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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν τα τελευταία χρόνια διεισδύσει
σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, σε παγκόσμια κλίμακα, και έχουν καταστήσει αναγκαίο
τον επαναπροσδιορισμό των συμβατικών μεθόδων της εκπαίδευσης. Η αυξανόμενη χρήση
των υπολογιστικών τεχνολογιών, επηρεάζει την κοινωνία και οδηγεί στην αντίληψη ότι κάθε
νέος στα πλαίσια της γενικής του εκπαίδευσης πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά
και δεξιότητες σε αυτές τις τεχνολογίες. Με χρήση των τεχνολογιών αυτών, στην
μεταπτυχιακή αυτή εργασία κατασκευάσαμε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα»
με το οποίο προσπαθήσαμε να παρατηρήσουμε τις μαθησιακές επιδράσεις του σε μαθητές Β’
Λυκείου.
Το δυαδικό σύστημα, οι ιδιότητές του και οι βασικές του πράξεις, μαζί με τις μετατροπές
μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αναπαράστασης αριθμών, αποτελούν κύριο μέρος της
ύλης σε πολλά εισαγωγικά μαθήματα της τεχνικής καθώς και της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής. Αυτό έχει ως επακόλουθο να έχουν
εμφανιστεί, κυρίως μέσω των διαδικτυακών τόπων μαθημάτων, πάρα πολλές προσπάθειες
παρουσίασης αυτής της ύλης και, μάλιστα, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Ο πιο συνήθης τρόπος παρουσίασης, ειδικά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είναι
κυρίως μέσα από μία σειρά διαφανειών ή ξεχωριστών κεφαλαίων μέσα στα οποία εξηγούνται
οι βασικές έννοιες και παρουσιάζονται παραδείγματα. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των
τρόπων παρουσίασης είναι ότι είναι σχεδιασμένοι ώστε να απευθύνονται σε φοιτητές με
υψηλό υπόβαθρο που, ταυτόχρονα, είναι σε θέση να παρακολουθούν και τις διαλέξεις που
δίνονται στο πανεπιστήμιο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη ασκήσεων
αυτοαξιολόγησης με δυνατότητα άμεσης εκτίμησης, από τη μεριά του φοιτητή, του κατά
πόσο έχει κατανοήσει τις έννοιες που παρουσιάζονται και ποια είναι τα σημεία που έχει
αδυναμίες.
Επίσης, κατά την αναζήτησή στη βιβλιογραφία βρέθηκαν ερευνητικές εργασίες ή
εργασίες περιγραφής ερευνητικών έργων οι οποίες, όμως, παρουσίαζαν πολύ συνοπτικά τους
τρόπους παρουσίασης της ύλης που αποτέλεσε και επίκεντρο της δικής μας εργασίας χωρίς
να δίνεται, ταυτόχρονα, και κάποιος δικτυακός τόπος μέσα από τον οποίο να είναι εφικτή η
ενεργοποίηση της παρουσίασης.
Ένας εναλλακτικός, πιο παραστατικός τρόπος παρουσίασης, που βρίσκεται συνήθως σε
δικτυακούς τόπους παρουσίασης γενικών εννοιών της πληροφορικής σε μορφή
ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας και είναι πιο κοντά στον τρόπο της δικής μας παρουσίασης,
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είναι μέσα από διαδικτυακά υπερκείμενα. Στο υπερκείμενο αυτό παρουσιάζονται, με απλό
κείμενο, βασικές έννοιες ανάμεσα στο οποίο υπάρχουν υπερσύνδεσμοι σε γραφικά ή άλλους
δικτυακούς τόπους. Ταυτόχρονα υπάρχει και κατάλληλα διαμορφωμένος πίνακας
περιεχομένων που διευκολύνει την πλοήγηση στο δικτυακό τόπο. Θα επικεντρώσουμε σε
πέντε αντιπροσωπευτικές προσπάθειες που ακολουθούν τον τρόπο αυτό και θα αναδείξουμε
τα σημεία αυτά στα οποία η προσπάθειά μας βελτιώνει τις προσπάθειες αυτές.
Ξεκινώντας με την πρώτη εργασία (Binary Math, 2011), παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας
πίνακας περιεχομένων που πλοηγεί τον αναγνώστη στα βασικά σημεία της εργασίας. Στα
σημεία αυτά συμπεριλαμβάνονται οι βασικές αρχές του δυαδικού συστήματος αρίθμησης, οι
βασικές πράξεις, καθώς και η μετατροπή από δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό. Το κείμενο
εμπλουτίζεται με παραδείγματα καθώς και με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Το βασικό σημείο
στο οποίο η εργασία μας υπερτερεί έναντι αυτής της εργασίας είναι ότι περιέχει μία γενική
εισαγωγή στα θεσιακά συστήματα αρίθμησης (positional number systems), ως τρόπο γραφής
οποιουδήποτε αριθμού σε οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης, και στην γενική αυτή θεώρηση
εντάσσει και το δυαδικό σύστημα, με πιο φυσικό τρόπο, καλύπτοντας και τις μετατροπές
από το δυαδικό σύστημα (ή οποιοδήποτε άλλο) στο δεκαδικό. Επίσης, η εργασία μας
παρουσιάζει και δύο άλλα βασικά συστήματα: το οκταδικό και το δεκαεξαδικό. Όσον αφορά
τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, το γεγονός ότι το λογισμικό μας έχει αναπτυχθεί με το ειδικό
εργαλείο ProProfs δίνει τη δυνατότητα εύκολου εμπλουτισμού της παρουσίασής μας με
περισσότερες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης καθώς και με αυτόματο τρόπο εξαγωγής των
αποτελεσμάτων ώστε ο αναγνώστης να εντοπίσει τις αδυναμίες του.
Στην

