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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

Οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Γνώσης» επιβάλλουν την ανάγκη 

αναµόρφωσης του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες 

ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες, αλλά και τις διαχρονικές ανάγκες του 

ανθρώπου και τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Στο σχεδιασµό αυτό θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παιδαγωγικές δυνατότητες των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ώστε να αξιοποιηθούν οι 

δυνατότητες που αυτές προσφέρουν στον άνθρωπο, την κοινωνία, τον πολιτισµό 

και τη µάθηση. Οι εφαρµογές πολυµέσων στην εκπαίδευση έχουν αλλάξει 

σηµαντικά τον τρόπο διδασκαλίας σε κάθε βαθµίδα της. Η εξάπλωση των 

εφαρµογών πολυµέσων εκπαιδευτικού περιεχοµένου, οφείλεται στη δυνατότητα 

παροχής υλικού από κείµενα, εικόνες, ήχους και διάφορες άλλες µορφές 

δεδοµένων. 

Η εργασία πραγµατεύεται τη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών ως εκπαιδευτικό υλικό για 

την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αναλύει τη 

χρήση των εφαρµογών ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Καταγράφει τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατα χρήσης πολυµεσικών εφαρµογών στη µαθησιακή διαδικασία. Περιγράφει 

τις φάσεις και αναλύει τα συστατικά ανάπτυξης ενός πολυµεσικού εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Αποτυπώνει τη σηµερινή κατάσταση στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και προτείνει  

µεθόδους διαχείρισης και προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Τέλος, περιγράφεται η ανάπτυξη πολυµεσικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού 

λογισµικού που αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

The new conditions of the "Society of Knowledge" are imposing the need to 

change the Educational System in all developed societies in order to meet both 

the new and the time-old human needs and the challenges of modern society. 

In this new planning, consideration needs to be given to the pedagogical 

possibilities offered by the Information and Communication Technologies in 

order to take advantage of the chances and possibilities they put to the service 

of men, society, civilisation and learning. The flexibility in the materials used of 

multimedia educational content - image, sound, texts and other forms of data 

haw greatly contributed to its spreading. 

The Thesis examines the use of multimedia applications as educational material 

to foster the educational process in Secondary Education. It analyses the use of 

Information and Communication Technologies in the classroom. It notes the 

pros and cons of their use in the learning process. It describes the stages and 

analyses the components for the development of multimedia educational 

software. It depicts the current situation in Secondary Education and proposes 

ways to manage and programme the educational software. 

Finally, it describes the development of a web-based multimedia educational 

software that was created for the teaching of History. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Γνώσης» επιβάλλουν την ανάγκη 

αναµόρφωσης του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες 

ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες, αλλά και τις διαχρονικές ανάγκες του 

ανθρώπου και τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. ∆εδοµένου µάλιστα ότι η 

χώρα µας έχει ιδιαίτερους λόγους να επενδύσει στο ανθρώπινο πολιτιστικό 

κεφάλαιο, προκειµένου να υπερβεί άλλου είδους υστερήσεις στον οικονοµικό 

τοµέα και να δηµιουργήσει το δικό της ιστορικό µοντέλο ανάπτυξης σε όλα τα 

επίπεδα, είναι φανερό ότι ένας εµπνευσµένος και διαλεκτικά επεξεργασµένος 

εκπαιδευτικός σχεδιασµός κάτω από το νέο πρίσµα των «δεδοµένων» - αλλά και 

των επιθυµητών επιδιώξεων - είναι απαραίτητος. Είναι δε ευνόητο ότι στο 

σχεδιασµό αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παιδαγωγικές δυνατότητες 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), όχι τόσο για την 

επίτευξη ενός αµφιβόλου αξίας τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, αλλά για την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών στην υπηρεσία του ανθρώπου, της 

κοινωνίας, του πολιτισµού και της µάθησης. 

Οι ΤΠΕ, όπως είναι γνωστό, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν όχι µόνον ως ένα 

µαζικό εποπτικό µέσο διδασκαλίας και πηγή πληροφόρησης, αλλά και ως 

δυναµικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, χάρις στις πολλές και ποικίλες ιδιότητες 

τους, που παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τη δηµιουργία ενός γόνιµου και 

προωθηµένου µαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο µε την κατάλληλη 

διαµεσολάβηση του δασκάλου ευνοεί τη λειτουργία και την ανάπτυξη των 

µαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών σε πιο προωθηµένα επίπεδα µάθησης και 

επικοινωνίας, καθώς και την εφαρµογή πολλών σύγχρονων παιδαγωγικών 

αρχών, που δεν ήταν εύκολο να υιοθετηθούν στο περιβάλλον της παραδοσιακής 

τάξης. 

Τα πολυµέσα είναι µία από τις πιο πολυσυζητηµένες τεχνολογίες των αρχών της 

δεκαετίας του 90. Το ενδιαφέρον αυτό είναι απόλυτα δικαιολογηµένο, αφού τα 

πολυµέσα αποτελούν το σηµείο συνάντησης πέντε µεγάλων βιοµηχανιών: της 

πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών εκδόσεων, της βιοµηχανίας 

audio και video καθώς και της βιοµηχανίας της τηλεόρασης και του 

κινηµατογράφου. Οι εφαρµογές πολυµέσων στην εκπαίδευση έχουν αλλάξει 

σηµαντικά τον τρόπο διδασκαλίας σε κάθε βαθµίδα της. Η εξάπλωση των 

εφαρµογών πολυµέσων εκπαιδευτικού περιεχοµένου, που αναµένεται να είναι 
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µεγαλύτερη στα επόµενα χρόνια, οφείλεται στη δυνατότητα παροχής υλικού από 

κείµενα, εικόνες, ήχους και διάφορες άλλες µορφές δεδοµένων. 
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2. ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των εφαρµογών (πριν δύο ή και τρεις ακόµα 

δεκαετίες) κυριαρχούσαν κυρίως τα εκπαιδευτικά λογισµικά πρακτικής και 

εξάσκησης, και η επικρατούσα θεώρηση χρήσης του υπολογιστή ήταν αυτή ως 

µέσο παρουσίασης υλικού, ή ως µέσο πρακτικής εξάσκησης του κάθε µαθητή 

χωριστά και εξατοµικευµένα. Οι τεχνολογίες της επικοινωνίας δεν είχαν 

αναπτυχθεί, και η θετική επίδραση της συνεργατικής χρήσης των τεχνολογικών 

εφαρµογών δεν είχε ακόµα διερευνηθεί.  

Κατά την προηγούµενη δεκαετία, µετά την ανάπτυξη της παρούσας ευρείας 

γκάµας εφαρµογών, αλλά και την ωριµότητα της έρευνας και των πορισµάτων 

που τα συνοδεύουν, η αξία και η σηµασία των εφαρµογών αυτών διαµορφώνει 

ένα πιο ευρύ αλλά και ουσιαστικό φάσµα. Οι κύριοι λόγοι αξιοποίησης των 

εφαρµογών που έχουν διατυπωθεί, και θεωρούµε ότι είναι σήµερα σηµαντικοί για 

τη βασική και δευτεροβάθµια εκπαίδευση εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  

• Επιστηµολογικοί λόγοι: Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας έχει αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο οι επιστήµονες εργάζονται 

και αναπτύσσουν σήµερα τα γνωστικά τους πεδία. Οι δυνατότητες των 

γρήγορων υπολογισµών, της επεξεργασίας συµβόλων, της παραγωγής 

εικόνων, της προσοµοίωσης και της µοντελοποίησης φαινοµένων, της 

ενσύρµατης και ασύρµατης επικοινωνίας έχει µετατρέψει τον υπολογιστή σε 

βασικό εργαλείο κάθε επιστήµονα. Επιστήµονες από τη γλωσσολογία και την 

αρχαιολογία ως αυτούς της βιολογίας, των µαθηµατικών και της φυσικής 

έχουν αναπτύξει νέες µεθόδους για την αναζήτηση, τον έλεγχο και την 

επεξεργασία των δεδοµένων και των µοντέλων τους, µεθόδους που 

βασίζονται στις ΤΠΕ. Το γεγονός ότι οι ίδιες οι επιστήµες έχουν εξελιχθεί, έχει 

ως συνέπεια την αναπροσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών των 

γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται σήµερα στην εκπαίδευση, µε την 

ενσωµάτωση δραστηριοτήτων που είναι πιο κοντά στις σηµερινές επιστήµες 

και κατάλληλες για την εκπαίδευση των µαθητών. Ένας βασικός λόγος λοιπόν 

της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι η δυνατότητα που 

προσφέρουν, επιτρέποντας να εµπλακούν οι µαθητές σε «νέες 

δραστηριότητες». 
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• Μαθησιακοί λόγοι: Αρκετά λογισµικά έχουν αναπτυχθεί µε βασική υπόθεση τη 

βελτίωση  και υποστήριξη της διαδικασίας µάθησης. Συχνά η υπόθεση αυτή 

βασίζεται στην εστίασή τους να υποστηρίξουν ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) Ουσιαστικές ή αυθεντικές δραστηριότητες µε 

τις οποίες µπορούν πλέον να ασχοληθούν οι µαθητές, και επιτρέπουν 

προσεγγίσεις µάθησης µέσω διερεύνησης, έκφρασης και δοκιµής ιδεών, 

εφαρµογής και καλλιέργειας ερευνητικών διαδικασιών, επίλυσης σύνθετων 

προβληµάτων, συνεργατικής µάθησης, και άλλα. (β) Εµβάθυνση σε επιµέρους 

θέµατα που δεν είχαν πριν οι µαθητές τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουν 

(π.χ. προσοµοίωση και µοντελοποίηση ενός κόσµου µη ορατού). Με τον 

τρόπο αυτό, µπορούν να επιτευχθούν στόχοι µάθησης υψηλού επιπέδου, 

οικοδόµηση κριτικής και δηµιουργικής γνώσης, ερµηνεία, επίλυση 

προβληµάτων, κ.ά. (γ) Ανάπτυξη και παροχή επιµέρους γνωστικών εργαλείων 

που υποστηρίζουν το συλλογισµό των µαθητών αλλά και τη διαδικασία της 

µάθησης, όπως εργαλεία πολλαπλών και εναλλακτικών αναπαραστάσεων, ή 

εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη µεταγνωστικών ικανοτήτων 

(επιτρέπουν τον αναλογισµό πάνω στη πορεία της δραστηριότητας του ή/των 

µαθητών και την εξέλιξη των συλλογισµών και των διαδικασιών που 

ενεργοποιήθηκαν).  

• Κοινωνικοί λόγοι: Οι ΤΠΕ έχουν καταστεί εργαλεία της καθηµερινής ζωής. Οι 

υπολογιστές στην εποχή µας βρίσκονται παντού γύρω µας σε κάθε είδους 

συσκευές και µέσα, και είναι δεδοµένο ότι στον 21ο αιώνα, οι υπολογιστές θα 

παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην εργασία, αλλά και στην καθηµερινή µας 

ζωή. Κατά συνέπεια, το να µάθουµε να χρησιµοποιούµε τα εργαλεία των 

τεχνολογιών αυτών, να τα θέτουµε στην υπηρεσία των τρεχουσών 

δραστηριοτήτων και αναγκών µας, και να τα αξιοποιούµε για τις απαιτήσεις 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από µικρή ηλικία και µε φυσικό τρόπο, 

χρειάζεται να ενταχθεί ανάµεσα στους πιο προφανείς στόχους, των 

σύγχρονων προγραµµάτων σπουδών εκπαίδευσης. [3] 

2.1. Εκπαιδευτικές εφαρµογές και σχολική πρακτική 

Ο σχεδιασµός εφαρµογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση βασίζεται (ρητά ή άρρητα) 

σε παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες µάθησης, οι οποίες προσφέρουν το 

κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο στη διατύπωση των βασικών προδιαγραφών που 
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διέπουν την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της µάθησης και 

κατευθύνουν συνακόλουθα την ανάλυση απαιτήσεων κάθε εφαρµογής. ∆εν 

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.  

Τρεις είναι οι βασικές ψυχολογικές θεωρίες που επηρέασαν και επηρεάζουν στον 

έναν ή στον άλλο βαθµό την ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης 

και συνακόλουθα τη θέση των τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία: ο 

συµπεριφορισµός (behaviorism), ο εποικοδοµισµός (constructivism) και οι 

κοινωνικοπολιτισµικές προσεγγίσεις.  

Οι συµπεριφοριστικές προσεγγίσεις δίνουν έµφαση στην αναµετάδοση της 

πληροφορίας και στην τροποποίηση της συµπεριφοράς. Το πλαίσιο αυτό 

προσφέρει µια πολύ «τεχνική» προσέγγιση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

εφαρµογών: αυτό που προέχει είναι ο ξεκάθαρος και λειτουργικός ορισµός των 

παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. Σε µεγάλο 

βαθµό απευθύνονται στον εκπαιδευτικό και όχι στο µαθητή. 

Οι οικοδοµητιστικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν ότι µαθητές, πριν ακόµα πάνε 

στο σχολείο διαθέτουν γνώσεις και αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθηθούν ώστε 

να οικοδοµήσουν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Οι µαθητές, 

κάτω από αυτό το πρίσµα, συµµετέχουν ενεργά στην οικοδόµηση των γνώσεων 

τους. Το πλαίσιο αυτό οδηγεί στην άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως 

κύριο σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές να γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα στις 

άτυπες και τις τυπικές γνώσεις τους. Ο οικοδοµισµός µε τις διάφορες εκδοχές 

του, όπως ο κλασικός εποικοδοµισµός, ο κονστρακτιονισµός (constructionism) 

και ο κοινωνικός εποικοδοµισµός εντάσσεται στα πλαίσια των γνωστικών 

θεωριών µάθησης όπως και οι κοινωνικοπολιτισµικές προσεγγίσεις.  

Οι κοινωνικοπολιτισµικές προσεγγίσεις αντιλαµβάνονται τη µαθησιακή 

δραστηριότητα πλήρως ενταγµένη στο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισµικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο διαδραµατίζεται. Οι γνωστικές διεργασίες δεν νοούνται 

συνεπώς ως αυτόνοµες οντότητες αλλά συστατικά ενός οργανωµένου όλου, του 

νου, ο οποίος λειτουργεί και αναπτύσσεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο 

κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον ιστορικά προσδιορισµένο. Κάτω από το πρίσµα 

αυτό, οι συνεργατικές δραστηριότητες συντελούν καταλυτικά στη διαδικασία 
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οικοδόµησης της γνώσης ενώ επίσης σηµαντικό ρόλο παίζουν τα 

χρησιµοποιούµενα εργαλεία (υλικά και συµβολικά) και ο καταµερισµός εργασίας 

όπως περιγράφει η θεωρία της δραστηριότητας (activity theory).  

Η ένταξη των υπολογιστικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και µάθησης στη 

σχολική πρακτική εξαρτάται από ποικίλες παραµέτρους που προσδιορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό το τελικό αποτέλεσµα αυτής της ένταξης. Οι δυσχέρειες τεχνικής 

και θεσµικής υφής σε συνδυασµό µε τον ανθρώπινο παράγοντα δηµιουργούν ένα 

ιδιαίτερα σύνθετο σύστηµα, η µελέτη του οποίου απαιτεί µεθοδική αντιµετώπιση 

µέσω διεπιστηµονικής προσέγγισης. 

Στο επόµενο σχήµα (σχήµα 2.1) περιγράφεται αυτό το σύστηµα µε τη µορφή 

ενός τριγώνου οι κορυφές και τα µέσα των πλευρών του οποίου περιγράφουν 

όλες τις δυνατές αλληλεπιδράσεις από τις οποίες εν τέλει εξαρτάται το τελικό 

αποτέλεσµα (οικοδόµηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων) της εφαρµογής 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

 

 

Σχήµα 2.1 – Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού λογισµικού 

Στη µία κορυφή του τριγώνου τοποθετείται το εκπαιδευτικό λογισµικό 

(υπολογιστικό περιβάλλον διδασκαλίας και µάθησης) ενώ στο µέσο της µίας 

όµορης πλευράς τοποθετείται το υποκείµενο που διδάσκει ή µαθαίνει και στο 
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µέσο της άλλης όµορης πλευράς το περιεχόµενο των γνώσεων που 

πραγµατεύεται το υπολογιστικό περιβάλλον. 

Τα τρία αυτά σηµεία αναπαριστούν ένα τυπικό σύστηµα διδασκαλίας και µάθησης 

µε τη βοήθεια υπολογιστή, η µελέτη του οποίου όµως θα ήταν ανεπαρκής εάν 

δεν λαµβάναµε υπόψη και τις αλληλεπιδράσεις µε τις άλλες δύο κορυφές 

(κανόνες χρήσης και καταµερισµός εργασίας) και το τρίτο µέσο (κοινότητα 

µάθησης) της απέναντι πλευράς. [6] 

2.2. Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό κατηγοριοποιείται σύµφωνα µε τις τεχνολογικές 

πλατφόρµες πάνω στις οποίες αναπτύσσεται και στη διδακτική προσέγγιση που 

ακολουθεί ή ευνοεί καθώς και στις παιδαγωγικές θεωρίες και τις θεωρίες µάθησης 

πάνω στις οποίες στηρίζεται (ρητά ή άρρητα).  

Με βάση τα παιδαγωγικά ρεύµατα διακρίνονται οι εξής κατηγορίες:  

• υπολογιστής – δάσκαλος (συµπεριφορισµός)  

• υπολογιστής – µαθητής(οικοδοµισµός) 

• υπολογιστής – εργαλείο 

Με βάση τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί και µε βάση τις θεωρίες 

µάθησης πάνω στις οποίες στηρίζεται (ρητά ή άρρητα) διακρίνουµε τρεις µεγάλες 

κατηγορίες:  

• Περιβάλλοντα καθοδηγούµενης διδασκαλίας που στηρίζονται κυρίως σε 

συµπεριφοριστικές θεωρίες µάθησης. 

• Περιβάλλοντα µάθησης µέσω (καθοδηγούµενης ή όχι) ανακάλυψης και 

διερεύνησης που στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και δοµητιστικές θεωρίες 

µάθησης. 

• Περιβάλλοντα έκφρασης, οικοδόµησης, αναζήτησης και επικοινωνίας της 

πληροφορίας που στηρίζονται κυρίως σε δοµητιστικές και 

κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης. 

2.2.1. Περιβάλλοντα διδασκαλίας καθοδηγούµενης από υπολογιστή 

Τα συστήµατα διδασκαλίας µε τη βοήθεια υπολογιστή είναι εκπαιδευτικά 

λογισµικά τα οποία αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου τη διδασκαλία των εννοιών και 

όλης της διδακτέας ύλης κατά κανόνα σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό 
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αντικείµενο. Υποκαθιστούν µ’ αυτόν τον τρόπο τον εκπαιδευτικό, 

αναλαµβάνοντας τόσο την παρουσίαση της ύλης, όσο και το έργο της 

αξιολόγησης του µαθητή, θέτοντας ερωτήµατα και δίνοντας τεστ αποτίµησης των 

προσκτηµένων γνώσεων. Η πλειονότητα αυτών των λογισµικών, µολονότι 

επιτρέπουν στο µαθητή να εργάζεται µε τους δικούς του ρυθµούς, παρέχοντας 

έτσι κάποια εξατοµίκευση της διδασκαλίας, δεν έχουν παρά µια περιορισµένη 

δυνατότητα προσαρµογής στις ιδιαιτερότητες και στις γνώσεις του κάθε µαθητή.  

Στη σύγχρονη µορφή τους, τα προγράµµατα αυτά οργανώνονται µε τη µορφή 

πολυµέσων, προσφέρουν ένα προκαθορισµένο δρόµο µάθησης καθοδηγώντας το 

µαθητή και µπορούν να χαρακτηριστούν µε τον όρο «ηλεκτρονικά 

αλληλεπιδραστικά βιβλία» (interactive textbooks).  

Τα συστήµατα αυτά βασίζονται στο λεγόµενο ∆ιδακτικό Μοντέλο (Instructional 

design) και έχουν ως στόχο τη µοντελοποίηση της πληροφορίας και γνώσης µε 

στόχο τη µετάδοσή της στους µαθητές.  

Τα συστήµατα αυτά χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Συστήµατα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice)  

• Περιβάλλοντα καθοδήγησης (tutorials)  

• Εκπαιδευτικά παιχνίδια  

• ∆ιαλογικές ιστορίες και παραµύθια πολυµέσων  

• Έµπειρα συστήµατα καθοδήγησης στην επίλυση προβληµάτων (Intelligent 

Tutoring Systems)  

2.2.2. Περιβάλλοντα διδασκαλίας µε την υποστήριξη υπολογιστή 

Σε αντίθεση µε τα περιβάλλοντα της προηγούµενης κατηγορίας, που 

επικεντρώνονται κυρίως στον εκπαιδευτικό και στη µετάδοση της πληροφορίας, 

τα περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας εστιάζουν την προσοχή τους στην πλευρά 

του µαθητή και στους τρόπους µε τους οποίους οικοδοµεί (ενίοτε στο πλαίσιο της 

αλληλεπίδρασης µε τους άλλους) τις γνώσεις του. Η προβληµατική αυτή αποτελεί 

σήµερα το κυρίαρχο µοντέλο στο σχεδιασµό σύγχρονου εκπαιδευτικού 

λογισµικού. Βασικός στόχος ενός τέτοιου εκπαιδευτικού λογισµικού είναι να 

παρέχει αυθεντικές µαθησιακές δραστηριότητες ενταγµένες σε διαδικασίες 

επίλυσης προβληµάτων από τον πραγµατικό κόσµο ώστε να γεφυρώνεται το 

χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στο σχολείο και στις δραστηριότητες έξω από το 
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σχολείο. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εµπλοκή 

στη µαθησιακή διαδικασία και παράλληλα, πρέπει να λαµβάνει υπόψη του το 

γεγονός ότι το κοινωνικό πλαίσιο και η κοινωνική αλληλεπίδραση ευνοούν τις 

γνωστικές κατασκευές (αρχή που εκφράζεται κυρίως στο πλαίσιο του κοινωνικού 

οικοδοµισµού).  

Τα περιβάλλοντα αυτά διακρίνονται σε συστήµατα καθοδηγούµενης ανακάλυψης 

(discovery model) και διερεύνησης (exploratory model). Τέτοιες εφαρµογές 

είναι:  

• Συστήµατα που στηρίζουν εργαστηριακές δραστηριότητες µέσω υπολογιστή 

(computer based laboratories).  

• Συστήµατα εκπαιδευτικής ροµποτικής (educational robotics).  

• Έµπειρα συστήµατα επίλυσης προβληµάτων (Intelligent Tutoring Systems) 

που εµπεριέχουν µοντέλα µαθητή.  

• Ανοιχτά συστήµατα µάθησης (ανεξάρτητα γνωστικού αντικειµένου) για 

δραστηριότητες εκµάθησης προγραµµατισµού και δραστηριότητες επίλυσης 

προβληµάτων (όπως LOGO, κλπ).  

• Συστήµατα Προσοµοιώσεων (Simulations)  

• Προγραµµατιζόµενα περιβάλλοντα. 

• Συστήµατα µοντελοποίησης. 

• Λογισµικά εννοιολογικής χαρτογράφησης (concept mapping). 

2.2.3. Περιβάλλοντα συµβολικής έκφρασης, οικοδόµησης και 

επικοινωνίας 

Τα περιβάλλοντα συµβολικής έκφρασης, οικοδόµησης και επικοινωνίας 

διαχωρίζονται σε: 

• Περιβάλλοντα συµβολικής έκφρασης. Συγκαταλέγονται όλες εκείνες οι 

εφαρµογές γενικής χρήσης, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

γνωστικά εργαλεία και συστήµατα που επιτρέπουν τη συµβολική έκφραση και 

οικοδόµηση εννοιών και ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία και η χρήση 

των επιµέρους λογισµικών γενικής χρήσης (εφαρµογές γραφείου, κλπ.) δεν 

εννοείται ως γνωστικό αντικείµενο αλλά αποτελεί µέσο που βοηθά τους 

µαθητές να εκφράσουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους, να κατακτήσουν 

έννοιες και να οικοδοµήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα γνωστικά 
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αντικείµενα. (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, επιτραπέζια συστήµατα 

εκδόσεων κ.λ.π)  

• Περιβάλλοντα παρουσίασης αναζήτησης και διάδοσης πληροφορίας. Τα 

συστήµατα αυτά καθιστούν επιχειρησιακά εύκολη και λειτουργικά 

αποτελεσµατική την παρουσίαση, την αναζήτηση και γενικότερα τη διαχείριση 

της πληροφορίας. Σε µεγάλο βαθµό οδηγούν στην απεξάρτηση του χρήστη 

από δυσχέρειες χώρου και χρόνου πρόσβασης (ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, 

ηλεκτρονικά λεξικά δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικού περιεχοµένου κ.λ.π) 

• Περιβάλλοντα συνεργατικής δραστηριότητας και µάθησης από απόσταση. Τα 

συστήµατα αυτά υποστηρίζουν την επικοινωνία και συνεργασία από απόσταση 

στο πλαίσιο της συνεργατικής µάθησης (εργαλεία επικοινωνίας, 

τηλεδιάσκεψης, συζητήσεων, περιβάλλοντα συνεργατικής επίλυσης 

προβληµάτων κ.λ.π). [6] 

2.3. Κατηγορίοποίηση εκπαιδευτικών εφαρµογών µε βάση τη χρήση 

τους 

Σύµφωνα µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση, το εκπαιδευτικό λογισµικό των 

ΤΠΕ που δύναται να αξιοποιηθεί από την εκπαίδευση αναλύεται (δίνοντας 

έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στα πεδία χρήσης τους) ως εξής:. 

2.3.1. Συστήµατα Πρακτικής και Εξάσκησης 

Τα Συστήµατα Πρακτικής και Εξάσκησης παρουσιάζουν συγκεκριµένα προς 

επίλυση προβλήµατα από ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείµενα . Σε αντίθεση 

µε τα Περιβάλλοντα Καθοδήγησης (Tutorials), δεν περιέχουν παρουσιάσεις 

διδακτικών ενοτήτων αλλά τις συσχετίζουν µε µια ποικιλία διαλογικών ασκήσεων 

(drills). Η διδασκαλία προηγείται στη χρήση των προγραµµάτων αυτών, είτε µε 

τον παραδοσιακό τρόπο είτε µε άλλες µορφές λογισµικού (π.χ. προσοµοιώσεις 

και διάφορες πολυµεσικές εφαρµογές).  

Η δοµή ενός τυπικού τέτοιου προγράµµατος παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα: 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ → ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΗΣ → ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

↑ 
 

↓ 
 

↓ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ← ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ ← ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

Σχήµα 2.2 – ∆οµή συστήµατος πρακτικής και εξάσκησης 

Στην εισαγωγή ο χρήστης πληροφορείται για τη φύση και το είδος των 

ασκήσεων. Στη συνέχεια ξεκινάει µια επαναληπτική διαδικασία, επιλέγεται µία 

άσκηση (βάσει κριτηρίων), αλληλεπιδρά ο χρήστης µε το περιεχόµενό της και το 

σύστηµα ελέγχει την απάντηση µε πιθανή ανάδραση. Τέλος ο τερµατισµός της 

διαδικασίας επιλέγεται είτε από το χρήστη είτε από το πρόγραµµα, µε προβολή 

σχετικού υλικού. Η καταλληλότητά τους συνδέεται κυρίως µε την ποιότητα των 

«ασκήσεων», την ανατροφοδότηση που παρέχουν στους µαθητές σε περίπτωση 

«λάθους», στις συνιστώσες που παρουσιάζουν την επίδοση των µαθητών, κλπ. 

Το λογισµικό English Discoveries, εντάσσεται σε αυτή τη κατηγορία όπως και 

ένας µεγάλος αριθµός λογισµικών που µπορεί κανείς να αναζητήσει στο 

εµπόριο.[4] 

 

Εικόνα 2.3 – Λογισµικό English Discoveries 
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2.3.2. Περιβάλλοντα καθοδήγησης (Tutorials) 

Τα Περιβάλλοντα Καθοδήγησης παρουσιάζουν το προς µελέτη θέµα, το γνωστικό 

αντικείµενο ή τις δεξιότητες που µοντελοποιούν. Ο χρήστης καθοδηγείται στις 

πληροφορίες αυτές είτε απλώς επιλέγοντας τα επιθυµητά θέµατα είτε 

εξασκούµενος (υπό µορφή ασκήσεων) σε επιλεγµένες διδακτικές ενότητες.  

Η δοµή ενός τυπικού τέτοιου προγράµµατος είναι:  

Σχήµα 2.4 – ∆οµή περιβάλλοντος καθοδήγησης 

Στην εισαγωγή ο χρήστης πληροφορείται για το σκοπό και τη φύση του 

προγράµµατος. Στη συνέχεια ξεκινάει µια επαναληπτική διαδικασία, η οποία 

µπορεί να περιέχει 2 τουλάχιστον από τις 4 φάσεις για την παρουσίαση των 

επιµέρους διδακτικών ενοτήτων, την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το 

περιεχόµενό τους και τον έλεγχο ή την ανάδραση του συστήµατος στις επιλογές 

του. Τέλος ο τερµατισµός της διαδικασίας επιλέγεται είτε από το χρήστη είτε από 

το πρόγραµµα, µε προβολή σχετικού υλικού. 

Τα Περιβάλλοντα Καθοδήγησης αναφέρονται σε συγκεκριµένους στόχους, τους 

οποίους θα µπορεί να ικανοποιήσει ο χρήστης µετά την ολοκλήρωσή τους. Οι 

στόχοι αυτοί συνήθως έχουν συµπεριφοριστική µορφή περιλαµβάνοντας: (α) 

προσδιορισµό των συνθηκών επίτευξής τους, (β) περιγραφή του διδακτικού 

αντικειµένου και (γ) κριτήρια για αποδοχή σχετικών επιδόσεων. [4,16] 

Παραδείγµατα εφαρµογών είναι  

• ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ (ΙΕΛ) που απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου 

•  ‘21 ΕΝ ΠΛΩ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΤΟΧΟΙ)  →  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

→  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

↑  ↓  ↓ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)  

←  
ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ  

←  ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  
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Εικόνα 2.5 – Λογισµικό To '21 εν πλω 

2.3.3. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 

Ο λόγος που υπάρχει ενδιαφέρον στον τοµέα της έρευνας για την σχέση µεταξύ 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και της εκπαίδευσης είναι η δύναµη που έχουν τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια να παρακινούν τους νέους να ασχολούνται µε αυτά µε 

έναν µοναδικό τρόπο, κάτι που δεν έχει τη δύναµη να κάνει ο παραδοσιακός 

τρόπος εκπαίδευσης. Οι νέοι, και όχι µόνο αυτοί, µε δική τους πρωτοβουλία και 

επιθυµία εµπλέκονται αρκετές ώρες µε το παιχνίδι διαφόρων συχνά αρκετά 

περίπλοκων ηλεκτρονικών παιχνιδιών έξω από το χώρο του σχολείου. Τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν µία δυναµική στο να προκαλούν τους νέους να 

ασχοληθούν µε αυτά κεντρίζοντας τους το ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό 

οφείλουµε να ερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορέσουµε να 

χρησιµοποιήσουµε αυτή τη δυναµική για να ενθαρρύνουµε τους µαθητές στο να 

θέλουν να µάθουν.  

