive) και σε ερμηνευτική (interpretive). Η προκαταρκτική 
γίνεται από ειδικούς αξιολογητές πριν τη χρήση του λογισμικού σε πραγματικές 
συνθήκες, ενώ η ερμηνευτική γίνεται κατά τη χρήση του λογισμικού από τους 
μαθητές σε πραγματικές συνθήκες (ή που προσομοιάζουν με πραγματικές). Επίσης, 
τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση  τα κριτήρια αξιολόγησης ποικίλουν 
κυρίως ανάλογα με την κατηγορία του Ε.Λ.  

 

Το Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε ότι αφορά στα 
επιθυμητά χαρακτηριστικά του Ε.Λ. έχει καθορίσει: 

 
         1.   Γενικές προδιαγραφές Ε.Λ. με βάση τους εξής στόχους: 

 Να ευνοεί την ενεργοποίηση του μαθητή μέσω δημιουργικών 
δραστηριοτήτων, πειραματισμό και διερεύνηση. 

 Να συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και στη φιλικότερη, 
ελκυστικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης. 

 Να ευνοεί τη συνεργασία. 
 

Οι προδιαγραφές που διατυπώθηκαν ταξινομούνται σε τέσσερις 
συσχετιζόμενες και στενά αλληλοεξαρτώμενες κατηγορίες:  

 Προδιαγραφές περιεχομένου. 
 Προδιαγραφές διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας. 
 Τεχνικές προδιαγραφές.  
 Προδιαγραφές αλληλεπίδρασης και περιβάλλοντος διεπαφής. 

         2.  Ειδικές προδιαγραφές Ε.Λ ανά γνωστικό αντικείμενο με βάση τους εξής 
στόχους: 

 Να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.  
 Να συμπληρώνει το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
των στόχων συγκεκριμένων Προγραμμάτων Σπουδών. 

 

Σε ότι αφορά στη μεθοδολογία αξιολόγησης Ε.Λ. εφαρμόζει: 

 

Ι. Προκαταρκτική (predictive) αξιολόγηση  

Γίνεται στο εργαστήριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από ειδικούς 
αξιολογητές. Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι ο ποιοτικός έλεγχος του λογισμικού 
με βάση τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που έχουν καθορισθεί στις προδιαγραφές. Οι 
ομάδα αξιολογητών αποτελείται από εκπαιδευτικούς, από ειδικούς της διδακτικής και 
από τεχνικούς και εργονόμους του περιβάλλοντος διεπαφής. Τα εργαλεία 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι ειδικά ερωτηματολόγια που έχουν 
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Η επιλογή των αξιολογητών γίνεται από το Μητρώο 
Αξιολογητών Εκπαιδευτικού Υλικού που έχει δημιουργηθεί στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 
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ΙΙ. Ερμηνευτική (Interpretive) αξιολόγηση (εφαρμόζεται σε δύο φάσεις): 

α) Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Οι κύριοι στόχοι αυτής της αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός προβλημάτων 
κατανόησης και δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές κατά τη 
χρήση του λογισμικού, ο έλεγχος της καταλληλότητας της διεπιφάνειας επικοινωνίας, 
η εκτίμηση της αποδοχής ή μη του λογισμικού από τους μαθητές, κλπ. Στη φάση 
αυτή συμμετέχει μικρός αριθμός μαθητών (δέκα το πολύ μαθητές που χωρίζονται σε 
ομάδες των 2-3 ατόμων), ένας εκπαιδευτικός, οι αξιολογητές και ένας συντονιστής. Ο 
χώρος που γίνεται η αξιολόγηση προσομοιάζει με σχολικό εργαστήριο υπολογιστών 
αντίστοιχης βαθμίδας. Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι, 
σημειώσεις αξιολογητή, ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση. 

β) Στο σχολικό περιβάλλον 

Ο κύριος στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι να ελεγχθεί η δυνατότητα 
ένταξης του λογισμικού στην καθημερινή διδακτική πρακτική (π.χ. η δυνατότητα 
εργασίας στα πλαίσια της διδακτικής ώρας, η συμβατότητα με το Πρόγραμμα 
Σπουδών, η δυνατότητα εργασίας σε ομάδες, το ενδιαφέρον των μαθητών, κ.λπ). Το 
λογισμικό εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες σχολικού 
εργαστηρίου σε μικρό αριθμό σχολείων. Συμμετέχουν μαθητές, ο διδάσκων και 
παρατηρητές-αξιολογητές. Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι: 
πρωτόκολλο παρατήρησης της τάξης (από τους συμμετέχοντες παρατηρητές – 
αξιολογητές), ερωτηματολόγιο για το διδάσκοντα (μετά το τέλος της διδακτικής 
αξιοποίησης του λογισμικού αλλά και κατά τη διάρκεια για ορισμένα θέματα), 
ερωτηματολόγιο για τους μαθητές μετά το τέλος όλων των μαθημάτων (αλλά και 
κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης για ορισμένα θέματα), γνωστικά test για τους 
μαθητές, συνεντεύξεις με μαθητές και καθηγητές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο   

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

5.1 Θεωρητική Προσέγγιση 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση της παραγωγής 
εκπαιδευτικού λογισμικού τόσο από ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο όσο και 
από εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Βασικοί παράγοντες για αυτή την αθρόα 
παραγωγή μπορούν να θεωρηθούν η εξέλιξη της τεχνολογίας του υλικού, του 
λογισμικού καθώς και η σχετική πρόοδος της διδακτικής θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα 
η  εξέλιξη της τεχνολογίας των περιφερειακών συσκευών των υπολογιστικών 
συστημάτων και η εξέλιξη που αφορά στην υλοποίηση λογισμικού με τη βοήθεια 
γραφικού ενδιάμεσου συντέλεσαν στη δημιουργία μιας νέας γενιάς εκπαιδευτικού 
software.   

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό χαρακτηρίζεται κυρίως από την ευκολία 
στην επικοινωνία χρήστη - συστήματος. Εξάλλου εκτός του ότι ενσωματώνει τις 
εξελίξεις του υλικού και του λογισμικού, το εκπαιδευτικό λογισμικό προσπαθεί 
ταυτόχρονα να είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις διδακτικές ανάγκες. Οι 
σύγχρονες διδακτικές θεωρίες προσφέρουν ένα αξιόλογο θεωρητικό υπόβαθρο για τη 
σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού δε 
νοείται σήμερα χωρίς τη συμμετοχή ειδικών από τον εκπαιδευτικό τομέα, σε αντίθεση 
με προηγούμενες περιόδους στις οποίες συχνά θεωρούνταν υπόθεση αποκλειστικά 
των πληροφορικών. 

Το πρόγραμμα που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 
και αποτελεί το αντικείμενο αυτής της εργασίας αποσκοπεί στη στήριξη της 
διδακτικής πράξης : Πρόκειται δηλαδή για λογισμικό  το οποίο στοχεύει να 
υποστηρίξει την «τυπική» διδασκαλία μέσα στην πράξη. 

Η εφαρμογή  «Η Ελλάδα και το φυσικό της περιβάλλον» που αναπτύχθηκε 
αφορά εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της γεωγραφίας Ε’ τάξης του 
δημοτικού σχολείου και πιο συγκεκριμένα τη διδασκαλία του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ελλάδας και των βασικότερων στοιχείων του. 

Η γεωγραφία επιλέχθηκε ως θέμα λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το 
γνωστικό αντικείμενο και της πρόκλησης για ανάπτυξη μιας  τέτοιου είδους 
εφαρμογής. Θέματα που αφορούν στους υπολογιστές και στις νέες τεχνολογίες 
γενικότερα, μπορούν να διδαχθούν  μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του 
σχολείου και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής ή των 
θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, κλπ). Μετά από μικρή έρευνα μέσα στα 
υπάρχοντα εκπαιδευτικά λογισμικά παρατήρησα ότι υπάρχουν αρκετά που 
πραγματεύονται με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών όχι όμως της γεωγραφίας. 

 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα «γνωστικό εργαλείο που εμπεριέχει 
γνωστικές δομές και διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της 
δημιουργικής μάθησης. Με την προγραμματισιμότητά του, και την ικανότητα 
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αλληλεπίδρασης που έχει, μπορεί να προσαρμόζεται στους ιδιαίτερους ρυθμούς 
μάθησης των μαθητών, να παρέχει περιβάλλοντα στα οποία συμμετέχουν όλες οι 
αισθήσεις και να είναι διαμεσολαβητής για τη δημιουργική αξιοποίηση και το 
συνδυασμό πολλών μέσων και δικτύων» [Α. Ράπτης, Α. Ράπτη 2002]. 

Για την οικοδόμηση της γεωγραφικής γνώσης έχουν γίνει  προτάσεις που 
αφορούν σε ένα μεγάλο μέρος τη χρήση εποπτικών μέσων και την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας. Ψηφιακοί χάρτες, υπερμεσικές εφαρμογές, διαδίκτυο, 
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, εικονικά τοπία και ταξίδια έχουν προταθεί 
κατά καιρούς από πολλούς ερευνητές για παροχή γεωγραφικής πληροφορίας με 
πολλαπλές αναπαραστάσεις, παροχή κινήτρων και ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
στη διδακτική πράξη.  

Στην παρούσα εργασία, κύριο μέλημα ήταν η υλοποίηση μιας νέας έκφρασης 
για τη γεωγραφική εκπαίδευση η οποία συνιστά στην παροχή έγκυρης γεωγραφικής 
γνώσης, με την εισαγωγή νέων τρόπων «γεωγραφικού σκέπτεσθαι», στην  προαγωγή 
δηλαδή της γεωγραφικής σκέψης. Συγχρόνως επιδιωκόμενος στόχος ήταν η 
δημιουργία ενός ελκυστικού υλικού και μιας σύγχρονης μεθοδικής διδακτικής 
προσέγγισης για το γνωστικό αντικείμενο  της γεωγραφίας  

 

5.2 Σκοπός – Προσδοκίες  
 

Στόχος της εφαρμογής «Η Ελλάδα και το φυσικό της περιβάλλον» είναι να 
κινητοποιήσει τους μαθητές – χρήστες και να τους καθοδηγήσει κατάλληλα ώστε να 
προχωρήσουν σταδιακά στην οικοδόμηση γνώσεων που σχετίζονται με τη 
γεωγραφία. 

Άμεσος σκοπός ήταν επίσης η διερεύνηση του κατά πόσο οι multimedia τύπου 
εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν να αποβούν χρήσιμες στην καλύτερη εμπέδωση 
του γνωστικού αντικειμένου από τους χρήστες. Αναλυτικότερα, διερευνάται κατά 
πόσο, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία, οι εν λόγω τύπου εκπαιδευτικές 
εφαρμογές μπορούν να καταστήσουν σαφέστερες τις παρουσιαζόμενες έννοιες, και 
κατά πόσο οι διαδικασίες κατανόησης και εκμάθησης των εννοιών αυτών 
καθίστανται  ευκολότερες και ταχύτερες. Μελλοντικός στόχος της εργασίας είναι να 
βελτιωθεί το παρόν λογισμικό, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις 
και αντιδράσεις των χρηστών. 

Η εφαρμογή δεν προτείνεται σε καμία περίπτωση σαν αντικατάσταση του 
διδάσκοντα στην αίθουσα διδασκαλίας, ούτε παρουσιάζεται σαν μια ολοκληρωμένη 
εκπαιδευτική πρόταση για χρήση σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες. Σε 
μια πιθανή μελλοντική επέκτασή του προς αυτήν την κατεύθυνση, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και για τον παραπάνω σκοπό. Όμως το επίπεδο των χρηστών στους 
οποίους απευθύνεται δεν εγγυάται την απρόσκοπτη χρήση του, αν η παρουσία του 
διδάσκοντος εξαλειφθεί.  
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5.3 Διδακτικοί στόχοι 
 
 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 της γεωγραφίας.  

Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε εξετάζονται το σχήμα και η μορφή της 
Ελλάδας, τα σύνορά της , ο θαλάσσιος διαμελισμός της, οι μορφές του ηπειρωτικού 
ανάγλυφου και τα νησιά της Ελλάδας. 

 Πρωταρχικός στόχος  του λογισμικού ήταν η παρουσίαση των βασικών 
γνώσεων που θα οδηγήσουν τους μαθητές στην κατανόηση της δομής του 
γεωγραφικού Ελλαδικού χώρου, στην ερμηνεία των σχέσεων αλληλεπίδρασης 
ανθρώπου - περιβάλλοντος και στην αιτιολόγηση της ανάγκης αρμονικής συνύπαρξης 
όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τον κόσμο με μια διαφορετική προσέγγιση από 
αυτή του βιβλίου. Ειδικότεροι στόχοι ήταν οι μαθητές  :  

 Να αναγνωρίζουν τα φυσικά στοιχεία της επιφάνειας της Γης και την ποικιλία 
τους. 

 Να γνωρίζουν τις εκδηλώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο. 
 Να αναγνωρίζουν την αλληλεξάρτηση – αλληλεπίδραση των ανθρώπων και 
των στοιχείων του γεωγραφικού χώρου. 

 Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων – 
φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη προστασίας των φυσικών 
στοιχείων του περιβάλλοντος.  

 Να αναπτύσσουν ανάλογες δεξιότητες, ώστε να αντιλαμβάνονται τα 
γεωγραφικά φαινόμενα, να τα ερμηνεύουν και γενικότερα να σκέπτονται και 
να λειτουργούν με βάση γεωγραφικά κριτήρια. 

  Να κατανοούν την εφαρμογή της γεωγραφικής γνώσης και πρακτικής σε 
ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και τη συμβολή της Γεωγραφίας στη βελτίωση 
της ποιότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 

Πέρα από το σχεδιασμό των στόχων του γνωστικού περιεχομένου σημαντική 
είναι η υλοποίηση στόχων ψυχοκινητικού και συναισθηματικού χαρακτήρα. Έτσι, οι 
ψυχοκινητικοί στόχοι στην εφαρμογή αναφέρονται ουσιαστικά στην καλλιέργεια 
ικανοτήτων που είναι σύμφυτες με τη φύση του μαθήματος. Οι συναισθηματικοί 
στόχοι συνδέονται με την αποδοχή – υιοθέτηση αξιών, την εκπλήρωση αναγκών 
συναισθηματικού χαρακτήρα και την εσωτερική ικανοποίηση που αισθάνεται ο 
μαθητής από την εκπλήρωσή τους. Ουσιαστικά αναφέρονται στο είδος του 
συναισθήματος που συνδέει κάθε άτομο με στοιχεία του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με άλλες ομάδες ατόμων, με λαούς , με ιδέες. Όλα 
αυτά συμβάλουν στην προαγωγή του συναισθηματικού κόσμου των μαθητών και τη 
διαμόρφωση συγκεκριμένης στάσης ζωής τόσο απέναντι στο περιβάλλον της 
πατρίδας μας όσο και του ευρύτερο κόσμου. 
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5.4 Παιδαγωγικοί στόχοι 
 

Το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού που 
αναπτύχθηκε στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες του εποικοδομητισμού 
(constructivism) και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotski. 