διεύθυνση

http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_numeral_system

δίνονται

οι

βασικές αρχές του δυαδικού συστήματος σε ένα ενιαίο κείμενο με πλοήγηση μέσω
υπερσυνδέσμων από πίνακα περιεχομένων, σε μορφή WIKI. Υπάρχουν και εικόνες που
δείχνουν, παραστατικά, την εφαρμογή των βασικών αρχών που παρουσιάζονται ενώ
υπάρχει, διάσπαρτο, πλήθος αναφορών σε βιβλιογραφία καθώς και σε άλλες βασικές
έννοιες. Το βασικό μειονέκτημα της, είναι η έλλειψη ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, οι οποίες
υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό στην παρουσίασή μας, αν και δίνεται αρκετός αριθμός λυμένων
παραδειγμάτων. Η έλλειψη ασκήσεων αυτοαξιολόγισης καθιστά δύσκολο τον άμεσο έλεγχο,
από τον αναγνώστη, του επιπέδου κατανόησής και την μετέπειτα αναφορά, εάν χρειάζεται,
στα βασικά σημεία της ύλης στα οποία παρουσιάζει αδυναμίες.
Η τρίτη εργασία (Cheever, 2011) έχει περισσότερο ακαδημαϊκό χαρακτήρα, σε σχέση με
τις προηγούμενες και δίνει έμφαση σε θέματα που άπτονται αναπαραστάσεων αριθμών με
μορφή κινητής υποδιαστολής (floating point) για χρήση σε επιστημονικές εφαρμογές. Είναι
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αρκετά υψηλού επιπέδου ενώ περιέχει λίγες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και λίγα λυμένα
παραδείγματα. Το κείμενο είναι ενιαίο και μακροσκελές, γεγονός που ίσως να αποθαρρύνει
τους μη εξοικειωμένους με τις βασικές έννοιες αναγνώστες.
Η τέταρτη εργασία (ElectronicsTutorial, 2011) έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συνδέει
τις βασικές έννοιες του δυαδικού συστήματος αναπαράστασης με τη φυσική τους υλοποίηση
με ηλεκτρονικά ημιαγωγά στοιχεία (τρανζίστορ) που λειτουργούν ως διακόπτες, με
καταστάσεις ON (ο ημιαγωγός άγει το ρεύμα) και OFF (ο ημιαγωγός είναι σε αποκοπή). Το
πλεονέκτημα της εργασίας αυτής είναι ότι δίνει μία πολύ καλή εικόνα του πώς
μετουσιώνεται η βασική θεωρία σε υλοποίηση με χρήση ημιαγωγών και πώς όλα αυτά
οδηγούν στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που εκτελούν τις βασικές
λειτουργίες του δυαδικού συστήματος ταχύτατα. Από την άλλη μεριά, προαπαιτεί ειδικές
βασικές γνώσεις ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών, γεγονός που ίσως αποσπά την
προσοχή του αναγνώστη από την αφηρημένη αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα
και τους αλγορίθμους εκτέλεσης πράξεων σε αυτό, σημεία που αποτελούν το επίκεντρο στη
δική