Εκτός της παραπάνω δυναµικής, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα 

να «επαναπρογραµµατίζουν» τη σκέψη των ενασχολούµενων µε αυτά (Prensky, 

2001) καθώς αυτοί αναπτύσσουν νέες γνωστικές ικανότητες όπως: ανάπτυξη 

αντανακλαστικών, παράλληλη επεξεργασία, πληροφορία µέσω γραφικών, τυχαία 

προσπέλαση, επικοινωνία, ενεργητικότητα, αναγνώριση, φαντασία, φιλική 

αντιµετώπιση της τεχνολογίας 

Οι χρήστες καλλιεργούν την ικανότητα τους να επεξεργάζονται τις πληροφορίες 

οι οποίες τους παρουσιάζονται πολύ γρήγορα. Αναπτύσσουν την ικανότητα να 

επεξεργάζονται πληροφορία από διάφορες πηγές παράλληλα και µε τυχαία σειρά, 
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να αναγνωρίζουν την πληροφορία πρώτα µέσω των εικόνων και των γραφικών 

και στη συνέχεια να χρησιµοποιούν κείµενο. Επίσης αναπτύσσεται η επικοινωνία 

των χρηστών οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους είτε για να παίξουν είτε για να 

αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και µεθόδους επίλυσης των 

προβληµάτων που τους παρουσιάζονται µέσα στο παιχνίδι. Οι χρήστες βρίσκουν 

το παιχνίδι ως χαλαρωτική διαδικασία και ως φυσική δραστηριότητα που τους 

οδηγεί στην θεώρηση του υπολογιστή ως εργαλείου για παιχνίδια. Αναµένουν 

την αναγνώριση των προσπαθειών τους µέσα από το παιχνίδι µε τη µορφή 

ανατροφοδότησης που τους παρακινεί να συνεχίσουν σε ακόµα πιο δύσκολες 

διαδικασίες. Μέσω αυτής της διαδικασίας αναπτύσσεται το µοντέλο “κάνω για να 

µάθω” σε αντίθεση µε το µοντέλο “µαθαίνω για να κάνω”. Τέλος οι χρήστες 

αναπτύσσουν την φαντασία τους µέσα από το περιβάλλον του παιχνιδιού και της 

εµπειρίας που αποκτούν από την αλληλεπίδραση µε αυτό δηµιουργώντας τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις να θεωρούν την τεχνολογία σαν φίλο αναπτυσσόµενοι 

παράλληλα µε αυτή 

Τα υπάρχοντα στην ελληνική αγορά εκπαιδευτικά παιχνίδια, απευθύνονται 

κυρίως σε µαθητές µικρής ηλικίας και αποτελούν µια ευρεία κατηγορία που 

ενσωµατώνει  ποικίλα είδη αναφορικά τόσο µε τη µορφή τους όσο και µε τη 

µαθησιακή τους αξία. Για την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση παραδείγµατα 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι το λογισµικό Tell-me-More KIDS - Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΦΡΟΥΦΡΟΥ (ηλικίες 9-12 ετών). [4,8] 

 

Εικόνα 2.6 – Λογισµικό Tell-me-More KIDS 
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2.3.4. Νοήµονα συστήµατα επίλυσης προβληµάτων 

Τα συστήµατα αυτά αποτελούν εφαρµογές της Τεχνητής Νοηµοσύνης και είναι 

ικανά να επιλύουν προβλήµατα µιας συγκεκριµένης γνωστικής περιοχής. 

Ορισµένα συστήµατα επιτρέπουν τη µελέτη παραδειγµάτων επίλυσης: ο µαθητής 

παρατηρεί τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήµατος από το σύστηµα και θέτει 

ερωτήµατα («γιατί», «πώς») προκειµένου να κατανοήσει την επίλυση. Το νοήµον 

σύστηµα προσαρµόζει τόσο την επίλυση που παρουσιάζει όσο και τις απαντήσεις 

που δίδει, στο γνωστικό προφίλ του µαθητή. Άλλα συστήµατα υποστηρίζουν το 

µαθητή ενώ αυτός επιλύει προβλήµατα, παρέχοντας κατάλληλη 

ανατροφοδότηση, προτείνοντας διορθώσεις ή νύξεις και υποδείξεις αναφορικά µε 

την στρατηγική της επίλυσης ή άλλα διαδικαστικά ή εννοιολογικά επιµέρους 

«λάθη». Ελάχιστα είναι τα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί πλήρως και έχουν 

δοθεί στην εκπαίδευση ή στο εµπόριο για ευρεία χρήση. Τα έµπειρα διδακτικά 

συστήµατα (Intelligent Tutoring Systems) αποτελούν από τις πιο πρόσφατες 

εφαρµογές της τεχνητής νοηµοσύνης στην εκπαίδευσης. 

Σκοπός των συστηµάτων αυτών είναι η κάλυψη παιδαγωγικών αναγκών όπως:  

• η ικανότητα προσαρµογής της διδασκαλίας σε διαφορετικούς µαθητές.  

• η εξατοµικευµένη επιλογή παραδειγµάτων και προβληµάτων ανά µαθητή.  

• η ελευθερία επίλυσης των προβληµάτων από τους µαθητές όπως θέλουν οι 

ίδιοι και ικανότητα ανίχνευσης και εντοπισµού των λαθών τους.  

• η αξιολόγηση και µαθησιακή υποστήριξη του εκπαιδευόµενου βασισµένη στην 

κατανόηση των αδυναµιών του [4,8] 

2.3.5. Συστήµατα προσοµοιώσεων 

Πρόκειται για εκπαιδευτικά λογισµικά που επιτρέπουν τη δηµιουργία 

προσοµοιώσεων φαινοµένων, καταστάσεων ή συσκευών. Οι µαθητές µπορούν να 

χειριστούν µεταβλητές που επηρεάζουν το φαινόµενο, να παρατηρήσουν τη 

συµπεριφορά του προσοµοιούµενου φαινοµένου καθώς και να µελετήσουν τις 

αναπαραστάσεις των µετρήσεων που παρέχει το λογισµικό. Η καταλληλότητα του 

λογισµικού συνδέεται κυρίως µε την ευκολία να δηµιουργεί ο χρήστης νέες 

καταστάσεις στις περιπτώσεις ανοικτών συστηµάτων προσοµοίωσης,  στην 

καταλληλότητα των µεταβλητών που παρέχονται για χειρισµό, καθώς και στις 

πολλαπλές αναπαραστάσεις που οπτικοποιούν τα δεδοµένα του υπό προσοµοίωση 

φαινοµένου. Τα περισσότερα συστήµατα προσοµοίωσης φαινοµένων δύνανται να 
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ενταχθούν σε µαθήµατα των φυσικών επιστηµών, όπως τα λογισµικά ΓΑΙΑ και 

Ιnteractive Physics.[4,8] 

 

Εικόνα 2.7 – Λογισµικό ΓΑΙΑ 

2.3.6. Συστήµατα µοντελοποίησης 

Πρόκειται για εκπαιδευτικά λογισµικά που επιτρέπουν τη  δηµιουργία διερεύνηση, 

και έλεγχο µοντέλων. Η δηµιουργία µοντέλων γίνεται στη βάση ενός ή 

περισσότερων φορµαλισµών µοντελοποίησης και αναπαραστάσεων.  Στον 

ελληνικό χώρο, τυπικά συστήµατα µοντελοποίησης συνιστούν το εκπαιδευτικό 

λογισµικό Modellus, που επιτρέπει ποσοτική µοντελοποίηση (µέσω έκφρασης 

αλγεβρικών εξισώσεων, το λογισµικό παρέχει γραφικές παραστάσεις, αλλά και 

αφαιρετικές προσοµοιώσεις του υπό µοντελοποίηση συστήµατος) και ο 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ, που παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης µοντέλων, 

µέσω ποιοτικού, ηµιποσοτικού και ποσοτικού συλλογισµού.  Η καταλληλότητά 

τους έγκειται κυρίως στην επάρκεια και καταλληλότητα των βασικών οντοτήτων 

και των βασικών σχέσεων, στον τρόπο εκτέλεσης και προσοµοίωσης των 

µοντέλων, καθώς και στην παροχή συµπληρωµατικών εργαλείων που 

υποστηρίζουν τους µαθητές κατά τη διάρκεια της µοντελοποίησης.[4] 
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Εικόνα 2.8 – Λογισµικό Modellus 

2.3.7. Συστήµατα εκπαιδευτικής ροµποτικής 

Αποτελούνται συνήθως από ένα σύνολο εξωτερικών συσκευών, ενώ συγχρόνως 

συνοδεύονται από ειδικό λογισµικό για τον προγραµµατισµό της επικοινωνίας 

ανάµεσα στις συσκευές αλλά και τον προσδιορισµό της λειτουργία τους. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις το λογισµικό επιτρέπει παράλληλα την αναπαράσταση της 

κατάστασης του συστήµατος των συσκευών (για παράδειγµα, ένα σύστηµα ικανό 

να αναπαραστήσει σε απλοποιηµένη µορφή τη λειτουργία µιας εργοστασιακής 

αλυσίδας).  Στον ελληνικό χώρο, δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί πλήρη συστήµατα 

εκπαιδευτικής ροµποτικής. Μπορούµε όµως να αναζητήσουµε τέτοια συστήµατα 

στο εµπόριο, όπως για παράδειγµα τη χελώνα εδάφους LOGO, που εφοδιασµένη 

µε ειδικούς αισθητήρες (π.χ. επαφής) και συνδεόµενη µε ειδικό λογισµικό, 

επιτρέπει σε µικρής ηλικίας µαθητές µια πλούσια σειρά δραστηριοτήτων. [4] 
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Εικόνα 2.9 – H χελώνα εδάφους LOGO 

2.3.8. Συστήµατα υποστήριξης εργαστηριακών δραστηριοτήτων µέσω 

υπολογιστή 

Ειδικά λογισµικά και συσκευές λήψης δεδοµένων από τα εργαστηριακά πειράµατα 

επιτρέπουν, µέσω της κατάλληλης σύνδεσης µε τον υπολογιστή, τη µεταφορά, 

ψηφιοποίηση, παρουσίαση και επεξεργασία των δεδοµένων των πειραµάτων. Με 

τα συστήµατα αυτά είναι δυνατό να µετρηθεί, για παράδειγµα δύναµη και κίνηση 

ταυτόχρονα, ένταση ρεύµατος και τάση, ή ακόµα ένταση φωτός, θερµοκρασία, 

ιονίζουσα ακτινοβολία και άλλες φυσικές µεταβλητές χρησιµοποιώντας κάθε 

φορά κατάλληλους ανιχνευτές και αισθητήρες. Στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά 

εκπαιδευτικού λογισµικού αλλά και στην αγορά πειραµατικών συσκευών µπορεί 

κανείς να αναζητήσει τέτοια συστήµατα, ιδιαίτερα για τα µαθήµατα  Φυσικής και 

Χηµείας, Γυµνασίου και Λυκείου.[4] 

 

Εικόνα 2.10 –Το λογισµικό Σ.Ε.Π. 

2.3.9. Ανοικτά συστήµατα µάθησης 

Μπορούµε να διακρίνουµε δύο επιµέρους κατηγορίες: (α) Περιβάλλοντα που 

επιτρέπουν διερευνήσεις σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα όπως το Cabri-
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Geometer, και το Geometer-Sketchpad στη γεωµετρία, ή το Function Prob στην 

άλγεβρα. β) Περιβάλλοντα που επιτρέπουν δραστηριότητες και διερευνήσεις για 

οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο  όπως το Table Top και το  Inspiration 

(έκφραση µέσω χαρτών εννοιών). Τα περιβάλλοντα και των δύο κατηγοριών, 

είναι ανοικτά σε ‘κατασκευές’ που µπορεί να υποστηρίξουν, επιτρέποντας ένα 

ιδιαίτερα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, που επιτρέπει τελικά να αξιοποιηθούν σε 

διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα. 

Τα ανοιχτά συστήµατα µάθησης επιτρέπουν στους µαθητές την ελεύθερη 

εξερεύνηση µέσα σε κατάλληλα οριοθετηµένο πλαίσιο ώστε αναπόφευκτα να 

εµπλέκονται στις έννοιες και γνωστικούς στόχους που έχουν ενσωµατωθεί 

προσεκτικά στο λογισµικό από τους κατασκευαστές του. Οι µαθητές µαθαίνουν 

φτιάχνοντας, δηµιουργώντας δηλαδή κατασκευές διαφόρων τύπων και νοητικών 

επιπέδων. Κάνουν πειράµατα και εργάζονται µε προσοµοιωτές φυσικών 

φαινοµένων έχοντας τη δυνατότητα να παρατηρούν και να χειρίζονται 

ταυτόχρονα πολλές οπτικές γωνίες και αναπαραστάσεις κάθε φαινοµένου µε 

στόχο την απόκτηση ολιστικής κατανόησής του. Παρακινούνται στη γραπτή 

έκφραση µέσα από τη χρήση κάποιας συµβολικής γλώσσας (π.χ. µαθηµατικής 

γραφής, παραµέτρων ή γλώσσας προγραµµατισµού) µε στόχο να 

συγκεκριµενοποιήσουν τις διαισθητικές τους ιδέες, να τις εκφράσουν µε κάποια 

σύµβολα, να τις «εκτελέσουν» στον υπολογιστή και να παρατηρήσουν άµεσα το 

αποτέλεσµα, συγκρίνοντάς το µε προηγούµενες αντιλήψεις τους. 

Σε ένα ανοιχτό περιβάλλον µάθησης, δεν υπάρχει προκαθορισµένος τρόπος 

χρήσης ή «µονόδροµος» για την εξαγωγή συµπερασµάτων. ∆εν υπάρχει 

αξιωµατικά «σωστό ή λάθος». Οι µαθητές ερευνούν, ερµηνεύουν, διαµορφώνουν 

κανόνες, τους δοκιµάζουν, οδηγούνται στην απορία και µέσα από τα εργαλεία 

που τους παρέχει το λογισµικό ανακαλύπτουν τις έννοιες και τους µεταξύ τους 

συσχετισµούς. ∆ρώντας δε, µέσα από «ρόλους» που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο 

πραγµατικών «αποστολών», αισθάνονται πρόκληση και παρακινούνται σε 

εκούσια συµµετοχή µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσωπική επένδυση. 

Η παιδαγωγική αξία του λογισµικού αυτού συνδέεται µε τη διαδικασία µάθησης 

που η χρήση του ευνοεί και της οποίας κύρια χαρακτηριστικά είναι: 

• η δράση  

• το βίωµα 
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• ο διάλογος 

• η εικασία, το πείραµα 

• η δηµιουργία 

• το νόηµα 

• ο συµβολισµός 

Ο πειραµατισµός και η κατασκευή αναδεικνύονται σε κεντρικά στοιχεία της 

µαθησιακής διαδικασίας. Η γνώση δεν αντιµετωπίζεται ως στοιχείο στατικό που ο 

εκπαιδευτικός οργανώνει και µεταβιβάζει στο µαθητή αλλά ως στοιχείο δυναµικό 

που ο µαθητής δοµεί, αλληλεπιδρώντας µε το λογισµικό και µε άλλους 

ανθρώπους. Αυτή η προσέγγιση της γνώσης σηµαίνει έµφαση στη διαδικασία 

έναντι του αποτελέσµατος, έµφαση που αντικατοπτρίζεται στις ακόλουθες 

ικανότητες που ένα τέτοιο λογισµικό προάγει: 

• γραπτή έκφραση 

• συµβολική έκφραση και πειραµατισµός 

• δηµιουργία και κατανόηση µοντέλων 

• διαχείριση πληροφορίας 

• επικοινωνία 

• έλεγχος µηχανών [4,8] 

2.3.10. Προγραµµατιζόµενα περιβάλλοντα 

 Είναι συστήµατα που επιτρέπουν στους µαθητές να δηµιουργήσουν δικά τους 

µικρά ή πιο σύνθετα προγράµµατα χρησιµοποιώντας ένα σύνολο βασικών 

οντοτήτων προγραµµατισµού. Οι µαθητές οπτικοποιούν συνήθως την εκτέλεση 

του προγράµµατός τους σε ένα χώρο γραφικών (όπως συµβαίνει στα LOGO ή 

‘τύπου LOGO’ περιβάλλοντα). Η καταλληλότητά τους σχετίζεται µε την 

καταλληλότητα και επάρκεια των βασικών εντολών, τον τρόπο εκτέλεσης των 

προγραµµάτων, του τρόπου επαναχρησιµοποίησης προγραµµάτων για την 

παραγωγή πιο σύνθετων, τη συνέργιά τους  µε άλλα εργαλεία, κλπ.  Παράλληλα, 

σχετίζεται µε την ευχρηστία του συστήµατος και µε το κατά πόσο διευκολύνουν 

τις γνωστικές λειτουργίες των µαθητών κατά την εκτέλεση σύνθετων έργων. 

Περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας είναι το ΜicroWorlds-Pro, καθώς και οι 

‘Χελωνόκοσµοι’  (βασίζονται στη πλατφόρµα ‘Αβάκιο’). Τα συστήµατα αυτά 

επιτρέπουν τη δηµιουργία µικρόκοσµων µε κατάλληλο συνδυασµό επιµέρους 
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προγραµµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µικρόκοσµοι που δηµιουργούνται είναι 

δυνατόν να µην απαιτούν προγραµµατισµό από τον χρήστη τους. Σε αυτή τη 

περίπτωση οι µικρόκοσµοι ενδέχεται να αποκτούν χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών 

λογισµικών άλλων κατηγοριών (π.χ. προσοµοίωσης). [4] 

 

Εικόνα 2.11 –Το λογισµικό ΜicroWorlds-Pro 

2.3.11. Συστήµατα συνεργατικής µάθησης 

Περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για µαθητές ή 

εκπαιδευόµενους, µε τρόπο ώστε να επιτρέπουν και να υποστηρίζουν τη 

συνεργασία µαθητών από απόσταση µέσω τοπικού δικτύου και κυρίως µέσω 

διαδικτύου (µε µαθητές που βρίσκονται σε διαφορετικές τάξεις, σχολεία, τόπους 

αλλά και χώρες) κατά τη διάρκεια ενιαίων δραστηριοτήτων όπως σύνθεση 

κειµένων, επιστηµονικές δραστηριότητες συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης 

δεδοµένων, έκφρασης και δηµιουργίας χαρτών εννοιών, κ.ά. Στην ελληνική 

γλώσσα δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί πλήρη συστήµατα αυτής της κατηγορίας, 

αλλά χρησιµοποιούνται σε ορισµένα σχολεία πειραµατικά (π.χ το ∆ιαδικτυακό 

προσαρµοστικό περιβάλλον µάθησης SCALE). [4] 
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Εικόνα 2.12 –Το λογισµικό SCALE 

2.3.12. Ανοικτά εργαλεία, ανεξάρτητα περιεχοµένου 

Εργαλεία για επαγγελµατική ή προσωπική χρήση, που δεν αποτελούν 

εκπαιδευτικά λογισµικά, όπως κειµενογράφοι, λογιστικά φύλλα, βάσεις 

δεδοµένων, γραφιστικά εργαλεία, έχουν εκτεταµένα χρησιµοποιηθεί σε 

µαθησιακές δραστηριότητες. Τα εργαλεία αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί είτε 

µεµονωµένα, π.χ. επεξεργαστής κειµένου, ως µέσο βελτίωσης γραπτού λόγου, 

λογιστικά φύλλα σε δραστηριότητες µοντελοποίησης σε µαθηµατικά, είτε σε 

συνδυασµό, κυρίως στα πλαίσια συνθετικών εργασιών. Σηµαντική νέα κατηγορία 

εργαλείων ανεξάρτητων περιεχοµένου, αποτελούν τα εργαλεία που παρέχονται 

στο διαδίκτυο. Οι µαθητές, πέρα από την αναζήτηση πληροφοριών στους 

κόµβους του  παγκόσµιου ιστού (World Wide Web), µπορούν εύκολα να 

χρησιµοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), εργαλεία ταυτόχρονης 

συζήτησης (chats), ή ακόµα συστήµατα τηλε-συνδιάσκεψης (videoconference), 

στα πλαίσια µαθησιακών δραστηριοτήτων.[4] 

2.3.13. Λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί µια από τις 

ερευνητικές προσεγγίσεις που έχουν εφαρµοστεί (Novak & Gowin, 1984; Novak, 

1998; Mintzes et al., 2000; Jonassen et al., 1997) τόσο για την αναπαράσταση 
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της γνώσης όσο και για την αναπαράσταση των αντιλήψεων του 

εκπαιδευόµενου.  

Ο εννοιολογικός χάρτης θεωρείται µια από τις πιο διαδεδοµένες διεθνώς 

στρατηγικές που χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τις γραφικές 

αναπαραστάσεις εννοιών. Η σχηµατική αναπαράσταση των εννοιών δίνει τη 

δυνατότητα οπτικοποίησης ενός αντικείµενου, µιας κατηγορίας αντικειµένων, 

µιας διαδικασίας, µιας ιδέας, δηλαδή συγκεκριµενοποιεί το αφηρηµένο, µε 

αποτέλεσµα η πληροφορία να είναι άµεσα αντιληπτή και ικανή να ανακληθεί. Ο 

εννοιολογικός χάρτης υποκαθιστά νοητικά αυτό που αναπαριστά και βοηθά στη 

δόµηση και συστηµατοποίηση των ιδεών δίνοντας τη δυνατότητα να εντοπιστούν 

παραλληλισµοί, συγκρίσεις, διαφορές ή/και συνδέσεις µε άµεσο και εύκολο 

τρόπο. Η κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη χαρακτηρίζεται ως µια 

δηµιουργική δραστηριότητα και αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τους 

εκπαιδευόµενους που έχουν συνηθίσει να µαθαίνουν µηχανικά (µάθηση µέσω 

αποστήθισης) (rote learning). Μάλιστα, η κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη 

χαρακτηρίζεται ως µια άριστη δραστηριότητα για την ενίσχυση/προώθηση της 

δηµιουργικής σκέψης και της αναγνώρισης νέων µεθόδων επίλυσης 

προβληµάτων (Cañas et al., 2003).  

Στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασµένων δραστηριοτήτων, ο εννοιολογικός χάρτης 

ως µαθησιακό εργαλείο βοηθά τον εκπαιδευόµενο να µάθει ουσιαστικά 

(meaningful learning), οργανώνοντας και δοµώντας τις γνώσεις του και δίνοντας 

του τη δυνατότητα να ανακαλύψει/εντοπίσει γνώσεις που δεν έχουν οικοδοµηθεί 

πλήρως ή έχουν οικοδοµηθεί εσφαλµένα. Επίσης, ως διδακτικό εργαλείο και 

εργαλείο αξιολόγησης, βοηθά τον εκπαιδευτικό να εµπλουτίσει τη διδακτική του 

προσέγγιση και να διερευνήσει τις αντιλήψεις του εκπαιδευόµενου ώστε να 

συµβάλλει ουσιαστικά στη διεργασία της µάθησης. Επιπρόσθετα, ο εννοιολογικός 

χάρτης ως µεταγνωστικό εργαλείο (metacognitive tool) βοηθά τόσο τον 

εκπαιδευόµενο όσο και τον εκπαιδευτή να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόµενο 

και τη διαδικασία πραγµατοποίησης της ουσιαστικής µάθησης (Mintzes et al., 

2000). Μέσω του εννοιολογικού χάρτη, ο εκπαιδευόµενος µαθαίνει να δοµεί και 

να συσχετίζει τις έννοιες, που αποτελούν τα εργαλεία σκέψης του, µαθαίνει 

δηλαδή πώς να µαθαίνει (Βασιλοπούλου, 2001). [2,4] 
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Σχήµα 2.13 –Εννοιολογικοί χάρτες για τις εποχές 

2.3.14. Υπερκείµενα – Πολυµέσα 

Οι δύο αυτές κατηγορίες παράχθηκαν µε εντυπωσιακό ρυθµό µετά την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας των πολυµέσων κατά την προηγούµενη δεκαετία. Ο όρος 

Πολυµέσα υποδεικνύει το κάθε λογισµικό που συµπεριλαµβάνει ήχο, γραφικά, 

εικόνες, video, κείµενο και υπερκείµενο µε διαλογική ικανότητα.  

Ο όρος υπερκείµενο υποδεικνύει το ηλεκτρονικό ντοκουµέντο, που είναι 

διαλογικό µε δοµή µη γραµµική. Μερικά από αυτά παρουσιάζουν αποσπάσµατα 

περιεχοµένου που αποτελείται από πολυµεσικό υλικό (κείµενο, ήχο, κινούµενες 

εικόνες, βίντεο).και εξελίχθηκαν σε «υπερµέσα». 

Η κατηγοριοποίηση ενός λογισµικού ως υπερµέσου - πολυµέσου δεν είναι 

απαραίτητο να βρίσκεται σε αντίθεση µε τα είδη εκπαιδευτικού λογισµικού που 

περιγράψαµε παραπάνω. Ουσιαστικά διαφέρει το κριτήριο ταξινόµησης. Στη 

συγκεκριµένη κατηγορία αναφερόµαστε στα τεχνολογικά µέσα που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του λογισµικού και όχι στη χρήση του κατά τη 

διαδικασία εκµάθησης ενός γνωστικού αντικειµένου. Για παράδειγµα ένα 

λογισµικό παρουσίασης θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως πολυµεσικό 

λογισµικό παρουσίασης κ.οκ.  
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Τα περισσότερα συµβατικά διδακτικά µέσα (βιβλία κ.λ.π.) έχουν σειριακή µορφή. 

Όµως δεν είναι διαπιστωµένο ότι ο άνθρωπος προσλαµβάνει τη γνώση µε 

σειριακό τρόπο - τουλάχιστον όχι όλοι. Τα υπερκείµενα (κείµενα στα οποία η 

περιήγηση είναι δυνατή όχι µόνο µε σειριακό τρόπο) επιτρέπουν την εξερεύνηση 

των διαφόρων θεµατικών περιοχών εξατοµικευµένα.  

Τα πολυµέσα συµπεριλαµβάνουν γραφικά και animation γεγονός που θεωρείται 

πολύ σηµαντικό δεδοµένου ότι το 80% των ανθρώπων έχει οπτικοποιηµένες 

αναµνήσεις (Brown 1996). Ακόµα τα πολυµέσα απηχούν σε πολλούς 

διαφορετικούς γνωστικούς τύπους, επειδή κινητοποιούν και τους ακουστικούς και 

τους οπτικούς γνωστικούς τύπους.  

Το µεγαλύτερο κοµµάτι εκπαιδευτικού λογισµικού παγκοσµίως υλοποιείται µε τη 

χρήση πολυµέσων. 

 

 

Εικόνα 2.14 –Λογισµικό Ιστορία Β’ Γυµνασίου 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά λογισµικά που συνδυάζουν 

στοιχεία από δύο ή περισσότερες κατηγορίες και δύσκολα θα µπορούσαν να 

ενταχθούν σε µία συγκεκριµένη κατηγορία. Για παράδειγµα, συχνά τα λογισµικά 

πρακτικής και εξάσκησης εµπεριέχουν και ένα τµήµα παρουσίασης περιεχοµένου 

µε τη µορφή πολυµέσων ή ακόµα και κάποιες απλές προσοµοιώσεις 

περιορισµένης δυνατότητας αλληλεπίδρασης. [4] 
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3. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Ο υπολογιστής παρέχει τη δυνατότητα για πολλαπλή αναπαράσταση των 

εννοιών. Επειδή, όπως επισηµαίνεται από τον Tall (1991), υπάρχει µεγάλη 

απόσταση µεταξύ της προσωπικής αντίληψης για µια έννοια (concept image) που 

διαµορφώνουν οι µαθητές και του αντικειµενικού ορισµού της έννοιας (concept 

definition), το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να βοηθήσει στη µείωση 

αυτής της απόστασης, αναπαριστώντας µία έννοια µε πολλαπλούς τρόπους.  

Μια άλλη αρχή στην οποία βασίζεται η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι 

αυτή της συνεργατικής µάθησης. Η τάξη που «δουλεύει» µε εκπαιδευτικό 

λογισµικό συνήθως συµπεριλαµβάνει µαθητές οργανωµένους σε οµάδες ώστε να 

τους εντάξει στη διαδικασία της συνεργατικής µάθησης, δηλαδή της διδακτικής 

στρατηγικής κατά την οποία οι µαθητές προσπαθούν εργαζόµενοι σε µικρές 

οµάδες να επιτύχουν ένα κοινό µαθησιακό στόχο. Αυτή η πρακτική στοχεύει στη 

διερεύνηση των εννοιών και την ανακάλυψη της γνώσης µέσα από συζήτηση. 

Βασίζεται επίσης στην αξιοποίηση των ικανοτήτων των καλυτέρων µαθητών προς 

όφελος των πιο αδύνατων. Έτσι ο µαθητής κερδίζει και σε µαθησιακό αλλά και σε 

κοινωνικό επίπεδο (Slavin 1987, Johnson and Johnson 1987). Η συνεργατική 

µάθηση ενισχύει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ικανοτήτων δόµησης 

της συνεργασίας, αναζήτησης έκφρασης, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. 

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη διαλογικής σχέσης µεταξύ των συµµετεχόντων µε 

αυξανόµενο βαθµό ατοµικής και συλλογικής ευθύνης.  

Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί η δυνατότητα που προσφέρει ο υπολογιστής για 

διαθεµατική προσέγγιση ενός γνωστικού αντικειµένου. Η αντιµετώπιση και 

µελέτη µιας έννοιας υπό το πρίσµα πολλών διαφορετικών γνωστικών 

αντικειµένων ή επιστηµών συµβάλλει αποτελεσµατικά στη βαθύτερη κατανόηση 

της έννοιας αυτής και του πλαισίου της ενώ ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής, 

αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. Η διαθεµατική προσέγγιση µπορεί να 

υλοποιηθεί όταν η διδασκαλία καλύπτει περισσότερες από µια επιστήµες που 

σχετίζονται µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο και δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα 

να αναζητήσει µόνος του τη σχέση µεταξύ τους.  
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Στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας η πληροφορία παρουσιάζεται από τον 

εκπαιδευτικό σε ένα προκαθορισµένο πλαίσιο, συνήθως µε γλώσσα 

«αφηρηµένη».  

Σε αυτό το πλαίσιο οι µαθητές καλούνται, βασιζόµενοι στη θεωρία που έχουν 

προηγουµένως διδαχθεί, να γενικεύσουν και να δηµιουργήσουν πιθανές 

συνδέσεις µεταξύ των συνθηκών ενός προβλήµατος που τους τίθεται και των 

αναγκαίων πράξεων για την επίλυση του προβλήµατος.  

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι µαθητές, αν και µπορούν να αποµνηµονεύσουν µια 

πληροφορία δύσκολα µπορούν να την «ανασύρουν» και να τη χρησιµοποιήσουν 

όταν αυτή χρειάζεται για την επίλυση ενός προβλήµατος (Βansford et al., 1990, 

Pelerman 1992). Η γνώση δηλαδή που αποκτάται µε αυτό τον τρόπο 

χαρακτηρίζονται ως αδρανής. 

Η χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να βοηθήσει στο να παρουσιαστεί ένα 

κεντρικό γεγονός ή µια κατάσταση προβλήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε µαθητές 

και εκπαιδευτικοί σε συνεργασία να ανασύρουν την προϋπάρχουσα γνώση ή και 

να οικοδοµήσουν νέα.  

Σε µια τέτοια διδασκαλία το χρησιµοποιούµενο λογισµικό πρέπει να είναι 

εστιασµένο στο πρόβληµα και να προκαλεί το ενδιαφέρον του µαθητή. Η έρευνα 

έχει δείξει πως µέσα από τέτοιες δοµές οι µαθητές αποκτούν χρήσιµη γνώση, 

δηλαδή γνώση που µπορεί να ανασυρθεί και να χρησιµοποιηθεί όταν βρεθεί στο 

κατάλληλο πλαίσιο.  

Άλλα µοντέλα µάθησης µέσω υπολογιστή χρησιµοποιούν τις ατοµικές διαφορές 

µεταξύ των µαθητών ως το βασικό µέσο εκτίµησης του µαθησιακού 

αποτελέσµατος (Carroll, 1963). Αυτό συµβαίνει επειδή πράγµατι όλοι οι µαθητές 

δεν έχουν την ίδια προηγούµενη γνώση και εµπειρία, την ίδια προδιάθεση και τις 

ίδιες δεξιότητες, δεν κινητοποιούνται από τις ίδιες αιτίες και δεν έχουν τον ίδιο 

τρόπο να µαθαίνουν. Πρέπει λοιπόν να δίνεται στο µαθητή, µέσω του 

περιβάλλοντος / προγράµµατος που χρησιµοποιεί, η δυνατότητα  

• να συνειδητοποιεί τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του,  

• να εντοπίζει πιθανά λάθη στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος  

• να αναπτύσσει νέα στρατηγική για την επιτυχία του µαθησιακού του στόχου  

• να επιβάλει στην µαθησιακή διαδικασία το δικό του ρυθµό εκµάθησης  
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• να δοκιµάζει όσες φορές θέλει την άποψή του ή τις γνώσεις του χωρίς να 

φοβάται ότι θα χαρακτηρισθεί άσχηµα.  