Σύμφωνα με τη βασική αρχή του εποικοδομητισμού η γνώση του κόσμου 
οικοδομείται από το άτομο. Το άτομο, βάσει της αλληλεπίδρασής του με τον κόσμο, 
οικοδομεί, ελέγχει, αναδιατάσσει τις γνωστικές του αναπαραστάσεις, οι οποίες στη 
συνέχεις προσδίδουν νόημα στον κόσμο [Κόμης, 2004]. 

Βασική αρχή της θεωρίας του Vygotsky είναι η «ζώνη της εγγύτερης 
ανάπτυξης» που προσδιορίζει αυτό που το παιδί δεν μπορεί να κάνει μόνο του αλλά 
το πετυχαίνει με τη βοήθεια άλλου. Έτσι, η γνωστική ανάπτυξη επιτυγχάνεται όχι 
μόνο χάρη στον έμφυτο νοητικό εξοπλισμό, αλλά επιπλέον μέσω της 
διαμεσολάβησης των κοινωνικών γεγονότων,  των πολιτισμικών εργαλείων και της 
εσωτερίκευσής του [Κόμης, 2004] . 

Η εφαρμογή στηρίζεται σε νέες  παιδαγωγικές  μεθοδολογίες  που ευνοούν  
την εφαρμογή πολλών παιδαγωγικών αρχών, πράγμα που ήταν δύσκολο μέχρι τώρα 
να εφαρμοστούν, στο πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης. 

Το μαθησιακό περιβάλλον που αναπτύχθηκε  υποστηρίζει την οικοδόμηση της 
γνώσης (αναπαριστώντας τις ιδέες, την κατανόηση και τις παραστάσεις των 
μαθητών), επιτρέπει διερευνήσεις (για πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφορία), 
προσφέρει καταστάσεις που προάγουν τη μάθηση μέσω ενεργούς συμμετοχής, και 
προωθεί τη συνεργατική μάθηση. Τέλος,  προωθεί και ενισχύει το μαθητοκεντρικό 
τύπο διδασκαλίας  δημιουργώντας  ένα  μαθησιακό περιβάλλον στο κέντρο του 
οποίου βρίσκεται ο μαθητής και όχι ο εκπαιδευτικός. 

Η μάθηση είναι μια εγγενής κοινωνική διαδικασία, σύμφωνα με τη θεωρία της 
δραστηριότητας (activity theory), [Jonassen, 2000]. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, 
διδακτικά εργαλεία, περιβάλλον της τάξης, αντικείμενα διδασκαλίας, κλπ, αποτελούν 
μέρη ενός συστήματος δραστηριότητας που αλληλεπιδρούν. Η ίδια η δραστηριότητα 
αποτελεί το διαμεσολαβητικό εργαλείο, τη μονάδα ανάλυσης της μαθησιακής 
διαδικασίας. 

 
 

5.5 Εργαλείο ανάπτυξης  
 

Σαν περιβάλλον ανάπτυξης του λογισμικού επιλέχθηκε το περιβάλλον του 
Microworlds Pro. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον για 
προγραμματισμό σε Logo το οποίο λειτουργεί σε ελληνικό περιβάλλον εργασίας και 
οι εντολές της γλώσσας είναι στα ελληνικά. Το περιβάλλον αυτό, εκτός από μια 
πλήρη έκδοση της Logo, είναι και ένα περιβάλλον για ανάπτυξη εφαρμογών 
πολυμέσων. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι επιτρέπει διαχείριση πολλών 
χελωνών στον ίδιο χώρο εργασίας. 

Ο λόγος που επέλεξα το περιβάλλον Microworlds Pro είναι πρακτικοί και 
παιδαγωγικοί. Αρχικά, το Microworlds Pro είναι ένα Πολυμεσικό Περιβάλλον, 
ειδικά επινοημένο για εκπαιδευτική χρήση,  το οποίο ενσωματώνει τη δυνατότητα 
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δημιουργίας εργασιών με κείμενο, ήχο, εικόνα και βίντεο. Επιπλέον, περιλαμβάνει 
έναν «Επεξεργαστή εικόνας» και εργαλεία για μουσική, επεξεργασία κειμένου και 
ζωγραφική. Εμπεριέχει τη Γλώσσα Προγραμματισμού Logo παρέχοντας έτσι τη 
δυνατότητα προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων (καθώς και δημιουργίας 
«Κινουμένων Σχεδίων», Παρουσιάσεων, Προσομοιώσεων και Μοντελοποιήσεων). 
Περιλαμβάνει την πασίγνωστη Χελώνα (Turtle) η οποία επιτρέπει στους μαθητές να 
σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα και να κάνουν Μαθηματικά (Γεωμετρία της 
Χελώνας), τα Πλαίσια Κειμένου που αποτελούν μικρούς «Επεξεργαστές Κειμένου», 
τους Μεταβολείς και τα Κουμπιά ως εργαλεία κατάλληλα για τη δημιουργία 
εργασιών που απαιτούν αλληλεπίδραση μαθητή – υπολογιστή. Επιτρέπει τη 
δημιουργία εργασιών που αναρτώνται στο web (και επομένως τρέχουν στο 
διαδίκτυο).  Τέλος, είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρεται για μαθησιακό 
περιβάλλον διερευνητικού χαρακτήρα και ευνοϊκό για δημιουργικές δραστηριότητες, 
γνωστική ανάπτυξη και συνεργατική δουλειά των μαθητών στο σχολικό εργαστήριο. 

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκάστοτε δάσκαλο, είτε ως 
σχεδιαστικό πακέτο χωρίς να χρειάζεται καθόλου προγραμματισμός, είτε ως 
πολυμεσικό περιβάλλον παρουσιάσεων με χρήση στοιχειωδών εντολών, είτε ως 
περιβάλλον επικεντρωμένο σε δραστηριότητες διαθεματικού χαρακτήρα με 
προγραμματισμό. 
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5.5.1 Το περιβάλλον Microworlds Pro 
 
  

Το λογισμικό MicroWorlds Pro (συντομογραφία του Professional) 
εξελληνίστηκε και διατέθηκε καταρχήν για χρήση στα Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΕ 
που συμμετέχουν στην Οδύσσεια - "Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας". Πρόκειται για το μακρόχρονο (1996-2006) σχεδιασμένο εθνικό 
πρόγραμμα παιδαγωγικής ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο Σχολικό 
Εργαστήρι της Κοινωνίας της Πληροφορίας υποστηρίζεται η διδασκαλία όλων των 
μαθημάτων και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Ο εξελληνισμός και η προσαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού 
MicroWorlds Pro στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
Κίρκης, έργο της Δράσης ΙΙ: "Εκπαιδευτικό λογισμικό" της Οδύσσειας 
http://Odysseia.cti.gr/kirki/. Επίσης, έχει ήδη διατεθεί σε 350 περίπου εργαστήρια 
σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε 2050 Δημοτικά σχολεία της 
χώρας (έργο εξοπλισμού σχολικών εργαστηρίων, ΥπΕΠΘ, Γ΄ ΚΠΣ). Τέλος, έχει 
χρησιμοποιηθεί από επιμορφωτές ΤΠΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενδοσχολικής 
Επιμόρφωσης του ΥπΕΠΘ  (2001-2003) όχι μόνο για το μάθημα της Πληροφορικής 
αλλά και για άλλα μαθήματα όπως Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Φυσική Αγωγή και 
σε σεμινάρια δασκάλων στην Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο) και στις Κυκλάδες (Σύρο) 
από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Το περιβάλλον του MicroWorlds Pro  περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία : 

 
• Γραμμή Εργαλείων : Εργαλεία για διαχείριση αρχείων, επεξεργασία, καθώς 
και ειδικές επιλογές του MicroWorlds. 

• Σελίδα  : Η "επιφάνεια εργασίας" του περιβάλλοντος καθώς και η επιφάνεια 
παρουσίασης της εργασίας. Εδώ μπορείτε να τυπώσετε κείμενο, να σχεδιάσετε 
αλλά και να θέσετε σε κίνηση τις χελώνες. 

• Γραμμή Κατάστασης : Εμφανίζει το όνομα και τη σελίδα της τρέχουσας 
εργασίας, καθώς και προσωρινές πληροφορίες για την εργασία. 

• Κέντρο Εντολών  : Περιοχή όπου  πληκτρολογείτε οδηγίες Logo. Οι εντολές 
Logo εκτελούνται άμεσα. 

• Περιοχή Καρτελών :  

 Διαδικασίες - Εδώ πληκτρολογείτε διαδικασίες για το πρόγραμμά σας.  
  Εργασία - Εμφανίζει σε δενδρική δομή όλα τα αντικείμενα, την κατάστασή 
τους και τις μεταβλητές κατάστασης.  

 Διεργασίες - Εμφανίζει ένα δένδρο διεργασιών για όλες τις διεργασίες που 
εκτελούνται.  

 Γραφικά - Περιέχει τα εργαλεία σχεδίασης και τα σχήματα που θα 
χρησιμοποιήσετε για την εργασία σας.  
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Οι εφαρμογές πολυμέσων και υπερμέσων χαρακτηρίζονται πολλές φορές ως 

εκπαιδευτικές, χωρίς όμως να πληρούν αυστηρούς εκπαιδευτικούς και διδακτικούς 
στόχους. Η σχεδίαση τέτοιων εφαρμογών δε βασίζεται σε παιδαγωγικές θεωρίες που 
έχουν αναπτυχθεί για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας. Αποτέλεσμα είναι να 
παρέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών με πολλαπλές αναπαραστάσεις, να είναι 
ελκυστικές και να παρέχουν κίνητρα για ενεργό συμμετοχή του μαθητή, αλλά δεν 
επιφέρουν πάντα άμεσα μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι, προτείνονται άλλου τύπου 
εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία εμπεριέχουν πολυμεσικά και υπερμεσικά 
χαρακτηριστικά. Μια από τις προτάσεις αφορά τις γλώσσες προγραμματισμού 
υψηλού επιπέδου, με παράδειγμα την απλή αλλά και ισχυρή γλώσσα Logo. Αυτή 
αποτελεί ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων και την 
οικοδόμηση της γνώσης. 
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5.6  Σχεδίασης της εφαρμογής  
 

Το πρόγραμμα «Η Ελλάδα και το φυσικό της περιβάλλον» ανήκει στην 
κατηγορία των multimedia εφαρμογών. Ο όρος δηλώνει εκείνου του είδους τις 
εφαρμογές, στις οποίες χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο τύποι δεδομένων από τους 
τύπους δεδομένων κείμενο, εικόνα, animation, video και ήχο, και τα δεδομένα είναι 
οργανωμένα κατά μη σειριακό τρόπο, πράγμα που σημαίνει πως υπάρχουν αρκετοί 
διαφορετικοί τρόποι πλοήγησης μέσα στην εφαρμογή. Χαρακτηριστικό επίσης 
γνώρισμα είναι η ύπαρξη αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Η ροή της εφαρμογής 
εκτυλίσσεται ανάλογα με τις επιθυμίες, προσδοκίες και τελικά τις κινήσεις του 
χρήστη.  

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τύπου 
κειμένου, εικόνες, animation και ήχος. Τα κείμενα που παρουσιάζονται είναι από 
σχολικό βιβλίο, οι φωτογραφίες και οι χάρτες προέρχονται από το internet, τα 
animation δημιουργήθηκαν από το περιβάλλον του  MicroWorlds Pro  και οι ήχοι 
ηχογραφήθηκαν με το Adobe Audition και το  SoundRecorder. Για λόγους καλύτερης 
οπτικής απεικόνισης, η σχεδίαση της εφαρμογής έγινε σε ανάλυση 800x600. 

 

5.6.1 Δομή σελίδων 
 

Η σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών πρέπει να εκμεταλλεύεται και να 
αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των πολυμεσικών στοιχείων και 
των υπερμεσικών δομών, δίχως να αποπροσανατολίζει το χρήστη και να τον αποσπά 
από το περιεχόμενο [Stemler, 1997]. Η δομή σύμφωνα με την οποία αναπτύχθηκε η 
εφαρμογή είναι γραμμική με άλματα. Η δομή αυτή επιτρέπει στο χρήστη να 
επιστρέψει σε ένα κεντρικό σημείο και από αυτό να επιλέξει άλλες διαδρομές. Η 
γραμμική σχεδίαση με άλματα αντιστοιχεί στην εφαρμογή της πληροφορίας που 
συνήθως λαμβάνεται σε ένα τμήμα της διαδρομής και εφαρμόζεται σε άλλο. Ο 
μαθητής απαιτείται να γνωρίζει τα δεδομένα, να κατανοεί τις διεργασίες και να 
εφαρμόζει τις κατάλληλες πληροφορίες σε διαφορετικές καταστάσεις, επιλέγοντας τις 
διαδρομές. 

Η πλοήγηση σύμφωνα με την οποία σχεδιάσθηκε η εφαρμογή  χαρακτηρίζεται 
εύκολη και απλή χωρίς αποπροσανατολισμό σε μεγάλες πολυμεσικές βάσεις 
δεδομένων μιας και απευθύνεται σε χρήστες μικρής ηλικίας.  

 

5.6.2  Διδακτική σχεδίαση 
 

Σύμφωνα με τη διδακτική προσέγγιση το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να 
διαχωρίζεται σε κατάλληλα τμήματα και να παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο. 
Επίσης, είναι σημαντική η σειρά με την οποία πρέπει να παρουσιαστούν αυτά  στους 
χρήστες, αλλά και οι δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να εμπλακούν ώστε να 
επεξεργαστούν τις πληροφορίες με ενεργό τρόπο και να τις μετατρέψουν σε γνώση. Η 
σχεδίαση του περιβάλλοντος μάθησης στηρίχθηκε στη θεωρία των εννιά σταδίων του 
Gagne. Έτσι, περιλαμβάνει και τα εννέα «γεγονότα» μάθησης : προσέλκυση της 
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προσοχής, ενημέρωση του μαθητή για τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανάκληση 
προηγούμενων γνώσεων, παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, παροχή 
υποστήριξης και καθοδήγησης, δράση του χρήστη, ανάδραση, αξιολόγηση και 
ενίσχυση της μάθησης,  με τη διατήρηση των γνώσεων  στη μνήμη.  

 

5.6.3. Σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής (Graphical User 
Interface) 
 

Δεδομένου ότι οι χρήστες της εφαρμογής έχουν από ελάχιστη έως μηδενική 
πείρα στο χώρο των υπολογιστών, ο σχεδιασμός απαιτούσε μεγάλη προσοχή, ώστε το  
userinterface της εφαρμογής να είναι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό φιλικό προς το 
χρήστη. Ένας από τους στόχους ήταν η ελαχιστοποίηση του φόβου των μαθητών ως 
νέων χρηστών μπροστά στον υπολογιστή. 