μας

εργασία.

Επιπλέον,

στην

τέταρτη

εργασία

δεν

υπάρχουν

ασκήσεις

αυτοαξιολόγησης.
Τέλος, στην πέμπτη εργασία (Geekpedia, 2011) παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του
δυαδικού συστήματος, χωρίς όμως περισσότερα στοιχεία που αφορούν άλλα συστήματα
αναπαράστασης ή μετατροπές μεταξύ αυτών. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης, οι οποίες υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό στη δική μας εργασία. Η πέμπτη
εργασία, όμως, παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι ενσωματώνει στην παρουσίαση ένα forum
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ αναγνωστών σε μία υποτυπώδη μορφή «κοινωνικής
δικτύωσης» ενδιαφερόμενων αναγνωστών. Αυτό μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την
παρουσίαση με παράθεση επιπλέων στοιχείων ή σχολίων από τους αναγνώστες καθώς και τη
μεταξύ τους ανταλλαγή βοηθητικών στοιχείων και απόψεων για τα συστήματα
αναπαράστασης αριθμών. Στόχος σε μία επόμενη προσπάθεια, θα είναι να ενσωματώσουμε
αυτό το ισχυρό στοιχείο της πέμπτης εργασίας και στο λογισμικό που παρουσιάζουμε την
παρούσα εργασία.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πέρα από το περιεχόμενο, σε τεχνικό επίπεδο η εργασία μας
έχει υλοποιηθεί με χρήση ειδικού εκπαιδευτικού εργαλείου που δίνει μεγάλες δυνατότητες
για προσαρμοστικότητα καθώς και εύκολη τροποποιησιμότητα της τελικής παρουσίασης. Οι
προσπάθειες στις οποίες έγινε αναφορά πιο πάνω έχουν υλοποιηθεί ως δικτυακοί τόποι με
χρήση PHP και ενσωματωμένα applets για παρουσίαση ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής.
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Αυτό μειώνει την επεκτασιμότητα και μεταβλητότητα της παρουσίαση σε σχέση με τις
δυνατότητες που παρέχει ένα ειδικό εργαλείο, όπως αυτό που χρησιμοποιήσαμε.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερες
παρουσιάσεις των εννοιών που πραγματεύτηκε η εργασίες μας στο διαδίκτυο, όπου είχαμε
πρόσβαση για διερεύνηση, καθώς και σε άλλες ερευνητικές προσπάθειες (το προϊόν των
οποίων δεν είναι διαθέσιμο). Εμείς, στα πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου καθώς και με βάση
όσα είναι δυνατόν να διερευνήσουμε στο χώρο του διαδικτύου, περιοριστήκαμε σε κάποιες
από αυτές, που είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές με βάση τις εργασίες που συναντήσαμε και
που αντανακλούν τη γενικότερη φιλοσοφία παρουσίασης βασικών εννοιών της
πληροφορικής.
Το θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η διδασκαλία του δυαδικού
συστήματος με τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού (του ProProfs) που αφορά
την διδακτέα ύλη της Πληροφορικής Β’ τάξης του ΕΠΑΛ. Οι παράγοντες που οδήγησαν
στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος είναι λόγω της εκτιμώμενης δυσκολίας του, διότι
είναι ένα πρωτόγνωρο θέμα που εμπεριέχει δύσκολες έννοιες.
Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει και να αναδείξει τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές της δευτέρας τάξης του ΕΠΑΛ και γενικότερα του Λυκείου στην
κατανόηση της έννοιας του δυαδικού συστήματος και να μελετήσει τις δυνατότητες που
προσφέρονται από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εργασία αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται η ανασκόπηση
στη βιβλιογραφία- θεωρητικό πλαίσιο και αποτελείται από τις εξής υποενότητες:
Εκπαιδευτικό λογισμικό, Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, Θεωρίες μάθησης,
Εκπαίδευση από απόσταση και ηλεκτρονική μάθηση, Τα υπερμέσα στην εκπαιδευτική
διαδικασία και Σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων και τέλος ο σχεδιασμός, η
υλοποίηση και αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα». Η
δεύτερη ενότητα αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή στο σενάριο διδασκαλίας
και στους περιορισμούς που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η τρίτη ενότητα
αναφέρεται στα ευρήματα που προέκυψαν από τα τεστ και από το ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης του λογισμικού και τέλος γίνεται αναφορά στα τελικά συμπεράσματα, στα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, στις προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα και στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της
εργασίας.
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1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1 Εκπαιδευτικό λογισμικό
1.1.1 Ορισμός του εκπαιδευτικού λογισμικού