Το τελευταίο σηµείο αφορά την αποενοχοποίηση του λάθους, σύνδροµο το οποίο 

έχει αποτρέψει πολλούς µαθητές από την εµπλοκή τους στην περιπέτεια της 

µάθησης. 

Η συµβολή του υπολογιστή και των ΤΠΕ γενικότερα στην εξατοµικευµένη 

διδασκαλία και µάθηση είναι ιδιαιτέρως σηµαντική σε σχολικές τάξεις 25-30 

µαθητών όπου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει αφενός να διαχειριστεί την τάξη ως 

σύνολο, αφετέρου να παρακολουθήσει και να καθοδηγήσει κάθε µαθητή 

ξεχωριστά λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προσωπικές του µαθησιακές δυσκολίες. Θα 

πρέπει λοιπόν το λογισµικό:  

• Να δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης των εννοιών  

• Να διευκολύνει την εξατοµικευµένη και ανακαλυπτική µάθηση  

• Να προωθεί τη συνεργατική µάθηση  

• Να ενισχύει τη διαθεµατική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη µάθηση  

• Να συµβάλει στην αύξηση της ενεργητικής και αυτόνοµης συµπεριφοράς των 

µαθητών. [9] 
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4. ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Τα πολυµέσα αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο όχι µόνο για τη δηµιουργία 

παρουσίασης αλλά και για τη µαθησιακή διαδικασία. Τα πολυµέσα παρέχουν τη 

δυνατότητα παρουσίασης ενός θέµατος µε τη χρήση κειµένου, κινουµένων 

γραφικών, βίντεο και ήχου είτε µε διαδοχικό τρόπο αλλά κυρίως ταυτόχρονα. Η 

δηµοτικότητα των πολυµέσων είναι εµφανής µε τον υψηλό δείκτη πωλήσεων 

των video games. 

Tα πολυµέσα επιτρέπουν την εκµάθηση µέσω της εξερεύνησης, της ανακάλυψης, 

και της εµπειρίας. Η τεχνολογία δεν οδηγεί απαραιτήτως στην εκπαίδευση. Αυτός 

ο ρόλος ανήκει στις ανάγκες µάθησης των µαθητών. Με τα πολυµέσα, η 

διαδικασία µάθησης µπορεί να προσανατολιστεί στο στόχο, να γίνει πιο 

συµµετοχική, εύκαµπτη στον χρόνο και στον χώρο, και προσαρµοσµένη στα 

εξατοµικευµένα στυλ µάθησης. Τα πολυµέσα επιτρέπουν η διαδικασία µάθησης 

να γίνει διασκεδαστική, φιλική, χωρίς το φόβο αποτυχίας. 

Ο Mayer εξηγεί πώς επεξεργαζόµαστε τις πληροφορίες µέσω δύο βασικών 

καναλιών, το λεκτικό και το οπτικό. Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι τα 

πολυµέσα είναι προφανώς καλύτερα επειδή χρησιµοποιούνται και τα δύο 

κανάλια. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα πολυµέσα βοηθούν τους 

ανθρώπους να µάθουν ευκολότερα επειδή απευθύνονται ευκολότερα στις 

διαφορετικές προτιµήσεις µάθησης. Πολλαπλά µέσα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να αξιοποιήσουν  το γεγονός ότι οι εγκέφαλοί µας έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες µε µη γραµµικό τρόπο. Αν και τα πολυµέσα 

παρέχουν την δυνατότητα για βελτιωµένη µάθηση, µπορεί επίσης να είναι 

ατελέσφορα, ακόµα και καταστρεπτικά, όταν εφαρµόζονται κακώς. 

Ένα καλώς σχεδιασµένο λογισµικό πολυµέσων χτίζει πιο ακριβή και 

αποτελεσµατικά διανοητικά µοντέλα από ότι µε τη χρήση µόνο κειµένου. Ο 

Shephard συνέθεσε µελέτες που παρουσιάζουν πιθανά οφέλη ενός καλά 

σχεδιασµένου πολυµεσικού λογισµικού:  

1. Εναλλακτικές προοπτικές  

2. Ενεργός συµµετοχή  

3. Επιταχυνόµενη µάθηση  

4. ∆ιατήρηση και εφαρµογή της γνώσης  
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5. ∆εξιότητες επίλυσης προβλήµατος και λήψης αποφάσεων  

6. Κατανόηση συστηµάτων  

7. Υψηλότερο επίπεδο σκέψης  

8. Αυτονοµία και εστίαση  

9. Έλεγχος του ρυθµού και της αλληλουχίας των πληροφοριών  

10.Πρόσβαση στις πληροφορίες υποστήριξης  

Ο Mayer περιγράφει επίσης τα πιθανά οφέλη των πολυµέσων. ∆εδοµένου ότι οι 

άνθρωποι κατέχουν οπτικές και ακουστικές ικανότητες επεξεργασίας 

πληροφοριών, τα πολυµέσα, εξηγεί, εκµεταλλεύονται και τις δύο ικανότητες 

µονοµιάς. Επιπλέον, τα δύο αυτά κανάλια επεξεργάζονται την πληροφορία 

αρκετά διαφορετικά, έτσι ο συνδυασµός πολλαπλών µέσων είναι χρήσιµος µε το 

να ενεργοποιεί τις ικανότητες και των δύο συστηµάτων. Οι σηµαντικές συνδέσεις 

µεταξύ του κειµένου και της γραφικής αναπαράστασης επιτρέπουν τη βαθύτερη 

κατανόηση και καλύτερα διανοητικά µοντέλα απ' ότι από καθένα µέσο χωριστά. 

Οι Hede & Hede παρουσίασαν ένα µοντέλο από διάφορους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη δυνατότητα µάθησης µέσω των πολυµέσων.  

Οι παράγοντες αυτοί διαχωρίζονται σε τέσσερις οµάδες:  

Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει παράγοντες που σχετίζονται µε την είσοδο µέσω 

της οποίας ο χρήστης έχει πρόσβαση στο διδακτικό περιεχόµενο. Οι βασικές 

είσοδοι είναι η οπτική και η ηχητική και επιπροσθέτως τα πολυµέσα παρέχουν 

διάφορους βαθµούς ελέγχου του χρήστη στις εισόδους. 

Η επόµενη οµάδα παραγόντων είναι εκείνες που εµπλέκονται στην επεξεργασία 

της πληροφορίας που προσπελάζονται µέσω των πηγών εισαγωγής. Υπάρχουν 

δύο στοιχεία η προσοχή και η εργασιακή µνήµη (ή µνήµη βραδείας διάρκειας). Η 

προσοχή χρησιµεύει να στρέψει τη συγκέντρωση του µαθητή σε µια είσοδο τη 

στιγµή αν και υπάρχουν στοιχεία ότι διάφορες είσοδοι µπορούν να 

παρακολουθούνται  ταυτόχρονα στο επίπεδο της αντίληψης. Η βασική 

επεξεργασία λαµβάνει χώρα στη εργασιακή µνήµη. Υπάρχουν διάφοροι 

παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο η εργασιακή µνήµη 

επεξεργάζεται την πολυµεσική πληροφορία: 
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Σχήµα 4.1 Μοντέλο Hede & Hede 
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• η διπλή κωδικοποίηση (dual coding) 

• η υπερφόρτωση γνώσης  που προκαλείται όταν η είσοδος υπερβαίνει την 

χωρητικότητα της εργασιακής µνήµης 

• η παρεµβολή που προκαλείται όταν η πληροφορία µιας πηγής «διασπά» τη 

σηµασιολογική επεξεργασία από την πληροφορία µια άλλης πηγής.  

• η πρακτική εξάσκηση 

• η διαδικασία σύνδεσης της γνώσης µε την οποία εγκαθίστανται συνδέσεις 

µεταξύ των λεκτικών και οπτικών αναπαραστάσεων 

Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τρία στοιχεία που αφορούν στην δυναµική του 

µαθητή: 

• Τα κίνητρα µπορεί να είναι εξωτερικά (π.χ. τα χαρακτηριστικά σχεδίασης του 

λογισµικού) αλλά κυρίως εσωτερικά (ενδιαφέρον και προκλητικό 

περιεχόµενο) 

• Το στυλ του µαθητή για το οποίο υπάρχουν διάφορες εκδοχές και 

προσεγγίσεις (π.χ. οπτικός / λεκτικός µαθητής,) 

• Η δέσµευση γνώσης, η διαδικασία δηλαδή µε την οποία οι µαθητές παίρνουν 

τον πλήρη έλεγχο της µάθησης τους. 

Η τέταρτη οµάδα παραγόντων περιέχει τέσσερα στοιχεία: τη νοηµοσύνη, το 

συλλογισµό, τη µακροπρόθεσµη αποθήκευση και τη µάθηση. [19] 

Οι Alessi και Trollip περιγράφουν πως τα αποτελεσµατικά σχεδιασµένα µαθησιακά 

περιβάλλοντα (που περιλαµβάνουν τα µαθησιακά περιβάλλοντα πολυµέσων) 

περιλαµβάνουν αυτά τα τέσσερα στοιχεία: 

• παρουσίαση των πληροφοριών 

• καθοδήγηση πλοήγησης 

• πρακτική για την εξάσκηση της ευχέρειας και τη συγκράτηση 

• αποτίµηση για τον προσδιορισµό των αναγκών για επανόρθωση και των 

επόµενων βηµάτων 

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος µπορούν να 

ενσωµατωθούν στην ηλεκτρονική µάθηση ή να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό 

διδασκαλιών βασισµένων ή µη στην τεχνολογία, αλλά το περιβάλλον πρέπει να 
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περιλάβει και τα τέσσερα στοιχεία για να είναι αποτελεσµατικό. Αν και τα 

περισσότερα από τα στοιχεία µπορούν να εφαρµοστούν χωρίς τη χρήση 

πολυµέσων, τα πολυµέσα µπορούν να τα καταστήσουν αποτελεσµατικότερα και 

βαρυσήµαντα. Μια έρευνα από τον Mayer παρουσιάζει τα αποτελέσµατα 

συγκράτησης και µεταδοτικότητας που προκύπτουν µε τη χρήση πολυµέσων 

όταν οι παρακάτω αρχές υιοθετούνται. Αυτές οι αρχές προέρχονται από την 

επιστηµονική κατανόηση των περιορισµών της λειτουργικής µνήµης και των 

µεθόδων για την κωδικοποίηση της πληροφορίας στη µακροπρόθεσµη µνήµη. 

 

Αρχή Περιγραφή 

Πολυµέσα Η µάθηση µε τη χρήση κειµένου και γραφικών είναι 

καλύτερη από ότι µε τη χρήση µόνο κειµένου 

Χωρική συνέχεια Η µάθηση µε τη χρήση κειµένου και γραφικών είναι 

καλύτερη όταν το κείµενο και τα γραφικά είναι κοντά το 

ένα από το άλλο 

Χρονική συνέχεια Η µάθηση µε τη χρήση κειµένου και γραφικών είναι 

καλύτερη όταν το κείµενο και τα γραφικά παρουσιάζονται 

ταυτόχρονα από ότι διαδοχικά 

Συνοχή Η µάθηση είναι καλύτερη όταν δεν υπάρχει περιττό 

γραφικό κείµενο ή ήχος 

Έκφραση Η µάθηση είναι καλύτερη µε τη χρήση  κινούµενων 

σχεδίων και αφήγησης παρά µε τη χρήση κινούµενων 

σχεδίων και κειµένου 

Πλεονασµός Η µάθηση είναι καλύτερη µε τη χρήση  κινούµενων 

σχεδίων και αφήγησης παρά µε τη χρήση κινούµενων 

σχεδίων, αφήγησης  και κειµένου 

Ατοµικές 

διαφορές 

Οι παραπάνω επιπτώσεις των αρχών είναι 

επικρατέστερες για µαθητές χαµηλού µορφωτικού 

επιπέδου και µεγάλης χωρικής διασποράς παρά σε 

χρήστες υψηλού µορφωτικού επιπέδου και µικρής 

χωρικής διασποράς. 

Πίνακας 4.2 – Αρχές συγκράτησης και µεταδοτικότητας 
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Στον ∆ιδακτικό Σχεδιασµό, ο σκοπός των πολυµέσων δεν είναι µόνο η 

ενσωµάτωση πολλαπλών µέσων, η εισαγωγή εφέ ή η αύξηση της 

πολυπλοκότητας (που µπορεί να αποσπάσει τον µαθητή από την εκµάθηση). Θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί το µέσο που παρουσιάζει συγκεκριµένο πλεονέκτηµα 

και να συνδυαστεί µε άλλα µέσα ώστε η πιθανή µάθηση να είναι 

αποτελεσµατικότερη σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση ενός µόνο µέσου. Ο 

ακόλουθος πίνακας επιδεικνύει πώς οι διαφορετικοί τύποι µέσων µπορούν να 

υποστηρίξουν τους διαφορετικούς σκοπούς. [21] 

Σκοπός Τύποι µέσων και εργαλεία 

Πλοήγηση Κουµπιά, σύνδεσµοι, χάρτες εικόνων, 

χάρτης κόµβου, πίνακας περιεχοµένων, 

δένδρο πλοήγησης, αναζήτηση, βοήθεια 

Επεξήγηση, τεκµηρίωση, αφήγηση Κείµενο (επεξήγηση, οδηγίες χρήσεις, 

κείµενο αφήγησης) 

Προβολή µοντέλων, 

παραδειγµάτων, αναπαραστάσεων 

Εικόνα 

∆ιάγραµµα 

Σύλληψη οθόνης 

Σχήµα 

Μοντέλο διαδικασιών 

Παρουσίαση ποσοτικών και 

ποιοτικών σχέσεων 

Εννοιολογικός χάρτης 

Γράφηµα 

Γράφος 

Παρουσίαση αλλαγών στο χρόνο Κινούµενα σχέδια 

Εφαρµογή 

Βίντεο 

Προσοµοίωση 

Παρουσίαση κρυφών εννοιών Γραφικές αναλογίες 

Κινούµενα σχέδια 

Πρακτική εξάσκηση Προσοµοίωση 

Πίνακας 4.3 – Τύποι µέσων και χρήση τους 
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4.1. Πρακτικά µειονεκτήµατα των πολυµέσων 

Τα πολυµέσα απαιτούν υπολογιστές υψηλών δυνατοτήτων. Ο ήχος, οι εικόνες, η 

κίνηση, και ιδιαίτερα το βίντεο, επιβραδύνουν τη λειτουργία του υπολογιστή 

χαµηλών δυνατοτήτων ή δεν εκτελούνται καν. Σε αντίθεση µε τα απλά αρχεία 

κειµένων που δηµιουργούνται µε επεξεργασία κειµένου, τα πακέτα πολυµέσων 

απαιτούν υπολογιστές καλής ποιότητας. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα δηµιουργίας 

διδακτικού υλικού πολυµέσων είναι ότι µπορεί να µην είναι προσιτό σε ένα 

µεγάλο τµήµα χρηστών εάν αυτοί δεν έχουν πρόσβαση στις «ικανές» µηχανές. 

Για αυτό το λόγο, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού πρέπει να 

σκεφτούν πολύ προσεκτικά για τον τύπο των πολυµεσικών στοιχείων που πρέπει 

να ενσωµατωθούν στις εφαρµογές και να περιλάβουν µόνο εκείνα που έχουν 

σηµαντική αξία. 

Τα πολυµέσα έχουν επίσης άλλες αδυναµίες. Ενώ οι υπερασπιστές αυτής της νέας 

τεχνολογίας είναι πολύ ενθουσιώδεις για τις δυνατότητες του, δεν εξετάζουν τα 

οικονοµικά και τεχνικά ζητήµατα. Η ανάπτυξη πολυµέσων είναι δύσκολη και η 

διαδικασία ανάπτυξης αποτελεσµατικών πολυµέσων παίρνει χρόνο. Ο χρόνος που 

ξοδεύεται στην ανάπτυξη ενός πολυµεσικού πακέτου απαιτεί χρήµατα και κάθε 

καθυστέρηση αυξάνει το αληθινό κόστος µιας διαλογικής εφαρµογής. [21] 

4.2. Πολυµέσα και µαθητές µε ειδικές ανάγκες 

Για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες, τα πολυµέσα µπορούν να προσφέρουν τη 

δυνατότητα να βελτιωθεί σηµαντικά η δυνατότητα πρόσβασης του µαθησιακού 

περιβάλλοντος επεκτείνοντας το περιβάλλον µάθησης στις ειδάλλως απρόσιτες 

περιοχές. Παράλληλα όµως. µια κακοσχεδιασµένη ή ακατάλληλη χρήση των 

πολυµέσων θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό ενός µαθητή µε ειδικές 

ανάγκες µαθητή από ένα πρόγραµµα µάθησης.  

Στο Web, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης περιεχοµένου και ηλεκτρονικής µάθησης που 

ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα πρόσβασης σε µαθητές µε ειδικές ανάγκες 

µαθητές ανατρέχουν στις οδηγίες (WCAG) του W3C Οι οδηγίες αυτές είναι τα de 

facto στάνταρτ για τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόµενο του Web. Επίσης 

παρέχεται και πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονται µεθοδολογίες αξιολόγησης 

ιστοτόπου και εργαλεία αυτόµατου ελέγχου της προσβασιµότητας. Η έκδοση 1.0 

του WCAG περιέχει µόνο τρία σηµεία που αφορούν τα πολυµέσα και στα οποία η 

κύρια πρόταση είναι για κάθε πολυµεσικό περιεχόµενο θα πρέπει εναλλακτικά να 
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παρέχεται κείµενο ή /και ηχητικό περιεχόµενο. Επεκτείνοντας τις προτάσεις του 

WCAG δύο βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται είναι:(Clark, 2002) 

• Συγχρονισµένοι τίτλοι κειµένων, που παρέχουν τον προφορικό και µη 

οµιλούµενο λόγο σε κείµενο, για τους ανθρώπους που είναι κωφοί ή 

βαρήκοοι.  

• Ηχητική περιγραφή που συγχρονίζεται µε τον κύριο ήχο ενός media clip. Η 

περιγραφή επιτρέπει στους ανθρώπους που δεν µπορούν να δουν το clip, 

να καταλάβουν το περιεχόµενό του µέσω της παροχής προφορικών 

περιγραφών των βασικών οπτικών γεγονότων που δεν γίνονται αντιληπτά 

από την κύρια ηχητική πηγή. 

Ένα ακόµη επιθυµητό χαρακτηριστικό είναι οι συγχρονισµένες µεταφράσεις του 

προφορικού περιεχοµένου στη νοηµατική και αφορά στα άτοµα των οποίων 

αρχική γλώσσα είναι η νοηµατική και παρουσιάζουν δυσκολία στο διάβασµα του 

κειµένου επί της οθόνης. Πρέπει βεβαίως να ληφθεί υπόψη η εργασία που 

απαιτείται για να παραχθεί και να δηµοσιευτεί µια συγχρονισµένη µετάφραση. 

Άλλες απαιτήσεις προσβασιµότητας για τα πολυµέσα περιλαµβάνουν την ανάγκη 

να εξασφαλιστεί λειτουργικότητα του πληκτρολογίου, για να επιτρέψει στους 

ανθρώπους που για λόγους οπτικούς ή κινητικότητας δυσκολεύεται να 

χρησιµοποιήσει το ποντίκι. 

"Η δύναµη του παγκόσµιου ιστού Web είναι η καθολικότητά του. 

Η πρόσβαση για τον καθένα, ανεξαρτήτως ανικανότητας, αποτελεί θεµελιώδες 

ζήτηµα." Tim Berners-Lee, W3C ∆ιευθυντής και Εφευρέτης του Παγκόσµιου 

ιστού (World Wide Web). [22] 

4.3. Πολυµέσα και κωφοί 

Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές για κωφούς ή βαρήκοους, δοµούνται µε ένα ισχυρό 

στοιχείο των πολυµέσων, τον ήχο, σε καθολική ή µερική απουσία. Η 

αλληλεπίδραση χρήστη – προγράµµατος µε βάση το στοιχείο αυτό είναι µειωµένη 

ή ανύπαρκτη. Για να αντισταθµιστεί το προηγούµενο πρόβληµα, αυξάνεται η 

οπτική πληροφορία, η οποία πρέπει να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερο την 

έλλειψη της ηχητικής πληροφορίας. Η οπτική πληροφορία για το σκοπό αυτό, 

πρέπει να διακρίνεται από την υψηλή της ποιότητα και την απόλυτη σχέση της µε 

το περιεχόµενο (Peek & Jans, 1985). Εν τούτοις, αν από την εφαρµογή 
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παράγονται και ακουστικά σήµατα, αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτουν τη 

ζώνη συχνοτήτων των ακουστικών βαρηκοΐας (Παναγιωτακόπουλος, 2003). 

Μια εκπαιδευτική εφαρµογή για Κωφούς, η οποία µπορεί να βρεθεί σε διάφορες 

καταστάσεις πρέπει απαραίτητα να ειδοποιεί µε οπτικό σήµα το χρήστη για την 

τρέχουσα κατάστασή της. Έτσι µόνο, θα µπορέσει να αντιληφθεί ο χρήστης, π.χ. 

αν απαιτείται κάποια ενέργεια εκ µέρους του. Αν µάλιστα, για τη διεξαγωγή 

κάποιας ενέργειας υπάρχει χρονικός περιορισµός, αυτό θα πρέπει να είναι 

απολύτως εµφανές, π.χ. µε µια γραµµή προόδου. 

Η εικόνα βίντεο µπορεί επίσης, να παίξει σηµαντικό ρόλο και να µεταφέρει 

εικονικά στοιχεία από το περιβάλλον στην οθόνη του υπολογιστή (Hofstetter, 

1995; Boyle, 1997). Σηµειώνεται εδώ, πως οι Κωφοί µαθητές, είναι µαθητές 

συνήθως µε διαφορετική «πρώτη» γλώσσα, αφού στην πλειοψηφία τους, 

κατακτούν πρώτα τη Νοηµατική Γλώσσα, την οποία χρησιµοποιούν για να 

µάθουν στη συνέχεια την οµιλούµενη / γραπτή γλώσσα. Η Νοηµατική Γλώσσα, 

ως οπτική γλώσσα, µπορεί να συµπεριληφθεί µε τη βοήθεια λογισµικού 

πολυµέσων (κυρίως µε βίντεο) στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Έτσι, οι 

υπολογιστές µπορούν πλέον να συνδέσουν την οπτική παρουσίαση της 

πληροφορίας µε τη γραπτή αναπαράστασή της, εξασφαλίζοντας στους Κωφούς 

εύκολη πρόσβαση στη γνώση (Elsendoorn & Lampropoulou, 1997). [14] 



 45 

5. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

5.1. Κείµενο 

Το κείµενο αποτελεί το πλέον παραδοσιακό, το πλέον διαδεδοµένο και το πλέον 

ισχυρό µέσο µετάδοσης πληροφοριών και γνώσεων. 

Το κείµενο υπεισέρχεται σε πολλές εφαρµογές ως λίαν ισχυρή συνιστώσα (όπως 

για παράδειγµα σε µια πολυµεσική εγκυκλοπαίδεια) και σε άλλες σε πολύ 

µικρότερες ποσότητες.  

Το κείµενο µπορεί, να εξεταστεί µε δυο κατηγορίες κριτηρίων: από την άποψη 

της µορφής (εµφάνιση αλλά και γραµµατικά, συντακτικά χαρακτηριστικά του) και 

από την άποψη του περιεχοµένου του (γλωσσολογικά, σηµειολογικά, ιδεολογικά 

κλπ χαρακτηριστικά του). Η γενική άποψη είναι ότι το κείµενο πρέπει να είναι 

σαφές (περιεχόµενο) και ευκρινές (µορφή). Για πολλούς ερευνητές το κείµενο 

πρέπει επίσης να είναι σύντοµο για να µην «υπερφορτωθεί» ο αναγνώστης – 

αλλά τούτο συνιστά µια επικίνδυνη τακτική. 

Ως προς τη µορφή του, το κείµενο µιας πολυµεσικής εφαρµογής πρέπει να 

υπακούει στους γενικούς εργονοµικούς κανόνες που διέπουν και το έντυπο 

κείµενο: γράµµατα ευανάγνωστα, µε τις σωστές αποστάσεις µεταξύ χαρακτήρων, 

λέξεων και σειρών και µε τη χρήση των συνήθων τεχνικών για την έµφαση 

(κείµενο υπογραµµισµένο, έντονο, µε µεγαλύτερο µέγεθος κ.ά.). Τόσο από 

γραµµατική όσο και από συντακτική άποψη, τα κείµενα µιας εφαρµογής πρέπει 

να είναι αυστηρά ελεγχόµενα από ειδικούς – όπως ακριβώς ισχύει και στα έντυπα 

κείµενα. 

Γλώσσα – Ορολογία 

Τα κείµενα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και γραµµένα σε γλώσσα απλή και 

κατανοητή. Το λεξιλόγιο να είναι πλούσιο και οµοιογενές. Να υπάρχει συντακτική 

και γραµµατική συνέπεια και να αποφεύγονται µακρές προτάσεις. Η χρήση 

ορολογίας σχετική µε τους υπολογιστές, ειδικά στις οδηγίες προς το µαθητή, 

πρέπει να αποφεύγεται. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται τεχνικοί όροι χωρίς να 

επεξηγούνται. 

Γλωσσάριο όρων 

Το γλωσσάριο πρέπει να είναι ένα είδος τεχνικού λεξικού, ένα ιδιαίτερο τµήµα 

δηλαδή της εφαρµογής, το οποίο όµως να είναι εύκολα προσπελάσιµο από όλα 
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τα τµήµατά της και στο οποίο να δίνονται συνοπτικοί ορισµοί των τεχνικών ή 

ιδιαίτερων όρων και φράσεων που παρουσιάζονται µέσα στην εκπαιδευτική 

εφαρµογή. Οι ορισµοί αυτοί δεν είναι απαραίτητο να είναι µόνο γραπτοί, αλλά 

µπορούν να περιλαµβάνουν και εικόνες, βίντεο, κινούµενες εικόνες. Αν είναι 

δυνατόν, το γλωσσάριο θα πρέπει να παραπέµπει και στα αντίστοιχα τµήµατα του 

κειµένου στα οποία αναφέρονται οι όροι αυτοί. 

Στις παρακάτω εικόνες εµφανίζονται δυο διαφορετικά δείγµατα γλωσσάριου, από 

τις εφαρµογές «∆ιανύσµατα στη Φυσική και τα Μαθηµατικά» (του υποέργου 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ της Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ) και ∆ΕΛΥΣ (του υποέργου ΝΑΥΣΙΚΑ της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ): 

 

Εικόνα 5.1 – Λεξικό λογισµικού ∆ΕΛΥΣ 
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Εικόνα 5.2 – Λεξικό λογισµικού ∆ιανύσµατα στη Φυσική και τα Μαθηµατικά 

Παρουσίαση κειµένου, συµβόλων, κ.λ.π. 

Για να είναι το κείµενο ευανάγνωστο θα πρέπει, µε ορθολογικό τρόπο να γίνεται 

χρήση διαφορετικών γραµµατοσειρών, µεγεθών γραµµάτων και χρωµάτων. 

Επίσης, θα πρέπει να γίνεται οµοιόµορφη χρήση συµβόλων, εικονιδίων, πινάκων 

και σχεδίων και να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των παραµέτρων 

παρουσίασης των διαφόρων µέσων. Η τοποθέτηση των στοιχείων στην οθόνη θα 

πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην κόβονται ή να µην 

παραποιούνται. 

5.2. Χρήση πολυµεσικών στοιχείων 

Η χρήση των λοιπών πολυµεσικών στοιχείων, εκτός κειµένου, υπακούει σε µια 

γενική αρχή που επιτάσσει την παρουσίαση µόνο σχετικών πληροφοριών: ο 

µαθητής δε θα πρέπει να “βοµβαρδίζεται” µε κείµενα, εικόνες, διαγράµµατα, 

κ.λπ., µέσα από τα οποία θα πρέπει να «ανασύρει» την πληροφορία που είναι 

σχετική µε την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει ή τη διαδροµή που πρέπει να 

ακολουθήσει. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται πρέπει να είναι οι πλέον 

απαραίτητες και σχετικές µε την τρέχουσα δραστηριότητα. Επίσης πρέπει να 

προβλεφθεί µέγεθος γραµµάτων τέτοιο ώστε, σε ενδεχόµενη προβολή σε οθόνη, 

το κείµενο να µπορεί να διαβάζεται από όλους τους µαθητές. 
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Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες παραγράφους, πολύ συχνά µοιάζει ως η 

διεπαφή και τα εικονικά στοιχεία µιας εφαρµογής να είναι πιο σηµαντικά από το 

περιεχόµενό της. Οι προδιαγραφές λοιπόν του εκπαιδευτικού λογισµικού πρέπει 

να διευκρινίζουν ότι ο υπερβολικός αριθµός πολυµεσικών στοιχείων ανά οθόνη 

µπορεί να αποπροσανατολίσει, τουλάχιστον µερικώς, ορισµένους από τους 

µαθητές. Η ύπαρξη πολυµεσικών στοιχείων πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά 

και µόνο διδακτικούς στόχους. 

Σελίδα τίτλου (Splash screen) 

H σελίδα τίτλου αποτελεί ένα είδος ταυτότητας, χαρακτηριστικού στυλ µιας 

εφαρµογής. Ο ρόλος της είναι πληροφοριακός, καθώς ενηµερώνει το χρήστη για 

γενικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής όπως το είδος της, το αντικείµενο µε το 

οποίο ασχολείται, την εταιρεία ή το φορέα που την κατασκεύασε και άλλες 

σχετικές πληροφορίες. 

Πολλές φορές υπάρχει η τάση για εισαγωγή πολλών στοιχείων στη σελίδα τίτλου 

– όπως εικόνων, βίντεο, ήχων – οι οποίοι απαιτούν πολλούς πόρους και 

καθυστερούν σηµαντικά την είσοδο στο ουσιαστικό µέρος της εφαρµογής. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή πρέπει οπωσδήποτε να δίνει στο χρήστη την 

ευκαιρία να αποφύγει, να παρακάµψει (skip) τη σελίδα. Αυτό πρέπει να γίνεται 

είτε µε κάποιο συγκεκριµένο button είτε αυτόµατα µε το κλικ του ποντικιού. 

Πρέπει ακόµη, µε εντελώς ανάλογο τρόπο, να δίνει την ευκαιρία στο χρήστη, µε 

έναν απλό τρόπο, να εγκαταλείψει την εφαρµογή, αν το επιθυµεί. 

Σε άλλες περιπτώσεις η σελίδα τίτλου δεν παραπέµπει κατευθείαν στο διδακτικό 

µέρος της εφαρµογής, αλλά δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να περιηγηθεί σε 

άλλες περιοχές της εφαρµογής, που συνήθως έχουν έναν ενηµερωτικό ρόλο. Για 

παράδειγµα, αν η εφαρµογή είναι κατασκευασµένη στα πλαίσια ενός οργανισµού, 

τότε υπάρχει η δυνατότητα µιας σύντοµης παρουσίασης του οργανισµού, µε 

κείµενο, εικόνες, βίντεο, ή αν πρόκειται για εταιρεία που παράγει λογισµικό 

µπορούν να παρουσιάζονται επιδείξεις (demos) και άλλων λογισµικών. 

Εισαγωγή και στυλ, οργάνωση της εφαρµογής 

Ένα αρχικό εισαγωγικό σηµείωµα, µετά τη σελίδα τίτλου, στο οποίο να δίνονται 

µερικές πληροφορίες γενικής φύσεως στο χρήστη είναι απαραίτητο. Τέτοιου 

είδους πληροφορίες µπορούν να είναι σχετικές µε το σκοπό και τους στόχους του 
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προγράµµατος, τις προαπαιτούµενες γνώσεις για την παρακολούθησή του και 

γενικότερα ό,τι µπορεί να είναι χρήσιµο για τον χρήστη. 

Η παρουσίαση της σχετικής σελίδας δίνει επίσης µια ιδέα για το γενικό «στυλ» 

της εφαρµογής. 