Ιδιαίτερα έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια σωστής χωροταξικής τοποθέτησης 
των διαφόρων στοιχείων στις οθόνες. Διατηρήθηκε μία ομοιομορφία στην 
τοποθέτηση των διαφορετικών στοιχείων στο σύνολο σχεδόν των οθονών 
διαφοροποιούμενων μόνο των εισαγωγικών οθονών και των οθονών των ασκήσεων. 
Διατηρώντας σε σταθερή θέση τα πλήκτρα ελέγχου, στο μεγαλύτερο μέρος της 
εφαρμογής, ελαχιστοποιείται η δυσκολία του χρήστη στις διαδικασίες 
αλληλεπίδρασης. 

Προσοχή δόθηκε επίσης και στην επιλογή των χρησιμοποιούμενων 
χρωμάτων.  Λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του Shneiderman [1998], ο 
αριθμός των χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν μεγάλος. Επίσης, η επιλογή 
των χρωμάτων δεν ήταν άσκοπη αλλά επιλεκτική και συνεκτική. Έτσι, οι 
επισημάνσεις μέσω του χρώματος είναι οι ίδιες σε ολόκληρη την εφαρμογή. Έμφαση 
δόθηκε και στο συνδυασμό των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων, αφού κακός 
συνδυασμός αποτρέπει τη συγκέντρωση του χρήστη ή κάνει το διάβασμα οπτικά 
ενοχλητικό. 

 

5.6.4 Αλληλεπίδραση και ανάδραση  
 

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι η 
αλληλεπίδραση (interaction). Η αλληλεπίδραση είναι το στοιχείο που ορίζει τη 
διαλογική σχέση μεταξύ του χρήστη και του συστήματος, παρέχοντας τη δυνατότητα 
στο χρήστη να επικοινωνεί με αυτή, να καθορίζει τη ροή των πληροφοριών και να 
ρυθμίζει την εξέλιξη του ίδιου του λογισμικού.    

Έτσι, κατά τη σχεδίαση έχει αποφευχθεί η γραμμική παρουσίαση των 
πληροφοριών και το περιεχόμενο τμηματοποιείται με τρόπο ώστε να υπάρχουν 
ερωτήσεις με άμεση ανάδραση (feedback) και ανακεφαλαιώσεις. Η ανάδραση του 
συστήματος γίνεται με παρουσίαση στην ίδια οθόνη του ερωτήματος αλλά  και της 
απάντησης του χρήστη. Επίσης, παρέχεται άμεσα η επιβεβαίωση της ορθότητας των 
απαντήσεων  του μαθητή και συνοδεύεται με ενθαρρυντικά στοιχεία για αυτόν, τις 
περισσότερες φορές. 
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5.7 Η λειτουργία της εφαρμογής  
 

Η εκτέλεση της εφαρμογής ξεκινάει παρουσιάζοντας τις θεματικές ενότητες 
που περιλαμβάνει. Η λειτουργία της εφαρμογής επιτυγχάνεται με τη χρήση του 
ποντικιού. Επιλέγοντας κάποιο από τα εμφανιζόμενα θέματα που έχουν αναπτυχθεί ο 
μαθητής προχωρά στη δεύτερη οθόνη. Κάθε θέμα περιγράφεται σε περισσότερες από 
μία σελίδες και συνοδεύεται με τις αντίστοιχες  ασκήσεις. Οι μορφές δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση καθενός θέματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
είναι το κείμενο, η εικόνα, ο ήχος και το animation. Οι σύνδεσμοι του συστήματος 
που υπάρχουν εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα ή το σύμβολο του 
υπερσυνδέσμου. Δυστυχώς το πρόγραμμα του Microworlds Pro δεν επιτρέπει την 
αλλαγή του δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα σύνδεσμο όπως στα Windows. Η 
επιλογή ενός συνδέσμου οδηγεί την εξέλιξη της εφαρμογής σε κάποιο άλλο θέμα.  

Τα διαθέσιμα πλήκτρα της εφαρμογής παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε 
οριζόντια διάταξη στο κάτω μέρος της οθόνης. Σε αυτά έχουμε τα «βέλη» αριστερά 
και δεξιά, που μετακινούν το χρήστη στην επόμενη ή προηγούμενη σελίδα, το 
«σπιτάκι» που επιστρέφει στην αρχική σελίδα, την ένδειξη για τον ήχο, την επιλογή 
για «οδηγίες» καθώς και την επιλογή «έλεγχος».  

Με τη χρήση των πλήκτρων μετακίνησης στην επόμενη- προηγούμενη σελίδα, 
πλήκτρα που έχουν τη μορφή βέλους, ο μαθητής μπορεί να  κινηθεί σειριακά στις 
σελίδες της τρέχουσας ενότητας. 

Με την ένδειξη για τον ήχο, ο κάθε χρήστης μπορεί να σταματήσει  και να 
αρχίσει την αναπαραγωγή όσες φορές θέλει και  όποτε αυτός θέλει. Όλα τα κείμενα 
συνοδεύονται με την αντίστοιχη ηχογράφηση του μηνύματος και ξεκινάει 
προαιρετικά από το μαθητή. 

Η επιλογή «έλεγχος» υπάρχει  για επαλήθευση της απάντησης του χρήστη, 
στις σελίδες που περιέχουν ασκήσεις. 

Επίσης, υπάρχουν και κάποια κουμπιά με διαφορετικές οδηγίες κάθε φορά, 
όπως έναρξη ή αρχή, με τα οποία ενεργοποιούνται κάποιες εντολές. Αυτά υπάρχουν 
σε σελίδες που περιλαμβάνουν δραστηριότητες για τους μαθητές, ασκήσεις ή 
παιχνίδια. 

Το σύνολο των πλήκτρων εμφανίζεται σε όλες τις οθόνες, εκτός των αρχικών, 
των διαφορετικών θεμάτων. Τα βέλη αριστερά και δεξιά παράγουν ένα 
χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα κάθε φορά που ενεργοποιούνται.  

Η μετάβαση σε ένα θέμα, σε άλλη σελίδα ή ενεργοποίηση ενός κουμπιού 
γίνεται πάντα με ένα «κλικ». 
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Στην παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκαν οι παρακάτω  ενότητες : 

 

Η θέση της Ελλάδας : Περιλαμβάνει 3 επιμέρους εφαρμογές  

 

 

 
 

Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας  
Η εφαρμογή αυτή συνοδεύεται από Φύλλο Εργασίας. 

Στόχοι της ενότητας αυτής είναι: 

 Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν οι μαθητές το σχήμα της 
Ελλάδας 

 Να διακρίνουν την Ελλάδα σε ηπειρωτική και νησιωτική 

 Να μπορούν  να εντοπίζουν την Ελλάδα σε διαφορετικούς χάρτες. 
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Στην πρώτη οθόνη οι μαθητές παρατηρούν το χάρτη και μπορούν να 
διαβάσουν ή να ακούσουν το κείμενο που αναφέρεται στο διαχωρισμό της Ελλάδας 
σε ηπειρωτική και νησιωτική. Στη συνέχεια απαντούν στις ερωτήσεις στο φύλλο 
εργασίας. Επιστρέφουν στο λογισμικό και ακολουθούν τις ασκήσεις. Στην πρώτη 
άσκηση καλούνται να χρωματίσουν, με διαφορετικά χρώματα, ένα λευκό χάρτη της 
Ελλάδας.  

Στη δεύτερη οθόνη ζητάτε από τους μαθητές  να εντοπίσουν την Ελλάδα σε 3 
διαφορετικούς χάρτες κάνοντας «κλικ» σε πιθανά σημεία στο χάρτη.  Σε περίπτωση 
λάθους εμφανίζεται ένα μήνυμα που ενημερώνει το μαθητή ότι δεν έχει επιλέξει 
σωστά και τον παροτρύνει να συνεχίσει. Η εφαρμογή δεν του επιτρέπει να συνεχίσει 
σε άλλη σελίδα αν δεν εντοπίσει τη σωστή θέση της Ελλάδας στο χάρτη.  
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Η θέση της Ελλάδας. 
Η εφαρμογή αυτή συνοδεύεται από Φύλλο Εργασίας. 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές: 

 Να ορίζουν τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια, στη μεσόγειο, 
στην Ευρώπη και στον κόσμο. 

 Να κατατάσσουν την Ελλάδα σε ομάδες χωρών με βάση ορισμένα 
κριτήρια. 

 Να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της θέσης της Ελλάδας. 

 

Στην ενότητα αυτή δίνονται στους μαθητές διαφορετικοί  χάρτες για 
παρατήρηση και τους ζητείται να απαντήσουν στις ερωτήσεις  στο φύλλο εργασίας. 
Πρόκειται για χάρτες της Ευρώπης, των Βαλκανίων, των μεσογειακών χωρών καθώς 
και ο παγκόσμιος χάρτης. Σκοπός είναι να καταφέρουν οι μαθητές να περιγράψουν τη 
σχετική θέση της Ελλάδας στο χάρτη και να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της 
θέσης στη μεσόγειο.  
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Ακολουθεί η πρώτη άσκηση όπου δίνεται ένας χάρτης της Ευρώπης και ένα μολύβι.  
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Αρχικά, ζητείται από τους μαθητές να κυκλώσουν τις χερσονήσους της 
Ευρώπης και έπειτα να βάλουν τα δοσμένα ονόματα των χερσονήσων στη σωστή 
τους  θέση στο χάρτη. Για διευκόλυνση των μαθητών δίνονται και τα κουμπιά 
«Σβήσε» και undo. Όταν ολοκληρώσουν τις ασκήσεις γράφουν το όνομά τους στο 
πλαίσιο που τους δίνεται και μπορούν τότε τα εκτυπώσουν τη σελίδα. Στην οθόνη 
υπάρχει ένα κενό πλαίσιο που εμφανίζει τις φορές που ο μαθητής ανέτρεξε σε 
προηγούμενες σελίδες για βοήθεια. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον 
εκπαιδευτικό σαν αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν.  

Στην επόμενη άσκηση σκοπός είναι να μάθουν τις χώρες που αποτελούν τη 
χερσόνησο των Βαλκανίων.   Για το λόγο αυτό δίνεται στους μαθητές ένας χάρτης 
των βαλκανικών χωρών και ονόματα κρατών. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τις 
χώρες που δεν ανήκουν στα Βαλκάνια και έπειτα να «σύρουν» και να τοποθετήσουν 
τα υπόλοιπα ονόματα στη σωστή τους θέση στο χάρτη. 

Τέλος, δίνεται ένας λευκός χάρτης της Ευρώπης και μια εργαλειοθήκη για να 
τον χρωματίσουν ανάλογα.  

  

Τα σύνορα  της Ελλάδας. 
Η εφαρμογή αυτή συνοδεύεται από Φύλλο Εργασίας. 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές : 

 Να αναγνωρίζουν στο χάρτη τα σύνορα της Ελλάδας. 

 Να προσανατολίζονται στο χώρο της  και αναφέρουν τις χώρες με 
τις οποίες αυτή συνορεύει καθώς και τα πελάγη από τα οποία 
βρέχεται. 

 Να περιγράφουν τη σχετική θέση της Ελλάδας ως προς τις 
γειτονικές χώρες και αντίστροφα. 

Στην πρώτη οθόνη υπάρχει ένας χάρτης της Ελλάδας και τον γειτονικών της 
χωρών και ένα κείμενο με τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τι είναι 
τα σύνορα, πώς και πότε δημιουργήθηκαν. Στη συνέχεια δίνεται ένας γεωφυσικός 
χάρτης της Ελλάδας και επισημαίνονται τα φυσικά σύνορα της Ελλάδας από τις 
γειτονικές χώρες. 

Η δραστηριότητα που ακολουθεί έχει τίτλο «Συναρμολογήστε την Ελλάδα». 
Δίνονται λοιπόν, τα γεωγραφικά διαμερίσματα σε κομμάτια και οι μαθητές καλούνται 
να τα ενώσουν ώστε να δημιουργηθεί  η Ελλάδα. Μπορούν στο τέλος να ελέγξουν αν 
το σχήμα που της «έδωσαν» είναι το σωστό. Στη συνέχεια τους ζητάτε να 
παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τα γεωγραφικά  διαμερίσματα. Για παράδειγμα αν 
σύρουν την Πελοπόννησο πάνω στη Θράκη θα καταλάβουν ότι η πρώτη είναι 
μεγαλύτερη από τη δεύτερη. 

Στην επόμενη οθόνη με το πάτημα του κουμπιού «Πάμε» η Ελλάδα αρχίζει να 
συναρμολογείται από βορρά προς νότο. Καθώς συμβαίνει αυτό εμφανίζονται τα 
αντίστοιχα ονόματα Τι στιγμή που το κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα παίρνει τη σωστή 
του θέση  στο χάρτη ακολουθεί ηχητικό μήνυμα που τον ενημερώνει για το όνομα 
του διαμερίσματος και εμφάνιση του ονόματός του.  
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Ακολουθούν άλλες δύο ασκήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας χάρτης της 
Ελλάδας και των γειτονικών της χωρών και μία εργαλειοθήκη. Ζητάτε από τους 
μαθητές να χρωματίσουν τα γειτονικά κράτη και να γράψουν τα ονόματά τους. Τέλος, 
σύρουν και τοποθετούν τα ονόματα που τους δίνονται στην κατάλληλη θέση στο 
χάρτη. 

 
 

Ακολουθεί ένα τεστ ανακεφαλαίωσης στης ενότητας «Η θέση της Ελλάδας», 
10 ερωτήσεων με βαθμολογία.  

 

Οι θάλασσες, οι ακτές και τα νησιά της Ελλάδας : Περιλαμβάνει 3 
επιμέρους εφαρμογές  

 

Οι θάλασσες και οι ακτές της Ελλάδας. 
Στόχος της ενότητας αυτής είναι: 

 Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τις θάλασσες από τις οποίες βρέχεται 
η Ελλάδα.  

 Να εντοπίζουν στο χάρτη τις μεγαλύτερες χερσονήσους, τους 
κόλπους και τα ακρωτήρια.  

Στην πρώτη οθόνη εμφανίζεται χάρτης με τα πελάγη της Ελλάδας και 
ακολουθεί άσκηση με συμπλήρωση κενών σε προτάσεις που αφορούν τις θάλασσες 
και τα πελάγη της Ελλάδας.  
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Η επόμενη οθόνη αφορά τους κόλπους της Ελλάδας. Υπάρχει ένας  χάρτης 
της Ελλάδας. Πάνω στο χάρτη εμφανίζονται κόκκινα σημαιάκια. Αυτά υποδεικνύουν 
τους κόλπους της Ελλάδας. Με κλικ στο σημαιάκι εμφανίζεται το όνομα του κόλπου. 
Με κλικ στο «Εμφάνιση Όλων» εμφανίζονται όλα τα ονόματα των κόλπων. Οι 
μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τους μεγαλύτερους κόλπους αλλά και αυτούς που 
βρίσκονται κοντά σε μεγάλες πόλεις.  