Η έκφραση ‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό’ αποτελείται από δύο λέξεις. Τη λέξη εκπαίδευση, που
προέρχεται από τη λέξη παιδεία η οποία περιλαμβάνει την σημασία της κατάρτισης και τη
λέξη λογισμικό που αναφέρεται στα δεδομένα, στα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή
(software), σε αντιδιαστολή με το υλικό του μέρος, τα εξαρτήματά του (hardware). Αν
κάνουμε αναγωγή στη σημασία της λέξης λογισμικό μπορούμε να επισημάνουμε πως τα
προγράμματα αυτά οικοδομούνται με κάποια ‘λογική’, με κάποιο στόχο (Πρέζας , 2003).
Ως εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρούμε λοιπόν, το μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
που κατασκευάζεται προκειμένου να διευκολύνει τη μάθηση. Αυτό επιτυγχάνεται είτε
χρησιμοποιώντας το ως συμπληρωματικό μέσο υποστήριξης από τον εκπαιδευτή είτε ως
υποστηρικτικό μέσο αυτοδιδασκαλίας από τον μαθητή, μετά την παρακολούθηση της
προβλεπόμενης σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας &
Πιντέλας, 2003).

1.1.2 Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού

Yπάρχουν αρκετοί τρόποι για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό.
Η κατηγοριοποίηση αυτή εξαρτάται από τους διδακτικούς στόχους που έχουμε βάλει, από
τους λόγους που δημιουργήσαμε το λογισμικό και γενικότερα αν θέλουμε να το
προσεγγίσουμε από την πλευρά της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης.
Ο Μικρόπουλος (2000) αναφέρει ως εκπαιδευτικά λογισμικά τα παρακάτω:



Γλώσσες προγραμματισμού διαδικαστικού ή μη τύπου

Ο μαθητής καλλιεργεί μέσα από τον προγραμματισμό το δομημένο και ιεραρχικό τρόπο
σκέψης, ανακαλύπτοντας τον δικό του τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Με τον
τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται με τον μαθητή ο οποίος νιώθει κυρίαρχος της νέας
τεχνολογίας. Μια από τις διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού στην εκπαιδευτική
διαδικασία είναι η LOGO, η οποία αναπτύχθηκε από τον Papert.
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Πακέτα εφαρμογών

Τα πακέτα εφαρμογών αποτελούν ισχυρά διδακτικά μέσα για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Οι επεξεργαστές κειμένου, τα φύλλα εργασίας και οι βάσεις δεδομένων λειτουργούν ως
εργαλεία στη διδακτική πράξη.