Περιεχόµενα 

Ο πίνακας περιεχοµένων µπορεί όχι απλώς να παρέχει έναν κατάλογο προς το 

χρήστη, αλλά και τους αντίστοιχους υπερδεσµούς.  

Η χρήση προηγµένων τεχνικών επιτρέπει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών 

και υπηρεσιών – όπως την πρόσβαση σε ορισµένα µόνο κεφάλαια (ανάλογα µε το 

προφίλ του χρήστη) ή υποδείξεις, µε κατάλληλο τρόπο, για τα κεφάλαια τα οποία 

ο χρήστης είχε ήδη µελετήσει στο παρελθόν – και εποµένως είναι περιττό να 

µελετήσει εκ νέου. 

Έξοδος 

Η έξοδος πρέπει να είναι πάντοτε µια από τις προτεινόµενες επιλογές προς το 

χρήστη. Σε πολλές εφαρµογές, µετά την επιλογή της εξόδου, παρουσιάζονται στο 

χρήστη οι συντελεστές της εφαρµογής. 

Είναι προφανές ωστόσο ότι αν ο χρήστης δεν επιθυµεί να πληροφορηθεί για τους 

συντελεστές, να του παρέχεται η δυνατότητα παράκαµψης του σχετικού 

τµήµατος και άµεσης, οριστικής εξόδου από την εφαρµογή. 

Οδηγίες χρήσης 

Σε πολλές εφαρµογές η χρήση των πλήκτρων πλοήγησης, οι λίστες επιλογής 

(menus) ή τα άλλα στοιχεία της διεπαφής του χρήστη όπως και η γενικότερη 

λειτουργία του προγράµµατος δεν είναι προφανή, ή τουλάχιστον δεν είναι 

προφανή στον αρχάριο χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, ειδικότερα αν οι 

ενδεχόµενοι χρήστες δεν είναι ήδη εξοικειωµένοι µε πολυµεσικές εφαρµογές, 

είναι σκόπιµη η ύπαρξη µιας ιδιαίτερης σελίδας µε γενικές οδηγίες χρήσης του 

λογισµικού. 

Οι οδηγίες αυτές πρέπει να έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά: 

• Να είναι απλές και σύντοµες 

• Να είναι σχετικές µε την εφαρµογή και δραστηριότητες που πρόκειται να 

πραγµατοποιήσει ο χρήστης και µάλιστα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 



 50 

• Να δίνουν τη δυνατότητα στον πεπειραµένο χρήστη να τις αποφύγει ή να τις 

εγκαταλείψει όποτε θέλει 

• Να είναι προσπελάσιµες από όλη την εφαρµογή 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η βοήθεια για το ρόλο των διαφόρων χειριστηρίων 

(όπως των πλήκτρων) µπορεί να παρέχεται στο χρήστη µε άµεσο τρόπο, µε 

χρήση βοήθειας η οποία εµφανίζεται αυτόµατα όταν ο δροµέας πλησιάζει ένα 

χειριστήριο. 

5.3. Στοιχεία της διεπαφής συστήµατος και χρήστη 

Σύµφωνα µε τις αρχές της εργονοµίας, το περιβάλλον πρέπει να είναι 

λειτουργικό, δηλαδή απλό και συνεπές. Τούτο σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι τα 

χρησιµοποιούµενα σύµβολα είναι εύκολα κατανοητά και έχουν πάντοτε το ίδιο 

νόηµα, όταν εµφανίζονται σε διαφορετικά «σηµεία» του λογισµικού. 

Ως προς τη χρήση πολυµέσων, θα πρέπει να υπάρχει συµπληρωµατικότητα, 

συνοχή, συγχρονισµός και ισορροπία µεταξύ των διαφόρων µέσων παρουσίασης 

πληροφοριών. Στη διαδικασία στήριξης και ενίσχυσης της µάθησης πρέπει να 

επιδιώκεται ποιοτική και όχι ποσοτική χρήση γραφικών, ήχων, κλπ. µε 

ιδιαίτερη προσοχή στην αισθητική αρτιότητα του προϊόντος. Η κατάχρηση των 

ιδιαίτερα εντυπωσιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία των 

πολυµέσων εµπεριέχει τον κίνδυνο να µετατραπεί ο µαθητής σε θεατή και 

παθητικό δέκτη. Πρέπει να γίνεται χρήση (όταν είναι απαραίτητο) καθαρών 

εικόνων και βίντεο, σωστά πλαισιωµένων για να είναι τα µηνύµατα αντιληπτά 

από το χρήστη. Η θέση και η κίνηση θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το µήνυµα 

που δίνεται στο χρήστη. Επιπλέον, η παρακολούθησή των κινουµένων σχεδίων 

και του βίντεο πρέπει να είναι ελεγχόµενη. Επίσης όταν είναι απαραίτητο να 

γίνεται και χρήση ήχου υψηλής ποιότητας (όχι διακεκοµµένες λέξεις ή φράσεις, 

όχι εξασθένηση ήχου, ούτε θόρυβος, σωστή ταχύτητα, σωστή γλώσσα και 

προφορά).  

Συχνά το µέσον τείνει να γίνει το µήνυµα. Συχνά δηλαδή οι πολυµεσικές 

δυνατότητες, η ύπαρξη πολλών χρωµάτων, video, κινούµενων εικόνων µοιάζει 

να είναι αυτοσκοπός, χρησιµοποιούνται χωρίς να εξυπηρετούν καµία διδακτική 

σκοπιµότητα, κανένα µαθησιακό στόχο.  

Παρουσίαση µηνυµάτων: τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο χρήστη, ειδικά σε 

περιπτώσεις λάθους, θα πρέπει να είναι κατανοητά και να τον καθοδηγούν.  
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Επιστροφή πληροφορίας: η επιστροφή πληροφορίας πρέπει να είναι πάντοτε 

εποικοδοµητική και υποστηρικτική έτσι ώστε να βοηθάει το µαθητή. 

Το πρόβληµα των µηνυµάτων από το λογισµικό προς το χρήστη είναι ένα 

δυσεπίλυτο πρόβληµα: όσο περισσότερο ανοιχτό είναι το πρόγραµµα τόσο πιο 

δύσκολο είναι να ερµηνεύσει τις προθέσεις του χρήστη και να τον καθοδηγήσει. 

Στην πραγµατικότητα η διερµηνεία των προθέσεων του χρήστη απαιτεί ακριβώς 

τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοηµοσύνης. Για παράδειγµα, σε ένα πρόγραµµα 

υπολογισµού του µέσου όρου, αν δεν υφίστανται δεδοµένα, για κάποιο λόγο, 

τότε το πρόγραµµα εκτελώντας τον τύπο ΑΘΡΟΙΣΜΑ/ΠΛΗΘΟΣ θα δώσει ένα 

µήνυµα του τύπου λάθος διαίρεσης δια του µηδενός (αφού ΠΛΗΘΟΣ=0) – 

γεγονός το οποίο βέβαια για να γίνει αντιληπτό από το χρήστη, πρέπει ο 

τελευταίος να γνωρίζει τη λογική της λειτουργίας του προγράµµατος. Σε άλλες 

περιπτώσεις το µήνυµα µπορεί να είναι ακόµη πιο δύσκολο να ερµηνευθεί. 

Με άλλα λόγια, το µήνυµα µπορεί να είναι τυπικά ορθό, αλλά να µη βοηθάει το 

χρήστη.  

Σηµαντικός είναι επίσης και ο ρόλος των µηνυµάτων που λειτουργούν 

επεξηγηµατικά ή πληροφοριακά (χωρίς να αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη σε κάποιο 

λάθος προγραµµατιστικό ή άλλο): 

 

Εικόνα 5.3 – Μήνυµα πληροφόρησης λογισµικού ∆ΕΛΥΣ 
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Από τα στοιχεία της διεπαφής χρήστη σηµαντικότερα όλων είναι ίσως εκείνα τα 

οποία αφορούν στον έλεγχο της εφαρµογής, αυτά δηλαδή που χρησιµοποιούνται 

από το χρήστη προκειµένου να ελέγξει την εφαρµογή.  

Τα πλέον συνήθη από τα στοιχεία αυτά είναι  

• τα πλήκτρα (buttons),  

• οι κατάλογοι επιλογών (menus),  

• οι αναδυόµενοι κατάλογοι επιλογών (pop-up menus),  

• οι κατάλογοι επιλογών πλήρους οθόνης (full-screen menus),  

• οι γραπτές εντολές (typed commands),  

• οι ενεργές-λέξεις και οι ενεργές-εικόνες (hot words, hot icons, hot pictures),  

• οι ράβδοι κύλισης και οι ολισθητήρες (scroll bars, sliders),  

• οι παλέτες και οι εργαλειοθήκες (palettes, toolbars, toolboxes) καθώς και  

• οι υπερδεσµοί (hyperlinks).  

Κάθε κατηγορία από αυτές έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και καθώς οι 

ανάγκες των χρηστών µπορούν να είναι ποικίλες, είναι ίσως προτιµότερο να 

συνυπάρχουν περισσότερα από ένα στοιχεία διεπαφής µε το ίδιο αποτέλεσµα. Για 

παράδειγµα είναι σύνηθες οι εντολές να υπάρχουν ως επιλογές καταλόγων και 

ταυτόχρονα και ως εικονίδια αλλά και ως συντοµεύσεις (short cuts) που 

χρησιµοποιούνται κυρίως από πεπειραµένους χρήστες. 

Από τη µεριά της εφαρµογής σηµαντικά στοιχεία είναι οι ενδεχόµενες µεταβολές 

των αντικειµένων της εφαρµογής (αν υπάρχουν) τα γραπτά ή εικονικά 

µηνύµατα, οι µορφές του δροµέα. 

Υπερδεσµοί (hyperlinks): οι υπερδεσµοί αποτελούν ένα από τα πλέον 

δηµοφιλή συστατικά τόσο των πολυµεσικών αυτόνοµων πολυµεσικών 

εφαρµογών, όσο και των ιστοσελίδων. Αποτελούν κατά κύριο λόγο χειριστήρια 

πλοήγησης, µε µεγάλη ισχύ καθώς επιτρέπουν τη διασύνδεση πληροφοριών µε 

ποικίλα κριτήρια, ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη. Οι υπερδεσµοί 

λειτουργούν κυρίως µέσω κειµένων, αλλά υπάρχουν οι δυνατότητες υπερδεσµών 

και µέσω εικόνων. Η χρήση τους απαιτεί ωστόσο µια σχετική προκαταρκτική 

εξέταση, καθώς υπάρχει συχνά η τάση ενσωµάτωσης πολλών υπερδεσµών σε µια 

σελίδα, µε αποτέλεσµα την αύξηση της πολυπλοκότητας της. 



 53 

Hot Words: Τα Hot Words αποτελούν όρους µέσα στο κείµενο οι οποίοι 

λειτουργούν ως υπερδεσµοί, που δεν παραπέµπουν σε άλλες ηλεκτρονικές 

σελίδες, αλλά λειτουργούν τοπικά. ∆ηλαδή η ενεργοποίηση τους  (µε κλικ) 

ανοίγει ένα τοπικό παράθυρο το οποίο περιέχει τις σχετικές πληροφορίες και στη 

συνέχεια εξαφανίζεται (συνήθως µε ένα δεύτερο κλικ) αφήνοντας και πάλι τη 

σελίδα στην προηγούµενη κατάστασή της. Στο παρακάτω παράδειγµα, η λέξη 

Windows αποτελεί hot word και η ενεργοποίησή της προκαλεί το άνοιγµα ενός 

µικρού τοπικού παραθύρου µε ένα επεξηγηµατικό κείµενο. 

Πλήκτρα: Θεωρούνται ως τα πλέον «φιλικά προς το χρήστη» στοιχεία. Η 

λειτουργία τους επισηµαίνεται συνήθως είτε από το ιδιαίτερο εικονίδιο που τα 

παριστάνει είτε από την επιγραφή που φέρουν (caption). Ο ρόλος κάθε πλήκτρου 

πρέπει να είναι σαφής και επιπλέον να είναι ορατή η ενδεχόµενη επιλογή τους 

από το χρήστη (µε αλλαγή χρώµατος, τρισδιάστατα σχήµατα, ή µε «φωτισµό» 

τους). Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται ευρέως για την πλοήγηση του χρήστη, 

δηλαδή για να µπορεί ο χρήστης να επιλέξει το τµήµα της εφαρµογής στο οποίο 

θα µεταβεί. 

Κατάλογοι επιλογών: Οι κατάλογοι επιλογών πλήρους οθόνης υπήρξαν µέχρι 

πρόσφατα µια πολύ διαδεδοµένη επιλογή για την κατασκευή πολυµεσικών 

εφαρµογών. Πρόκειται ουσιαστικά για πλήκτρα µε κείµενο τα οποία ο χρήστης 

µπορεί να επιλέξει ακόµη και χωρίς ποντίκι.  

Αυτό το είδος καταλόγων επιλογών χρησιµοποιήθηκε ευρέως κυρίως στα 

περιβάλλοντα πριν από την ανάπτυξη των γραφικών περιβαλλόντων – περίπου 

δηλαδή έως της αρχές της δεκαετίας του 1990.  

Η επιλογή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου, 

είτε µε τη βοήθεια του ποντικιού. 

Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι το µέγεθος τους, το οποίο αποτελεί 

ταυτόχρονα πλεονέκτηµα και µειονέκτηµα. Το µέγεθος τους απαιτεί κατά κανόνα 

τη διάθεση µιας ολόκληρης σελίδας και άρα οι κατάλογοι αυτού του είδους δεν 

είναι άµεσα διαθέσιµοι στο χρήστη. Η ύπαρξη πολλαπλών καταλόγων αυτού του 

τύπου, µπορεί εξάλλου να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά. Ωστόσο το 

µέγεθος τους επιτρέπει την παροχή και άλλων πληροφοριών – όπως για 

παράδειγµα τη γνωστοποίηση στο χρήστη των επιλογών που έχει ήδη 

πραγµατοποιήσει στο παρελθόν. 
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Οι σύγχρονοι κατάλογοι επιλογών λειτουργούν κατά το γνωστό τρόπο των 

παραθυρικών – γραφικών περιβαλλόντων: 

Αυτό, το σύγχρονο είδος καταλόγων επιλογής παρουσιάζει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα έναντι των καταλόγων της προηγούµενης κατηγορίας. ∆εν 

καταλαµβάνουν χώρο, καθώς εµφανίζονται µόνο όταν ο χρήστης επιθυµεί να 

πραγµατοποιήσει µία επιλογή και οι  αναδυόµενοι κατάλογοι επιλογών δεν είναι 

ορατοί – έως τη στιγµή της επιλογής. Επίσης η δυνατότητα ιεράρχησης επιτρέπει 

την επιλογή από πολύ µεγάλους υποκαταλόγους – ιεραρχικά δοµηµένους. Οι 

τµηµατικές σελίδες (frames) χρησιµοποιούνται κυρίως στις ιστοσελίδες. 

Οι συνήθεις µέθοδοι για τον έλεγχο του προγράµµατος βασίζονται στη χρήση του 

ποντικιού, του joystick, του δακτύλου (µε ειδική οθόνη ευαίσθητη στην αφή – 

απτική διεπαφή) και του πληκτρολογίου. 

Εκτός του πληκτρολογίου, οι υπόλοιπες συσκευές λειτουργούν µε την ίδια αρχή 

της δείξεως: ο χρήστης δείχνει ένα σηµείο της και το σύστηµα λαµβάνει την 

αντίστοιχη εντολή. 

Το πληκτρολόγιο λειτουργεί µε δυο διαφορετικούς τρόπους: ορισµένα πλήκτρα ή 

συνδυασµοί πλήκτρων (όπως τα βέλη, το πλήκτρο διαφυγής – escape – ο 

συνδυασµός ctrl-S για την αποθήκευση) αποτελούν είδη εντολών και σε 

ορισµένες περιπτώσεις απαιτούνται γραπτές εντολές – λέξεις ή φράσεις. Το 

πληκτρολόγιο τείνει να περιθωριοποιηθεί ως περιφερειακό για τον έλεγχο µιας 

εφαρµογής – αν και πολλοί πεπειραµένοι χρήστες δείχνουν να προτιµούν τη 

χρήση συντοµεύσεων από το ποντίκι. 

Συµπερασµατικά το περιβάλλον διεπαφής θα πρέπει:  

• Να διαθέτει υψηλό βαθµό ευχρηστίας.  

• Να διατηρεί το συνηθισµένο τρόπο χειρισµού τον οποίο ο χρήστης ήδη έχει 

µάθει εργαζόµενος µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

• Να διαθέτει υψηλό βαθµό λειτουργικότητας. 

• Να φροντίζει ώστε η παρουσίαση του περιεχοµένου να γίνεται µε τον 

ενδεδειγµένο τρόπο. 

• Να διατηρεί στοιχεία πρωτοτυπίας. 

• Να κρατά–κατά το δυνατόν–αµείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη. 
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• Να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει τον τρόπο (δηλαδή να επιλέγει 

το µέσο ή τα µέσα) παρουσίασης της πληροφορίας. 

Για τη διατήρηση της εργονοµίας στην εµφάνιση και πλοήγηση θα πρέπει: 

• Τα χειριστήρια να διαθέτουν εργονοµία σε σχέση µε τη µορφή, µε τη θέση και 

µε τον τρόπο λειτουργίας τους. 

• Να διατηρείται η συµβατότητα στη λειτουργία της εφαρµογής σε σχέση µε το 

λειτουργικό σύστηµα. 

• Τα χειριστήρια να είναι ευθυγραµµισµένα και οµαδοποιηµένα σε συγκεκριµένο 

σηµείο της εικόνας της οθόνης. 

• Ο χρήστης πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του 

λογισµικού– µε 3 το πολύ κινήσεις. 

• Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες προς τον χρήστη για τον τρόπο 

λειτουργίας της εκπαιδευτικής εφαρµογής. 

• Ο ήχος και άλλα στοιχεία πολυµέσων πρέπει να χρησιµοποιούνται όχι για 

εντυπωσιασµό αλλά για να τονίσουν στοιχεία του περιεχοµένου. [12] 

5.4. Επιλογή των µέσων 

Για την αποτελεσµατικότερη χρήση πολυµέσων έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες 

και έχουν εξαχθεί χρήσιµα συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότερη χρήση 

των πολυµέσων ώστε να επιτελέσουν τον εκπαιδευτικό σκοπό τους. Σε 

οποιαδήποτε µαθησιακή λειτουργία, τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες που θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και περιλαµβάνουν τα χαρακτηριστικά (α) του 

υλικού, (β) του µαθητή, (γ) της µαθησιακής διαδικασίας, και (δ) των 

διαγωνισµάτων για την αξιολόγηση του µαθησιακού αποτελέσµατος. 

5.4.1. Το υλικό 

Τα χαρακτηριστικά του µαθησιακού υλικού µπορούν να επηρεάσουν σε µεγάλο 

βαθµό τη µάθηση. Αυτά περιλαµβάνουν τα µέσα, τη φυσική δοµή, τη 

ψυχολογική δοµή, την ακολουθία εννοιών και τη δυσκολία στην κατανόηση 

εννοιών (Bransford, 1978). Οι ακόλουθες αρχές προτείνουν τους τρόπους 

σχεδιασµού του µαθησιακού υλικού για να βελτιώσουν τη µάθηση. 

Χρήση του µέσου που µεταδίδει µε τον καλύτερο τρόπο την πληροφορία 
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Παρόλο που οι γνώµες διαφέρουν (π.χ., Clark, 1983; Mayer, 1997), 

περιορισµένες αποδείξεις προτείνουν τη χρήση συγκεκριµένων µέσων για τη 

µετάδοση συγκεκριµένου είδους πληροφορίας. 

Για τη συγκράτηση πληροφορίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το κείµενο 

φαίνεται να είναι καλύτερο από τον ήχο για την µετάδοση λεκτικής πληροφορίας. 

Επίσης αν το οπτικό κανάλι του µαθητή είναι απασχοληµένο, τότε θα ήταν πιο 

κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ακουστική πληροφορία παρά κείµενο. Το κείµενο 

θα ήταν καλύτερο όταν η λεκτική πληροφορία είναι λίστα από λέξεις (Severin, 

1967), οδηγίες (Sewell & Moore, 1980), τετράστοιχα ποιήµατα (Menne & Menne, 

1972), και συλλαβές δίχως νόηµα.  (Chan, Travers, & Van Mondfrans, 1965; Van 

Mondfrans & Travers, 1964). Ωστόσο, µια έρευνα (Van Mondfrans & Travers, 

1964) έδειξε ότι δεν υπάρχουν µαθησιακές διαφορές µεταξύ των ακουστικών 

λέξεων και αυτών βασισµένων σε κείµενο. Επίσης όταν το οπτικό κανάλι του 

µαθητή είναι απασχοληµένο, είναι καλύτερο να χρησιµοποιείται λεκτική 

πληροφορία µε τη χρήση ήχου παρά κειµένου. Αυτή η κατάσταση συνήθως 

εµφανίζεται όταν παρουσιάζονται κινούµενα σχέδια µε ακουστική λεκτική 

πληροφορία συγχρόνως. 

Η εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, λέγεται κοινώς. Οι εικόνες φαίνεται να βοηθούν 

τους µαθητές να µαθαίνουν την πληροφορία πιο αποδοτικά σε σχέση µε το 

κείµενο. Αυτή η ανωτερότητα της εικόνας δείχνει να στέκει. Για παράδειγµα, 

εικόνες από κοινά αντικείµενα επαναφέρονται και αναγνωρίζονται καλύτερα από 

ότι τα ονόµατά τους (π.χ. Lieberman & Culpepper, 1965; Nelson, Reed, & 

Walling, 1976; Paivio & Csapo, 1969, 1973; Paivio, Rogers, & Smythe, 1968). 

Εξαιρέσεις φαίνεται να εµφανίζονται όταν τα αντικείµενα είναι αντιληπτά µε 

παρόµοιο τρόπο (π.χ. όλα τα ζώα) προκαλώντας σύγχυση κατά την αναγνώριση 

τους (Nelson et al., 1976), ή όταν τα αντικείµενα παρουσιάζονται τόσο γρήγορα 

που ο µαθητής δεν προλαβαίνει να δηµιουργήσει λεκτικές ταµπέλες για τις 

εικόνες (Paivio & Csapo, 1969). Επίσης οι εικόνες δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για τη µετάδοση αφηρηµένων εννοιών όπως η «ελευθερία» ή η 

«ποσότητα». 

Επίσης οι εικόνες φαίνεται να είναι καλύτερες από το κείµενο ή τις ακουστικές 

οδηγίες για τη µετάδοση χωρικής πληροφορίας. Όταν χρησιµοποιούνται όµως µε 

πιο πολύπλοκο τρόπο, τα προτερήµατα της εικόνας είναι πιο αδύνατα. 
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Συνοψίζοντας φαίνεται ότι κάποια µέσα µεταδίδουν συγκεκριµένα είδη 

πληροφορίας καλύτερα από ότι άλλα µέσα. Για τη µετάδοση λεκτικής 

πληροφορίας το κείµενο είναι καλύτερο από την ακουστική αφήγηση. Για την 

επαναφορά και την αναγνώριση αντικειµένων, οι εικόνες είναι 

αποτελεσµατικότερες από το κείµενο. Επίσης οι εικόνες φαίνεται να είναι 

αποδοτικότερες από το κείµενο και την αφήγηση για τη µετάδοση χωρικής 

πληροφορίας. 

Χρήση των πολυµέσων µε υποστηρικτικό και όχι διακοσµητικό τρόπο 

Για τη συγκεκριµένη αρχή υπάρχει µεγάλη εµπειρική υποστήριξη, ειδικά για τη 

χρησιµοποίηση εικόνων ως υποστήριξη της λεκτικής πληροφορίας. Η πληροφορία 

που παρουσιάζεται σε κάποιο µέσο θα πρέπει να υποστηρίζεται, σχετίζεται ή 

επεκτείνεται από πληροφορία που παρουσιάζεται από άλλο µέσο. ∆ιάφορες 

έρευνες δείχνουν ότι προσθέτοντας αρκετά σχετικές, υποστηρικτικές 

εικονογραφίες στο κείµενο ή στην ακουστική πληροφορία, η µάθηση γίνεται 

αποτελεσµατικότερη Τα αποτελέσµατα αυτά προτείνουν ότι η µερική παρουσία 

εικονογραφιών δεν βελτιώνει τη µάθηση λεκτικής πληροφορίας. Οι 

εικονογραφίες πρέπει να βοηθούν στην επεξήγηση της πληροφορίας που 

παρουσιάζεται λεκτικά. Φαίνεται ότι οι εικονογραφίες επιτρέπουν στους µαθητές 

να κατασκευάσουν γνωσιακούς συνδέσµους µεταξύ της λεκτικής και της 

εικονογραφηµένης πληροφορίας. (Paivio, 1971, 1986, 1991; Clark & Paivio, 

1991). Αυτή η διπλά κωδικοποιηµένη πληροφορία οδηγεί σε βελτιωµένη µάθηση 

(Mayer & Anderson, 1991; Najjar, 1995a; Paivio & Csapo, 1973). 

Συγχρονισµένη παρουσίαση πολυµέσων 

Η συγχρονισµένη παρουσίαση της λεκτικής και της εικονογραφηµένης 

πληροφορίας φαίνεται να βελτιώνει τη µάθηση περισσότερο σε σχέση µε την 

ακολουθιακή παρουσίαση. Η συγχρονισµένη παρουσίαση βοηθά τους µαθητές να 

χρησιµοποιήσουν την διπλή κωδικοποίηση (λεκτική, οπτική) για να βελτιώσουν 

τη γνωστική διασύνδεση µεταξύ των δύο µορφών πληροφορίας και της πρότερης 

γνώσης (Paivio, 1971, 1986, 1991; Clark & Paivio, 1991). 

Χρήση αναπλαστικών µέσων 

Παρόλο που υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, το µαθησιακό πλεονέκτηµα των 

εικόνων, συγκρινόµενο µε το κείµενο, ίσως εµφανίζεται επειδή οι εικόνες 

περιέχουν περισσότερα χαρακτηριστικά που δύναται να επεξεργαστούν από ότι οι 
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λέξεις και οι εικόνες ίσως βοηθούν στη κατανόηση πιο γρήγορα και 

ολοκληρωµένα από τις λέξεις(Nelson, 1979; Smith & Magee, 1980;). 

Επίσης κάποιοι πολυµεσικοί συνδυασµοί ενδέχεται να είναι πιο περίτεχνοι από 

άλλους πολυµεσικούς συνδυασµούς ή από ένα µόνο µέσο εξαιτίας του 

πλεονεκτήµατος της διπλής κωδικοποίησης. Η πληροφορία που δέχεται 

επεξεργασία µέσω των λεκτικών και των οπτικών καναλιών, φαίνεται  να 

βελτιώνουν τη λειτουργία της µάθησης σε σχέση µε τη χρήση µόνο του οπτικού 

ή µόνο του λεκτικού καναλιού. (Barrow & Westley, 1959; Levin, Bender, & 

Lesgold, 1976; Mayer & Anderson, 1991; Nugent, 1982; Paivio, 1975; Paivio & 

Csapo, 1973; Pezdek, Lehrer, & Simon, 1984; Stoneman & Brody, 1983; 

Wetstone & Friedlander, 1974). 

∆ηµιουργία αλληλεπιδραστικής διεπαφής χρήστη 

Αυτή η σχεδιαστική αρχή υποστηρίζεται σθεναρά σε πλήθος ερευνών. Η 

αλληλεπίδραση είναι µια αµοιβαία ενέργεια µεταξύ του µαθητή, του συστήµατος 

µάθησης και του µαθησιακού υλικού(Fowler, 1980). Μια αλληλεπιδραστική 

διεπαφή χρήστη, επιτρέπει στους µαθητές να ελέγχουν, χειρίζονται και 

εξερευνούν το υλικό ή να ρωτά τους µαθητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις οι 

οποίες ολοκληρώνουν το υλικό. Επίσης φαίνεται να έχει µια αξιοπρόσεχτη θετική 

επίδραση στη µάθηση µε τη χρήση πολυµέσων(π.χ., Bosco, 1986; Fletcher, 

1989, 1990; Stafford, 1990; Verano, 1987). Η αλληλεπίδραση µπορεί να 

βελτιώσει τη µάθηση επειδή ενθαρρύνει τους µαθητές να επεξεργαστούν 

λεπτοµερώς το µαθησιακό υλικό. 

5.4.2. Χαρακτηριστικά του µαθητή 

Τα χαρακτηριστικά του µαθητή µπορούν να ασκήσουν επίδραση στη µάθηση. Τα 

χαρακτηριστικά του µαθητή περιλαµβάνουν τις τρέχουσες δεξιότητες, τη γνώση, 

και τη διάθεση του (Bransford, 1978). Οι ακόλουθες αρχές περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά των µαθητών που συνδέονται µε τη µάθηση από τα εκπαιδευτικά 

πολυµέσα. 

Χρήση των πολυµέσων σε µαθητές χωρίς δεξιότητες  

Τα πολυµέσα φαίνεται να βοηθούν περισσότερο τους µαθητές χωρίς δεξιότητες 

σε σχέση µε µαθητές υψηλών δεξιοτήτων. Παρόλο που λίγες έρευνες έχουν 

εξετάσει αυτή την αρχή, τα αποτελέσµατα τους προτείνουν ότι τα πολυµέσα είναι 
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πιο αποτελεσµατικά σε ανθρώπους µε χαµηλή πρότερη γνώση ή δεξιότητες στο 

αντικείµενο που µαθαίνουν.  

Παρουσίαση πολυµέσων µε σκοπό την παρακίνηση του µαθητή 

Η εσωτερική παρακίνηση, φαίνεται να βελτιώνει τη µάθηση. Ένας εσωτερικά 

παρακινούµενος µαθητής τείνει να µαθαίνει περισσότερα από έναν µη 

παρακινούµενο µαθητή. Για παράδειγµα, ο Bickford (1989) ανακάλυψε ότι οι 

µαθητές Λυκείου µαθαίνουν καλύτερα από υλικό σε χαρτί που σχεδιάστηκε για 

να βελτιώσει την εσωτερική παρακίνηση παρά από υλικό που δεν σχεδιάστηκε µε 

αυτό τον τρόπο. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βελτιωθεί η εσωτερική παρακίνηση του µαθητή. 

Ο σχεδιαστής του περιβάλλοντος διεπαφής µπορεί να συσχετίσει το περιεχόµενο 

και τους σκοπούς των οδηγιών µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του µαθητή 

(Keller, 1983). Τούτο πετυχαίνεται µε τη χρήση µεταφορών και  αναλογιών 

(Curtis & Reigeluth, 1984). 

Το πολυµεσικό υλικό φαίνεται να προσφέρει πλεονεκτήµατα παρακίνησης 

εξαιτίας της καινοτοµίας αλλά αυτά τα πλεονεκτήµατα φθίνουν µε το χρόνο 

(Clark, 1983, 1985; Clark & Craig, 1992; Kulik, Bangert, & Williams, 1983). 

Επίσης, τα αστεία δεν βελτιώνουν την παρακίνηση επειδή αποσπούν το µαθητή 

από τους µαθησιακούς στόχους και παρεµβαίνουν στην κατανόηση (π.χ, 

Markiewicz, 1974; Sternthal & Craig, 1973). 

Τα πολυµέσα βελτιώνουν τη µαθησιακή διαδικασία σε µεγαλύτερες 

ηλικίες 

Παρόλο που δεν υπαρχει σαφής καθορισµός των ορίων, εµπειρικές µελέτες 

παρουσιάζουν ότι τα πολυµέσα είναι αποτελεσµατικότερα όσο τα παιδιά 

µεγαλώνουν γιατί είναι σε θέση να επεξεργαστούν καλύτερα την πληροφορία 

που τους παρέχουν παρά την εµφάνιση τους. 

5.4.3. Χαρακτηριστικά της µαθησιακής διαδικασίας 

Οι διαδικασίες που ο εκτελεί ο µαθητής µε τα υλικά µάθησης µπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στην απόδοση. Τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών µάθησης 

περιλαµβάνουν την ανταπόκριση στις πληροφορίες, την προετοιµασία τους, και 

την ενεργή διαµόρφωση τους.  
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Χρήση των πολυµέσων για την εστίαση της προσοχής του µαθητή 

Ένας µικρός αριθµός µελετών παρέχει υποστήριξη σε αυτή την αρχή σχεδίασης. 