Ακολουθεί αντίστοιχη οθόνη με τα ακρωτήρια και τις μεγαλύτερες  
χερσονήσους της Ελλάδας. Συνεχίζουμε με άσκηση κατά την οποία ο μαθητής 
καλείται να διαγράψει την πορεία δυο πλοίων που κάνουν τον περίπλου των ακτών. 
Τα  ξεκινάνε από διαφορετικά σημεία στο χάρτη και καταλήγουν και τα δύο στο 
ακρωτήριο Ταίναρο. Στο τέλος συγκρίνει τις πορείες. Σκοπός της άσκηση  είναι ο 
μαθητής να παρατηρήσει και να προβληματιστεί με την πολυπλοκότητα των 
Ελληνικών ακτών. Στη συνέχεια συμπληρώνει έναν πίνακα που αφορά τους κόλπους, 
τα ακρωτήρια και τα πελάγη από τα οποία  πέρασε το κάθε πλοίο. 

Η ενότητα συνεχίζεται με ασκήσεις drag and drop, ερωτήσεις Σωστού-
Λάθους, και άσκηση αντιστοίχησης, ακρωτηρίων-χερσονήσων. 
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Ο θαλάσσιος διαμελισμός  της Ελλάδας. 
Στόχος της ενότητας αυτής είναι: 

 Να διακρίνουν και να περιγράφουν τους τύπους των ακτών. 

 Να διακρίνουν τους όρους «πορθμός», «ισθμός», «διώρυγα» και 
να δίνουν συγκεκριμένα παραδείγματα.  

Δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το τι είναι οριζόντιος διαμελισμός 
και ακολουθούν διαφορετικές φωτογραφίες ελληνικών ακτών, με σκοπό να 
παρατηρήσουν οι μαθητές τις διαφορές. Συνεχίζει η εφαρμογή με μία δορυφορική 
εικόνα της Ελλάδας. Εδώ οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν  τον οριζόντιο 
διαμελισμό της χώρας μας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ισθμό της Κορίνθου και 
τον πορθμό του Ευρίπου. Δίνονται αρκετές φωτογραφίες και link για περισσότερες 
πληροφορίες. Είναι σημαντικό οι μαθητές να αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες 
παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο και τους λόγους που τους ανάγκασαν να τις 
πραγματοποιήσουν. 

Η ενότητα αυτή τελειώνει με μία άσκηση όπου οι μαθητές καλούνται να 
εντοπίσουν πάνω στο χάρτη τον ισθμό της Κορίνθου και τον πορθμό του Ευρίπου. 

 

Τα νησιά της Ελλάδας. 
Στόχος της ενότητας αυτής είναι: 

 Να εντοπίζουν στο χάρτη και να αναγνωρίζουν τα μεγαλύτερα 
ελληνικά νησιά και τα νησιωτικά συμπλέγματα,. 

 Να διακρίνουν τα νησιά του Αιγαίου από τα νησιά του Ιονίου 
Πελάγους.  
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Η ενότητα ξεκινάει με πληροφορίες για τα νησιωτικά συμπλέγματα και τα 
νησιά της Ελλάδας. Επιπλέον, δίνονται στοιχεία για κάθε νησιωτικό σύμπλεγμα 
ξεχωριστά. Για παράδειγμα τα μεγαλύτερα νησιά που το αποτελούν, από του προήρθε 
το όνομά του. Στις ασκήσεις που ακολουθούν οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν 
και να κυκλώσουν έπειτα στο χάρτη της Ελλάδας τα νησιωτικά συμπλέγματα. 
Ακολουθεί χάρτης με τα μεγαλύτερα σε έκταση νησιά. Στη συνέχεια ακολουθεί μια 
ηλεκτρονική «κρεμάλα» όπου οι ζητούμενες λέξεις είναι τα ονόματα των ελληνικών 
νησιών. Οι μαθητές έχουν επτά ευκαιρίες για να βρουν τη σωστή λέξη.  

 

 
 

Η ενότητα κλείνει με έναν interactive χάρτη της Ελλάδας. Κάνοντας κλικ 
πάνω σε οποιοδήποτε νησί, εμφανίζεται το όνομά του αλλά και το νησιωτικό 
σύμπλεγμα στο οποίο ανήκει. Σε κάποια από τα νησιά εμφανίζονται φωτογραφίες από 
δορυφόρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

6.1 Περιγραφή της αξιολόγησης 
 

Η ένταξη του υπολογιστή στη διαδικασία μάθησης συνδέεται με τη χρήση 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Η απαίτηση χρήσης  εκπαιδευτικού λογισμικού περιέχει 
την ανάγκη αξιολόγησής του. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η εξέταση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού σε περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων, για την 
εξασφάλιση της μάθησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ως προς τις παιδαγωγικές 
και διδακτικές αρχές που προβλέπονται και εξασφαλίζει το σχολικό περιβάλλον. 

Η παρούσα αξιολόγηση αφορά την εφαρμογή λογισμικού που αναπτύχθηκε. 
Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε ένα πρωτότυπο μοντέλο αξιολόγησης που 
περιλαμβάνει τον τύπο της ποσοτικής τυποποιημένης αξιολόγησης και τον τύπο της 
ποιοτικής τυποποιημένης αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. 

 Στην ποσοτική τυποποιημένη αξιολόγηση,  συμμετέχουν ως αξιολογητές, 
εκπαιδευτικοί του γνωστικού αντικείμένου και μαθητές.  

Στην  ποιοτική τυποποιημένη αξιολόγηση (παρατήρηση κατά τη χρήση του 
λογισμικού), αξιολογητές είναι εκπαιδευτικοί του γνωστικού αντικειμένου, που 
αναφέρεται το εκπαιδευτικό λογισμικό και οι οποίοι παρατηρούν χρήστες – μαθητές. 

 

6.1.1  Περιγραφή του δείγματος και του τρόπου διεξαγωγής της 
έρευνας 
 

Ο κύριος στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι να ελεγχθεί η δυνατότητα 
ένταξης του λογισμικού που αναπτύχθηκε στην καθημερινή διδακτική πρακτική. 
Όπως  για παράδειγμα  η δυνατότητα εργασίας στα πλαίσια της διδακτικής ώρας, η 
συμβατότητα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η δυνατότητα εργασίας σε ομάδες, το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Έτσι, καταγράφηκαν  οι απόψεις των άμεσα εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητών και δασκάλων, σχετικά με την εμπειρία της 
μάθησης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Πρώτο μέλημα , ήταν να διαπιστωθεί σε ποια σχολεία Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Πάτρα γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Κάτι τέτοιο δεν 
ήταν δυνατό λόγω της έλλειψης σχετικού καταλόγου  από το Υπουργείο Παιδείας. Ως 
εκ τούτου η αναζήτηση μετατέθηκε στο ποια σχολεία διαθέτουν σχολικό εργαστήριο. 
Ο εντοπισμός αυτός ήταν αρκετά δύσκολος και επίπονος μιας και οι περισσότεροι 
υπεύθυνοι θεωρούσαν σχολικό εργαστήριο αίθουσα με 2-3 Η/Υ.  Τελικώς, 
διαπίστωσα ότι τα σχολεία που διαθέτουν σχολικό εργαστήριο έχουν προμηθευτεί 
εκπαιδευτικό λογισμικό αλλά δεν το χρησιμοποιούν κατά τέτοιο τρόπο που να 
τεκμηριώνεται η χρήση του . Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένας αρκετός 
αριθμός σχολείων που έχει προμηθευθεί εκπαιδευτικό λογισμικό δεν το χρησιμοποιεί.  
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Το λογισμικό εγκαταστάθηκε και δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες 
σχολικού εργαστηρίου σε μικρό αριθμό σχολείων. Συμμετείχαν οι μαθητές και ο  
διδάσκων της τάξης και το άτομό μου ως παρατηρητής της όλης διαδικασίας. Τα 
εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι: παρατήρηση της τάξης, 
ερωτηματολόγιο για το διδάσκοντα και ερωτηματολόγιο για τους μαθητές μετά το 
τέλος όλων των μαθημάτων, γνωστικά test για τους μαθητές, ολιγόλεπτες 
συνεντεύξεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς .  

Ειδικότερα, παρουσιάστηκε μία ενότητα της εφαρμογής του λογισμικού που 
αναπτύχθηκε με τίτλο  «Τα νησιά της Ελλάδας». Τα σχολεία που συμμετείχαν στην 
αξιολόγηση ήταν το  15ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και 59ο Δημοτικό σχολείο 
Πατρών και συγκεκριμένα η Δ΄ και η Ε΄ τάξη  αυτών. Η παρουσίαση είχε διάρκεια 
μίας διδακτικής ώρας για κάθε τμήμα.  

Στην παρουσίαση και αξιολόγηση της εφαρμογής πήραν μέρος 45 μαθητές της 
Ε΄ τάξης, από το 15ο και από το 59ο καθώς και 21 μαθητές της Δ΄ τάξης, από το 15ο 
και    από το 59ο . Το σύνολο των μαθητών είναι 66 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
το 15ο δημοτικό σχολείο βρίσκεται μέσα στην πόλη των Πατρών , ενώ το 59ο στο 
χωριό Βούντενη, κοντά στην Πάτρα. Η αναφορά αυτή γίνεται για να δικαιολογηθεί η 
διαφορά στον αριθμό των τάξεων των δύο αυτών σχολείων. Όσο αφορά το 15ο 
δημοτικό σχολείο η εφαρμογή αξιολογήθηκε συνολικά, από δύο τμήματα της Ε΄ 
τάξης και ένα τμήμα της Δ΄ τάξης. Όσο αφορά το 59ο δημοτικό σχολείο η εφαρμογή 
αξιολογήθηκε από ένα τμήμα της Δ ΄και ένα τμήμα της Ε΄ τάξης. 

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν οι τέσσερις από τους πέντε εκπαιδευτικούς των 
τμημάτων που στο σύνολό τους ήταν γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτη δορά 
ήρθαν σε επαφή με εκπαιδευτικό λογισμικό, δείχνοντας σημαντικό ενδιαφέρον για τη 
διαδικασία.  
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6.2 Αποτελέσματα  Αξιολόγησης – Ερωτηματολόγια μαθητών 
 

Το μοντέλο αξιολόγησης εφαρμόσθηκε όπως προαναφέρθηκε σε σχολικό 
περιβάλλον. Οι μαθητές - χρήστες κλήθηκαν να αξιολογήσουν το λογισμικό όσο 
αφορά το βαθμό δυσκολίας που αντιμετώπισαν κατά τη χρήση του προγράμματος 
αλλά και τις εντυπώσεις που τους άφησε. 

Το ερωτηματολόγιο των μαθητών δόθηκε για συμπλήρωση στο τέλος της 
ώρας. Αυτό αποτελείται από 14 ερωτήσεις. Οι 10 από αυτές είναι τύπου πολλαπλών 
απαντήσεων (multiple choise) και οι άλλες 4 ελεύθερης ανάπτυξης. Τα 
ερωτηματολόγια  -τόσο του μαθητή όσο και του δασκάλου- παρουσιάζονται  στο 
παράρτημα της εργασίας.  

Οι ερωτήσεις που απευθύνονταν στους μαθητές είχαν να κάνουν με την 
ευχρηστία του λογισμικού, τις δυσκολίες στο χειρισμό ή την πλοήγηση  του 
προγράμματος, το αν τους άρεσαν τα γραφικά και τα πολυμέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν αλλά και για το πόσο συχνά χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ερωτηματολόγια των μαθητών δεν ήταν ανώνυμα. 
Έτσι, μετά τη συμπλήρωσή τους από τους μαθητές ζήτησα από τους δασκάλους των 
τμημάτων να χαρακτηρίσουν το επίπεδο γνώσεων των μαθητών ώστε να υπάρχει και 
μια πιο «συγκεκριμένη» εικόνα για  αυτούς. 

  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα, το 50% των 
μαθητών βρήκε το λογισμικό ενδιαφέρον, το 46,67% διασκεδαστικό ενώ ένα 3,03 (2 
μαθητές από σύνολο 66) το βρήκαν βαρετό. 

Επίσης, το 93,94% των μαθητών θεώρησε το λογισμικό «αρκετά εύκολο» και 
«εύκολο» στη χρήση του ενώ μόλις 4 μαθητές δυσκολεύτηκαν σε αυτό. Όσο αφορά 
την πλοήγηση το 50% των μαθητών τη χαρακτήρισαν «αρκετά εύκολη» και 
«εύκολη», ενώ το 6,065 (4 μαθητές) τη χαρακτήρισαν «δύσκολη». Αξίζει να 
σημειωθεί εδώ, ότι οι μαθητές που δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν στην πλοήγηση δεν 
χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Στην ερώτηση «Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στην παρουσίαση;» με 
δεδομένες  απαντήσεις οι εικόνες και τα γραφικά, οι ήχοι, τα παιχνίδια, όλα τα 
παραπάνω , τίποτα  είναι χαρακτηριστικό ότι το 50% απάντησε τα παιχνίδια, το 
27,27% οι εικόνες και τα γραφικά, το 13,63 όλα τα παραπάνω ενώ υπήρχαν και 5 
μαθητές του δεν τους άρεσε τίποτα. 

Η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και στην ερώτηση «Τι θα προτιμούσες να είχε  
περισσότερο η παρουσίαση;».Το 50% απάντησε παιχνίδια, το 21,21% εικόνες και το  
15,15% ασκήσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι μαθητές που θα ήθελαν να υπάρχουν 
περισσότερες ασκήσεις είναι ως επί το πλείστον κορίτσια και άριστες μαθήτριες, 
σύμφωνα με την εκτίμηση των δασκάλων τους. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι για το 74,24% των μαθητών ήταν η πρώτη 
φορά που έβλεπαν ένα τέτοιου είδους «εκπαιδευτικό»  λογισμικό. Οι  υπόλοιποι είχαν 
μια πρώτη επαφή στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση που διδάσκεται 
στα πλαίσια του Ολοήμερου σχολείου. 

Στην ερώτηση «Πόσο συχνά χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό υπολογιστή;» μόνο το 
28,79% των μαθητών απάντησε καθημερινά, το 10,6% τρεις  φορές την εβδομάδα, 
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ένα 20% μία φορά την εβδομάδα  ενώ το 24,24% απάντησε ελάχιστα και το 20% 
καθόλου. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το 90,1% των μαθητών πιστεύει ότι  μαθαίνει 
ευκολότερα μέσω του υπολογιστή. Επίσης, το 36,36% θεωρεί τη διδασκαλία του 
μαθήματος μέσω υπολογιστή «αρκετά εύκολη», το 59,09% «εύκολη», δύο μαθητές  
«μάλλον δύσκολή» ενώ ένα μαθητής τη θεωρεί «αρκετά δύσκολη». 