Προσομοιώσεις-εικονικά εργαστήρια

Ένα εικονικό εργαστήριο προσομοιώνει την πραγματικότητα όπου ο εκπαιδευτικός και ο
μαθητής κάνουν πειράματα αλλάζοντας αρχικές συνθήκες και παραμέτρους. Τα ανοικτά
μαθησιακά περιβάλλοντα παρέχουν αλληλεπιδράσεις των ιδεών του μαθητή. Ένα λογισμικό
που αξιοποιείται στην σύγχρονη εκπαίδευση είναι το Interactive Physics.



Λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational computer games ή instructional

games)
Υπάρχουν δυο κατηγορίες παιχνιδιών: τα παιχνίδια δράσης και τα παιχνίδια στρατηγικής. Η
δεύτερη κατηγορία παιχνιδιών χρησιμοποιείται αποτελεσματικότερα στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Στα παιχνίδια στρατηγικής προσομοιώνονται καταστάσεις στις οποίες ο χρήστης
καλείται να αντιμετωπίσει έναν ρόλο



Επικοινωνίες- Διαδίκτυο

Ο παγκόσμιος ιστός, τα δίκτυα υπολογιστών και το διαδίκτυο είναι μια πηγή πληροφοριών
που έχει ως βάση της την τεχνολογία των υπερμέσων. Με αυτούς τους τρόπους δίνεται η
δυνατότητα να υπάρχει διδασκαλία-μάθηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή όταν οι ίδιοι
δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο



Νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης ή διδαχής

Τα νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης ή διδαχής είναι συστήματα που λειτουργούν ως
προσωπικοί δάσκαλοι. Δηλαδή συμπεριλαμβάνουν μοντέλα μαθητών ή εκπαιδευτικών ώστε
ο κάθε μαθητής-χρήστης να μπορεί να δημιουργήσει το μάθημα που θέλει στις δικές του
γνώσεις και στο δικό του επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να έχει τη
δυνατότητα να αξιολογήσει καλύτερα τον μαθητή
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Εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας

Τα εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας είναι λογισμικά υψηλού επιπέδου
interface και έχουν τεράστια αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Η εικονική πραγματικότητα
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αισθανθεί
σημαντικός.



Εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων-υπερμέσων

Εφαρμογές και λογισμικά σχεδιασμένα με κυρίαρχα στοιχεία τα πολυμέσα. Τα πολυμέσα σε
συνδυασμό με τους υπερδεσμούς

δημιουργούν τα υπερμέσα. Με αυτόν τον τρόπο οι

εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων-υπερμέσων ικανοποιούν πολλούς τρόπους μάθησης.



Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice)

Τα πακέτα εξάσκησης και πρακτικής είναι λογισμικά τα οποία παραθέτουν κάποιο τμήμα
ύλης και για την καλύτερη κατανόησή της περιλαμβάνουν ερωτήσεις και ασκήσεις με τις
οποίες ο μαθητής-χρήστης μπορεί να εξασκηθεί, να δει την βαθμολογία του, να παρατηρήσει
ποιες ερωτήσεις ή ασκήσεις δεν έχει απαντήσει καθόλου ή και ποιες έχει απαντήσει λάθος
ακόμα και να επαναλάβει το ίδιο τεστ κρατώντας προηγούμενες βαθμολογίες του. Δηλαδή η
εμφάνιση εκπαιδευτικού υλικού στηρίζεται από τα πολυμέσα και τα υπερμέσα.