Τα πολυµέσα µπορούν να βοηθήσουν ώστε να κατευθύνουν την προσοχή του 

µαθητή σε σχετική πληροφορία και να βελτιώσουν τη µάθηση. 

Ενθάρρυνση των µαθητών να επεξεργάζονται ενεργά την πληροφορία  

Μια ποικιλία από πολυµεσικές µελέτες έχουν διεξαχθεί σε αυτή την περιοχή, για 

το λόγο αυτό υπάρχει εµπειρική υποστήριξη σε αυτή τη σχεδιαστική αρχή. Η 

µάθηση φαίνεται να βελτιώνεται όταν η διαδικασία µάθησης παρακινεί τον 

µαθητή να επεξεργαστεί την  πληροφορία. (π.χ. Bobrow & Bower, 1969; Bower 

& Winzenz, 1970; Jacoby, 1978; Slamecka & Graf, 1978).  

Επιπροσθέτως, ο τύπος της ενεργής επεξεργασίας είναι βασικός. Για παράδειγµα  

οι Craik και  Tulving (1975) ανακάλυψαν ότι τα δοµικά χαρακτηριστικά κάθε 

λέξης στη λίστα  (π.χ., «Είναι η λέξη γραµµένη µε κεφαλαία;») δεν είναι τόσο 

αποτελεσµατικά όσο το νόηµα της λέξης (π.χ. Ταιρίαζει η λέξη στην ακόλουθη 

πρόταση: «Συναντήθηκε ο _______ στο δρόµο;»). Άλλοι ερευνητές (π.χ., Craik 

& Watkins, 1973; Hyde & Jenkins, 1969; Parkin, 1984; Rundus, 1977) εξήγαγαν 

παρόµοια αποτελέσµατα. 

Οι επεξεργαστικές διαδικασίες οι οποίες παροτρύνουν τους µαθητές να 

ενοποιήσουν την πληροφορία που µελετούν φαίνεται να βελτιώνει τη µάθηση. 

∆ιάφορες έρευνες (e.g., Anderson & Biddle, 1975; Frase, 1975; Reder, 1979; 

Rothkopf, 1966) ανακάλυψαν  ότι οι περιοδικές ερωτήσεις προς τους µαθητές για 

τη πληροφορία που µόλις εξέτασαν οδηγεί σε βελτίωση των µαθησιακών 

επιδόσεων. ∆ιαδικασίες που δεν παρακινούν τους µαθητές να ολοκληρώσουν την 

πληροφορία δύναται να χειροτερεύσουν την µαθησιακή απόδοση(π.χ., Stein & 

Bransford, 1979; Stein, Morris, & Bransford, 1978). 

5.4.4. Χαρακτηριστικά των διαγωνισµάτων µάθησης 

Τα χαρακτηριστικά των διαγωνισµάτων της µάθησης µπορούν να έχουν 

σηµαντική επίδραση στην απόδοση. Οι έλεγχοι επίδοσης µπορούν να µετρήσουν 

την λεκτική, εικονιστική, σηµασιολογική και διαδικαστική όψη του µαθησιακού 

υλικού. Τα είδη των ελέγχων δύναται να περιέχουν την ανάγνωση, ανάκληση και 

την λύση προβληµάτων. 
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Εναρµόνιση του είδους της πληροφορίας που ελέγχεται µε το είδος της 

πληροφορίας που διδάσκεται. 

Αυτή η σχεδιαστική αρχή υποστηρίζεται από ένα µικρό αριθµό µελετών. Οι 

επιδόσεις στα διαγωνίσµατα ήταν υψηλότερες  όταν ο τύπος της πληροφορίας 

(π.χ λεκτικός, εικονιστικός) που απαιτείται να ανακτήσει ο µαθητής για να 

απαντήσει στα ερωτήµατα είναι όµοιος  µε τον τύπο της πληροφορίας που 

διδάχθηκε. Επίσης µελέτες έδειξαν ότι οι µαθητές αποδίδουν καλύτερα όταν τους 

είναι γνωστός ο τύπος του τεστ (αναγνώριση, ανάκληση) που θα κληθούν να 

απαντήσουν πριν µελετήσουν, παρά στη περίπτωση που αναµένουν έναν τύπο 

τεστ (π.χ αναγνώριση) και καλούνται να απαντήσουν σε άλλον τύπο (π.χ 

ανάκληση). [20] 
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6. ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η περιγραφή ενός 

µαθησιακού πλαισίου µε εστιασµένο γνωστικό(ά) αντικείµενο(α), συγκεκριµένους 

εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές. Ένα τέτοιο 

σενάριο ενέχει (υλοποιείται µέσα από) σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

(educational activities). Η δοµή και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι ρόλοι 

του διδάσκοντα-µαθητών και η αλληλεπίδρασή τους µε τα όποια 

χρησιµοποιούµενα µέσα και υλικό, περιγράφονται σε ένα πλάνο 

δραστηριότητας (activity plan). Μέρος ενός τέτοιου πλάνου προβλέπει τη 

χρήση λογισµικού. 

Έτσι λοιπόν η περιγραφή των σεναρίων δεν αφορά µόνο στο σχεδιασµό 

εργαλείων και δραστηριοτήτων βασισµένων σε κάποιο επιλεγµένο λογισµικό ή 

στην συνέργια δύο ή περισσοτέρων λογισµικών. Αντίθετα το σενάριο αποτελεί 

µια εκ βαθέων διείσδυση στη διδακτική πρακτική. Μέσω αυτού γίνεται ανάλυση 

της µεθόδου και της στρατηγικής σύµφωνα µε την οποία προτείνουµε να 

εφαρµοστεί το σύνολο των σχεδιασµένων δραστηριοτήτων στην τάξη και στους 

προτεινόµενους ρόλους που καλούνται να παίξουν οι συµµετέχοντες (µαθητές, 

καθηγητές, επιµορφωτές και διοίκηση του σχολείου), αλλά και στη δοµή της 

συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών οµάδων (η τάξη σαν σύνολο, µικρές οµάδες 

µαθητών στην ίδια τάξη ή σε διαφορετικές τάξεις). Το σενάριο πρέπει να είναι 

σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει παρέµβαση και αλλαγή από 

µέρους του καθηγητή και δηµιουργική χρήση του σεναρίου στην τάξη. Επίσης 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών 

και τάξεων που παίρνουν µέρος. 

Η συγγραφή των σεναρίων λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω: 

• Την πολυπλοκότητα της παιδαγωγικής, διδακτικής και γνωστικής προσέγγισης 

της πραγµατευόµενης ενότητας µε χρήση της συγκεκριµένης τεχνολογίας και 

του προτεινόµενου σεναρίου. 

• Την εµπλοκή διαφόρων γνωστικών περιοχών και διαφορετικής φύσης 

παραγόντων στην εκµάθηση και διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας και την 

ανάγκη συνέργιας µεταξύ τους. 

• Την ανάγκη συνεργασίας µεταξύ τεχνικών (ανθρώπων που έχουν εµπειρία 

στην δηµιουργία και χρήση τεχνολογικών εργαλείων) και παιδαγωγών 
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(ανθρώπων που έχουν εµπειρία στην διδακτική και µάθηση γνωστικών 

ενοτήτων) για την επιτυχή δηµιουργία και συγγραφή ρεαλιστικών σεναρίων. 

• Την άµεση ανταπόκριση των σεναρίων στην καθηµερινή σχολική 

πραγµατικότητα και την συµβολή τους στην αναβάθµιση της διδακτικής 

πρακτικής, της εξοµάλυνσης δυσκολιών κατανόησης και της µαθησιακής 

επικοινωνίας. 

• Την ανάγκη επικοινωνίας των σεναρίων (δραστηριότητες, εργασίες, ασκήσεις, 

µέθοδος εφαρµογής στην τάξη και στο σχολείο) µε µαθητές, καθηγητές, 

διεύθυνση σχολείων και άλλων σχετικών φορέων. 

Παρακάτω γίνεται διάκριση συγκεκριµένων υπο-ενοτήτων περιγραφής των 

σεναρίων. Ανάλογα µε την περίπτωση, ορισµένες από αυτές θα χρήζουν 

περισσότερης και άλλες µικρότερης ανάλυσης. 

6.1. Σύντοµη ανασκόπηση του σεναρίου 

Γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου µε σύντοµη αναφορά στα 

παρακάτω: 

• Στην ιδέα που διέπει το σενάριο. 

• Στα τεχνολογικά εργαλεία που προτείνονται προς χρήση (π.χ. λογισµικό). 

• Στη χρήση συµπληρωµατικού υλικού. 

• Στις προσδοκώµενες παιδαγωγικές και µαθησιακές κατακτήσεις. 

• Στις προβλεπόµενες µεθόδους διδακτικής. 

• Στις στρατηγικές εφαρµογής. 

6.2. Παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιτισµικοί στόχοι 

Αναλυτική περιγραφή των ευρύτερων χαρακτηριστικών του σεναρίου σε σχέση 

µε την παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτισµική επιρροή που έχει στη σχολική 

κοινότητα. 

• Ο ρόλος του σεναρίου και των τεχνολογικών εργαλείων για την αναβάθµιση 

των συµµετεχόντων ή την ενίσχυση των ρόλων τους (καθηγητές, µαθητές, 

διεύθυνση, φορείς της κοινότητας). 

• Ο ρόλος των προς χρήση εργαλείων (τεχνολογικών και άλλων) στο 

συγκεκριµένο σενάριο. 
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• Αναφορά στα καινοτοµικά στοιχεία του σεναρίου και των εργαλείων στη 

σχολική κοινότητα και στον αναµενόµενο ρόλο τους για τους συµµετέχοντες. 

6.3. Προσδοκώµενη διαδικασία µάθησης 

Αναλυτική περιγραφή του επιλεγµένου γνωστικού αντικειµένου, του οποίου η 

µάθηση προτείνεται µέσα από το συγκεκριµένο σενάριο, καθώς και της 

συσχέτισής των δύο. 

• Ορισµός της επιστηµολογικής υπόστασης του εν λόγω γνωστικού 

αντικειµένου καθώς και των συγγενών του εννοιών. 

• Αναφορά στις µαθησιακές δυσκολίες των παιδιών οι οποίες έχουν εντοπισθεί 

µέσω ερευνητικών διαδικασιών για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. 

• Αναλυτική περιγραφή των αναµενόµενων και προσδοκώµενων µαθησιακών 

διαδικασιών που επιδιώκεται να προκληθούν µε την χρήση του σεναρίου και 

της σχέσης τους µε τις προαναφερθείσες µαθησιακές δυσκολίες. 

6.4. ∆ιδακτική διαδικασία 

Αναλυτική ανάπτυξη της διδακτικής διαδικασίας που απαιτείται για την επίτευξη 

των παραπάνω προσδοκώµενων µαθησιακών στόχων. 

• Περιγραφή των διδακτικών µεθόδων που εµπλέκονται και απαιτούνται στα 

πλαίσια εφαρµογής του σεναρίου. 

• Ανάλυση του τρόπου εργασίας των µαθητών (µόνοι, σε οµάδες, µετωπική) και 

του βαθµού αυτενέργειας και αυτονοµίας που παρέχεται. 

• Αναφορά και επεξήγηση της τυχόν ανάγκης για αλλαγή του ρόλου των 

καθηγητών και των αντιλήψεων τους για την διδασκαλία του συγκεκριµένου 

γνωστικού αντικειµένου µέσα από το προτεινόµενο σενάριο. 

• Αναφορά στην ανάγκη νέων συνεργασιών είτε µεταξύ των καθηγητών του 

ιδίου σχολείου, είτε µεταξύ καθηγητών άλλων σχολείων ή ακόµη και µε 

άλλους φορείς της κοινότητας. 

• Πιθανή χρήση αξιολόγησης και αναλυτική περιγραφή της ποιότητας, είδους 

και στόχων της αξιολόγησης αυτής. 
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6.5. ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή των επιµέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων 

«πλάνων» εφαρµογής τους (σε ξεχωριστά υποκεφάλαια, ένα για κάθε 

δραστηριότητα). Συγκεκριµένα: 

1. Στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών που θίγονται / πραγµατεύονται από τη 

δραστηριότητα (µπορεί να αφορούν περισσότερα του ενός γνωστικά 

αντικείµενα). 

2. Προαπαιτούµενα (π.χ. σχέσεις µε άλλες δραστηριότητες, τεχνικές 

εγκαταστάσεις, επιµόρφωση για θέµατα εφαρµογής του, κλπ). 

3. Πιθανός διευκολυντικός ρόλος του Υπουργείου, ∆ιεύθυνσης Β/θµιας 

εκπαίδευσης, ΠΛΗΝΕΤ, Π.Ι., ΙΤΥ ή άλλων σχετιζοµένων φορέων όπου αρµόζει 

ή / και απαιτείται. 

4. Πιθανές επιπτώσεις από την εφαρµογή της δραστηριότητας στη διεύθυνση / 

διοίκηση του σχολείου και σχετικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

5. Χρονισµός εφαρµογής της δραστηριότητας και εναρµονισµός της µε το 

ωρολόγιο πρόγραµµα (εκτιµώµενη διάρκεια, συνεργασία µε διδακτικές ώρες 

µαθηµάτων, κλπ).  

6. Προετοιµασία (υλικό, τάξη, οµάδες παιδιών, customization, κλπ). 

7. Απαιτούµενα εργαλεία / λογισµικό ή άλλο υλικό (σηµειωτέον ότι µπορεί να 

απαιτείται / προτείνεται και η χρήση συµπληρωµατικού λογισµικού από εκείνο 

που αναπτύσσεται). 

8. Περιγραφή της ροής της δραστηριότητας µε διάκριση των διαδοχικών 

βηµάτων εφαρµογής της διαδικασίας. Για καθένα απ’ αυτά περιγράφεται 

µεταξύ άλλων η αλληλεπίδραση µαθητών και διδασκόντων µε τα εργαλεία 

λογισµικού. 

9. Προτάσεις για επεκτάσεις ή / και διαφοροποιήσεις. 

Οι παραπάνω περιγραφές (πλάνα) πιθανότατα θα προσδιορίζουν «οικογένειες» 

συγγενών δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν (µε 

µικροαλλαγές, κλπ). 

Είναι σηµαντικό κάθε δραστηριότητα να είναι εφικτή σε συνθήκες τάξης, 

παίρνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισµούς της διδακτικής ώρας, και όλους 
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τους πιθανούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την οµαλή διεξαγωγή των 

προτεινόµενων διαδικασιών.  

6.6. Κριτική προσέγγιση του σεναρίου και της εφαρµογής του 

Κριτική αναφορά στα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου σεναρίου λαµβάνοντας 

υπόψη θετικά και αρνητικά στοιχεία σε σχέση µε τις προαναφερόµενες ενότητες. 

• Τοποθέτηση του προτεινόµενου σεναρίου στο γενικότερο σύνολο διδακτικής 

της εν λόγω γνωστικής ενότητας (π.χ. αναφορά σε συγγενή ή διαφορετικά 

σενάρια). 

• Περιγραφή των σηµείων που µένουν αµετάβλητα καθώς και εκείνων που 

δέχονται περαιτέρω αλλαγές, επιπροσθέσεις και γενικότερα είναι περισσότερο 

ευλύγιστα για µετατροπές στα χέρια των καθηγητών και µαθητών τους. 

• Κριτική των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του σεναρίου ως προς τις 

προσδοκώµενες διδακτικές και µαθησιακές διαδικασίες. 

• Αναφορά σε συγκεκριµένους στόχους ή διαδικασίες που δεν µπορούν να 

επιτευχθούν µέσω της συγκεκριµένης µορφής και εφαρµογής του σεναρίου. 

[7] 
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7. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

• Η Ανάλυση (Analysis) στην οποία Συλλέγονται δεδοµένα για ένα πλήθος 

διαφορετικών παραγόντων που σχετίζονται µε τους εκπαιδευόµενους και την 

οργάνωση του Εκπαιδευτικού Λογισµικού. 

• Η Σχεδίαση (Design) στην οποία µε βάση τα στοιχεία της Ανάλυσης 

καθορίζονται διάφορες παράµετροι της µορφής του Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

(διδακτική προσέγγιση, τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν, πλατφόρµα 

ανάπτυξης κ.α) και δηµιουργούνται τα πρώτα χειροπιαστά στοιχεία για τη 

µορφή του (γενικά πλάνα, εικονογραφήσεις, µορφή διεπαφής χρήστη). 

• Η Παραγωγή (Production) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Σχεδίασης. 

• Η Αξιολόγηση (Evaluation) του παραγόµενου λογισµικού και η επανασχεδίαση 

– τροποποίηση των χαρακτηριστικών του αν κριθεί αναγκαίο. 

Ένα µοντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού απεικονίζεται στο παρακάτω 

σχήµα. 

 

Σχήµα 7.1 – Μοντέλο ανάπτυξης λογισµικού 

Αρχικές Ανάγκες (Ανάλυση) 

Προδιαγραφές (Σχεδίαση) 

∆ηµιουργία έκδοσης ΕΛ 

(Παραγωγή) 
Αξιολόγηση ΕΛ 

Νέες Ανάγκες  

(Ανάλυση) 

Κυκλοφορία εµπορικής 

έκδοσης ΕΛ 
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7.1. Ανάλυση 

Η ανάλυση περιλαµβάνει την Ανάλυση Αναγκών (Needs Analysis) και την Αρχική 

Ανάλυση (Front-End Analysis). Κατά τη φάση της Ανάλυσης Αναγκών 

καθορίζονται οι στόχοι, προσδιορίζονται οι διαφορές µεταξύ της πραγµατικής και 

της επιθυµητής κατάστασης και καθορίζονται οι προτεραιότητες δράσεις. Με τον 

καθορισµό αρχικού και τελικού (επιθυµητού) επιπέδου γνώσεων, καθορίζονται οι 

προτεραιότητες των απαραίτητων ενεργειών Για τον προσδιορισµό των 

παραπάνω χρησιµοποιούνται ερωτηµατολόγια, πραγµατοποιούνται συνεντεύξεις 

και δηµιουργούνται Οµάδες Εστίασης Ενδιαφέροντος (Focus Groups) 

 Στην Αρχική Ανάλυση συλλέγονται πληροφορίες για να καθοριστεί τι θα πρέπει 

να είναι το εκπαιδευτικό προϊόν που θα αναπτυχθεί µη την πραγµατοποίηση των 

παρακάτω επιµέρους αναλύσεων: 

Ανάλυση Χρηστών. Συλλέγονται πληροφορίες για τους χρήστες του 

εκπαιδευτικού προϊόντος (τα µέσα έχουν χρησιµοποιήσει, πώς προτιµούν να 

µαθαίνουν, το επίπεδο εκπαίδευσης που διαθέτουν κ.α) µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεων και συζητήσεων ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα 

του µέσου χρήστη και να καταγραφούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (πχ. 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά). 

Ανάλυση Τεχνολογίας. Προσδιορίζονται οι µορφές της τεχνολογίας στις οποίες 

έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευόµενοι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για το ποιες 

τεχνολογίες είναι διαθέσιµες στους εκπαιδευόµενους. 

Ανάλυση Συνθηκών. Εξετάζονται οι  συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας ή 

εκπαίδευσης που µπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στην ποιότητα της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης για να καταγραφούν οι περιορισµοί που προκύπτουν από τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος όπου θα προσφερθεί η εκπαίδευση. 

Η Ανάλυση Εργασιών αφορά στην κατάτµηση της συνολικής εργασίας (στην 

οποία θα εκπαιδευτούν οι χρήστες) σε απλές βασικές εργασίες ώστε να είναι 

σαφές ποιες γνώσεις και δεξιότητες θα αναπτύξουν µε σκοπό να καθοριστούν οι 

απλές εργασίες-γνώσεις που συνθέτουν τη συνολική εργασία-γνώση. Η ανάλυση 

επιτυγχάνεται µε  την πραγµατοποίηση των παρακάτω βηµάτων. 

(α) Ανάλυση της συνολική εργασίας ή γνώσης σε επί µέρους τµήµατα  

(β) Εντοπισµός των απλών εργασιών ή γνώσεων από τις οποίες αποτελείται κάθε 

τµήµα 
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(γ) Καθορισµός τις γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει ο 

εκπαιδευόµενος για να εκτελεί κάθε απλή εργασία ή να κατέχει µια γνώση 

(δ) Καθορισµός των ποιων σηµαντικών εργασιών που θα υποστηρίζει το 

Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

Ανάλυση Εκπαιδευτικών Στόχων. Καθορίζονται σαφώς οι εκπαιδευτικοί στόχοι. 

Από τους στόχους προκύπτει ποιο θα είναι το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, αν η 

εκπαίδευση θα οδηγεί στην ανάπτυξη θεωρητικής γνώσης ή πρακτικής 

δεξιότητας, πώς θα µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης και τα µέσα 

που θα χρησιµοποιηθούν για την προσφορά εκπαίδευσης. 

Ανάλυση Μέσων. Επιλέγονται τα κατάλληλα µέσα για την ανάπτυξη του 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού µε τη χρησιµοποίηση των παρακάτω βηµάτων: (α) 

Αντιστοίχηση των επιθυµητών αποτελεσµάτων (εκπαιδευτικοί στόχοι) στα 

κατάλληλα µέσα (β) προσδιορισµός των πλεονεκτηµάτων των διαφόρων µέσων 

και τους περιορισµούς τους και τέλος (γ) σύγκριση των αποτελεσµάτων των 

βηµάτων (α) και (β) και επιλογή. 

Ανάλυση κόστους. Στην περίπτωση παραγωγής εµπορικού προϊόντος 

προσδιορίζονται τα οικονοµικά κέρδη που µπορεί να αποφέρει το έργο ώστε να 

εκτιµηθεί αν συµφέρει η εκτέλεσή του. Στην Ελλάδα τα έργα παραγωγής 

εκπαιδευτικού λογισµικού συνήθως έχουν προκαθορισµένο κόστος. 

7.2.  Σχεδίαση 

Οι πληροφορίες της Ανάλυσης αποτελούν στοιχεία εισόδου για την oµάδα 

ανάπτυξης του έργου και καθοδηγούν τη Σχεδίαση. Στη φάση αυτή αρχίζει η 

υλοποίηση της εξόδου δηλ. του συστήµατος που πρέπει να παραχθεί. Κατά τη 

Σχεδίαση η οµάδα ανάπτυξης έργου διατυπώνει προδιαγραφές (specifications) 

που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες χρήσης του συστήµατος που έχει 

καταγράψει κατά την Ανάλυση και αναπτύσσει τις πρώτες υλοποιήσεις του 

συστήµατος που θα πρέπει να είναι χαµηλού επιπέδου (low fidelity). Προϊόν της 

Σχεδίασης είναι το Έγγραφο Προδιαγραφών Έργου (ΕΠΕ) το οποίο περιέχει 

λεπτοµερώς τις προδιαγραφές ανάπτυξης του τελικού συστήµατος. Το ΕΠΕ 

περιλαµβάνει: 

• τον χρονοπρογραµµατισµό του έργου 

• τις υπευθυνότητες της οµάδας ανάπτυξης 
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• τις τεχνικές προδιαγραφές 

• τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές 

• τον έλεγχο πορείας έργων 

Ο χρονοπρογραµµατισµός του έργου περιγράφει την πορεία ανάπτυξης του 

έργου και παραθέτει τα χαρακτηριστικά χρονικά σηµεία (milestones), τα 

παραδοτέα και τις σχετικές ηµεροµηνίες. Βασικές εργασίες του 

χρονοπρογραµµατισµού αποτελούν: 

• Η τεκµηρίωση του εκπαιδευτικού προϊόντος (οι λόγοι αναγκαιότητας ύπαρξης 

του προϊόντος µε παράλληλη καταγραφή των ελλείψεων και εµποδίων που 

έχουν επισηµανθεί στην τωρινή κατάσταση γνώσης – δεξιοτήτων, των 

στόχων του έργου και των αναγκών που καλύπτει, τα επιθυµητά µαθησιακά 

αποτελέσµατα µε τη χρήση του προϊόντος, τους τυχόν περιορισµούς και τις 

ιδιαίτερες συνθήκες και στοιχείων που θεωρούνται πως µπορούν να 

επηρεάσουν την επιτυχία του έργου). 

• Η καταγραφή των παραδοτέων του έργου και των σχετικών ηµεροµηνιών είτε 

εσωτερικά (storyboard, πρωτότυπο, ηχογραφήσεις κ.τ.λ) είτε εξωτερικά 

(παρουσίαση ΕΠΕ, παρουσίαση πρωτοτύπου – beta έκδοσης – τελικού 

προϊόντος κ.τ.λ.) 

• Ο προγραµµατισµός των εργασιών µε τη χρησιµοποίηση ανάλογου εργαλείου 

(π.χ. ∆ιαγράµµατα Gannt) 

Για τον καθορισµό της οµάδας έργου καταγράφονται οι αναγκαίες ειδικότητες και 

αναθέτονται εργασίες στους συνεργάτες της οµάδας. Για την παραγωγή 

πολυµεσικού εκπαιδευτικού λογισµικού οι κυριότερες ειδικότητες που 

απαιτούνται είναι: 

• ∆ιευθυντής Έργου (Project Manager) 

• ∆ιευθυντής Παραγωγής (Production Manager) 

• Παραγωγός – Τεχνικός Ήχου 

• Παραγωγός – Τεχνικός Video 

• Παραγωγός Κειµένων 

• Παραγωγός Εικόνας – Γραφίστας 

• Προγραµµατιστής Πολυµέσων 
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• Σχεδιαστής ∆ιδακτικής (Instructional Designer) 

• Ειδικός Αξιολογητής 

• Ειδικός Περιεχοµένου 

• Αναλυτής – Σχεδιαστής Συστηµάτων 

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν τον καθορισµό των τεχνικών 

προδιαγραφών µέσων (ποια µέσα θα χρησιµοποιηθούν) και των αρχείων 

πολυµέσων (ποιες προδιαγραφές και µορφοποιήσεις  θα ήταν τεχνικά καλύτερο 

να χρησιµοποιηθούν). 

Οι εκπαιδευτικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν: 

• τις προδιαγραφές διεπαφής χρήστη η οποία προκύπτει µέσα από προτάσεις & 

υποδείξεις για τη σχεδίαση της διεπαφής χρήστη από τον τοµέα «Επικοινωνία 

Ανθρώπου-Υπολογιστή» (Human Computer Interaction, HCI) από µελέτες 

των αρχών ευχρηστίας (Usability) και των ευρέως καθιερωµένων 

περιβαλλόντων. 

• τις προδιαγραφές οργάνωσης στοιχείων πολυµέσων ώστε τα πολυµέσα να 

υποστηρίξουν µε τον καλύτερο τρόπο τη µαθησιακή διαδικασία. 

• τις προδιαγραφές οργάνωσης της δοµής του εκπαιδευτικού λογισµικού µε 

στόχο τον καθορισµό των εκπαιδευτικών σταδίων που αποτελούν την 

µαθησιακή εµπειρία. Ανάλογα µε τη διδακτική θεωρία που ακολουθείται, το 

περιεχόµενο διαιρείται σε απλούστερα τµήµατα και τα τµήµατα αυτά 

παραθέτονται ώστε να συνιστούν ολοκληρωµένες δραστηριότητες σύµφωνα 

µε τη διδακτική θεωρία. 

Ο έλεγχος παραγωγής έχει στόχο τη διασφάλιση ποιότητας του έργου. Τούτο 

επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή κάποιου προγράµµατος ελέγχου της πορείας 

παραγωγής µε τον ορισµό υπευθύνου. 

7.3. Παραγωγή 

Με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος και τον τεχνικό σχεδιασµό του, η 

οµάδα ανάπτυξης λογισµικού συγγράφει τον κώδικα πηγής, σχεδιάζει τις οθόνες 

και τις διεπαφές και γενικότερα εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες για να 

δηµιουργηθεί το προϊόν. Σε αρχικό στάδιο (προ-παραγωγή) συνήθως 

δηµιουργείται κάποιο πρωτότυπο χρησιµοποιώντας ένα υποσύνολο από 

λειτουργίες και περιεχόµενο. Κατά τη δηµιουργία του πρωτότυπου δίνεται 



 72 

µεγαλύτερη έµφαση στην υλοποίηση των βασικών αρχών της αλληλεπίδρασης µε 

το χρήστη (user interface), έτσι ώστε να σχηµατιστεί, αρκετά νωρίς, µία εικόνα 

για την µορφή και λειτουργικότητα των τελικών συστηµάτων. Στο κυρίως στάδιο 

(παραγωγή) παράγεται όλο το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, συγγράφεται 

πλήρως ο κώδικας εφαρµογών, ενοποιούνται τα τµήµατα εφαρµογής και 

οργανώνεται το εκπαιδευτικό περιεχόµενο και τα εργαλεία υποστήριξης του 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού. Σε αυτό το στάδιο δηµιουργείται η πρώτη 

ολοκληρωµένη έκδοση(alpha) η οποία ελέγχεται από την οµάδα πιστοποίησης 

ποιότητας αλλά και εξωτερικούς χρήστες. Σκοπός του ελέγχου είναι: 

• Η εύρεση λαθών. 

• Η αξιολόγηση του προϊόντος σύµφωνα µε τα λειτουργικά - ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει. 

Βάσει των αποτελεσµάτων του ελέγχου της έκδοσης alpha, επιλύονται τα 

καταγεγραµµένα προβλήµατα και αφαιρούνται τα διαπιστωµένα σφάλµατα από το 

προϊόν και τα τµήµατα του. Εν συνεχεία δηµιουργείται η δεύτερη έκδοση (beta) 

η οποία θα χρειαστεί µια περίοδο αποσφαλµάτωσης για να εξελιχθεί σε τελικό 

προϊόν. Η beta έκδοση ελέγχεται (εσωτερικά και από τον πελάτη) και 

διορθώνεται ώστε να προκύψει το τελικό προϊόν.  

7.4. Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του προϊόντος λαµβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του 

και κατά τη διάρκεια της εµπορικής κυκλοφορίας του. Με την αξιολόγηση 

καθορίζονται είτε επανακαθορίζονται τα ποιοτικά και λειτουργικά του προϊόντος. 

Ανάλογα µε τη σπουδαιότητα των καταγεγραµµένων προβληµάτων το προϊόν 

επανασχεδιάζεται και παράγεται νέα έκδοση. [5] 
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8. ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

8.1. Παράγοντες ποιότητας λογισµικού 

Κυρίαρχο ρόλο στον ορισµό του τι είναι το ποιοτικό λογισµικό διαδραµατίζει η 

σκοπιά αυτού που το ορίζει. Έτσι ο πελάτης-χρήστης θεωρεί ποιοτικό ένα 

λογισµικό το οποίο είναι εύχρηστο και λειτουργικό. Η οµάδα ανάπτυξης του 

λογισµικού κρίνει ως ποιοτικό ένα λογισµικό που έχει λάβει υπόψη της κατά τη 

δηµιουργία του παράγοντες όπως: συντηρησιµότητα, ελεγξιµότητα, 

επαναχρησιµοποιησιµότητα, απουσία προγραµµατιστικών ατελειών (bugs) και η 

µεταφερσιµότητα, δηλαδή παράγοντες που στοχεύουν στην όσο το δυνατόν 

ευκολότερη υλοποίηση αλλαγών στο λογισµικό. 

Επειδή λοιπόν η έννοια της ποιότητας λογισµικού είναι αρκετά αφηρηµένη 

διασπάστηκε σε επιµέρους χαρακτηριστικά (παράγοντες ποιότητας λογισµικού) 

και δηµιουργήθηκαν κάποια µοντέλα τα οποία περιγράφουν την συσχέτιση 

αυτών. ∆ύο από τα σηµαντικότερα µοντέλα ποιότητας λογισµικού που 

χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα είναι το µοντέλο του McCall (ή αλλιώς µοντέλο 

FCM), και το πρότυπο ISO 9126-1. 