Σε μία από τις ερωτήσεις ανάπτυξης ζητήθηκε από τους μαθητές  να 
αναφέρουν αν θα ήθελαν να διδαχθούν και άλλα μαθήματα με παρόμοιο τρόπο και 
γιατί. Το 90,9 % του συνόλου των μαθητών απάντησε θετικά. Συγκεκριμένα το 
71,21% απάντησε ναι, το 19,69% ίσως (αλλά στη δικαιολόγηση αναφέρθηκαν θετικά, 
οπότε χαρακτηρίζεται σαν «μάλλον ναι») και το 9,1% απάντησε όχι. 

Όσο αφορά τώρα στην αιτιολόγηση της απάντησης, οι περισσότεροι από τους 
μαθητές που απάντησαν «ναι» και «ίσως» δικαιολόγησαν την απάντησή με το «μου 
άρεσε πολύ», «ήταν πολύ ενδιαφέρον και διασκεδαστικό», «ήταν ωραία». Επίσης, 11 
μαθητές απάντησαν ότι τους αρέσει ο Η/Υ και θα ήθελαν να μάθουν να τον 
χρησιμοποιούν. Υπήρχαν όμως και απαντήσεις που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση και 
παρατίθενται στη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές προήλθαν από «άριστους» 
και «πολύ καλούς» μαθητές της Ε’ Τάξης  – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
δασκάλων τους. 

«Είναι διασκεδαστικό και σου μένουν στο μυαλό αλλά και γιατί διασκεδάζεις με 
τα παιχνίδια»  Μαθήτρια, πολύ καλή,  Ε’ Τάξης . 

«Είναι διασκεδαστικό και δε χρειάζεται να γράφεις πολύ».   Μαθητές (αγόρια) 
άριστοι, Ε’ τάξης.  

«Διότι το μάθημα το κάνεις παιχνίδι και ό,τι μαθαίνεις, το μαθαίνεις εύκολα και 
διασκεδαστικά». Μαθήτρια, άριστη,  Ε΄ Τάξης. 

«Γιατί τα μαθήματα που διδάσκονται στον υπολογιστή μας διασκεδάζουν 
παρόλο που δεν είναι ακριβώς παιχνίδι και μαθαίνουμε πολλά πράγματα». Μαθήτρια, 
άριστη, Ε΄ Τάξης. 

«Γιατί χρησιμεύουν για  όταν μεγαλώσεις και γιατί σε διασκεδάζουν» Μαθητής, 
καλός , Ε’ Τάξης 

«Είναι διασκεδαστικό μπορώ να το παρακολουθήσω χωρίς να βαρεθώ». 
Μαθήτρια, άριστη, Ε΄ Τάξης. 

«Αυτά που κάναμε στον υπολογιστή βοηθάει να καταλάβουμε αυτά που κάναμε 
στη γεωγραφία». Μαθήτρια, καλή, Ε’ Τάξης . 

«Μέσου του υπολογιστή τα μαθήματα γίνονται διασκεδαστικότερα και πιο 
γρήγορα». Μαθητής, άριστος, Ε’ Τάξης. 

«Είναι πιο εύκολα και δεν διαβάζω βιβλία». Μαθητής, πολύ καλός, Ε’ Τάξης. 

«Ο υπολογιστής είναι ηλεκτρονικός και τα λέει όλα σωστά». Μαθητής, πολύ 
καλός, Ε’ Τάξης. 

Από τους μαθητές που απάντησαν όχι (6 από τους 66 και όλοι του ίδιου 
τμήματος) στην αιτιολόγηση οι 3 απάντησαν γιατί «δεν θέλω» (αγόρια, άριστοι 
μαθητές), ένας απάντησε ότι «βαριέμαι» (αγόρι, χαμηλού επιπέδου) και δυο μαθητές 
ότι «δεν μου άρεσε». 
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Στην ερώτηση : « Υπάρχει κάτι στη σημερινή διαδικασία που δε σου άρεσε και 
πιστεύεις πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ;». Οι περισσότεροι έδωσαν την 
απάντηση «μου άρεσαν όλα», ενώ υπήρχαν και τρεις μαθητές που δήλωσαν ότι θα 
ήθελαν το μάθημα της Γλώσσας και τα Μαθηματικά να διδάσκονται μέσω 
υπολογιστή. Επίσης, ένας μαθητής είπε πως το μάθημα του άρεσε πολύ  αλλά τα 
μαθήματα  θα μπορούσαν να διδάσκονται και μέσω περιβαντολογικών εκδρομών. Οι 
τρεις μαθητές που απάντησαν στην προηγούμενη ερώτηση ότι δε θέλουν να 
διδαχθούν και άλλα μαθήματα με παρόμοιο τρόπο καθώς και ο μαθητής που 
απάντησε «βαριέμαι» εδώ απάντησαν ότι δεν τους άρεσε και ότι θέλουν να κάνουν 
γυμναστική.  

Τέλος, ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν τι περισσότερο τους 
προσέφερε το μάθημα στον υπολογιστή, σε σχέση με τα κανονικά μαθήματα που 
έγιναν χρησιμοποιώντας το βιβλίο. 10 μαθητές δεν την απάντησαν διότι διεκόπησαν 
από το διάλειμμα Οπότε το δείγμα τον μαθητών γίνεται 56 μαθητές. Από αυτούς οι 13 
(21,42%) απάντησαν ότι το μάθημα με τον υπολογιστή τους προσέφερε διασκέδαση. 
Επίσης, 13 μαθητές πιστεύουν ότι υπήρχαν πολλές περισσότερες πληροφορίες σε 
σχέση με το βιβλίο, 8 απάντησαν ότι με τον υπολογιστή μαθαίνεις καλύτερα και πιο 
εύκολα από ότι με το βιβλίο,  6 απάντησαν ότι δε μαθαίνεις τίποτα παραπάνω , 3 ότι 
είναι το ίδιο σχεδόν με το βιβλίο, 2 ότι είναι καλύτερα με τον Η/Υ επειδή δε 
χρησιμοποιείς μολύβι, 2 απάντησαν ότι ήταν μια ωραία εμπειρία. Υπήρχαν βέβαια  
και οι μεμονωμένες απαντήσεις:   

«Χρησιμοποιώντας το βιβλίο τα μαθήματα μας φαίνονται βαρετά ενώ με τον 
υπολογιστή αυτά που έμαθα θα μου μείνουν»  Μαθήτρια, άριστη, Ε΄ Τάξης 

«Διασκέδαση, κινούμενες εικόνες και  παιχνίδια που μέσα από αυτά μπορούμε 
να μάθουμε πράγματα και να τραβήξουν την προσοχή ακόμη και των πιο απρόσεχτων 
μαθητών».  Μαθήτρια, άριστη, Ε΄ Τάξης 

            «Ο υπολογιστής  είναι πιο διασκεδαστικός έχει κινούμενες εικόνες και πολλά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια».  Μαθήτρια, άριστη, Ε΄ Τάξης 

«Ο υπολογιστής τα λέει πιο σωστά». Μαθητής , άριστος, Ε΄ Τάξης 

«Όλα όσα κάναμε υπήρχαν σε παιχνίδια και για να νικήσουμε μαθαίναμε 
κιόλας». Μαθήτρια, πολύ καλή , Ε΄ Τάξης 

«Δε χρειάζεται να διαβάζεις» Μαθητής , άριστος, Ε΄ Τάξης 

«Ο υπολογιστής  σε κάνει πιο έξυπνο και διασκεδάζεις» Μαθήτρια, πολύ καλή , 
Ε΄ Τάξης 

«Λίγα πράγματα γιατί με το βιβλίο χαλαρώνεις».  Μαθητής , άριστος, Ε΄ Τάξης 
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6.2.1 Αναλυτικά στοιχεία από τα ερωτηματολόγια των μαθητών  
 

Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες και ραβδογράμματα με αναλυτική 
καταγραφή των απαντήσεων των μαθητών για κάθε τμήμα και τάξη χωριστά, στις 
αντίστοιχες ερωτήσεις που τους δόθηκαν. 

 
 
1. Πώς σου φάνηκε το πρόγραμμα στη χρήση του; 
  Α. Αρκετά Εύκολο      Β. Εύκολο              Γ. Μάλλον δύσκολο     
  Δ. Δύσκολο                 Ε. Αρκετά  Δύσκολο 
 
 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε2΄ Τάξη Ε3΄ Τάξη Σύνολο 
Αρκετά 
Εύκολο 3 7 7 12 3 32 

Εύκολο 4 4 12 5 5 30 
Μάλλον 
Δύσκολο 1 0 0 0 1 2 

Δύσκολο 0 2 0 0 0 2 
Αρκετά 
Δύσκολο 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Η μετάβαση (πλοήγηση)  από μια σελίδα στην άλλη σου φάνηκε: 
  Α. Αρκετά Εύκολη      Β. Εύκολη       Γ. Άργησα λίγο αλλά την κατάλαβα               
  Δ. Δύσκολη                 Ε. Δεν την κατάλαβα καθόλου 
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 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε2΄ Τάξη Ε3΄ Τάξη Σύνολο 
Αρκετά 
Εύκολη 1 5 8 8 3 25 

Εύκολη 4 5 7 5 4 25 
Άργησα 
λίγο αλλά 

την 
κατάλαβα 

3 3 1 3 2 12 

Δύσκολη 0 0 3 1 0 4 
Δεν την 
κατάλαβα 
καθόλου 

0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 

 
 

 
3. Σας άρεσαν οι χάρτες, οι εικόνες και τα χρώματα στο πρόγραμμα; 
  Α. Αρκετά                Β. Λίγο                  Γ. Καθόλου 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε2΄ Τάξη Ε3΄ Τάξη Σύνολο 
Αρκετά 8 13 15 10 8 55 
Λίγο 0 0 4 5 0 9 

Καθόλου 0 0 0 2 1 3 
Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 
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4. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στην παρουσίαση; 
  Α. Οι εικόνες και τα γραφικά      Β. Οι ήχοι         Γ. Τα παιχνίδια 
  Δ. Όλα τα παραπάνω                 Ε. Τίποτα  
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε2΄ Τάξη Ε3΄ Τάξη Σύνολο 
Οι 

εικόνες 
και τα 
γραφικά 

4 5 7 2 0 18 

Οι ήχοι 0 0 0 1 0 1 
Τα 

παιχνίδια 2 6 9 9 7 33 

Όλα τα 
παραπάνω 1 1 2 3 2 9 

Τίποτα 1 1 1 2 0 5 
Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 
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5. Τι θα προτιμούσες να έχει  περισσότερο η παρουσίαση; 
  Α. Εικόνες               Β. Παιχνίδια               Γ. Ασκήσεις  
 Δ. Όλα τα παραπάνω    Ε. Τίποτα από τα παραπάνω 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε2΄ Τάξη Ε3΄ Τάξη Σύνολο 
Εικόνες 1 0 4 6 3 14 
Παιχνίδια 3 10 7 11 2 33 
Ασκήσεις 2 2 5 0 1 10 
Όλα τα 

παραπάνω 2 1 3 0 2 8 

Τίποτα 
από τα 

παραπάνω 
0 0 0 0 1 1 

Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 
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6. Πόσες φορές χρειάστηκες  τη βοήθεια του δασκάλου; 
Α. Πάνω από 10 φορές    Β. Από 7-10 φορές    Γ. Από 4-6 φορές 
Δ. Από 1-3  φορές           Ε. Καμία φορά 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Σύνολο 
Πάνω από 
10 φορές 0 1 0 0 0 1 

Από 7-10 
φορές 0 0 0 0 0 0 

Από 4-6 
φορές 2 1 5 0 1 9 

Από 1-3 
φορές 4 10 9 11 7 41 

Καμία 
φορά 2 1 5 6 1 15 

Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 
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7. Πώς σου φάνηκε η διδασκαλία του μαθήματος μέσω του υπολογιστή; 
  Α. Αρκετά Εύκολη      Β. Εύκολη              Γ. Μάλλον δύσκολη     
  Δ. Δύσκολη               Ε. Αρκετά  Δύσκολη 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε2΄ Τάξη Ε3΄ Τάξη Σύνολο 
Αρκετά 
Εύκολη 1 6 7 10 0 24 

Εύκολη 6 6 12 7 8 39 
Μάλλον 
Δύσκολη 1 1 0 0 0 2 

Δύσκολη 0 0 0 0 0 0 
Αρκετά 
Δύσκολη 0 0 0 0 1 1 

Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 
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8. Πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία της διδασκαλίας μέσω του υπολογιστή; 
 Α. Ενδιαφέρουσα  Β. Διασκεδαστική   Γ. Βαρετή   Δ. Αδιάφορη 
 Ε. Άλλο ................ 
 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε2΄ Τάξη Ε3΄ Τάξη 
Ενδιαφέρουσα 4 9 8 9 3 33 
Διασκεδαστική 4 4 11 6 6 31 

Βαρετή 0 0 0 2 0 2 
Αδιάφορη 0 0 0 0 0 0 
Άλλο 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 
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9. Έχεις διδαχθεί μάθημα με παρόμοιο τρόπο στο παρελθόν; 
       Α. ΝΑΙ                    Β. ΟΧΙ 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Σύνολο 
Ναι 3 10 2 2 0 17 
Όχι 5 3 17 15 9 49 

Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό υπολογιστή; 
  Α. Καθημερινά                   Β.3 ημέρες την εβδομάδα   
  Γ. 1 μέρα την εβδομάδα      Δ. Ελάχιστα     Ε. Καθόλου 
 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Σύνολο 
Καθημερινά 2 4 8 5 0 19 

3 ημέρες  
την 

εβδομάδα 
1 3 1 1 1 7 

1 ημέρα την 
εβδομάδα 0 3 2 3 4 12 

Ελάχιστα 2 1 4 6 3 16 
Καθόλου 3 2 4 2 1 12 
Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 
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11. Θα ήθελες να διδαχθείς και άλλα μαθήματα με παρόμοιο τρόπο και γιατί; 
  Α. Ναι                          Β. Όχι                      Γ. Ίσως      
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε2΄ Τάξη Ε3΄ Τάξη Σύνολο 
Ναι 7 8 15 9 8 47 
Όχι 0 0 0 6 0 6 
Ίσως 1 5 4 2 1 13 
Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Πιστεύεις ότι μαθαίνεις ευκολότερα μέσω του υπολογιστή; 
  Α. Ναι                  Β. Όχι  
 
 

 Δ1΄ Τάξη Δ2΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Ε1΄ Τάξη Σύνολο 
Ναι 8 11 18 15 8 60 
Όχι 0 2 1 2 1 6 

Σύνολο 
Μαθητών 8 13 19 17 9 66 
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6.2.2 Προσωπικές παρατηρήσεις  
 

Από την παρουσίαση της εργασίας αποκόμισα πολλά θετικά σχόλια αλλά και 
ευχάριστα συναισθήματα, μιας και η προσωπική μου εργασία βρήκε  ανταπόκριση 
τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. 