13

1.2 Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
1.2.1 Τι είναι οι Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες

Αρχικά η φράση εκπαιδευτική τεχνολογία προέρχεται από τις λέξεις εκπαίδευση και
τεχνολογία και το περιεχόμενό της έχει σχέση με τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά. Λέγοντας
εκπαιδευτική τεχνολογία εννοούμε την επιστήμη που βοηθά στην επίλυση προβλημάτων που
έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία και τη μάθηση με σκοπό την μέγιστη βελτίωσή τους. Οι
έννοιες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική τεχνολογία είναι οι εξής: διδακτικά υλικά,
εξοπλισμός, υλικά πολυμέσων ,οπτικοακουστική διδασκαλία, εξατομικευμένη μάθηση, και
άλλες πολλές (wikipedia, 2011β).
Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της θεωρίας της παιδαγωγικής και της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας. Ξεκινώντας από τον 5ο π.Χ. αιώνα στην Αθήνα που οι σοφιστές δίδασκαν σε
ομάδες που βασίζονταν στη ρητορική

και φτάνοντας

και στον 20ο αιώνα με την

εξατομικευμένη μάθηση των Washburne-Burk όπου εμφανίζονται τα τελευταία βήματα προς
την εκπαιδευτική τεχνολογία. Αργότερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας έκαναν την
εμφάνισή τους νέα οπτικοακουστικά μέσα όπως η εκπαιδευτική τηλεόραση η οποία με την
παρουσίαση ταινιών βοηθούσε στην διδασκαλία του εκπαιδευτικού με το να υποβάλλει
ερωτήσεις ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί συζήτηση γύρω από εκπαιδευτικά θέματα
που προέκυπταν από την ταινία. Ακόμα το ραδιόφωνο που χρησιμοποιούταν στη μουσική
αλλά και για ασκήσεις των ξένων γλωσσών και αργότερα ο προβολέας με τον οποίο
γινόντουσαν παρουσιάσεις μαθημάτων αλλά και ταινιών ( Εκδόσεις Καίρατος, 2010).
Με τη βοήθεια των οπτικοακουστικών μέσων η εκπαιδευτική τεχνολογία έχει γίνει
σύγχρονη πραγματικότητα. Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων βοηθά τον εκπαιδευτικό
στην καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος προσφέροντας ένα πιο κατανοητό και αποδοτικό
αποτέλεσμα στους εκπαιδευόμενους. Βέβαια για να επιτευχθεί ένα αποδοτικότερο
αποτέλεσμα καλό θα είναι να υπάρχει συνεχόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
μεγαλύτερη χρήση τους στην διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.
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1.2.2 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία

Ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής διαθέτουν ένα ισχυρό εργαλείο, τις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τη
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο η πληροφορία μπορεί να
καταγραφεί, να αναπαρασταθεί και να μεταφερθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι ΤΠΕ
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες ώστε ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός να
συμμετέχουν ενεργά με δραστηριότητες και να αλλάζουν και να προσαρμόζονται διαρκώς
στις εκάστοτε απαιτήσεις (Μικρόπουλος, 2006).
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ πρέπει να περιλαμβάνει φαινόμενα φυσικά ή
κοινωνικά τα οποία είναι δύσκολο ο μαθητής να κατανοήσει ώστε να αποκτήσει εμπειρίες.
Τέτοια παραδείγματα είναι η εξέλιξη ενός πληθυσμού σε ένα βιότοπο, η διαδικασία της
διάβρωσης, η έννοια και το μέγεθος των διανυσμάτων, η δομή της ύλης, ο σεισμός, το
πλανητικό μας σύστημα και άλλα. Συνεπώς η χρήση των ΤΠΕ μέσω της προσομοίωσης ,
δηλαδή της οπτικής προσέγγισης, συμβάλλει στη γνώση και στη απόκτηση εμπειριών που
δεν θα μπορούσε να ζήσει με διαφορετικό τρόπο (Μικρόπουλος, 2006).