Το µοντέλο του McCall εστιάζει στην τµηµατοποίηση της ποιότητας σε 

παράγοντες (actors), τους παράγοντες σε κριτήρια (criteria) και τα κριτήρια σε 

µετρικές (metrics). Πιο συγκεκριµένα, οι 11 παράγοντες ποιότητας που προτείνει 

ο McCall είναι οι: 

• Ευχρηστία (usability). 

• Ακεραιότητα (integrity). 

• Αποδοτικότητα (efficiency). 

• Ορθότητα (correctness). 

• Αξιοπιστία (reliability). 

• Συντηρησιµότητα (maintainability). 

• Ελεγξιµότητα (testability). 

• Ευελιξία (flexibility). 

• Επαναχρησιµοποιησιµότητα (reusability). 

• Μεταφερσιµότητα (portability). 
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• ∆ιαλειτουργικότητα (interoperability). 

Στο πρότυπο ISO 9126-1 η ποιότητα χωρίζεται σε έξι ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Επίσης κάθε χαρακτηριστικό διασπάται σε υπο-χαρακτηριστικά. Κάθε υπο-

χαρακτηριστικό ανήκει σε ένα µόνο παράγοντα ποιότητας χωρίς επικαλύψεις 

όπως στο µοντέλο του McCall. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αφορούν τις εγγενείς 

ιδιότητες ενός προϊόντος που µπορούν να αναλυθούν πριν την διάθεση του 

προϊόντος στην αγορά και ανεξάρτητα από την κατάσταση χρήσης αυτού. Τα έξι 

χαρακτηριστικά ποιότητας είναι τα ακόλουθα: 

• Λειτουργικότητα (Functionality): Το σύνολο των χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων ενός λογισµικού που αφορούν στην ύπαρξη ενός συνόλου 

«λειτουργιών» και των ιδιοτήτων τους. Οι λειτουργίες αυτές ικανοποιούν 

ορισµένες ή συνεπαγόµενες ανάγκες. 

• Αξιοπιστία (Reliability): Το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων ενός 

λογισµικού που αφορούν στην ικανότητά του να διατηρεί το επίπεδο της 

απόδοσής του κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες για µια καθορισµένη 

χρονική περίοδο. 

• Ευχρηστία (Usability): Το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων ενός 

προϊόντος λογισµικού που αφορούν στην προσπάθεια που απαιτείται για τη 

χρήση (ευκολία εκµάθησης), και την ικανοποίηση του χρήστη. 

• Αποδοτικότητα (Efficiency): Το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 

ενός προϊόντος λογισµικού που αφορούν στη σχέση µεταξύ του επιπέδου 

απόδοσης του λογισµικού και του συνόλου των πόρων που 

χρησιµοποιήθηκαν, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. 

• Συντηρησιµότητα (Maintainability): Το σύνολο των χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων ενός προϊόντος λογισµικού που αφορούν στην προσπάθεια που 

απαιτείται για την εφαρµογή συγκεκριµένων τροποποιήσεων. Οι 

τροποποιήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν διορθώσεις, βελτιώσεις ή 

προσαρµογές του προϊόντος λογισµικού σε αλλαγές του περιβάλλοντος 

χρήσης. 

• Μεταφερσιµότητα (Portability): Το σύνολο των χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων ενός προϊόντος λογισµικού που αφορούν στην ικανότητά του να 

µεταφερθεί από ένα περιβάλλον σε ένα άλλο. Το περιβάλλον µπορεί να 

περιλαµβάνει περιβάλλον υλικού, λογισµικού ή οργανωτικό. 
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Χαρακτηριστικό  Υπο-χαρακτηριστικό  Ερµηνεία  

Λειτουργικότητα  Καταλληλότητα  Μπορεί το λογισµικό να εκτελέσει τις 
απαιτούµενες λειτουργίες;  

(Functionality)  Ακρίβεια  Έχουµε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα;  

 ∆ιαλειτουργικότητα  Μπορεί το λογισµικό να αλληλεπιδράσει µε 
άλλα συστήµατα;  

 Ασφάλεια  Μπορεί το λογισµικό να αποτρέψει µη-
επιτρεπόµενη πρόσβαση;  

Αξιοπιστία  Ωριµότητα  Έχουν αποµακρυνθεί τα σφάλµατα που 
έχουν ανιχνευτεί στο  

(Reliability)   παρελθόν από το λογισµικό;  

 Ανεκτικότητα σε λάθη  Είναι το λογισµικό ικανό να διαχειρίζεται 
σφάλµατα;  

 Ανακτησιµότητα  Μπορεί το λογισµικό να ανακτήσει τα 
δεδοµένα σε περίπτωση αποτυχίας;  

Ευχρηστία  Κατανοησιµότητα  Είναι εύκολο για τον χρήστη να 
κατανοήσει το λογισµικό;  

(Usability)  Ευκολία εκµάθησης  Μπορεί ο χρήστης να µάθει εύκολα το 
λογισµικό;  

 Ευκολία χειρισµού  Μπορεί ο χρήστης να λειτουργήσει εύκολα 
το λογισµικό;  

 Ελκυστικότητα  Η διεπαφή (interface) είναι 
ευπαρουσίαστη;  

Αποδοτικότητα  Χρονική συµπεριφορά  Πόσο γρήγορα αντιδρά το σύστηµα;  
(Efficiency)  Αξιοποίηση πόρων  Αξιοποιεί ικανοποιητικά το λογισµικό τους 

διαθέσιµους πόρους;  
Συντηρησιµότητα  Αναλυσιµότητα  Μπορούν να διαγνωστούν εύκολα τα 

σφάλµατα;  
(Maintainability)  Τροποποιησιµότητα  Μπορεί το λογισµικό να τροποποιηθεί 

εύκολα;  
 Σταθερότητα  Μπορεί το λογισµικό να συνεχίσει να 

λειτουργεί µετά από αλλαγές;  
 Ελεγξιµότητα  Μπορεί να ελεγχθεί εύκολα το λογισµικό;  

Μεταφερσιµότητα  Προσαρµοστικότητα  Μπορεί το λογισµικό να µεταφερθεί και σε 
άλλες πλατφόρµες;  

(Portability)  Ευκολία εγκατάστασης  Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα το 
λογισµικό;  

 ∆υνατότητα 
συνύπαρξης  

Μπορεί να συνυπάρξει το λογισµικό µε 
άλλα;  

 Αντικαταστασιµότητα  Μπορεί να αντικαταστήσει εύκολα ένα 
άλλο λογισµικό;  

Όλα τα 
παραπάνω  

Συµµόρφωση  Το λογισµικό συµµορφώνεται µε νόµους ή 
κανονισµούς;  

[1] 

8.2. Άλλα πρότυπα ποιότητας 

Πρότυπα ποιότητας υπάρχουν πολλά, κρατικά (βλ. ΕΛΟΤ), πανεπιστηµιακά, 

εµπειρικά, ενδο-επιχειρησιακά κ.α. Κατά γενική οµολογία ο διεθνής οργανισµός 

για την τυποποίηση (International Standardisation Organization), είναι ο πιο 
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γνωστός φορέας που διατηρεί πρότυπα ποιότητας, και γενικά, αλλά και 

συγκεκριµένα για το λογισµικό. 

Τα πρότυπα της σειράς ISO 900X είναι στην περίπτωσή µας αυτά που έχουν 

άµεση ή έµµεση σχέση µε την ποιότητα του λογισµικού. Επιγραµµατικά: 

• ISO 8402: Βασικό και αρχικό πρότυπο για το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται 

στο θέµα της ποιότητας (ορισµοί, εγχειρίδια, αναφορές, διαδικασίες). 

• ISO 9001: Πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας γενικά, στην ανάπτυξη 

και µετέπειτα εγκατάσταση ή παροχή προϊόντων/ υπηρεσιών. 

• ISO 9001-3: όπως πιο πάνω, αλλά µε εξειδίκευση στο λογισµικό. 

• ISO 9003: Πρότυπο για τη διασφάλιση ποιότητας στην τελική επιθεώρηση και 

έλεγχο του προϊόντος (κλασσικού ή λογισµικού). 

• ISO 9004: Πρότυπο οδηγιών για τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρµογής ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ποιότητας. 

• ISO 9126: Το πρότυπο αυτό αποτελεί ένα µοντέλο ποιότητας λογισµικού που 

εξελίχθηκε σε διεθνές πρότυπο από τον διεθνή οργανισµό τυποποίησης ISO. 

Ως µοντέλο, είναι το νεότερο και διαφέρει από τα προγενέστερα, µια και έχει 

ιεραρχική δοµή και ορολογία. Προσεγγίζει περισσότερο την ποιότητα από την 

πλευρά του χρήστη. 

Αξίζει να αναφερθεί και το πρότυπο ποιότητας CMM (Capability Maturity Model – 

µοντέλο ωριµότητας ικανότητας), το οποίο αρχικά ήταν απλά ένα µοντέλο 

αξιολόγησης, και πλέον προσανατολίζεται στην αξιολόγηση µιας επιχείρησης η 

οποία παράγει λογισµικό.[1] 

8.3. Έλεγχος ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Οι προδιαγραφές ταξινοµούνται σε τέσσερις συσχετιζόµενες και στενά 

αλληλοεξαρτώµενες κατηγορίες: 

• Προδιαγραφές περιεχοµένου. 

• Προδιαγραφές διδακτικής µεθοδολογίας. 

• Τεχνικές προδιαγραφές. 

• Προδιαγραφές αλληλεπίδρασης και περιβάλλοντος διεπαφής. 

Ειδικές προδιαγραφές ανά γνωστικό αντικείµενο µε βάση τους εξής στόχους: 
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• Να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µαθησιακής διαδικασίας. 

• Να συµπληρώνει το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιείται για την επίτευξη των 

στόχων συγκεκριµένων Προγραµµάτων Σπουδών. 

Προδιαγραφές Περιεχοµένου 

• Να εναρµονίζεται µε το Πρόγραµµα Σπουδών. 

• Να µην περιέχει επιστηµονικές ανακρίβειες. 

• Να παρουσιάζει τις διισταµένες επιστηµονικές απόψεις µε αντικειµενικότητα. 

• Να περιέχει πληροφορία της οποίας η πυκνότητα και η ποσότητα να είναι σε 

αντιστοιχία µε τις απαιτήσεις των µαθητών. 

Προδιαγραφές ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας 

• Καθορισµός Στόχων (Θα πρέπει να αναφέρονται οι στόχοι που θα επιτευχθούν 

από την χρήση του, οι προαπαιτούµενος γνώσεις και δεξιότητες για την 

αποτελεσµατική χρήση του, σε κάθε επιµέρους ενότητα θα υπάρχουν οι 

επιµέρους στόχοι καθώς και ο µέσος χρόνος εκπαίδευσης). 

• Προσέγγιση του µαθησιακού υλικού (Το υλικό πρέπει να είναι δοµηµένο σε 

ενότητες, οι εκπαιδευτικές διαδροµές ευέλικτες έτσι ώστε ο κάθε φοιτητής να 

µπορεί να δηµιουργεί τις δικές του εκπαιδευτικές διαδροµές, να προτείνονται 

εκπαιδευτικές διαδροµές µε βάση τα αποτελέσµατα των tests). 

• ∆ιαδικασία µάθησης (Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή να 

συµµετέχει ενεργά ενθαρρύνοντας την ενεργητική, τη συνεργατική και τη 

δηµιουργική προσέγγιση της γνώσης). 

• Αξιολόγηση (Το λογισµικό πρέπει να προσφέρει ποικιλία διαδικασιών 

αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης ). 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Λειτουργία του Λογισµικού 

o Καταλληλότητα (Suitability), Κάνει αυτό που θέλω; 

o Αξιοπιστία (Reliability), Λειτουργεί χωρίς προβλήµατα; 

o Αποδοτικότητα( Efficiency), Είναι ικανοποιητικοί οι χρόνοι απόκρισης; 

o Χρηστικότητα (Usability), Μπορώ να το χρησιµοποιήσω εύκολα; 

o Ασφάλεια (Security), Προστατεύεται από µη εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες; 
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o Συµµόρφωση (Compliance), Συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς; 

• Υποστήριξη του Λογισµικού 

o Αναλυτικότητα ( Analyzability). Μπορώ να διαγνώσω ελαττώµατα ή 

τµήµατα που πρέπει να αντικατασταθούν χωρίς µεγάλη προσπάθεια. 

o ∆υνατότητα αλλαγής (Changeability). H προσπάθεια που απαιτείται για 

µετατροπή ή για ενδεχόµενες αλλαγές που απαιτούνται όταν π.χ. 

αναβαθµίζεται το λειτουργικό σύστηµα να είναι η µικρότερη δυνατή. 

o Σταθερότητα (Stability). Πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

απρόσµενων αποτελεσµάτων µετά από τροποποιήσεις που έγιναν. 

o ∆υνατότητα δοκιµών (testability). Πρέπει να ελέγχεται εύκολα η 

εγκυρότητά του. 

o Συµβατότητα του Λογισµικού - ∆υνατότητα µεταφοράς (Portability). Να 

µπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικά εργαστηριακά περιβάλλοντα και 

περιορισµένη έκδοση του να µπορεί να εκτελείται σε συστήµατα χωρίς 

π.χ. κάρτα ήχου. 

o ∆υνατότητα Επαναχρησιµοποίησης (Reusability). Μέρος του λογισµικού 

να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλη εφαρµογή. 

o ∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability). Να µπορεί να επικοινωνεί σε 

επίπεδο ανταλλαγής δεδοµένων και µε άλλες εφαρµογές (επεξεργαστές 

κειµένου κ.λπ.).Να ενσωµατώνει την δυνατότητα πρόσβασης στον 

παγκόσµιο ιστό. 

Προδιαγραφές Αλληλεπίδρασης και Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής 

• Γλώσσα – Ορολογία. Γλώσσα απλή και κατανοητή. ∆εν πρέπει να 

χρησιµοποιούνται τεχνικοί όροι χωρίς να επεξηγούνται. 

• ∆οµή. Η σχεδίαση πρέπει να είναι σπονδυλωτή και τα µηνύµατα µετάβασης 

από ενότητα σε ενότητα σαφή και κατανοητά. Καλό είναι να υπάρχει χάρτης 

περιεχοµένων. 

• Επίπεδο Αλληλεπίδρασης. Η αλληλεπίδραση πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 

επίπεδα. 

• ∆υνατότητα αποθήκευσης – εκτύπωσης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

εκτύπωσης οθόνων, γραφικών, κειµένων και ασκήσεων. 
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• Βοήθεια. Θα πρέπει να υπάρχει σύστηµα άµεσης βοήθειας, σύστηµα χάρτη 

πλοήγησης, καθώς και λεξικό όρων και ονοµασιών. 

• Επιβεβαίωση ενεργειών. Σε περιπτώσεις που η ενέργεια π.χ. διαγραφή µπορεί 

να οδηγήσει σε δυσλειτουργία. Πρέπει να επιτρέπει αναιρέσεις ενεργειών. 

• Αποµνηµόνευση πληροφοριών. Η απαίτηση για αποµνηµόνευση 

πληροφοριών, που θα χρειαστούν σε επόµενες ενέργειες, πρέπει να 

περιοριστεί στο ελάχιστο. Κατηγοριοποίηση επιλογών. Οι επιλογές 

κατηγοριοποιούνται µε βάση το περιεχόµενό τους και δίνονται στο χρήστη µε 

σύντοµα ενεργητικά ρήµατα. 

• Παρουσίαση µόνο σχετικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται πρέπει να είναι οι πλέον απαραίτητες και σχετικές µε την 

τρέχουσα δραστηριότητα. 

• Παρουσίαση κειµένου, συµβόλων κτλ. Εναλλαγή Γραµµατοσειρών, 

οµοιόµορφη χρήση συµβόλων εικονιδίων κ.λ.π. 

• Χρήση πολυµέσων. Η κατάχρηση εντυπωσιακών δυνατοτήτων της 

τεχνολογίας πολυµέσων εµπεριέχει τον κίνδυνο να µετατραπεί ο φοιτητής σε 

θεατή και παθητικό δέκτη. 

• Παρουσίαση µηνυµάτων Τα µηνύµατα θα πρέπει να είναι κατανοητά και να 

καθοδηγούν τον χρήστη. 

• Έλεγχος της πληροφορίας  

o Στην ποσότητα της πληροφορίας. Να έχει την δυνατότητα ελέγχου της 

ροής της. 

o Στον έλεγχο της κίνησης. Η κίνηση µπρος-πίσω ή η πρόσβαση σε 

διαφορετικά µέρη της εφαρµογής πρέπει να είναι εύκολη. 

o Στην επανεκκίνηση, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το 

πρόγραµµα από οποιοδήποτε σηµείο καθώς και δυνατότητα 

επιστροφής στο σηµείο όπου έγινε η διακοπή. 

o Στα επίπεδα δυσκολίας. Εναλλακτικές διαδροµές ανάλογα µε το γνωστικό 

του επίπεδο. 

• Εναλλακτικές συσκευές. Πρέπει να παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι εισαγωγής 

δεδοµένων ποντίκι ή/και πληκτρολόγιο. 
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• Απαιτούµενες ενέργειες. Η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων πρέπει να µην 

απαιτεί πολύπλοκους χειρισµούς ή χρονοβόρες πληκτρολογήσεις. 

• Τεχνικές οδηγίες. Σαφείς οδηγίες για τις απαιτήσεις σε υλικό και λογισµικό 

καθώς και για την διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισµικού. 

• Τεκµηρίωση µε παραποµπές. Σαφής αναφορά για τις προαπαιτούµενος 

γνώσεις. Επίσης, πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης της εφαρµογής στο 

ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον.[1] 

8.4. Μέθοδοι αξιολόγησης 

Υπάρχουν ορισµένες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν πριν ξεκινήσει η 

διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού. Αυτές οι αποφάσεις καθοδηγούν τη διαδικασία 

της ανάπτυξης λογισµικού. Στην πραγµατικότητα αυτές οι αποφάσεις γίνονται οι 

κατευθυντήριες αρχές και οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη λογισµικού πρέπει να 

εξετάζουν εάν εκπληρώνονται οι στόχοι που αποφασίζονται στη φάση σχεδίασης. 

Μόλις το πρωτότυπο του λογισµικού είναι έτοιµο, εξετάζεται και για άλλη µια 

φορά οι στόχοι επανεξετάζονται και µερικές φορές αναδιατυπώνονται βάσει της 

ανατροφοδότησης και της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι δύο τύπων: 

διαµορφωτική και την αθροιστική.  

8.4.1. ∆ιαµορφωτική αξιολόγηση 

Η διαµορφωτική αξιολόγηση είναι συνεχής διαδικασία κατά την ανάπτυξη 

λογισµικού και ξεκινά πριν ακόµη αρχίσει η διαδικασία ανάπτυξης. Οι αποφάσεις 

που λαµβάνονται στην αρχή της διαδικασίας της ανάπτυξης λογισµικού έχουν 

επιπτώσεις στις διάφορες πτυχές του λογισµικού. Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις του 

τύπου ποιος, γιατί, που, και πώς γίνονται οδηγίες για την ανάπτυξη του 

λογισµικού. Ανάλογα µε το χρόνο και τους πόρους, χρησιµοποιούνται τόσο 

ποσοτικές όσο και ποιοτικές µέθοδοι ανατροφοδότησης κατά τη διαµορφωτική 

αξιολόγηση. Κανένα πρόγραµµα δεν µπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις 

όλων των µαθητών. Στη πραγµατικότητα, εάν ένα πρόγραµµα µπορεί να παρέχει 

όλες τις πληροφορίες, και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις επάνω σε κάποιο 

θέµα, πρέπει να θεωρηθεί επιτυχηµένο. Έτσι, κάθε υπεύθυνος ανάπτυξης 

λογισµικού πρέπει να αποφασίσει και να οριοθετήσει το πεδίο του λογισµικού εκ 

των προτέρων δηλαδή πρέπει να εξηγήσει τους στόχους του προγράµµατος. 

Μερικές ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες πρέπει να απαντηθούν επειδή έχουν 

επιπτώσεις στο περιεχόµενο και την επιλογή τεχνολογίας. 
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• Ποίοι είναι οι χρήστες - στόχος και ποιο το επίπεδο τους; 

• Ποιο είναι το επίπεδο οικειότητας των χρηστών µε τον υπολογιστή; 

• Ποιος θα ήταν ο στόχος (από άποψη περιεχόµενου που καλύπτεται από 

πρόγραµµα);  

• Πως το πρόγραµµα θα χρησιµοποιηθεί (συµπληρωµατικά ή. σαν ανεξάρτητο 

πρόγραµµα που παρέχει το πλήρες διδακτικό υλικό);  

Μόλις ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά µε τα ανωτέρω, θα πρέπει να εξεταστούν οι 

γνωστικές πτυχές της µάθησης. Ως αναφορά στην τοποθέτηση του περιεχοµένου, 

οι συνήθειες εκµάθησης των χρηστών επηρεάζουν την απόφαση για την 

αλληλοuχία των πληροφοριών, την ποιότητα πληροφορίας (µέσω των διάφορων 

µέσων) που παρέχονται µέσω κάθε οθόνης, και τις συµπληρωµατικές 

πληροφορίες που παρέχονται µέσω των συνδέσεων. 

Συχνά αναφέρεται ότι κανένα πρόγραµµα δεν πρέπει να επιδιώξει να είναι πλήρες 

ή µόνο ικανοποιητικό, αλλά πρέπει να οδηγήσει τους χρήστες στις σχετικές 

πληροφορίες. Η οµάδα ανάπτυξης λογισµικού πρέπει να παρέχει τους σχετικούς 

συνδέσµους και ο υπεύθυνος περιεχοµένου πρέπει να διατυπώσει το κείµενο και 

να τοποθετήσει άλλο σχετικό πολυµεσικό υλικό µε τέτοιο τρόπο που να αυξάνει 

την περιέργεια των µαθητών για αναζήτηση περαιτέρω πληροφορίας και µελέτη. 

8.4.2. Αθροιστική αξιολόγηση 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του προγράµµατος, το λογισµικό εκδίδεται  

για χρήση. Οι πραγµατικοί χρήστες, έπειτα, κάνουν τις προτάσεις και αυτές τις 

προτάσεις αποτελούν τη βάση της αθροιστικής αξιολόγησης. Η αθροιστική 

αξιολόγηση είναι η τελική αξιολόγηση του προγράµµατος. Μερικά προγράµµατα 

απαιτούν διάφορες οµάδες για να αναπτύξουν διάφορο συστατικά του 

µεγαλύτερου λογισµικού, τα οποία ενσωµατώνουν τελικά στο τελικό προϊόν. 

Η αθροιστική αξιολόγηση απευθύνεται σε κάθε ένα από τα συστατικά και επίσης 

στο τελικό προϊόν. Οι µαθησιακοί – διδακτικοί στόχοι που προσδιορίζονται κατά 

τη διάρκεια της ανάλυσης αναγκών γίνονται η βάση της αθροιστικής 

αξιολόγησης. Η αξιολόγηση πρέπει να λάβει υπόψη τα εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά 

και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και την ευκολία χρήσης του λογισµικού και τέλος 

το γενικό αντίκτυπο στη µάθηση. 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται βάσει της αθροιστικής αξιολόγησης µπορεί να 

αφορούν (α) βραχυπρόθεσµες και (β) µακροπρόθεσµες αλλαγές στο πρόγραµµα. 
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Οι βραχυπρόθεσµες αλλαγές βασίζονται στις παρατηρήσεις των αξιολογητών και 

της ανατροφοδότησης από τους χρήστες και οι µακροπρόθεσµες αλλαγές 

βασίζονται στο διδακτικό σχεδιασµό και στις προτάσεις τρίτων (π.χ. Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο). 

Η αθροιστική αξιολόγηση περιλαµβάνει: 

• Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εφαρµογής έξω από τη διδακτική πράξη. 

• Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εφαρµογής µέσα στη διδακτική πράξη. 

Αξιολόγηση έξω από τη διδακτική πράξη 

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. Το προσωπικό που συµµετέχει στην αξιολόγηση 

περιλαµβάνει: 

• Η οµάδα των ειδικών του γνωστικού αντικειµένου αποφαίνεται για την 

επιστηµονική ορθότητα της πληροφορίας, των προσοµοιώσεων και των 

ασκήσεων πρακτικής, καθώς και για τους κινδύνους παρανοήσεων που µπορεί 

να προκύπτουν. 

• Η οµάδα των ειδικών της πληροφορικής περιλαµβάνει ειδικούς στις 

τεχνολογίες που χρησιµοποιεί το προϊόν, ειδικούς της επικοινωνίας ανθρώπου 

- υπολογιστή, αλλά και ειδικούς για την αισθητική της εφαρµογής. 

• Η οµάδα των ειδικών της διδακτικής περιλαµβάνει παιδαγωγούς, ειδικούς 

διδακτικούς, αλλά και ψυχολόγους. 

Αξιολόγηση µέσα στη διδακτική πράξη 

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 
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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.  

8.5. Πιστοποίηση και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(Π.Ι.) είναι ο θεσµικός φορέας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος που έχει την ευθύνη των εισηγήσεων προς το ΥΠΕΠΘ για την 

αξιολόγηση του διδακτικού υλικού που προορίζεται για να χρησιµοποιηθεί στα 

σχολεία. Σύµφωνα µε το Π.Ι., ακολουθούνται µια σειρά δραστηριοτήτων 

πιστοποίησης, αξιολόγησης και ενθάρρυνσης παραγωγής Εκπαιδευτικού 

Λογισµικού όπως: 

• Εκπόνηση µελέτης για τη διεθνή εµπειρία σε θέµατα µεθοδολογίας ένταξης 

Ε.Λ. στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρώπης και των ΗΠΑ, διεθνών 

τάσεων σχεδιασµού Ε.Λ., διαδικασιών παραγωγής Ε.Λ. και αξιολόγησης. 

• Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και ενηµέρωση για τις διεθνείς τάσεις 

στο σχεδιασµό, στην παραγωγή και στην αξιολόγηση Ε.Λ.  µέσω των διαύλων 

επικοινωνίας που έχει εγκαθιδρύσει µε ειδικούς φορείς του εξωτερικού, µε 

Ελληνικά ΑΕΙ, Ινστιτούτα, Ιδρύµατα και µε ειδικούς επιστήµονες. 

• Αξιολόγηση του τελικού προϊόντος και αξιολόγηση κατά τη διαδικασία 

σχεδίασης ή παραγωγής του (διαµορφωτική αξιολόγηση). 

• Μελέτη, έρευνα και δοκιµή νέων µεθόδων και τεχνικών από ειδικούς 

συνεργάτες του Γραφείου Πιστοποίησης στο Εργαστήριο Πολυµέσων του Π.Ι.,  

Το Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δραστηριοποιείται και 

στην αξιολόγηση τελικού προϊόντος και στη διαµορφωτική αξιολόγηση. Το 
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Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχει θέσει τους εξής τρεις 

στόχους για την αξιολόγηση Ε.Λ.: 

• Θα εστιάζεται σε θέµατα σχετικά µε τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό. 

• Θα διευκολύνει την αναγνώριση και την αξιολόγηση των επιθυµητών 

χαρακτηριστικών του σχεδιασµού. 

• Θα είναι ευέλικτη για να διευκολύνει την αποκάλυψη καινοτοµικών 

χαρακτηριστικών. 

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. 

Το Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε ότι αφορά στα 

επιθυµητά χαρακτηριστικά του Ε.Λ. έχει καθορίσει: 

(α) 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. 

(β) Ειδικές προδιαγραφές Ε.Λ ανά γνωστικό αντικείµενο µε βάση τους εξής 

στόχους: 

• Να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µαθησιακής διαδικασίας.  
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• 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.  

ΙΙ. Ερµηνευτική (Interpretive) αξιολόγηση. Η ερµηνευτική αξιολόγηση γίνεται 

κατά τη χρήση του λογισµικού από τους µαθητές σε πραγµατικές συνθήκες (ή 

που προσοµοιάζουν µε πραγµατικές) και εφαρµόζεται σε δύο φάσεις: 

α) Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

β) Στο σχολικό περιβάλλον. 

[1,8,14, 18, 23] 
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9. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ∆/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αναπτύχθηκε και παράχθηκε, µε την 

υποστήριξη της πολιτείας, ένας καταρχάς ικανοποιητικός αριθµός εκπαιδευτικών 

λογισµικών, τουλάχιστον για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Τα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισµικού αναπτύχθηκαν ή εξελληνίστηκαν και 

προσαρµόστηκαν στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα για λογαριασµό του 

Υπουργείου Παιδείας (ΥπΕΠΘ) στα πλαίσια έργων του Β´ και Γ´ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης (Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας και ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ).  

Η υλοποίηση των αντιστοίχων έργων ανάπτυξης και προσαρµογής εκπαιδευτικού 

λογισµικού έγινε από Ελληνικούς Φορείς µε την επίβλεψη και επιστηµονική 

παρακολούθηση των αρµοδίων Ινστιτούτων και ∆ιευθύνσεων του ΥπΕΠΘ και 

συγκεκριµένα, το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών - 

Ε.Α.ΙΤΥ (Ενέργεια Ο∆ΥΣΣΕΙΑ, έργα: Σειρήνες, Ναυσικά, Πηνελόπη, Οδυσσέας, 

Λαέρτης, Ελπήνωρ και Κίρκη), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι ∆ιευθύνσεις 

Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Σ∆Ε), Σχολικού Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων (∆ΣΕΠΕ∆), Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης (∆ΚΠΣ) και του Γραφείου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Η διαδικασία διανοµής τίτλων εκπαιδευτικού λογισµικού στα ∆ηµόσια Γυµνάσια 

(16 τίτλοι, 19 CD) και Ενιαία Λύκεια (15 τίτλοι, 17 CD) της χώρας ξεκίνησε τον 

Οκτώβριο 2003 µέσω του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.∆.Β.). 

Συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός όσον αφορά στα Γυµνάσια ήταν 1892 

σχολικές µονάδες, ενώ για τα Ενιαία Λύκεια, 1303 σχολικές µονάδες. 

Στην παρούσα φάση, βρίσκονται σε εξέλιξη 2 µεγάλα έργα που 

χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» και αφορούν ανάπτυξη και προµήθεια προϊόντων εκπαιδευτικού 

λογισµικού: 

α)Το έργο «Πλειάδες - Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού και Ολοκληρωµένων 

Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης & ∆ιάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισµικού 
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στα Σχολεία», χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 

1.2). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Ε.Α.Ι.Τ.Υ.  

• Μέσω του έργου (ενότητα µε κωδικό όνοµα «Αµάλθεια»), βρίσκονται σε 

διαδικασία προµήθειας (µέσω του Ο.Ε.∆.Β) 10 τίτλοι εκπαιδευτικού 

λογισµικού σε όλα τα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια και Εν. 

Λύκεια  

• Ταυτόχρονα, σε µια ξεχωριστή ενότητα του έργου (κωδικό όνοµα 

«Νηρηίδες») βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης 47 ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά 

πακέτα (σενάρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες) για χρήση από τους 

εκπαιδευτικούς (σε συνδυασµό µε τα εκπαιδευτικά λογισµικά).  

• Τέλος, αναπτύσσονται και 10 επιπλέον ολοκληρωµένα προϊόντα 

εκπαιδευτικού λογισµικού µε στόχο την ποιοτική και ποσοτική επέκταση 

υπαρχόντων πιλοτικών προϊόντων (ή και συνδυασµό παραπάνω του ενός) τα 

οποία θα πληρούν συγκεκριµένες παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές 

(ενότητα µε κωδικό όνοµα «Χρυσαλλίδες»).  

β) Σε εξέλιξη βρίσκεται στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ, Μέτρο 1.2, η πρόσκληση 138, 

µέσω της οποίας υλοποιούνται δύο πράξεις οι οποίες αφορούν εκπαιδευτικά 

λογισµικά. Φορέας Υλοποίησης είναι και στις δύο περιπτώσεις το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο: 

• Η πρώτη πράξη µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία», προβλέπει την προµήθεια αδειών χρήσης από 

συνολικά 51 τίτλους εκπαιδευτικών λογισµικών για την Πρωτοβάθµια και 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  

• Ταυτόχρονα, υλοποιείται η πράξη µε τίτλο «∆ράσεις Υποστήριξης Μαθητών 

ΑµεΑ». Η πράξη προβλέπει την προµήθεια αδειών χρήσης από συνολικά 72 

τίτλους εκπαιδευτικών λογισµικών για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση που αφορούν την Ειδική Αγωγή και την Γενική Αγωγή µαθητών 

ΑµεΑ. 