Οι μαθητές στο άκουσμα και μόνο ότι το «μάθημα» που θα ακολουθούσε θα 
γινόταν στο σχολικό εργαστήριο έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό. Όλα κύλησαν ομαλά. 
Στο σχολικό εργαστήριο στο 59ο δημοτικό σχολείο ο κάθε μαθητής είχε το δικό του 
υπολογιστή, ενώ στο 15ο δύο  ή και τρεις  μαθητές έπρεπε να συνεργαστούν ομαλά σε 
όλη τη διάρκεια της ώρας. Αναφέρθηκε ήδη ότι τα τμήματα στο 15ο δημοτικό ήταν 
των 17-18 μαθητών σε αντίθεση με τα τμήματα του 59ου δημοτικού που ήταν των 8-9 
ατόμων. 

Από τα συμπεράσματα της έρευνας αποδείχθηκε ότι κάτι λιγότερο από τους 
μισούς μαθητές δε χρησιμοποιεί ή χρησιμοποιεί ελάχιστα τον Η/Υ. Παρόλα αυτά, 
από τις αντιδράσεις των μαθητών φάνηκε ότι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία αφού δε δυσκολεύτηκαν καθόλου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. 
Οτιδήποτε καινούριο τους προκαλεί ενδιαφέρον. 

 Ο ενθουσιασμός τους ήταν έκδηλος. Ακόμη και οι αδύνατοι μαθητές κάθισαν 
προσηλωμένοι και παρακολούθησαν την εξέλιξη της διδασκαλίας. Χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των μαθητών αυτής της ηλικίας  είναι η συνήθεια να ζητούν βοήθεια χωρίς 
να την χρειάζονται πραγματικά. Ο λόγος που το κάνουν δεν είναι ότι δεν 
καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν αλλά ότι «βαριούνται» να διαβάσουν τις οδηγίες 
και προτιμούν να τους το υποδείξουν. Έτσι και εδώ πρώτα ρωτούσαν και μετά 
διάβαζαν τις εκφωνήσεις και τις οδηγίες. 

Πρέπει να αναφέρω ότι αυτό που τους άρεσε περισσότερο είναι αυτή η 
διαφορετική οπτική του σχολικού μαθήματος μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού. 
Το ότι δηλαδή μπορούν να μαθαίνουν, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Φυσικά 
τρομερή εντύπωση τους προκάλεσε και το εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο δεν ήταν 
τίποτα άλλο από μια ηλεκτρονική «κρεμάλα».  
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6.3 Αποτελέσματα  Αξιολόγησης – Ερωτηματολόγια 
εκπαιδευτικών 
 

Το ερωτηματολόγιο των δασκάλων  δόθηκε για συμπλήρωση στο τέλος της 
ώρας. Αυτό αποτελείται από 27 ερωτήσεις. Οι 23 από αυτές είναι τύπου πολλαπλών 
απαντήσεων (multiple choise) και οι άλλες 4 ελεύθερης ανάπτυξης. Το 
ερωτηματολόγιο παρατίθεται  στο παράρτημα της εργασίας.  

Οι ερωτήσεις που απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς  είχαν να κάνουν με 
την ευχρηστία, το  περιεχόμενο, τη γλώσσα του λογισμικού, με τα  τεχνικά 
χαρακτηριστικά του αλλά και την ένταξη του στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Οι τέσσερις δάσκαλοι των τμημάτων, τρεις  της Ε΄ Τάξης και μία της Δ΄ 
Τάξης, έδειξαν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στη νέα αυτή μορφή διδασκαλίας. 
Παρόλο που μόνο μία, η δασκάλα της Δ΄ Τάξης,  είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν 
παρόμοιο τρόπο διδασκαλίας.  

Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, οι παραπάνω θεωρούν 
ότι το πρόγραμμα στη χρήση του ήταν εύκολο και ότι η διασύνδεσή του με τους 
χρήστες  (user interface) ήταν κατάλληλη για το επίπεδο των μαθητών.  

Έκριναν επίσης, ότι η γλώσσα, το ύφος και το περιεχόμενο του προγράμματος  
είναι κατάλληλο για την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών. Επισημαίνουν την 
επιστημονική αρτιότητα του περιεχομένου, την συνέπεια στους όρους και τα σύμβολα 
που αυτό χρησιμοποιεί. Βρήκαν επίσης ότι είναι απαλλαγμένο από γραμματικά και 
συντακτικά λάθη αλλά και απαλλαγμένο από εθνικά, φυλετικά ή άλλα στερεότυπα. 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι θεωρούν ότι το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί 
στο αναλυτικό πρόγραμμα. Πιστεύουν επίσης, ότι  το λογισμικό υποστηρίζει τη 
συνεργατική μάθηση και ενθαρρύνει την ενεργητική προσέγγιση  της μάθησης, 
διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών.  

Επιπλέον απάντησαν ότι το λογισμικό καλλιεργεί τη χρήση κριτικών μεθόδων 
σκέψης για καλύτερη  κατανόηση και η αλληλεπίδραση που έχει με τους μαθητές 
ενθαρρύνει την άμεση εμπλοκή τους και την ενεργή συμμετοχή τους με αυτό.  

Όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού θεώρησαν την 
ποιότητα των εικόνων αρκετά καλή, την ποιότητα του ήχου ικανοποιητική και την 
ποιότητα των χρωμάτων πολύ καλή. Βρήκαν επίσης, τα κείμενα της οθόνης 
ευανάγνωστα και τις οδηγίες που παρέχονται στους μαθητές σαφής. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης το ποσοστό των μαθητών που 
ανταποκρίθηκε θετικά στη νέα αυτή μορφή διδασκαλίας ήταν 100% σε δύο τμήματα 
και 75% στα άλλα δύο .  Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των δασκάλων των 
τμημάτων το ποσοστό των μαθητών που δεν ανταποκρίθηκε ήταν μέτριου και 
χαμηλού επιπέδου και ο λόγος που εντοπίζουν είναι η δυσκολία χρήσης Η/Υ αλλά και 
η αντίδραση των μαθητών σε καθετί νέο και διαφορετικό. 

Στην ερώτηση για το βαθμό που επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι της 
διδασκαλίας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, είχαμε διαφορετικές απαντήσεις. 
Μία εκπαιδευτικός απάντησε ότι καλύφθηκαν πλήρως, δύο σε ικανοποιητικό βαθμό 
και η εκπαιδευτικός της Δ΄ Τάξης απάντησε ότι παρελήφθησαν σημαντικές 
πληροφορίες (η διδακτική ενότητα απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ Τάξης). 
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Στις  ερωτήσεις ανάπτυξης ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα  αυτής της μορφής διδασκαλίας. Όλες οι 
απαντήσεις επισημαίνουν κατά κύριο λόγο ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι 
ότι διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο. Οι  
μαθητές συμμετέχουν ενεργά και ευχάριστα μιας και ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια 
της τάξης και του βιβλίου. Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά και να συνεργάζονται 
αρμονικά ε τους συμμαθητές τους. 

Τέλος , όσο αφορά τα μειονεκτήματα της διδασκαλίας παρατήρησαν ότι ο 
δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει τη χρήση των Η/Υ και να μπορεί να υποστηρίξει μια 
τέτοια μορφής διδασκαλίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι τα παιδιά 
παρεξηγούν τη διδασκαλία μέσου Η/Υ και το βλέπουν περισσότερο ως παιχνίδι και 
όχι ως «μάθημα». 

 

 

6.3.1  Αναλυτικά στοιχεία από τα ερωτηματολόγια των 
εκπαιδευτικών 

 

Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες και ραβδογράμματα με αναλυτική 
καταγραφή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών  στις αντίστοιχες ερωτήσεις που τους 
δόθηκαν. 

1. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε στη διδασκαλία τέτοιου είδους 
δραστηριότητα; 
               Α. Ναι                                   Β. Όχι 
 

 Απαντήσεις 
Ναι 3 
Όχι 1 

Σύνολο 4 
 
 
2. Πώς σας φάνηκε το πρόγραμμα στη χρήση του; 
  Α.  Αρκετά Εύκολο       Β.   Εύκολο                 Γ. Μάλλον δύσκολο     
  Δ.  Δύσκολο                 Ε. Αρκετά  Δύσκολο 
 
 

 Απαντήσεις 
Αρκετά Εύκολο 1 

Εύκολο 3 
Μάλλον δύσκολο 0 

Δύσκολο 0 
Αρκετά  Δύσκολο 0 

Σύνολο 4 
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3. Η διασύνδεση με το χρήστη (user interface) ήταν κατάλληλη για το επίπεδο των 
μαθητών ή απαιτούσε έμπειρους χρήστες Η/Υ; 
    Α. Ναι ήταν κατάλληλη            Β. Όχι απαιτούσε έμπειρους χρήστες  
 
 

 Απαντήσεις 
Ναι 4 
Όχι 4 

Σύνολο 4 
 
 
 
4.  Η γλώσσα και το ύφος είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 1 
Πολύ 3 
Σύνολο 4 

 
 
 
5. Το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ηλικία και τις γνώσεις των μαθητών; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 1 
Πολύ 3 
Σύνολο 4 

 
 
6. Το περιεχόμενο είναι επιστημονικά σωστό (στα πλαίσια του διδακτικού 
μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης); 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 1 
Πολύ 3 
Σύνολο 4 
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7. Υπάρχει συνέπεια στους όρους και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 0 
Πολύ 4 
Σύνολο 4 

 
 
8. Είναι απαλλαγμένο από γραμματικά και συντακτικά λάθη; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 0 
Πολύ 4 
Σύνολο 4 

 
 
9. Το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από εθνικά, φυλετικά ή άλλα στερεότυπα; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 0 
Πολύ 4 
Σύνολο 4 

 
 
10. Το λογισμικό μπορεί να ενταχθεί στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 1 
Πολύ 3 
Σύνολο 4 
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11. Το λογισμικό ενθαρρύνει- υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 0 
Πολύ 4 
Σύνολο 4 

 
 
12. Το λογισμικό ενθαρρύνει την ενεργητική προσέγγιση της μάθησης, 
ενεργοποιώντας και διατηρώντας το ενδιαφέρον του μαθητή; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 0 
Πολύ 4 
Σύνολο 4 

 
 
13.  Σε ποιο βαθμό το λογισμικό ευνοεί ή/ και καλλιεργεί τη χρήση κριτικών μεθόδων 
σκέψης για να βελτιώσει την κατανόηση; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 2 
Πολύ 2 
Σύνολο 4 

 
 
14.  Το είδος της αλληλεπίδρασης που επιτρέπει το λογισμικό ενθαρρύνει την 
εμπλοκή και την ενεργή συμμετοχή του μαθητή; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               Δ. Πολύ 
 

 Απαντήσεις 
Καθόλου 0 
Ελάχιστα 0 
Αρκετά 0 
Πολύ 4 
Σύνολο 4 
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15.  Πως θα βαθμολογούσατε την ποιότητα των εικόνων;  
   Α. Απαράδεκτη          Β. -1             Γ. 0           Δ. 1              Ε. Πολύ καλή 
 

 Απαντήσεις 
Απαράδεκτη 0 

-1 0 
0 0 
1 1 

Πολύ Καλή 3 
Σύνολο 4 

 
 
16.   Πως θα βαθμολογούσατε την ποιότητα ήχου;  
   Α. Απαράδεκτη          Β. -1             Γ. 0             Δ. 1            Ε. Πολύ καλή 
 

 Απαντήσεις 
Απαράδεκτη 0 

-1 0 
0 0 
1 2 

Πολύ Καλή 2 
Σύνολο 4 

 
 
17.  Πως θα βαθμολογούσατε την ποιότητα των χρωμάτων;  
   Α. Απαράδεκτη          Β. -1             Γ. 0             Δ. 1            Ε. Πολύ καλή 
 

 Απαντήσεις 
Απαράδεκτη 0 

-1 0 
0 0 
1 0 

Πολύ Καλή 4 
Σύνολο 4 

 
 
18.  Πως θα βαθμολογούσατε ευκρίνεια των κειμένων στην οθόνη;  
   Α. Δυσανάγνωστα       Β. -1           Γ. 0             Δ. 1         Ε. Ευανάγνωστα 
 

 Απαντήσεις 
Απαράδεκτη 0 

-1 0 
0 0 
1 1 

Πολύ Καλή 3 
Σύνολο 4 
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19. Πως θα βαθμολογούσατε τις οδηγίες που παρέχονται στο μαθητή;  
   Α. Ασαφής              Β. -1             Γ. 0             Δ. 1          Ε. Σαφής 
 

 Απαντήσεις 
Ασαφής  0 

-1 0 
0 0 
1 0 

Σαφής  4 
Σύνολο 4 

 
 
20. Ποια είναι η στάση σας απέναντι στη χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία;   
                    Α.  Θετική                    Β.  Αρνητική 
 

 Απαντήσεις 
Θετική 4 
Αρνητική 0 
Σύνολο 4 

 
 
21. Τι ποσοστό μαθητών ανταποκρίθηκε θετικά  στη νέα αυτή μορφή διδασκαλίας; 
  Α. 100%     Β.  75%      Γ. 50%        Δ. 25%       Ε. Μικρότερου του 25% 
 
 

 Απαντήσεις 
100% 2 
75% 2 
50% 0 
25% 0 

<25% 0 
Σύνολο 4 

 

 
24. Σε τι βαθμό επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι της διδασκαλίας σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα;  
 Α. Καλύφθηκαν Πλήρως                          Β. Ικανοποιητικό   
 Γ. Παραλήφθηκαν σημαντικές  πληροφορίες         Δ. Ελάχιστο              

 

 Απαντήσεις 
Καλύφθηκαν Πλήρως 1 

Ικανοποιητικό 2 
Παραλήφθηκαν 

σημαντικές  πληροφορίες   1 

Ελάχιστο 0 
Σύνολο 4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
Η επαφή των μαθητών με την εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε  στο τέλος 

του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαδικασία 
δοκιμής της αποδοτικότητάς της για εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων σε 
πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας και εξέτασης. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που μόνο 
σαν παρουσίαση του λογισμικού μπορεί να εκληφθεί και όχι σαν χρησιμοποίηση ενός 
εκπαιδευτικού εργαλείου.  

Εν τούτοις ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για συλλογή πρώτων εντυπώσεων 
και παρατηρήσεων. Οι παρατηρήσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μαθητές και 
εκπαιδευτικοί είναι θετικοί σε τέτοιου είδους προτάσεις διδασκαλίας. Αν και το 42 % 
των μαθητών, που πήρε μέρος στην αξιολόγηση, χρησιμοποιεί ελάχιστα ή καθόλου 
τον Η/Υ, οι ανταπόκρισή τους στο πρόγραμμα έφτανε το 100% σε τρία τμήματα και 
το 75% στα άλλα δύο. Οι  μαθητές φάνηκαν έτοιμοι να εμπλακούν στις διαδικασίες 
της παρουσίασης και αρκετά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.  

Η διαφορετική αυτή προσέγγιση διδασκαλίας διέγειρε το ενδιαφέρον όλων 
των μαθητών. Ανεξαρτήτου φύλου και επιπέδου γνώσεων, οι μαθητές καθηλώθηκαν 
με προσοχή στην εφαρμογή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ώρας. Οι πλειοψηφία 
χαρακτήρισε την εφαρμογή ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. 

Όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς, αυτοί νοιώθουν ακόμα ανέτοιμοι να 
χρησιμοποιήσουν  τέτοιου είδους διδασκαλίες κατά την εκπαιδευτική πράξη. Οι λόγοι 
είναι ότι αρχικά αγνοούν παντελώς τη χρήση του Η/Υ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ στη διδασκαλία.  Επιπλέον, δεν γνωρίζουν 
τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες της  Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών στην εκπαίδευση.  

Η χρησιμοποίηση σχημάτων, εικόνων, κινούμενων εικόνων (animation), video 
και ήχου στη διδασκαλία καθιστά την εμπειρία πολύ περισσότερο ενδιαφέρουσα από 
ό,τι  η χρήση μόνο κειμένου. Η ανάπτυξη ιδιαίτερα της τεχνολογίας των πολυμέσων 
προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική σε αυτού του είδους τα προγράμματα, αφού είναι 
και ερευνητικά διαπιστωμένο πως η συνδυασμένη οπτική και ακουστική παρουσίαση 
κάποιου θεάματος, παραμένει κατά ποσοστό 50% στην ανθρώπινη μνήμη, σε 
αντίθεση με τα ακούσματα που κατακρατούνται σε ποσοστό 20% και τα 
αναγνώσματα σε ποσοστό 10% περίπου.   

Η σχεδίαση της εφαρμογής συνδέεται με τους επιθυμητούς διδακτικούς 
στόχους, τη γνωστική ταξινομία, αλλά και το επίπεδο των χρηστών. Μαθητές μικρής 
ηλικίας ή χωρίς γνώση του αντικειμένου που πραγματεύεται η εφαρμογή προτιμούν 
αυστηρά δομημένες σχεδιάσεις, για να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός τους και 
να προσεγγίζονται εύκολα και χωρίς γνωστικό φόρτο οι διδακτικοί στόχοι.  

 Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη δημιουργία ενός 
μαθησιακού αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος που διευκολύνει τη διαπραγμάτευση 
των πληροφοριών και τη συστηματική προσέγγιση εννοιών μέσα από διερευνητικές, 
ομαδο-συνεργατικές διαδικασίες και διαθεματικές προεκτάσεις. Αυτό καθίσταται 
ιδιαίτερα σημαντικό για το μάθημα της γεωγραφίας και την οικοδόμηση εννοιών που 
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σχετίζονται με φαινόμενα του μακρόκοσμου όπου απαιτείται η μετάβαση από 
βιωματικές νοητικές παραστάσεις των μαθητών στη νοητική συγκρότηση μοντέλων.    

 Η εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία «χτισίματος» εκπαιδευτικού 
λογισμικού, μέσα από συνεργατικές και διερευνητικές δραστηριότητες, δίνει επιπλέον 
τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαγνώσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 
μαθητών του, να διαχειριστεί και να ενσωματώσει  αυτή την «πολλαπλότητα των 
αναπαραστάσεων της πραγματικότητας» στην εφαρμογή, καθιστώντας τη «ένα 
οικοδομιστικό υπερμέσο», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Nelson & Palumbo 
(1999), «μια πολυμεσική εφαρμογή οικοδόμησης της γνώσης».  

Η παρούσα εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διδακτικό υλικό, το 
οποίο ο δάσκαλος θα χρησιμοποιεί αυτούσιο, τροποποιημένο ή και κάποια από μέρη 
του, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες που θα ανακύπτουν. Δεν προτείνεται σε 
καμία περίπτωση σαν αντικατάσταση του διδάσκοντα στην αίθουσα διδασκαλίας, 
ούτε παρουσιάζεται σαν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για χρήση σε εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Επόμενος μελλοντικός στόχος  της εργασίας είναι να μπορεί αυτή η 
πειραματική εκπαιδευτική εφαρμογή να αποτελεί ένα πρότυπο αναφοράς για τη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λογισμικού, ικανού να προσφέρει σαν ένα 
συμπληρωματικό εργαλείο στους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου γνωστικού 
αντικειμένου για υποβοήθηση του έργου τους.  

Φυσικά αν άρχιζε η ανάπτυξη του λογισμικού στην παρούσα φάση τίποτα δεν 
θα ήταν το ίδιο. Η επιλογή του εργαλείου συγγραφής θα ήταν μάλλον διαφορετική. 
Θα αναπτύσσονταν  περισσότερες δραστηριότητες για τους μαθητές και η εφαρμογή 
θα στηριζόταν περισσότερο στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση.  

 

Με την εισαγωγή του υπολογιστή στα σχολεία άρχισε και η παραγωγή 
προγραμμάτων υπολογιστή που προσδιορίζονται για εκπαιδευτική χρήση. Η ποιότητα 
όμως των προγραμμάτων αυτών δεν ήταν και δεν είναι πάντα η απαιτούμενη από 
παιδαγωγική και διδακτική άποψη, γεγονός που έχει επισημανθεί εδώ και λίγα χρόνια 
από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σήμερα, παρόλο που η 
ποιότητα των προγραμμάτων που παράγονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
βελτιώνεται σταθερά, η αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με τη μάθηση 
εξακολουθεί, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις , να αποτελεί ζητούμενο. 

Απαραίτητη κατά την άποψή μου προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας 
του παραγόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη οι ιδέες, αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των εκπαιδευομένων, ώστε να είναι 
προσαρμόσιμο στις ιδιαίτερες γνωστικές τους ανάγκες και να αντιμετωπίζει τις 
μαθησιακές τους δυσκολίες σχετικά με το αντικείμενο του  κάθε λογισμικού. 

Πολύ συχνά  διατυπώνονται ερωτήματα που αναφέρονται στη χρησιμότητα 
του υπολογιστή στην τάξη, στα μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης του υπολογιστή 
στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης. Σχετικά με το ζήτημα αυτό αναφέρεται 
ότι οι έρευνες που έχουν γίνει με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας  που υποβοηθείται από υπολογιστή συμφωνούν στο γεγονός ότι, όταν ο 
υπολογιστής χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα στη παραδοσιακή διδασκαλία, οδηγεί 
σε ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευομένων. Όταν όμως ο 
υπολογιστής χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο της παραδοσιακής διδασκαλίας, 
οδηγεί είτε σα παραπλήσια αποτελέσματα δίχως σημαντικές διαφοροποιήσεις (66% 
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από 41 έρευνες), είτε σε καλύτερα αποτελέσματα (31%), είτε σε αποτελέσματα 
κατώτερα από αυτά της παραδοσιακής διδασκαλίας.  

Επίσης, η χρήση του υπολογιστή στην Ειδική Αγωγή έχει θεαματικά 
αποτελέσματα, ενώ η χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μειώνει τον 
χρόνο εκμάθησης, ιδιαίτερα όταν ευνοείται η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευομένων 
(συνεργατική μάθηση).  

Είναι διαπιστωμένο ερευνητικά ότι τα λάθη που κάνουν οι μαθητές τις 
περισσότερες φορές οφείλονται στη έλλειψη κατανόησης από μέρους ορισμένων 
βασικών εννοιών και γνωστικών περιοχών για ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 Η εξέλιξη των συστημάτων διδακτικής χρήσης και αξιοποίησης του 
υπολογιστή φέρνει το άτομο στο κέντρο του ενδιαφέροντος, προτρέποντας στη όσο 
το δυνατό ενεργότερη συμμετοχή του στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθηση. Η 
δυνατότητα να προχωρεί το άτομο σύμφωνα με το δικό του ρυθμό, η εντύπωση που 
αποκομίζει ότι αξιολογείται με τρόπο αντικειμενικό, η σταθερή ύπαρξη λογικής 
αντίδρασης από την πλευρά του υπολογιστή και η δυνατότητα του χρήστη να κάνει 
σφάλματα δίχως να αισθάνεται ενοχή είναι παράγοντες που ευνοούν την αλλαγή των 
στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στον υπολογιστή και τη χρήση του στη 
μαθησιακή διαδικασία.  

Η ενσωμάτωση της οπτικοακουστικής δυνατότητας στα νέα προγράμματα 
πολυμέσων και η ιδέα της αυξημένης αλληλεπίδρασης μεταξύ μέσου και χρήστη 
έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ουσιαστική βελτίωση των προγραμμάτων που 
προορίζονται για εκπαιδευτική χρήση. Ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να 
αντιμετωπίσει τις μαθησιακές δυσκολίες και να καλύψει τις γνωστικές ανάγκες 
εκπαιδευομένων σε ένα συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον 
μάθησης όχι μόνο ευχάριστο και ελκυστικό, αλλά και ισχυρό, προωθώντας σε όσο το 
δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τη γνωστικού τύπου αλληλεπίδραση μεταξύ μέσου και 
χρήστη, η οποία προχωρά πέρα από την απλή και σχετικά επιφανειακή 
αλληλεπίδραση του χειρισμού της συσκευής και της ανταπόκρισής της στις εντολές 
του χρήστη. Τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα – υπερμέσα προσφέρονται για τη 
δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος με την προϋπόθεση ήχου και κινούμενης 
εικόνας επιτρέποντας  την ελεύθερη πλοήγηση του χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντά του. Τα μέσα αυτά μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία 
ισχυρού περιβάλλοντος μάθησης, εφόσον έχει ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό τους 
ένα σπουδαιότατος παράγοντας : οι ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες και δυσκολίες των 
χρηστών.                                                 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στοχεύει στην 
ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας εστιάζοντας στην 
ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στον πειραματισμό, στη 
διερεύνηση, κατανόηση και εμπέδωση δύσκολων και αφηρημένων εννοιών και 
φαινομένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 
 
1. Πώς σου φάνηκε το πρόγραμμα στη χρήση του; 
  Α. Αρκετά Εύκολο            Β. Εύκολο              Γ. Μάλλον δύσκολο     
  ∆. ∆ύσκολο                     Ε. Αρκετά  ∆ύσκολο 
 
2. Η μετάβαση (πλοήγηση)  από μια σελίδα στην άλλη σου φάνηκε: 
   Α. Αρκετά Εύκολη      Β. Εύκολη     Γ. Άργησα λίγο αλλά την κατάλαβα             
  ∆. ∆ύσκολη                Ε. ∆εν την κατάλαβα καθόλου 
 
3. Σας άρεσαν οι χάρτες, οι εικόνες και τα χρώματα στο πρόγραμμα; 
  Α. Αρκετά                Β. Λίγο                  Γ. Καθόλου 
 
4. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στην παρουσίαση; 
   Α. Οι εικόνες και τα γραφικά      Β. Οι ήχοι         Γ. Τα παιχνίδια 
   ∆. Όλα τα παραπάνω                 Ε. Τίποτα  
 
5. Τι θα προτιμούσες να έχει  περισσότερο η παρουσίαση; 
   Α. Εικόνες               Β. Παιχνίδια               Γ. Ασκήσεις  
  ∆. Όλα τα παραπάνω    Ε. Τίποτα από τα παραπάνω 
 
6. Πόσες φορές χρειάστηκες  τη βοήθεια του δασκάλου; 
  Α. Πάνω από 10 φορές    Β. Από 7-10 φορές    Γ. Από 4-6 φορές 
  ∆. Από 1-3  φορές           Ε. Καμία φορά 
 
7. Πώς σου φάνηκε η διδασκαλία του μαθήματος μέσω του υπολογιστή; 
   Α. Αρκετά Εύκολη      Β. Εύκολη              Γ. Μάλλον δύσκολη     
   ∆. ∆ύσκολη               Ε. Αρκετά  ∆ύσκολη 
 
8. Πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία της διδασκαλίας μέσω του υπολογιστή; 
  Α. Ενδιαφέρουσα  Β. ∆ιασκεδαστική   Γ. Βαρετή   ∆. Αδιάφορη 
  Ε. Άλλο ................ 
 
9. Έχεις διδαχθεί μάθημα με παρόμοιο τρόπο στο παρελθόν; 
   Α. ΝΑΙ                    Β. ΟΧΙ 
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10. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό υπολογιστή; 
   Α. Καθημερινά                   Β.3 μέρες την εβδομάδα   
   Γ. 1 μέρα την εβδομάδα      ∆. Ελάχιστα     Ε. Καθόλου 
 
11. Θα ήθελες να διδαχθείς και άλλα μαθήματα με παρόμοιο τρόπο και γιατί; 
   Α. Ναι                          Β. Όχι                      Γ. Ίσως      
 
Γιατί:.........................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
12. Πιστεύεις ότι μαθαίνεις ευκολότερα μέσω του υπολογιστή; 
            Α. Ναι                  Β. Όχι 
 
13. Υπάρχει κάτι στη σημερινή διδασκαλία που δε σου άρεσε και πιστεύεις 
πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; 
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
...............................................................................
............................................................................... 
 