Η απλή όµως διάθεση τεχνολογικών εφαρµογών και των εκπαιδευτικών 

λογισµικών στα σχολεία, δεν αρκεί. Ποτέ δεν αρκούσε, όπως και στις περιπτώσεις 

κάθε άλλου εκπαιδευτικού υλικού και µέσου, και δε θα είναι ποτέ επαρκής για να 

διασφαλίσει την κατάλληλη αξιοποίηση οποιοδήποτε εκπαιδευτικού µέσου. 
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Ερευνητικά πορίσµατα δίνουν τα ιδιαίτερα σηµεία της αλληλεπίδρασης των 

µαθητών µε τα περιβάλλοντα αυτά, και καταγράφουν συχνά τα θετικά 

αποτελέσµατα σε βασικούς ή και πιο σηµαντικούς στόχους που αφορούν στη 

µάθηση αλλά και στη κοινωνικοποίηση των µαθητών. Πως όµως εντάσσονται στη 

διδασκαλία και τι απαιτείται από το διδάσκοντα για την προετοιµασία της 

διδασκαλίας αυτής; Σε ποιο βαθµό ένας εκπαιδευτικός µπορεί µόνος του να 

καθορίσει τις βέλτιστες συνθήκες και το πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησής τους 

στην εκπαίδευση;  

Σήµερα τα περισσότερα Γυµνάσια και Λύκεια στη χώρα είναι εξοπλισµένα µε 

υπολογιστές, ενώ τα αντίστοιχα εργαστήρια χρησιµοποιούνται κυρίως στα 

πλαίσια των µαθηµάτων «Πληροφορικής». Ένας µικρός αριθµός εκπαιδευτικών, 

χρησιµοποιεί ορισµένες από τις διαθέσιµες εκπαιδευτικές εφαρµογές των ΤΠΕ στα 

µαθήµατά του, µε πρωτοβουλίες που πηγάζουν είτε από προσωπικό ενδιαφέρον 

και αναζήτηση, είτε από την ένταξή τους σε ειδικά προγράµµατα επιµόρφωσης.  

Η αξιοποίηση των υπολογιστών και των ΤΠΕ γενικότερα, είναι ακόµα 

περιορισµένη στο εκπαιδευτικό σύστηµα, πολύ µάλιστα περισσότερο στην 

ελληνική πραγµατικότητα από ό,τι σε πολλές άλλες αναπτυγµένες χώρες. Οι 

λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η καθυστέρηση είναι πολλοί, µεταξύ των 

οποίων και:  

• Η ανυπαρξία σαφούς θεσµικού πλαισίου που να προσδιορίζει την εισαγωγή και 

την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (επίπεδο εκπαίδευσης, µεθοδολογία 

εισαγωγής, κλπ.). Σηµειωτέον ότι στη χώρα µας έχουµε ήδη διανύσει µια 

κρίσιµη εικοσαετία και το ζήτηµα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση - 

παρά τη γενναία υποστήριξη της ΕΕ και τις φιλότιµες προσπάθειες των 

τελευταίων χρόνων εκ µέρους των υπευθύνων εκπαιδευτικών φορέων και 

Ερευνητικών Ινστιτούτων - βρίσκεται ακόµη στο αρχικό στάδιο της ανάγκης 

λήψης σηµαντικών αποφάσεων, όσον αφορά στη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου και σύγχρονου εκπαιδευτικού σχεδιασµού, που θα βασίζεται 

στη σύνθεση της επιστηµονικής γνώσης και της έρευνας τόσο σε διεθνές, όσο 

και σε εθνικό επίπεδο.  

• Η παιδαγωγική πράξη εξελίσσεται σε τέτοιο υψηλό βαθµό συνθετότητας, ώστε 

είναι αδύνατον να εκπέσει στον αυτοµατισµό και στην απλή χρήση των 

µηχανών, γεγονός που προσδιορίζει αλλά και περιορίζει τη χρήση των ΤΠΕ 
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όταν δεν εντάσσονται σε ένα σαφές και σύγχρονο ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο 

για τη διδασκαλία και τη µάθηση.  

• Η έλλειψη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και η µικρή εµπλοκή τους στο 

εγχείρηµα της ένταξης. Στη χώρα µας υπάρχει το επιπρόσθετο πρόβληµα της 

έλλειψης µιας επαρκούς παιδαγωγικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών - ιδιαίτερα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης - σε επίπεδο 

βασικών και µεταπτυχιακών σπουδών, γεγονός που καθιστά ελάχιστα 

αποτελεσµατική µια ενδεχόµενη κατάρτισή τους σε τεχνολογικό επίπεδο και 

µόνον.  

• Η µη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή που δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών καινοτοµιών µε τη χρήση ΤΠΕ. Το κόστος του εξοπλισµού των 

σχολείων δεν είναι απαγορευτικό, αλλά τα προβλήµατα εστιάζονται κυρίως 

στη συντήρηση και στην αναβάθµισή του, ώστε να µην απαξιώνεται σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

• Η έλλειψη ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισµικού που να αξιοποιεί τις 

δυνατότητες του υπολογιστή - συγχρόνως όµως και να απελευθερώνει τις 

δυνατότητες του δασκάλου - για σηµαντικές παιδαγωγικές εφαρµογές και να 

καλύπτει µεγάλο εύρος του αναλυτικού προγράµµατος.  

• Ο χαρακτήρας του αναλυτικού προγράµµατος του σχολείου, που εξακολουθεί 

να εµφανίζει παραδοσιακά χαρακτηριστικά (π.χ., ακαµψία, κατακερµατισµός 

της γνώσης, θεωρητικολογία, προσκόλληση στο ένα και µοναδικό βιβλίο, 

συγκεντρωτισµός του αναλυτικού προγράµµατος και αδυναµία του 

εκπαιδευτικού να αναπτύξει συστηµατικές και υποβοηθούµενες από ένα 

επίσηµο συµβουλευτικό σύστηµα πειραµατικές εφαρµογές και δηµιουργικές 

πρωτοβουλίες κ.ά)  

9.1. Ποιότητα εκπαιδευτικού λογισµικού 

Μια µατιά στη διεθνή αγορά εκπαιδευτικού λογισµικού αρκεί για ν’ αποδείξει ότι 

δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα τέτοια δείγµατα (της τάξης των λίγων δεκάδων). Η 

διαπίστωση αυτή είναι κοινή από τις ΗΠΑ ως την ΕΕ. 

Καταρχήν λόγω της απροθυµίας του ιδιωτικού τοµέα να προβεί στις απαιτούµενες 

µακροπρόθεσµες επενδύσεις για την ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων. Αιτία το µικρό  

µέγεθος της αγοράς σε σύγκριση µε άλλες αγορές λογισµικού όπως για 

παράδειγµα αυτές της µηχανοργάνωσης, εφαρµογών γραφείου, ή ηλεκτρονικών 
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παιχνιδιών. Η έλλειψη προϋπολογισµού από τα σχολεία για αγορά εκπαιδευτικού 

λογισµικού και µοντέρνου εξοπλισµού όπως και η έλλειψη διαδικαστικού 

πλαισίου χρήσης των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα κρατούν το 

µέγεθος της σχολικής αγοράς σε χαµηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα του µικρού 

µεγέθους, η «δυστροπία» αυτής της αγοράς συνέβαλε στην αποθάρρυνση της 

διείσδυσης εταιριών στο χώρο: πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα, διαφορετικές 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διαδικαστικές δυσκολίες (π.χ. πιστοποίηση και 

έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 

∆εύτερος σηµαντικός λόγος πίσω από τη δυστοκία παραγωγής ποιοτικού 

εκπαιδευτικού λογισµικού, το µεγάλο του κόστος. Το κόστος παραγωγής ενός 

«ανταγωνιστικού» προϊόντος εκτιµάται σε 300.000€ µέχρι και 1.500.000€, 

γεγονός που είτε αποθαρρύνει τους παραγωγούς, είτε οδηγεί σε προϊόντα 

χαµηλής εκπαιδευτικής ποιότητας. Αυτά µε τη σειρά τους εντείνουν στην 

εκπαιδευτική κοινότητα τον σκεπτικισµό ως προς τη σκοπιµότητα της χρήσης 

τους, πράγµα που έχει σαν αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της αγοράς, κι αυτό µε τη 

σειρά του την αποθάρρυνση των επενδύσεις και, ο κύκλος απ’ την αρχή.  

[4, 6,8, 10] 
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10. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι κύριοι στόχοι για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

διδακτική διαδικασία είναι  επιστηµολογικοί, µαθησιακοί ή ακόµα κοινωνικοί. 

Όταν επιθυµούµε να αξιοποιήσουµε τις εφαρµογές, µε οργανωµένο τρόπο στα 

πλαίσια ενός ετήσιου προγράµµατος σπουδών, στα πλαίσια του συνόλου της 

σχολικής κοινότητας (και όχι ενός µεµονωµένου εκπαιδευτικού), και κυρίως για 

να υλοποιήσουµε και τις τρεις κατηγορίες στόχων που διατυπώθηκαν, η 

διαχείριση της διδασκαλίας γίνεται σύνθετη.  

10.1. Επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής 

Στο σύνολο των κεντρικών ενεργειών που εγγράφονται σε επίπεδο διδάσκοντα, 

εντάσσεται και η πολυπλοκότητα των ενεργειών µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της 

σηµερινής εκπαίδευσης και των ενεργειών που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. 

Όσο και αν οι εκπαιδευτικοί ενεργούν µε τον καλύτερο τρόπο και αξιοποιούν 

πραγµατικά τις εφαρµογές των τεχνολογιών στη διδασκαλία τους, δε θα 

µπορέσουν ποτέ να έχουν τα βέλτιστα αποτελέσµατα σε ευρεία κλίµακα, αν στο 

µακρο-επίπεδο της εκπαίδευσης δεν υπάρχουν κατάλληλα µέτρα στήριξης και 

οργάνωσης. 

Οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες του διδάσκοντα χρειάζεται να διευκολύνονται 

και υποστηρίζονται από ένα γενικότερο πλαίσιο ενεργειών σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Μακροεπίπεδο) (βλέπε Σχήµα 10.1). Ένας διδάσκοντας, 

για παράδειγµα, δε θα έχει στη διάθεσή του µια αξιόλογη γκάµα εκπαιδευτικών 

εφαρµογών για να επιλέξει, αν η πολιτεία δεν εφαρµόσει µέτρα στήριξης της 

παραγωγής κατάλληλων εφαρµογών. Παράλληλα, θα έχει δυσκολίες στην 

πρόσβαση σε εφαρµογές και εκπαιδευτικά λογισµικά αν δεν έχουν προβλεφθεί 

κατάλληλες ενέργειες προς αυτή τη κατεύθυνση. Για παράδειγµα, οικονοµική 

υποστήριξη των σχολικών µονάδων ώστε αυτές οι ίδιες να επιλέγουν και να 

αγοράζουν αυτόνοµα, ή παροχή εφαρµογών στα σχολεία, κεντρικά µε τρόπους 

παρόµοιους µε αυτούς που εφαρµόζονται στην ελληνική εκπαίδευση για τα 

υπόλοιπα µέσα (βιβλία, υλικό βίντεο, πειραµατικές συσκευές, κλπ.). 

Επιπρόσθετα, δράσεις στήριξης για τη διαρκή ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για 

τις διαθέσιµες εφαρµογές, και κυρίως για παραδειγµατικές δραστηριότητες, αλλά 

και για προσεγγίσεις διδασκαλίας είναι απαραίτητες. 
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10.2. Επίπεδο σχολικής µονάδας 

Συγχρόνως, ένας εκπαιδευτικός που αναλαµβάνει ατοµικά πρωτοβουλίες ένταξης 

εφαρµογών στη διδασκαλία, λίγα πράγµατα θα καταφέρει να επιτύχει µε τους 

µαθητές του, αν δεν υπάρχει η επαρκής ενεργοποίηση και οργάνωση στο σύνολο 

των εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας στην οποία εντάσσεται (Επίπεδο 

Σχολικής Μονάδας). Ορισµένα κρίσιµα θέµατα που υπεισέρχονται, αναφορικά µε 

τη σχολική µονάδα είναι τα ακόλουθα: 

• Θέµατα Τεχνικά: Φροντίδας και οργάνωσης τεχνικών θεµάτων, όπως 

καταλληλότητας και σχετικής πληρότητας εξοπλισµού και συντήρησης 

µηχανηµάτων. 

• Οργανωτικά ζητήµατα διαρκούς ενηµέρωσης και προµήθειας νέων 

εφαρµογών: ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου τα πράγµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ 

στην Εκπαίδευση βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, είναι χρήσιµο, να καθορίζεται 

κάποιος από τους διδάσκοντες ως κύριος υπεύθυνος για τη συνεχή 

ενηµέρωση και αναζήτηση διαθέσιµων µέσων, εργαλείων και τεχνολογικών 

εφαρµογών, αλλά και για την αναζήτηση προγραµµάτων συνεχούς 

επιµόρφωσης, την ενεργοποίηση της τοπικής σχολικής κοινότητας µε τη 

συµµετοχή της σε καινοτοµικά προγράµµατα αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε 

πρωτοβουλίες και συνεργασίες µεταξύ σχολείων, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, κ.ά. (Marcovitz, 2000). 

• Θέµατα συνεργασίας διδασκόντων: Αν ο στόχος σε επίπεδο σχολείου είναι η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και µάθηση, τότε είναι απαραίτητο να 

εµπλακεί ενεργά το σύνολο του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής 

µονάδας µε ενέργειες προς την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. Πέρα 

από την γενική αυτή ενεργοποίηση, αναδύονται και θέµατα συντονισµού και 

συνεργασίας σε απλά θέµατα (π.χ. αναφορικά µε το χρόνο χρήσης του 

εργαστηρίου) ή σε θέµατα πιο ουσιαστικής συνεργασίας αναφορικά µε την 

οργάνωση µαθηµάτων µε χρήση κοινών εφαρµογών, συνδιδασκαλίες και 

κοινές συνθετικές εργασίες των µαθητών, που εµπλέκουν περισσότερα από 

ένα γνωστικά αντικείµενα, κλπ. 
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◊ Μέτρα στήριξης της ανάπτυξης κατάλληλων εκπαιδευτικών 

εφαρµογών

◊ Ενέργειες διάδοσης και διάχυσης των εφαρµογών στις 

σχολικές µονάδες ή µέτρα οικονοµικής υποστήριξης για 
προµήθεια λογισµικού

◊ Προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών

◊ ∆ιάχυσης πληροφοριών για νέες εφαρµογές  ή /και 

δραστηριότητες

◊ Ενέργειες ανανέωσης και προσαρµογής προγραµµάτων 

σπουδών

◊ Συντονισµού σχολικής κοινότητας και διαρκούς ενηµέρωσης 

και ενεργοποίησης

◊ Οργανωτικά και τεχνικά

◊ Εργονοµίας και διάταξης χώρων

◊ Συνεργασίας διδασκόντων

◊ Προσδιορισµός δραστηριοτήτων µε ΤΠΕ

◊ Ένταξη στο πρόγραµµα και χρονοπρογραµµατισµός

◊ Οργάνωση παράλληλων ενεργειών και µέσων

◊ Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση

◊ Αξιολόγηση διδακτικής παρέµβασης

Μακροεπίπεδο (Επίπεδο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

Επίπεδο Σχολικής Μονάδας

Μικροεπίπεδο ∆ιαχείρισης (∆ιδάσκοντα & Σχολικής Τάξης)

α
α

 

Σχήµα 10.1 – Επίπεδα  και παράγοντες που διαµορφώνουν τη διδακτική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ 

 

• Ζητήµατα διδακτικής εργονοµίας και καταλληλότητας χώρου εργαστηρίου. Η 

διάταξη των υπολογιστών στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο εργαστήριο 

υπολογιστών είναι συχνά καθορισµένη. Πέρα όµως από τους υπολογιστές τα 

υπόλοιπα στοιχεία του εργαστηρίου, φαίνεται να µην ευνοούν πάντα µια 

κατάλληλη διδακτική προσέγγιση. Ο σύλλογος των διδασκόντων που το 

χρησιµοποιούν, θα µπορούσαν να βελτιώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες (De 
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Meuter, 1998). Για παράδειγµα, να διαθέσουν πάγκους για υπολογιστές µε 

αρκετό χώρο, ώστε να είναι δυνατή η  παράλληλη εργασία µε τετράδια και 

βιβλία των µαθητών, να προµηθευτούν ένα κεντρικό και πολυµορφικό 

τραπέζι-συνεδριάσεων, για χρήση τόσο ως χώρου φάσης απολογισµού και 

γενικής συζήτησης σε κατάλληλες στιγµές κατά τη διάρκεια της εργασίας των 

µαθητών, όσο και για χώρο οµαδικής εργασίας, να προβούν σε µελέτη για 

χρήση συµπληρωµατικών  µέσων και υλικών στο χώρο του εργαστηρίου, κλπ. 

10.3. Μικροεπίπεδο διαχείρισης 

Στο Μικροεπίπεδο του διδάσκοντα στη σχολική τάξη, εντάσσονται οι διαστάσεις 

διαχείρισης και εφαρµογής στρατηγικών, που οργανώνονται και ενεργοποιούνται 

από τον υπεύθυνο διδάσκοντα καθηγητή. Είναι χρήσιµο να αναλύσουµε το 

επίπεδο αυτό σε πέντε κύριους θεµατικούς άξονες διαχείρισης (βλέπε Σχήµα 

10.2) εκ των οποίων ο πρώτος είναι ίσως ο πλέον κεντρικός. 

Α. Προσδιορισµός δραστηριοτήτων µε εκπαιδευτικές εφαρµογές των ΤΠΕ 

• Επιλογή κατάλληλης εφαρµογής και µαθησιακής δραστηριότητας: 

Περιλαµβάνει την αναζήτηση και επιλογή κατάλληλης εφαρµογής και 

µαθησιακής δραστηριότητας, σε συνδυασµό µε τους στόχους µάθησης, και 

το/α γνωστικό/ά αντικείµενα που εµπλέκονται. Η µαθησιακή δραστηριότητα 

περιλαµβάνει το θέµα εργασίας, ή το κεντρικό ερώτηµα ή πρόβληµα προς 

επίλυση που προτείνεται στους µαθητές. Αν και η διάσταση του 

προσδιορισµού των δραστηριοτήτων και της επιλογής των εκπαιδευτικών 

λογισµικών είναι πραγµατικά κεντρική, για την εξασφάλιση της 

καταλληλότητας της µαθησιακής δραστηριότητας, της επιτυχίας της και της 

αποτελεσµατικότητάς της, εξαρτάται απόλυτα από τις υπόλοιπες διαστάσεις 

της διδακτικής διαχείρισης. 

Β. Ένταξη στο πρόγραµµα και χρονοπρογραµµατισµός 

• Ετήσιο πλάνο και προγραµµατισµός: Αναφέρεται στο ετήσιο αρχικό πλάνο και 

τον χρονοπρογραµµατισµό  χρήσης εκπαιδευτικών εφαρµογών, υλικών, 

δραστηριοτήτων και µέσων στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς. Ενδεχόµενα να 

υπάρχει ένα σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών εφαρµογών που εντάσσονται 

στο µάθηµά µας µέσα σε µια σχολική χρονιά. Σε αυτή τη περίπτωση, 

χρειάζεται να γίνει µια πρώτη επιλογή, και να παραχθεί ένα πρώτο πλάνο, 

προκειµένου να προσδιορίσουµε ποιες από τις διαθέσιµες εφαρµογές θα 
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χρησιµοποιήσουµε, µε ποια σειρά και περίπου ποιο χρονικό διάστηµα. Το 

ετήσιο πλάνο, είναι απαραίτητο, για να αποφασίσουµε σε ποιες εφαρµογές και 

ποιες δραστηριότητες αξίζει να εστιάσουµε (δεδοµένου ότι ο χρόνος δεν είναι 

ποτέ επαρκής), αλλά και για να επιτύχουµε οργάνωση και συντονισµό µε 

άλλους διδάσκοντες, που ενδεχόµενα επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν 

παρόµοιες εφαρµογές στη διδασκαλία τους. Τέλος, το ετήσιο αρχικό πλάνο 

είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις «συνθετικών θεµάτων µελέτης», ή 

«συνθετικών εργασιών» που εκτείνονται σε διάρκεια, και ιδιαίτερα όταν αυτές 

εµπλέκουν επικοινωνία και συνεργασία µε άλλους καθηγητές και µαθητές του 

ίδιου ή άλλου/ων σχολείου/ων. 

• Ένταξη σε πλάνο θεµατικής διδακτικής ενότητας: Ο διδάσκοντας σχετικά µε 

µία συγκεκριµένη θεµατική ενότητα διδασκαλίας (π.χ. κινηµατική, στη φυσική 

Ά Λυκείου), χρειάζεται να αποφασίσει σε ποια στιγµή ή «φάση» της πορείας 

της διδασκαλίας της θεµατικής ενότητας θα εντάξει δραστηριότητες µε 

εκπαιδευτικό λογισµικό: για παράδειγµα, στην αρχή για εφόρµηση ή για 

ανακάλυψη, στην πορεία για εµβάθυνση, στο τέλος για ολοκλήρωση και 

σύνθεση. Στην περίπτωση που πρόκειται για συνθετικές εργασίες που 

εµπλέκουν παραπάνω του ενός γνωστικά αντικείµενα και άρα και 

διδάσκοντες, το πλάνο αυτό χρειάζεται να καθοριστεί µε ευέλικτο και τρόπο 

ώστε να προσαρµόζεται εύκολα σε επιµέρους συνθήκες διδασκαλίας. 

• Χρονοπρογραµµατισµός δραστηριοτήτων: Αναφέρεται στο ακριβές πλάνο των 

δραστηριοτήτων των µαθητών µε συγκεκριµένη/ες εφαρµογή/ες σε µονάδα 

διδακτικών ωρών. Για παράδειγµα, σε φάση ολοκλήρωσης και σύνθεσης της 

θεµατικής ενότητας της Μηχανικής (φυσικής), χρησιµοποιείται σε δύο 

συνεχόµενες διδακτικές ώρες λογισµικό που επιτρέπει έκφραση µέσω χαρτών 

εννοιών (π.χ. Inspiration, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ), και προκύπτουν µέσω 

συγκεκριµένων ερωτηµάτων. Ο χρονοπρογραµµατισµός των δραστηριοτήτων, 

θα επιτρέψει να οργανωθεί και η διαδικαστική πλευρά, της «κράτησης» του 

εργαστηρίου τις συγκεκριµένες ώρες, για χρήση από τον διδάσκοντα στα 

πλαίσια του µαθήµατός του. 
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Προσδιορισµός ∆ραστηριότητας 
και χρήσης συγκεκριµένης 

Εφαρµογής
Ετήσιος Προγραµµατισµός

Προγραµµατισµός ένταξης σε 
θεµατική ενότητα

Χρονοπρογραµµατισµός 
δραστηριότητας (ανάλυση 

διδακτικών ωρών)

Γενική Στρατηγική ∆ιαχείρισης
(παιδαγωγική προσέγγιση)

Ειδικές διδακτικές στρατηγικές 
εφαρµογής

Στρατηγικές αναπλαισίωσης 
διδακτικού συµβολαίου

Στρατηγικές διαχείρισης οµάδων 
µαθητών

Ανάλυση- Αξιολόγηση 
∆ιδακτικής ∆ιαχείρισης

Επιλογή και οργάνωση 
παράλληλων ενεργειών και 

δραστηριοτήτων

Αναζήτηση και οργάνωση 
συµπληρωµατικών µέσων

 

Σχήµα 10.2 –∆ιαστάσεις  ∆ιδακτικής ∆ιαχείρισης εφαρµογών στο µικροεπίπεδο 

∆ιδασκαλίας 
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Γ. Οργάνωση παράλληλων ενεργειών και µέσων 

• Συνδυασµός της χρήσης µε άλλα µέσα: Αναφέρεται σε αναζήτηση και 

οργάνωση της χρήσης άλλων µέσων που λειτουργούν συµπληρωµατικά ενός 

συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού ή και γενικά του υπολογιστή ή των 

δικτύων. Πρόκειται για εκπαιδευτικά µέσα κάθε είδους, όπως εκπαιδευτικό 

υλικό που χρησιµοποιείται σε µικρά παιδιά (στερεά αντικείµενα σχηµάτων, ή 

αντικείµενα απαρίθµησης), πειραµατικές συσκευές, βίντεο εκπαιδευτικής 

τηλεόρασης, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες έντυπες ή ηλεκτρονικές, κλπ. Τα µέσα 

αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθούν πρωθύστερα της αλληλεπίδρασης µε το 

λογισµικό, µεταγενέστερα, ή παράλληλα µε αυτή. 

• ∆ραστηριότητες προετοιµασίας ή παράλληλες ενέργειες: Αναφέρεται σε 

δραστηριότητες που εγγράφονται εκτός πλαισίου αλληλεπίδρασης µε τον 

υπολογιστή, αλλά υποστηρίζουν ή συµπληρώνουν την κύρια δραστηριότητα. 

Για παράδειγµα, στα πλαίσια µιας συνθετικής εργασίας, οι µαθητές για την 

αναζήτηση δεδοµένων που θα τα επεξεργαστούν στη συνέχεια µε χρήση 

λογιστικών φύλλων και βάσεων δεδοµένων, χρειάζεται να επιτελέσουν µια 

σειρά ενεργειών συλλογής δεδοµένων από δηµόσιους οργανισµούς, να 

συναντήσουν ειδικούς και να πάρουν συνεντεύξεις, να τραβήξουν 

φωτογραφίες, κλπ. Σε µια άλλη περίπτωση, αυτή της διερεύνησης µέσω ενός 

λογισµικού που επιτρέπει προσοµοιώσεις φαινοµένων που µελετά η φυσική, 

ενδεχόµενα να είναι απαραίτητο να εργαστούν πρώτα οι µαθητές στο 

εργαστήριο φυσικής, µε µια σειρά απλών ανάλογων πειραµάτων, προκειµένου 

να αποφευχθεί η σύγχυση ανάµεσα στο πειραµατικό φαινόµενο και τις έννοιες 

που οικοδοµούν για να το µελετήσουν. Τέλος, για ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 

πρακτικής και εξάσκησης που απευθύνεται σε µικρά παιδιά, και αφορά 

βασικές αλγεβρικές πράξεις, και το οποίο δεν επεξεργάζεται κατάλληλα τα 

επίπεδα βοήθειας στην περίπτωση λάθους, ενδεχόµενα να χρειάζεται 

παράλληλη υποστήριξη από τη δασκάλα ή τα ίδια τα παιδιά µε χρήση 

πραγµατικών αντικειµένων.  

∆. Παιδαγωγική και ∆ιδακτική διαχείριση κατά  τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης 

• Στρατηγικές παιδαγωγικής διαχείρισης οµάδων µαθητών: Αν και οι 

περισσότερες εφαρµογές έχουν σχεδιαστεί για αλληλεπίδραση µε ένα µόνο 

µαθητή, στην πραγµατικότητα στα περισσότερα σχολεία, παγκόσµια, οµάδες 

δύο ή και τριών µαθητών εργάζονται µπροστά σε έναν υπολογιστή. Εξ αιτίας 
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των πρακτικών συνθηκών, οι αλληλεπιδράσεις του διδάσκοντα δεν µπορεί να 

έχουν τη µορφή αυτών της συµβατικής τάξης (καθηγητής <-> µαθητής) αλλά 

λαµβάνουν µια νέα µορφή αυτή του καθηγητή προς συγκεκριµένες οµάδες 

µαθητών («καθηγητής<->οµάδα µαθητών»). Κατά συνέπεια, οι διδάσκοντες 

χρειάζεται να ενεργοποιήσουν κατάλληλες παιδαγωγικές στρατηγικές 

διαχείρισης οµάδων µαθητών, καθώς και να αναλογιστούν σε ζητήµατα όπως: 

(α) Προσεγγίσεις σχηµατισµού και σύστασης οµάδων, ρόλων των µελών µιας 

οµάδας µε σαφή ή µη προσδιορισµό του ρόλου του κάθε µέλους της οµάδας 

κατά τη διεξαγωγή ενός έργου, (β) ∆ιαχείριση του συνόλου των οµάδων, 

αξιοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων µεταξύ οµάδων, επίγνωση 

αναγκαιότητας αποσαφήνισης διαδικασιών, αναγκαιότητα ρητής έκφρασης 

συλλογισµών και αιτιολογήσεων, αναγκαιότητα διαπραγµάτευσης, κ.ά.  

(Littleton & Light, 1999). Ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας των 

µαθητών, την ηλικία, και τη σύσταση της οµάδας, υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου η οµαδική αυτή εργασία, µπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε να 

δηµιουργηθούν συνθήκες επιδεκτικές για µαθησιακά οφέλη που προκύπτουν 

από συνεργατική µάθηση. 

• Γενικές Στρατηγικές διδακτικής διαχείρισης: Αφορά στην υιοθέτηση 

συγκεκριµένης γενικής παιδαγωγικής προσέγγισης και πλαισίου. Στις γενικές 

αυτές στρατηγικές ο διδάσκων µπορεί να εφαρµόσει, προσέγγιση 

καθοδηγούµενης ανακάλυψης, καθοδήγησης, ή ακόµα πρακτικής ή και 

µετάδοσης γνώσεων ή τέλος απλά αξιολόγησης. Στις πρώτες περιπτώσεις, ο 

διδάσκων έχει κυρίως το ρόλο του συντονιστή που διευκολύνει τη µαθησιακή 

διαδικασία, ενώ στις τελευταίες κατευθύνει και προσδιορίζει σηµαντικά τη 

διαδικασία της µάθησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις (εκτός ίσως από αυτές 

των λογισµικών πρακτικής και εξάσκησης), στην αρχή της διδακτικής ώρας, 

µπορεί να απαιτείται µια φάση όπου οι µαθητές εκφράζουν ελεύθερα τις 

πρώτες ιδέες τους πάνω στο πώς θα δράσουν (brainstorming), ενώ στο τέλος 

της διδακτικής ώρας, µια γενική συζήτηση ανάλυσης των σηµαντικών 

γεγονότων, ενεργειών αλλά και δυσκολιών που εµφανίστηκαν κατά την 

αλληλεπίδραση  (debriefing session) είναι συχνά απαραίτητη. 

• Ειδικές στρατηγικές: H µάθηση δεν επέρχεται αυτόµατα µέσα από την 

αλληλεπίδραση µε ένα εκπαιδευτικό λογισµικό. O διδάσκων χρειάζεται να 

ενεργοποιήσει διαφορετικές στρατηγικές για ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών 
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εφαρµογών, ανάλογα µε τις γνωστικές λειτουργίες που απαιτούν από τους 

µαθητές, αλλά και την ανατροφοδότηση που παρέχουν. Χρειάζεται επίσης να 

λάβει υπόψη πληροφορίες και ερευνητικά πορίσµατα της αλληλεπίδρασης 

µαθητών µε συγκεκριµένες κατηγορίες λογισµικών, καθώς και τις δυσκολίες 

που αυτοί συναντούν. Στην περίπτωση που οι µαθητές εργάζονται σε µια 

πολυµεσική εφαρµογή για πρώτη φορά, µία πιθανή προσέγγιση θα ήταν να 

αφεθούν οι µαθητές να πλοηγηθούν ελεύθερα για 5-10 λεπτά, να νιώσουν ότι 

«χάνονται» και στη συνέχεια να γίνουν υποδείξεις χρήσης, µε βάση τα 

εργαλεία, και στη βάση µικρών έργων αναζήτησης ή δόµησης πληροφοριών. 

Τα έργα αυτά θα πρέπει να έχουν προετοιµαστεί και επινοηθεί εκ των 

προτέρων, δεδοµένου ότι αν υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός εργαλείων, 

είναι σκόπιµο οι µαθητές να τα εξετάσουν και να αντιληφθούν τη χρησιµότητα 

και χρήση τους σταδιακά. Στην περίπτωση των διερευνητικών λογισµικών, ο 

διδάσκων χρειάζεται συχνά να καθοδηγεί τους µαθητές µε κατάλληλα 

ερωτήµατα ή νύξεις έτσι ώστε, να ελέγχεται και να εξελίσσεται η ερµηνεία 

που κάνουν οι µαθητές για την ανατροφοδότηση που το σύστηµα παρέχει, να 

διερευνούν µε συστηµατικό τρόπο ώστε να ανακαλύψουν σταδιακά τους 

κανόνες που διέπουν τη συµπεριφορά ενός φαινοµένου, ή ακόµα για να 

αξιοποιούν κατάλληλα τις προσφερόµενες αναπαραστάσεις, ή τα γνωστικά 

εργαλεία ώστε να υποστηριχτεί ο συλλογισµός τους (∆ηµητρακοπούλου, 

1999). Συνήθως απαιτείται από το διδάσκοντα, να εφαρµόσει ειδικές 

στρατηγικές για τη στήριξη της ρύθµισης και αυτό-ρύθµισης της µαθησιακής 

διαδικασίας, καθώς και για την ανάπτυξη των µεταγνωστικών ικανοτήτων των 

µαθητών, προκειµένου µέσω της δραστηριότητας και της αλληλεπίδρασης µε 

το εκπαιδευτικό λογισµικό να επιτευχθούν τα επιθυµητά µαθησιακά 

αποτελέσµατα. 

• Αναπλαισίωση ∆ιδακτικού Συµβολαίου: Οι µαθητές γνωρίζουν κυρίως το 

συνήθως άρρητο διδακτικό συµβόλαιο που διαπνέει τις καθηµερινές 

καταστάσεις διδασκαλίας, και έχουν µάθει να λειτουργούν µέσα από αυτό. Οι 

καταστάσεις αυτές, συχνά χαρακτηρίζονται από διάλεξη του καθηγητή µέσα 

από την οποία επιχειρεί να αποσαφηνίσει και να εξηγήσει µια διδακτική 

ενότητα. Οι µαθητές συµµετέχουν στη διδασκαλία µόνο µέσω διευκρινιστικών 

ερωτήσεων, ενώ ο κύριος ρόλος που τους αποδίδεται είναι να δίνουν 

ολοκληρωµένες και σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης και 
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αξιολόγησης που τους απευθύνει ο καθηγητής. Η εργασία όµως στο 

εργαστήριο όπου, στη γενική περίπτωση, ο ρόλος του µαθητή είναι πιο 

κεντρικός και αυτόνοµος, απαιτεί την κατάλληλη προετοιµασία του 

διδάσκοντα ώστε να οδηγήσει τους µαθητές να αντιληφθούν τον νέο ρόλο, να 

οικειοποιηθούν τις δυνατότητες που τους δίνει, να αποκτήσουν την ελευθερία 

να εκφράζουν τις δυσκολίες τους, να αντιµετωπίζουν και να αξιοποιούν 

µαθησιακά τα λάθη τους δίχως την αρνητική προσέγγιση του φόβου και της 

απόκρυψής τους, να µάθουν να εργάζονται εποικοδοµητικά σε οµάδες, κλπ. Η 

αναπλαισίωση του διδακτικού συµβολαίου απαιτεί χρόνο, µιας και οι 

πρωθύστεροι τρόποι λειτουργίας και συµπεριφοράς έχουν εγκαθιδρυθεί τόσο 

στους µαθητές όσο και στους διδάσκοντες. 

Ε. Αξιολόγηση διδακτικής παρέµβασης 

• Γενική αξιολόγηση εφαρµογής διδακτικής παρέµβασης: Η αποτίµηση ή η πιο 

συστηµατική αξιολόγηση της διδακτικής παρέµβασης, από τον ίδιο το 

διδάσκοντα που τη σχεδίασε και εφάρµοσε, αν και είναι απαραίτητη σε κάθε 

περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σηµαντική κατά τα πρώτα στάδια ένταξης των 

τεχνολογικών εφαρµογών στη διδασκαλία. Μπορεί να αναδείξει  προβλήµατα 

στη διαχείριση των οµάδων, προβλήµατα στη παρακολούθηση της εργασίας 

των µαθητών, στην καταλληλότητα των ερωτηµάτων και καθοδηγήσεων προς 

τους µαθητές. Σηµαντική είναι η αξιολόγηση της δραστηριότητας αυτής 

καθεαυτής που προτάθηκε στους µαθητές, καθώς και η επιλογή της 

συγκεκριµένης τεχνολογικής εφαρµογής: κατά πόσο ήταν κατάλληλη για τους 

στόχους µάθησης ή σηµαντική για τη µαθησιακή της αξία.  Τα αποτελέσµατα 

της αποτίµησης και της αξιολόγησης αυτής µπορεί να οδηγήσουν στον 

επανασχεδιασµό της όλης διδακτικής διαχείρισης, ή στον επαναπροσδιορισµό 

επιµέρους διαστάσεων (όπως ο προγραµµατισµός της ένταξης στη θεµατική 

ενότητα ή ο χρονοπρογραµµατισµός της διάρκειάς της).  

10.4. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

Η ενσωµάτωση µιας καινοτοµίας στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτυγχάνεται 

καλύτερα αν οι εκπαιδευτικοί ενηµερωθούν γι’ αυτή µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

πεισθούν για την αξία της από την αρχή. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 

διαρκής ενηµέρωση και επιµόρφωση στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Η 

ανάπτυξη διεπιστηµονικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους επιµέρους κλάδους, η 
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ανάγκη για διαµόρφωση νέων εκπαιδευτικών µοντέλων (µε παραδοσιακό ή µε 

προσανατολισµό) καθώς και για εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος 

συνεπάγονται τη δηµιουργία νέων ρόλων των δασκάλων στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

Ο εκπαιδευτικός (και δεν ταυτίζεται µε το δάσκαλο της τάξης), ο οποίος θα 

υποστηρίξει τη διδακτική αυτή ώρα µε τις υπολογιστικές δραστηριότητες, πέρα 

από τη γνώση λειτουργίας του υπολογιστή και των εκπαιδευτικών εφαρµογών θα 

πρέπει να: 

• γνωρίζει τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και την αλληλεπίδρασή τους µε 

τις νέες τεχνολογίες, 

• εκτιµά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 

• διακρίνει το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό για την ένταξή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, 

• υλοποιεί και συνδυάζει τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος µε 

εκείνους των άλλων γνωστικών αντικειµένων. 

Ένα σύστηµα ειδικής κατάρτισης σε θέµατα πληροφορικής και τεχνικού 

αλφαβητισµού δεν είναι αρκετό. Η διεύρυνση των γνώσεων και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων του σύγχρονου δάσκαλου, η ανάγκη 

διεπιστηµονικών συνεργασιών και η εµπλοκή σε σύνθετες δραστηριότητες είναι 

θέµατα πρώτης προτεραιότητας για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο εκπαιδευτικός 

προετοιµασµένος σωστά µε όλα τα εφόδια που απαιτούνται και την δική του 

απαραίτητη δηµιουργική φαντασία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο 

σύγχρονο ρόλο του.  

Ενδεικτικό περιεχόµενο της µορφής που µπορεί να έχει η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών είναι:  

• Εξειδίκευση σε θέµατα που άπτονται του τεχνολογικού αλφαβητισµού αλλά 

και των επιδράσεων και των δυνατοτήτων των υπολογιστών στις µεθόδους 

διδασκαλίας και µάθησης.  

• Εκµάθηση δηµιουργίας και υλοποίησης εκπαιδευτικών σεναρίων µε σύγχρονες 

πλατφόρµες διαµόρφωσης λογισµικού.  
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• Ερευνητική δραστηριότητα πάνω στο εκπαιδευτικό λογισµικό όλου του 

φάσµατος των γνωστικών αντικειµένων του σχολείου και στον τρόπο ένταξής 

του στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Συµµετοχή σε εξ αποστάσεως ευέλικτα προγράµµατα ευρείας κλίµακας µε 

πρόσβαση σε διδακτικό πολυµεσικό υλικό 

• Ταχύρυθµη ενηµέρωση µε σκοπό την προσαρµογή στις νέες τεχνολογίες και 

τους νέους τρόπους διδασκαλίας.  

[4, 10] 
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11. ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ 

Το έργο Ιστόπολις αποτελεί µέρος της ενότητας «Χρυσαλλίδες» του έργου 

«Πλειάδες» και περιλαµβάνουν την ανάπτυξη πακέτων εκπαιδευτικού λογισµικού 

για την Α/θµια και ∆/θµια εκπαίδευση. Αντικείµενο του έργου ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ είναι η 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία της Ιστορίας µε εξέλιξη 

του πιλοτικού λογισµικού ∆ιάνοια. Ανάδοχος φορέας είναι το Εργαστήριο 

Παιδαγωγικής Έρευνας του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστηµίου Πατρών. Ο υποφαινόµενος είναι µέλος της οµάδας εργασίας. 

11.1. Παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις 

Η συγκέντρωση και επεξεργασία των βασικών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών 

απαιτήσεων έγινε σε συνεργασία µε ερευνητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. Η σύνταξη και επιστηµονική επεξεργασία του 

περιεχοµένου ανατέθηκε σε ερευνητές του Ιστορικού Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

11.1.1. Μετασχηµατισµός πληροφορίας σε γνώση 

Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να επιτρέψει στους µαθητές να εκφράζουν 

τη δηµιουργικότητά τους. Ο στόχος δεν είναι να µετατρέπονται οι µαθητές σε 

µικρές βιβλιοθήκες (αποθήκες πληροφοριών) αλλά να µπορούν να λαµβάνουν 

ενεργό µέρος στη διαδικασία της γνώσης Επιπλέον, έχει καθιερωθεί η άποψη ότι 

οι ιδέες δεν κατακτούνται µέσα από την αποστήθιση ορισµών αλλά µέσα από την 

εµπειρία και από µηχανισµούς δοκιµής και σφάλµατος (trial & error). Για την 

αντιµετώπιση των παραπάνω στόχων, το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ κινείται πάνω σε δυο 

παράλληλους άξονες:  

• Στον πρώτο άξονα παρέχει τη δυνατότητα σε µαθητές να δηµιουργούν 

εργασίες (µε τη µορφή υπερµεσικών εγγράφων) χωρίς µεγάλες απαιτήσεις (λ. 

χ. εκµάθηση HTML ή χρήση κάποιου πολύπλοκου Hypertext Editor). Μάλιστα 

στην διαδικασία αυτή διευκολύνει τους µαθητές µε τη δυνατότητα να 

επαναχρησιµοποιούν αυτούσια κοµµάτια από το αρχικό εκπαιδευτικό υλικό και 

να το συνδυάσουν µε δική τους αφήγηση και παράθεση προσωπικών 

απόψεων.  

• Στον δεύτερο άξονα βαθύτερης κατανόησης του περιεχοµένου, το 

ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ στηρίζεται στην αξιοποίηση ενός συνόλου από εργαλεία 
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πρόσβασης στο περιεχόµενο. Αυτά δεν επιτρέπουν απλά τον εντοπισµό 

πληροφορίας αλλά ταυτόχρονα θέτουν την πληροφορία µέσα σε 

συγκεκριµένα γνωσιακά περιβάλλοντα (complementary contexts) τον χρόνο, 

τον χώρο και το θέµα.  

11.1.2. Εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων 

 Οι βασικές δεξιότητες που εξασκούν οι µαθητές, µέσα από το λογισµικό 

ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ είναι : 

• Εργασία των µαθητών σε οµάδες µέσα στην τάξη µε τον διδάσκοντα να 

αναθέτει στα µέλη κάθε οµάδας έναν ενοποιηµένο χώρο εργασίας (unified 

workspace) σε επίπεδο ανειληµµένου έργου (project).  

• Αναγνώριση αξιόπιστης πληροφορίας και διάκριση µεταξύ γεγονότων και 

απόψεων και επιλογή πληροφορίας από πολλαπλές πηγές.  

• Κατανόηση όρων. 

• Εντοπισµός και ανάκτηση πληροφορίας.  

• Περιγραφή, αφήγηση, ερµηνεία, σύγκριση και εξαγωγή συµπερασµάτων µε 

βάση πληροφορία που περιέχεται σε κείµενα.  

11.1.3. Ικανότητα χρήσης του υπολογιστή από τους µαθητές 

Το λογισµικό επιτρέπει τη λειτουργία του µε αυξανόµενα επίπεδα δυσκολίας (στη 

χρήση του υπολογιστή), χωρίς όµως να θυσιάζονται δυνατότητες αξιοποιήσιµες 

από µαθητές µε µεγαλύτερη εµπειρία. Το παρεχόµενο λογισµικό δίνει ίσες 

ευκαιρίες σε όλους. Παράλληλα, το λογισµικό βοηθά τους χρήστες να αποκτούν 

και να εξασκούν βασικές δεξιότητες στην χρήση υπολογιστή (λ. χ. επεξεργασία 

κειµένων). Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι η υποστήριξη πολλαπλών 

διαφορετικών τρόπων (modes) λειτουργίας που αντιστοιχούν και σε διαφορετικά 

επίπεδα εξοικείωσης µε τη χρήση του υπολογιστή.  

• Ο απλούστερος τρόπος χρήσης του συστήµατος είναι µέσα από τις 

καθοδηγούµενες πλοηγήσεις. 

• Σε δεύτερο επίπεδο ο χρήστης µπορεί να εξερευνήσει µόνος του όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό (ελεύθερη πλοήγηση). Αυτό γίνεται ακολουθώντας τους 

υπερσυνδέσµους που είναι ενσωµατωµένοι στο περιεχόµενο καθώς και µε τη 

χρήση των εργαλείων πρόσβασης, που περιγράφονται σε επόµενη 

παράγραφο.  
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• Σε ένα τρίτο επίπεδο δυσκολίας, ο µαθητής µπορεί να επαναχρησιµοποιήσει 

µέρος του παρεχόµενου εκπαιδευτικού υλικού και να συνθέσει δικά του 

υπερµεσικά έγγραφα.  

11.2. Λειτουργικές επιλογές 

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ απευθύνεται σε δυο κατηγορίες χρηστών:  

• τους τελικούς χρήστες (διδάσκοντες και µαθητές) και  

• τους παροχείς περιεχοµένου.  

Το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει µε τους εξής τρόπους: 

• Λειτουργία στην τάξη: Και ο server και ο client βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο 

της τάξης 

• Αποµακρυσµένη λειτουργία: ο client και ο server επικοινωνούν πάνω από µια 

µεγάλης απόστασης TCP/IP σύνδεση 

• Αυτόνοµη λειτουργία: Οι λειτουργίες του client και του server υλοποιούνται 

πάνω στην ίδια υπολογιστική µηχανή. 

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ παρέχει δυο θεµελιώδεις και µια συµπληρωµατική υπηρεσία στους 

τελικούς χρήστες:  

• τον εντοπισµό σχετικού εκπαιδευτικού περιεχοµένου, την 

επαναχρησιµοποίησή του στην κατασκευή εργασιών και  

• την κατασκευή και διεξαγωγή ασκήσεων (τεστ).  

Η βασική µονάδα του περιεχοµένου είναι το στοιχείο πληροφορίας 

(Information Item). Κάθε στοιχείο πληροφορίας αντιστοιχεί σε µια διακριτή 

οντότητα του γνωστικού πεδίου. Το εκπαιδευτικό υλικό παράγεται και 

οργανώνεται από τους παροχείς περιεχοµένου στο υποσύστηµα 

προετοιµασίας. Παράγεται σε µορφή υπερκειµένου µε διακριτές σελίδες ανά 

στοιχείο πληροφορίας και οργανώνεται µε βάση ένα δέντρο ταξινόµησης, 

ειδικά ρυθµισµένο από το παροχέα περιεχοµένου για το συγκεκριµένο γνωστικό 

αντικείµενο. Στην παρούσα υλοποίηση (για το µάθηµα της Ιστορίας) 

χρησιµοποιήθηκαν τρία κριτήρια ταξινόµησης κατάλληλα για το γνωστικό πεδίο: 

ο χρόνος, ο χώρος και το θέµα. 
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11.3. Τµήµατα του λογισµικού  

Τα τµήµατα που απαρτίζουν το λογισµικό είναι: 

• Περιεχόµενο και Εργαλεία Πρόσβασης (Θεµατικός Κατάλογος, Χρονολόγιο, 

Χάρτης) 

• Εκπαιδευτικά Σενάρια 

• Περιβάλλον παρουσίασης περιεχοµένου 

• Σύστηµα συγγραφής περιεχοµένου 

• Συνοδευτικό υλικό 

11.3.1. Περιεχόµενο και Εργαλεία Πρόσβασης 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ένα µεγάλο σύνολο ανεξάρτητων 

στοιχείων πληροφορίας, καθένα από τα οποία καλύπτει ένα συγκεκριµένο 

κοµµάτι του γνωστικού αντικειµένου. Κάθε στοιχείο πληροφορίας παρουσιάζεται 

στον χρήστη µε τη µορφή σελίδας (κόµβου) υπερµεσικού εγγράφου. 

Περιλαµβάνει σύντοµο κείµενο, εικόνες, λέξεις κλειδιά, όρους γλωσσάριου 

(άγνωστους όρους) και ενσωµατωµένους υπερσυνδέσµους που "δείχνουν" σε 

άλλες σελίδες συναφών στοιχείων πληροφορίας. 

Το βασικό σχήµα οργάνωσης του περιεχοµένου στηρίζεται στην ταξινόµηση του 

τελευταίου βάση συγκεκριµένων γενικής ισχύος κριτηρίων. Στην έκδοση που 

υλοποιήθηκε, χρησιµοποιήθηκαν τρία βασικά κριτήρια ταξινόµησης, ο χρόνος, ο 

χώρος και το θέµα.  

Πλοήγηση 

Για την αποδοτικότητα της πλοήγησης (ταχύτερος εντοπισµός σχετικού 

περιεχοµένου), επιχειρήθηκε να δοθούν στο περιεχόµενο συγκεκριµένες 

ιδιότητες που συζητούνται παρακάτω.  

• Πολλαπλά µονοπάτια πρόσβασης στο περιεχόµενο.  

• Βελτίωση του προσανατολισµού. Η προβολή των κατηγοριών στις οποίες 

εντάσσεται ένα στοιχείο πληροφορίας αποτελούν σήµανση πλοήγησης 

(navigation cue) για τη θέση του µέσα στο συνολικό σχήµα οργάνωσης του 

περιεχοµένου.  
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• Πληρότητα της πλοήγησης. Κάθε στοιχείο πληροφορίας εντάσσεται σε 

τουλάχιστον µια κατηγορία ταξινόµησης και είναι προσβάσιµο µέσα από τον 

Θεµατικό Κατάλογο.  

• Γρήγορη πρόσβαση στο περιεχόµενο. Η πληρότητα της πλοήγησης σε 

συνδυασµό µε τις σηµάνσεις πλοήγησης συντελούν στην µείωση του αριθµού 

των υπερσυνδέσµων που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την πλοήγηση 

σε συγκεκριµένο στοιχείο πληροφορίας. 

• Μετατροπή πληροφορίας σε γνώση - ρητά και µη ρητά γνωσιακά 

περιβάλλοντα. Οι µαθητές βοηθούνται στην ανάκληση και κατανόηση 

πληροφορίας όταν µαζί µε την πληροφορία είναι σαφές και το γνωσιακό της 

περιβάλλον. Για παράδειγµα, η προβολή του χρόνου και του τόπου αλλά και 

του θέµατος που χαρακτηρίζουν ένα γεγονός ή µια περιοχή συντελεί στην 

ευκολότερη κατανόηση – ανάκληση και σε αποφυγή παρεξηγήσεων.  

 

Εικόνα 11.1 – Ο Θεµατικός Κατάλογος 

Θεµατικός Κατάλογος 

Ο Θεµατικός Κατάλογος έχει δενδρική δοµή µε τόσες ρίζες όσα είναι και τα 

βασικά κριτήρια ταξινόµησης (χρόνος, τόπος, θέµα). Για κάθε νέο κριτήριο 

ταξινόµησης, όπως αυτό παράγεται από εκλέπτυνση ενός προηγούµενου, 

εισάγεται κατάλληλη κατηγορία στον θεµατικό κατάλογο. Κάθε κατηγορία µπορεί 

να περιέχει ένα υποδέντρο από υποκατηγορίες, καθώς και αναφορές σε στοιχεία 
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πληροφορίας που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν περαιτέρω (λ. χ. ανήκουν 

ταυτόχρονα σε όλες τις υποκατηγορίες).  

Πέρα από την πλοήγηση στις σελίδες του θεµατικού καταλόγου, έχει υλοποιηθεί 

και λειτουργία αναζήτησης (στην τρέχουσα ή σε όλες τις κατηγορίες).  

Τέλος για στοιχεία µε λεπτοµερή γεωγραφική ταξινόµηση προβάλλεται και 

υπερσύνδεσµος στη σελίδα του χάρτη στον οποίο εντάσσεται το στοιχείο.  

Χρονολόγιο 

Το χρονολόγιο αξιοποιεί τη λεπτοµερή χρονολογική ταξινόµηση που ορίζεται από 

τον παροχέα περιεχοµένου πάνω στα στοιχεία πληροφορίας. Κάθε στοιχείο 

πληροφορίας, για το οποίο  κάτι τέτοιο έχει νόηµα, ταξινοµείται χρονολογικά σε 

επίπεδο εποχής / περιόδου και διαστήµατος (ετών ή αιώνων - ανάλογα µε την 

περίοδο). 

 

 

Εικόνα 11.2 – Χρονολόγιο και αναζήτηση 
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Χάρτης 

Ο Χάρτης είναι ένα πολυµεσικό αντικείµενο στον οποίο συνδέονται θεµατικές 

ενότητες αλλά και επί µέρους υλικό που περιλαµβάνεται στις ενότητες. Ο 

χρήστης αναζητά πληροφορία χρησιµοποιώντας τον χάρτη στον οποίο 

αναπαρίστανται σηµεία και περιγραφές που έχουν εισαχθεί στο σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου. 

 

 

Εικόνα 11.3 – Ο Χάρτης 

11.3.2. Εκπαιδευτικά Σενάρια 

Η υποστήριξη εκπαιδευτικών σεναρίων αποτελεί βασικό κοµµάτι της εκπαιδευτική 

διαδικασία και υποστηρίζονται από ειδικό εργαλείο κατασκευής και διαχείρισης 

που αναπτύσσεται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν.  

Σχεδιασµός σεναρίου 

Το σενάριο περιλαµβάνει βασικά στοιχεία της διδακτική διαδικασίας (αναγνώριση 

αντικειµένου, επιλογή εκπαιδευτικής και διδακτικής µεθόδου), επιλογή του προς 

διδασκαλία περιεχοµένου και δραστηριότητες µαθητών.  
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Εικόνα 11.4 – Επεξεργασία σεναρίου 

Οι βασικοί τύποι δραστηριοτήτων είναι: 

Ασκήσεις – τεστ. Αποτελεί συµβατική δραστηριότητα on-line ασκήσεων και 

υπάρχει σαφής διασύνδεση των ασκήσεων µε διδακτικούς στόχους, στρατηγικές 

και µεθόδους και συναφές περιεχόµενο. Οι ασκήσεις δύναται να είναι ανοικτού 

τύπου, αντιστοίχησης ή πολλαπλών επιλογών. 

  

 

Εικόνα 11.5 – ∆ιαχείριση ασκήσεων σεναρίου 

Εργασίες. Η εργασία αποτελεί συνθετική δραστηριότητα. Η λειτουργικότητα των 

εργασιών περιλαµβάνει την αναζήτηση κατάλληλου περιεχοµένου µε τα εργαλεία 

πρόσβασης, την προσωρινή αποθήκευση σχετικού µε το αντικείµενο της εργασίας 
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περιεχοµένου και τέλος τη σύνθεση του αποθηκευµένου περιεχοµένου σε 

εργασία µε τη µορφή υπερκειµένου. Όπως και οι ασκήσεις, έτσι και η διαχείριση 

των εργασιών ενσωµατώνεται στην κατασκευή και διαχείριση του σεναρίου.  

Προαπαιτούµενα σενάρια: ο χρήστης δεν µπορεί να ακολουθήσει ένα σενάριο αν 

δεν έχει προηγουµένως χρησιµοποιήσει τα προαπαιτούµενα σενάρια. Με το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι δυνατή η σταδιακή πρόσβαση σε εργασίες και 

ασκήσεις αυξανόµενης πολυπλοκότητας. 

Εργαλείο Κατασκευής Σεναρίων  

Το εργαλείο κατασκευής σεναρίων αποτελεί τµήµα της διανοµής του λογισµικού 

που εγκαθίσταται στο τοπικό δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου. Επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό την κατασκευή σεναρίου, την εισαγωγή και εποπτεία έτοιµων 

σεναρίων και τη διαµοίραση των σεναρίων που αυτός κατασκευάζει. Επιπλέον, 

καθώς αποτελεί τη βασική πύλη αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού µε το 

λογισµικό, το εργαλείο κατασκευής ενσωµατώνει και υπηρεσίες διαχείρισης, όπως 

διαχείριση των µαθητών (λογαριασµοί χρηστών) και περιεχοµένου (ενηµερώσεις 

περιεχοµένου µε εισαγωγή βάσης δεδοµένων και στατικού περιεχοµένου). 

Χρήση σεναρίων από τους µαθητές 

Τα στοιχεία του σεναρίου που είναι προσβάσιµα από τους µαθητές αφορούν 

κυρίως δραστηριότητες των µαθητών και περιλαµβάνουν: 

• Σύντοµη περιγραφή του σεναρίου (αντικείµενο): 

• Τµήµα του περιεχοµένου που το σενάριο αφορά (θεµατική ενότητα ή 

ενότητες) 

• Υπερσυνδέσµους στο συγκεκριµένο περιεχόµενο. Εναλλακτικά και ειδικά όταν 

το σενάριο αφορά περισσότερες από µια θεµατικές ενότητες µπορεί να είναι 

απλά προτάσεις και υποδείξεις για διερεύνηση του περιεχοµένου 

• Εργασία που πρέπει να συντάξει ο µαθητής χρησιµοποιώντας τον client. Εδώ 

συµπληρώνεται το θέµα της εργασίας και ενδεχοµένως κάποιες υποδείξεις από 

τον συγγραφέα του σεναρίου. 

• Ασκήσεις – τεστ που πρέπει να συµπληρώσει ο µαθητής στα πλαίσια του 

σεναρίου 

Η εργασία και οι ασκήσεις αποτελούν τα φύλλα εργασίας του µαθητή.  
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Κατασκευή Εργασίας 

Στο ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ, η βασική δραστηριότητα µαθητών που υποστηρίζεται από το 

λογισµικό είναι η κατασκευή εργασίας. Ο µαθητής, µε τη βοήθεια των εργαλείων 

πρόσβασης, εντοπίζει περιεχόµενο σχετικό µε το θέµα της εργασίας, αποθηκεύει 

σε ειδικό χώρο περιεχόµενο που τον ενδιαφέρει και χρησιµοποιεί το περιεχόµενο 

αυτό για την κατασκευή της εργασίας του. Η εργασία έχει τη µορφή 

υπερκειµένου (σελίδες συνδεδεµένες µεταξύ τους, µε περιεχόµενο του 

λογισµικού και µε περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο).  

 

Εικόνα 11.6 – Περιβάλλον κατασκευής εργασίας 

Οι µαθητές αναζητούν την πληροφορία από το περιεχόµενο του ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ και 

το WEB και το αποθηκεύουν προσωρινά. Το περιεχόµενο χωρίζεται σε κείµενο , 

εικόνα και σύνδεσµος. Η χρήση του περιεχοµένου πραγµατοποιείται µε 

λειτουργία drag-n-drop. Ο µαθητής µε το περιεχόµενο που έχει συλλέξει 

δηµιουργεί σελίδες  

∆ιαµοίραση Σεναρίων  

Βασικό χαρακτηριστικό των σεναρίων είναι η δυνατότητα διαµοίρασής τους. Ένας 

εκπαιδευτικός µπορεί να κατασκευάσει ένα σενάριο µε το παρεχόµενο εργαλείο 

και να το διαµοιράσει (µέσω email, ή πάνω από το web) σε συναδέλφους του 

στην επικράτεια. Η ενσωµάτωση των νέων, έτοιµων σεναρίων γίνεται από τον 
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εκπαιδευτικό µέσα από το εργαλείο κατασκευής σεναρίων (διαδικασία import – 

export).  

11.3.3. Σύστηµα Συγγραφής Περιεχοµένου 

Το σύστηµα συγγραφής περιεχοµένου του ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ αποτελεί µια database-

driven εφαρµογή πάνω από το Web. ∆ίνει πρόσβαση στον συγγραφέα του 

περιεχοµένου για την σύνθεση του συνόλου του υλικού.  

Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Βασικό περιεχόµενο. Αφορά το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων και πιο 

συγκεκριµένα τις εισαγωγικές παρουσιάσεις (κείµενο & πολυµεσική 

παρουσίαση), τα συµπληρωµατικά κείµενα, το εικονογραφικό υλικό τις 

λεζάντες και τις πηγές 

• Στοιχεία δεικτοδότησης περιεχοµένου. Αφορά την ένταξη όλου του βασικού 

περιεχοµένου στις ιεραρχίες των εργαλείων πρόσβασης (θεµατικό κατάλογο, 

χρονολόγιο, γεωγραφική πλοήγηση). 

Η παρουσίαση του περιεχοµένου γίνεται στον χρήστη µε βάση πρότυπα 

παρουσίασης. Το τελικό περιεχόµενο είναι σε HTML µορφή. 

Ως βασική µονάδα διαχείρισης χρησιµοποιείται η θεµατική ενότητα. Σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

• ∆ιαχείριση θεµατικών ενοτήτων (προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή) 

• ∆ιαχείριση περιεχοµένου της θεµατικής ενότητας. Ο χρήστης µπορεί να 

διαχειριστεί το σύνολο των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν τη θεµατική 

ενότητα, όπως για παράδειγµα την εισαγωγική παρουσίαση (ένταξη κειµένου 

και πολυµεσικής παρουσίασης), τα συµπληρωµατικά κείµενα (επεξεργασία 

κειµένου, διαχείριση υπερσυνδέσµων, διαχείριση εικονιστικού υλικού), κλπ. 
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Εικόνα 11.7 – Περιβάλλον διαχείρισης περιεχοµένου 

Τα στοιχεία του περιεχοµένου που µπορούν να δεικτοδοτηθούν είναι: 

• Θεµατικές Ενότητες (αντιπροσωπεύονται στα µάτια του χρήστη κυρίως από τις 

εισαγωγικές παρουσιάσεις) 

• Συµπληρωµατικά Κείµενα 

• Εικονιστικό Υλικό (φωτογραφίες, χάρτες, κλπ) 

• Πηγές 

• Αναφορές (Με τον όρο αναφορά εννοείται κάποιο στοιχείο πληροφορίας που 

δεν υφίσταται αυτούσιο διαχείρισης από το σύστηµα συγγραφής του 

περιεχοµένου. Αντίθετα αποτελεί έννοια, συµβάν, χώρο ή οτιδήποτε συναφές, 

στο οποίο υπάρχει αναφορά σε αυτοτελώς δεικτοδοτούµενο στοιχείο 
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περιεχοµένου και η δεικτοδότησή του και η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα για το περιέχον στοιχείο περιεχοµένου.) 

Τα στοιχεία αυτά δεικτοδοτούνται ως προς την υποκείµενη ιεραρχία του 

Θεµατικού Καταλόγου, του Χρονολογίου και της Γεωγραφικής Πλοήγησης. Ο 

χρήστης µπορεί να:  

• µεταβάλλει στοιχεία της κάθε ιεραρχία (να επέµβει δηλαδή στη δοµή της 

διαχειριζόµενος τις κατηγορίες και υποκατηγορίες), µε εξαίρεση τη 

Γεωγραφική πλοήγηση (δεν µπορεί να δηµιουργήσει νέο χάρτη) 

• συσχετίσει στοιχεία περιεχοµένου µε σηµεία της κάθε ιεραρχίας 
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