14. Τι περισσότερο πιστεύεις ότι σου πρόσφερε το σημερινό μάθημα στον 
υπολογιστή, σε σχέση με τα προηγούμενα μαθήματα που κάνατε 
χρησιμοποιώντας το βιβλίο; 
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
...............................................................................
............................................................................... 
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ΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
   
1. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε στη διδασκαλία τέτοιου είδους 
δραστηριότητα; 
               Α. Ναι                                   Β. Όχι 
 
2. Πώς σας φάνηκε το πρόγραμμα στη χρήση του; 
  Α.  Αρκετά Εύκολο       Β.   Εύκολο                 Γ. Μάλλον δύσκολο     
  ∆.  ∆ύσκολο                 Ε. Αρκετά  ∆ύσκολο 
 
3. Η διασύνδεση με το χρήστη (user interface) ήταν κατάλληλη για το 
επίπεδο των μαθητών ή απαιτούσε έμπειρους χρήστες Η/Υ; 
    Α. Ναι ήταν κατάλληλη            Β. Όχι απαιτούσε έμπειρους χρήστες  
 
4.  Η γλώσσα και το ύφος είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
5. Το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ηλικία και τις γνώσεις των 
μαθητών; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
6. Το περιεχόμενο είναι επιστημονικά σωστό (στα πλαίσια του διδακτικού 
μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης); 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
7. Υπάρχει συνέπεια στους όρους και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
8. Είναι απαλλαγμένο από γραμματικά και συντακτικά λάθη; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
9. Το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από εθνικά, φυλετικά ή άλλα 
στερεότυπα; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
10. Το λογισμικό μπορεί να ενταχθεί στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
11. Το λογισμικό ενθαρρύνει- υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
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12. Το λογισμικό ενθαρρύνει την ενεργητική προσέγγιση της μάθησης, 
ενεργοποιώντας και διατηρώντας το ενδιαφέρον του μαθητή; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
13.  Σε ποιο βαθμό το λογισμικό ευνοεί ή/και καλλιεργεί τη χρήση κριτικών 
μεθόδων σκέψης για να βελτιώσει την κατανόηση; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
 
14.  Το είδος της αλληλεπίδρασης που επιτρέπει το λογισμικό ενθαρρύνει την 
εμπλοκή και την ενεργή συμμετοχή του μαθητή; 
    Α. Καθόλου              Β. Ελάχιστα             Γ. Αρκετά               ∆. Πολύ 
     
15.  Πως θα βαθμολογούσατε την ποιότητα των εικόνων;  
   Α. Απαράδεκτη          Β. -1             Γ. 0           ∆. 1              Ε. Πολύ καλή 
 
16.   Πως θα βαθμολογούσατε την ποιότητα ήχου;  
   Α. Απαράδεκτη          Β. -1             Γ. 0             ∆. 1            Ε. Πολύ καλή 
 
17.  Πως θα βαθμολογούσατε την ποιότητα των χρωμάτων;  
   Α. Απαράδεκτη          Β. -1             Γ. 0             ∆. 1            Ε. Πολύ καλή 
 
18.  Πως θα βαθμολογούσατε ευκρίνεια των κειμένων στην οθόνη;  
   Α. ∆υσανάγνωστα       Β. -1           Γ. 0             ∆. 1         Ε. Ευανάγνωστα 
 
19. Πως θα βαθμολογούσατε τις οδηγίες που παρέχονται στο μαθητή;  
   Α. Ασαφής              Β. -1             Γ. 0             ∆. 1          Ε. Σαφής 
 
20. Ποια είναι η στάση σας απέναντι στη χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία;   
                    Α.  Θετική                    Β.  Αρνητική 
 
21. Τι ποσοστό μαθητών ανταποκρίθηκε θετικά  στη νέα αυτή μορφή 
διδασκαλίας; 
  Α. 100%     Β.  75%      Γ. 50%        ∆. 25%       Ε. Μικρότερου του 25% 
 
22. Ποιο το επίπεδο των μαθητών που ανταποκρίθηκε θετικά στη νέα αυτή 
δραστηριότητα. (Μπορείτε να δώσετε πάνω από μία απάντηση) 
  Α. Υψηλό    Β. Πολύ Καλό  Γ. Σχετικά Καλό  ∆. Μέτριο     
  Ε. Κάτω του μετρίου 
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23. Ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι λόγοι που δεν ανταποκρίθηκαν όλοι;    
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
24. Σε τι βαθμό επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι της διδασκαλίας 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα;  
 Α. Καλύφθηκαν Πλήρως                          Β. Ικανοποιητικό   
 Γ. Παραλήφθηκαν σημαντικές  πληροφορίες         ∆. Ελάχιστο              
 
25. Τι δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές κατά  τη διαδικασία της 
μάθησης; 
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
 
 
26. Ποια τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής διδασκαλίας; 
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
 
27. Ποια τα μειονεκτήματα αυτής της μορφής διδασκαλίας; 
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................................  
ΤΑΞΗ:.............................                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................  
 
Τίτλος: Η ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Περιγραφή: Παρατήρηση του Γεωμορφολογικού Χάρτη της Ελλάδας. 
Προσδιορισμός της μορφής και του σχήματος  της Ελλάδας και εντοπισμός της  
σε οποιοδήποτε χάρτη. 
 

 Στο  περιβάλλον του μικρόκοσμου «Η Ελλάδα»: Παρατήρησε τη μορφή και το 
σχήμα της Ελλάδας. Προσπάθησε να δημιουργήσεις εικόνες οι οποίες θα σε 
διευκολύνουν να αναγνωρίζεις το σχήμα της Ελλάδας. Ξεχώρισε την 
ηπειρωτική από τη νησιωτική Ελλάδα.  

 
 
 Στο φύλλο εργασίας. 

 
 Ερωτήσεις: 
 1.  Παρατήρησε προσεκτικά το χάρτη της Ελλάδας. Γράψε τρεις προτάσεις για ό,τι 
σου κάνει εντύπωση στη μορφή. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
  
  2. Ποια  σχήματα σε βοηθούν να εντοπίσεις την Ελλάδα σε έναν παγκόσμιο χάρτη;  
  α. Η Πελοπόννησος μοιάζει σαν ……………………………………………………. 
  β. Η Μαγνησία φαίνεται σαν ………………………………………………………... 
  γ. Η Χαλκιδική μοιάζει με …………………………………………………………... 
  δ. Η Κρήτη φαίνεται σαν ……………………………………………………………. 
  ε. Η Εύβοια  μοιάζει  σαν ……………………………………………………………. 
 

 Στο περιβάλλον του μικρόκοσμου «Η Ελλάδα» :  
 
Άσκηση Πρώτη: Χρωμάτισε την ηπειρωτική Ελλάδα με πράσινο χρώμα και τη 
θάλασσα με μπλε χρώμα. Άφησε τη νησιωτική χώρα λευκή. 
 
Αφού διαλέξετε από τα εργαλεία ζωγραφικής, τα χρώματα που σας αρέσουν, επιλέξτε το 

εργαλείο γεμίσματος  και χρωματίστε την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, καθώς και 
τη θάλασσα. 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί της Αναίρεσης  αν κάνετε λάθος. Για να  προσπαθήσετε από 

την αρχή, κάντε κλικ στο κουμπί  (σβήσε). 
 
Άσκηση Δεύτερη: Θυμήσου τις παρατηρήσεις που έκανες μια το σχήμα της Ελλάδας 
και προσπάθησε να την εντοπίσεις στους χάρτες. 
 
Κάνε «κλικ» πάνω στο σημείο του κάθε χάρτη στη θέση του νομίζεις ότι βρίσκεται η Ελλάδα 
μας.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................................  
ΤΑΞΗ:.............................                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................  
 
Τίτλος: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Περιγραφή: Προσδιορισμός της θέσης της Ελλάδας. Παρατήρηση της 
σπουδαίας θέσης  της Ελλάδας στην Μεσόγειο. 
 

 Στο  περιβάλλον του μικρόκοσμου «Η Ελλάδα»: Παρατήρησε τους χάρτες και 
προσδιόρισε τη θέση της Ελλάδας. 

 
 Στο φύλλο εργασίας. 

 
 Ερωτήσεις: 
 1.  Παρατήρησε προσεκτικά το χάρτη και αιτιολόγησε τη φράση «Η Ελλάδα  
χαρακτηρίζεται ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων» 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
  
  2. Σε ποια ήπειρο ανήκει η Ελλάδα; 
  ...................................................................................................................................... 
   
  3. Ανατολικά της Ελλάδας ποια ήπειρος βρίσκεται ;  
   ...................................................................................................................................... 
 
  4. Νότια της Ελλάδας ποια ήπειρος βρίσκεται;  
  ...................................................................................................................................... 
 
  5. Η Ελλάδα βρέχεται από την ………………………………………………………  
    
  6. Ποια  είναι η θέση της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη;  
  ...................................................................................................................................... 
 
  7. Ποιας χερσονήσου μέρος αποτελεί η Ελλάδα;  
  ...................................................................................................................................... 
 
 8. Ποιας χερσονήσου μέρος αποτελεί η Ελλάδα;  
   ...................................................................................................................................... 
 
 Απαρίθμησε τις Βαλκανικές Χώρες:   
 
 1………………………………………     2. ……………………………………… 
 3. ……………………………………..     4. ……………………………………… 
 5.………………………………………    6. ……………………………………… 
 7. ………………………………………   8. ……………………………………… 
 9. ………………………………………  10. ……………………………………… 
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 Στο περιβάλλον του μικρόκοσμου «Η Ελλάδα» :  
 
Άσκηση Πρώτη: Κύκλωσε τις χερσονήσους που διακρίνεις στον χάρτη της Ευρώπης. 
 
Σύρε το μολύβι στην κατάλληλη θέση στο χάρτη. Κάνοντας ένα "κλικ" το μολύβι αρχίζει να 
γράφει.  Κύκλωσε την περιοχή που πιστεύεις ότι βρίσκεται η κάθε χερσόνησος. Με δεύτερο 
"κλικ" το μολύβι σταματάει να γράφει και το μετακινείς ξανά. 
Για να  προσπαθήσεις  από την αρχή, κάντε κλικ στο κουμπί  Σβήσε.  
 
 
Άσκηση Δεύτερη: Αφού κύκλωσες στο χάρτη της Ευρώπης τις χερσονήσους, σύρε 
ένα-ένα τα ονόματα τον χερσονήσων που βρίσκονται δίπλα στο χάρτη και 
τοποθέτησε  αυτά στη σωστή τους θέση. 
 
Αφού τελειώσεις την Πρώτη και Δεύτερη Άσκηση και γράψεις το όνομά σου στο 
πλαίσιο πάτα το πλήκτρο Esc από το πληκτρολόγιο. Με το πάτημα αυτό θα  βγεις από 
το περιβάλλον παρουσίασης. Τότε από το Μενού Αρχείο κάνε «κλικ» στην επιλογή 
Εκτύπωση Εικόνας Σελίδας. Στο παράθυρο που θα ανοίξει κάνε «κλικ» στο Print. 
Έτσι θα εκτυπώσεις την σελίδα αυτή. Για να συνεχίσεις στο περιβάλλον παρουσίασης 
κάνε «κλικ» σε οποιοδήποτε λευκό σημείο της οθόνης σου. 
 
 
Άσκηση Τρίτη: Σύρε το μολύβι και κύκλωσε τις χώρες που δεν ανήκουν στα 
Βαλκάνια . 
 
Για να  προσπαθήσεις  από την αρχή, κάντε κλικ στο κουμπί  Σβήσε.  
 
 
Άσκηση Τέταρτη: Βάλε τις υπόλοιπες χώρες στη σωστή τους θέση στο χάρτη των 
Βαλκανίων.  
 
Αφού τελειώσεις την Τρίτη και Τέταρτη Άσκηση και γράψεις το όνομά σου στο 
πλαίσιο πάτα το πλήκτρο Esc από το πληκτρολόγιο. Με το πάτημα αυτό θα  βγεις από 
το περιβάλλον παρουσίασης. Τότε από το Μενού Αρχείο κάνε «κλικ» στην επιλογή 
Εκτύπωση Εικόνας Σελίδας. Στο παράθυρο που θα ανοίξει κάνε «κλικ» στο Print. 
Έτσι θα εκτυπώσεις την σελίδα αυτή. Για να συνεχίσεις στο περιβάλλον παρουσίασης 
κάνε «κλικ» σε οποιοδήποτε λευκό σημείο της οθόνης σου. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................................  
ΤΑΞΗ:.............................                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................  
 
Τίτλος: ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Περιγραφή: Προσανατολισμός στο χώρο της Ελλάδας. Προσδιορισμός των  
γειτονικών χωρών  της Ελλάδας και θαλασσών που την περιβρέχουν. 
 

 Στο  περιβάλλον του μικρόκοσμου «Η Ελλάδα»: Παρατήρησε το χάρτη και 
εντόπισε τις χώρες με τις οποίες συνορεύει η Ελλάδα. Διέκρινε τη γραμμή των 
συνόρων.  

 
 
 Στο φύλλο εργασίας. 

 
 Ερωτήσεις: 
1. Αν ήθελες να περιγράψεις τη νοητή γραμμή που χωρίζει το έδαφος της Ελλάδας 

από το έδαφος των γειτονικών τις χωρών ποια λέξη θα χρησιμοποιούσες ; 
Κύκλωσε το σωστό. 

                 α. Ευθεία γραμμή                                      β. Μεικτή γραμμή 
 
  
 2.  Παρατήρησε το χάρτη και γράψε τις χώρες με τις οποίες συνορεύει η Ελλάδα :  
       Βόρεια : ………………………………………………………………………… 
       Ανατολικά : ………………………………………………………...................... 
  
3. Παρατήρησε το χάρτη και γράψε τις θάλασσες και τα πελάγη από τα οποία 

βρέχεται η Ελλάδα:                                                                       
Δυτικά  : ………………………………………………………………………… 

       Ανατολικά : ………………………………………………………...................... 
       Νότια  : ………………………………………………………………………… 
 
 

 Στο  περιβάλλον του μικρόκοσμου «Η Ελλάδα»: Παρατήρησε το χάρτη και 
διέκρινε τα φυσικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που ίσως έπαιξαν ρόλο 
στον καθορισμό των συνόρων μας. 

 
 

 Στο φύλλο εργασίας. 
 
4. Γράψε τα φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά που έπαιξαν ρόλο στον καθορισμό 

των συνόρων της χώρας μας : 
α. Με την Αλβανία:.................................................................................................. 

       β. Με την Π.Γ.Δ.Μ ή FYROM : .............................................................................. 
       γ. Με την Βουλγαρία: .............................................................................................. 
       δ. Με την Τουρκία: ................................................................................................. 
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 Στο  περιβάλλον του μικρόκοσμου «Η Ελλάδα»:  
 

Άσκηση Πρώτη: Συναρμολόγησε την Ελλάδα. 
 
Σύρε κάθε κομμάτι (γεωγραφικό διαμέρισμα) χωριστά και συναρμολόγησε την Ελλάδα.. 
Όταν τελειώσεις πάτα το κουμπί «Έλεγχος» για να δεις αν έφτιαξες το σωστό σχήμα.  
 
 
Άσκηση Δεύτερη: Φτιάξε τα σύνορα της Ελλάδας. 
 
Αφού διαλέξετε από τα εργαλεία ζωγραφικής, τα χρώματα που σας αρέσουν, επιλέξτε το 

εργαλείο γεμίσματος  και χρωματίστε τις  χώρες που συνορεύουν με την  Ελλάδα. Κάνε 

«κλικ» στη δημιουργία κειμένου   και γράψε ένα-ένα τα ονόματα των γειτονικών μας 
χωρών και βάλε αυτά στη σωστή θέση στον χάρτη. Χρησιμοποιήστε το κουμπί της 

Αναίρεσης  αν κάνετε λάθος.  
 
 
Άσκηση Τρίτη: Βάλε στη σωστή τους θέση στο χάρτη τα ονόματα των γεωγραφικών 
διαμερισμάτων της  Ελλάδας. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
Δρ. Γ. Κ. Παπαδόπουλος  «Η Πληροφορική στο Σχολείο:Ο σχεδιασμός και το έργο 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» 

 
Δρ. Γ. Παπαδόπουλος Σύμβουλος του Π.Ι.  «Έλεγχος Ποιότητας Εκπαιδευτικού 
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Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α.(2002),  Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της 

πληροφορίας:Ολική προσέγγιση, Τόμοι. Α &Β, Αθήνα 

«Ο δάσκαλος δημιουργός: παιδαγωγική αξιοποίηση του Microworlds Pro στο 
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Vygotsky L.S.(1997)- Νούς στην Κοινωνία  Η ανάπτυξη των Ανώτερων 

Ψυχολογικών Διαδικασιών  Επιμέλεια: Στέλλα Βοσνιάδου, Μετάφραση: Άννα 

Μπίμπου & Στέλλα Βοσνιάδου – Εκδόσεις Gutenberg  

Vygotsky L.S.   Σκέψη και Γλώσσα  - Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1978 
 
Vygotsky, L.S. (1962). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press. (Original 
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processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.  
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