1.2.3 Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Παρόλο που στα ελληνικά σχολεία υπάρχουν υπολογιστές από το 1986, μια συστηματική
προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα της ελληνικής εκπαίδευσης
πραγματοποιήθηκε το 1997 με τη δημιουργία του έργου «Οδύσσεια» που ολοκληρώθηκε το
2002. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από το Ι.Τ.Υ. (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) σε
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οι στόχοι του έργου αυτού ήταν η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών, η δημιουργία απαραίτητης υποδομής και η δημιουργία κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού (Κόμης, 2004).
Όμως, μετά από τα τόσα χρόνια που έχουν περάσει

από τις

πρώτες σημαντικές

προσπάθειες για την ένταξη των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, παρατηρούμε
ότι οι ανάγκες που έχουν τεθεί, όπως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η συνεχής
υποστήριξη τους (Δημητρακοπούλου, 2003) δεν φαίνεται να ισχύουν και η ένταξη των ΤΠΕ
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται αρκετά δύσκολη (Δαπόντες & Τζιμόπουλος,
2001).
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πρώτα
1986-1992

1992-1996

1997-2003

εργαστήρια
υπολογιστών

σε 500
(περίπου)
Γυμνάσια
και Λύκεια

αποκλειστικά για
διδασκαλία
μαθήματος
Πληροφορικής

νέα
εργαστήρια
υπολογιστών

προστίθενται
άλλα 800
περίπου

αποκλειστικά για
διδασκαλία
μαθήματος
Πληροφορικής

πιλοτικό
πρόγραμμα
«Οδύσσεια»

Β΄
Κοινοτικό
Πλαίσιο
Στήριξης

προσπάθεια
εισαγωγής ΤΠΕ
σε όλο το εύρος
του σχολικού
Προγράμματος
Σπουδών

Σχήμα 1. Οι ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση -σύντομο ιστορικό
(Πηγή: Στάμου, 2010).

Όπως αναφέρει και ο Μικρόπουλος (2006) για να ενταχθούν οι ΤΠΕ στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα απαιτούνται πολλές συντονισμένες ενέργειες. Όπως προαναφέρθηκε
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το είδος του λογισμικού (γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό), οι
υποδομές για εξοπλισμό υπολογιστών και δικτύου, η προσαρμογή στο πρόγραμμα του
σχολείου, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και πολλά άλλα ζητήματα

1.2.4

Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές δυνατότητες

Οι βαθμιαίες εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ δημιουργούν μία κοινωνία που παρέχει πλήθος
ευκαιριών για ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων εκπαίδευσης. Οι
λόγοι για αυτό είναι οι εξής:
 Η αύξηση των ανθρώπων που κατέχουν ή/και έχουν τη δυνατότητα και γνωρίζουν να

χρησιμοποιούν υπολογιστές: η χρήση υπολογιστή αποτελεί καθημερινότητα για ένα
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αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εξάπλωση των
υπολογιστών να επηρεάζει τόσο τις εκπαιδευτικές μεθόδους, όσο και τα αντικείμενα της
εκπαίδευσης
 Η αυξανόμενη διάδοση της χρήσης του Internet: το Internet επιτρέπει σε έναν αριθμό

ατόμων να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις και άλλους πόρους. Οπότε το
Internet αποτελεί ένα σημαντκό μέσο παροχής γνώσεων και εκπαίδευσης σε γενικά ή και
εξειδικευμένα θέματα.
 Η αύξηση του αριθμού των δυνητικά εκπαιδευομένων: δεν έχουμε πια περιορισμό σε

ανθρώπους

που

βρίσκονται

Πανεπιστημιακής/Τεχνικής

σε

κάποιο

εκπαίδευσης

αλλά

στάδιο

της

όλοι

μπορούν

υποχρεωτικής
να

και

συμμετέχουν

ανεξαρτήτου υπόβαθρου γνώσεων και ηλικίας.


Η συμμετοχή στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στους υπολογιστές εξαρτάται
περισσότερο από τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες επικοινωνίας του ατόμου και
λιγότερο από τη φυσική του παρουσία.

 Η εκπαίδευση δεν είναι πια συνεχής παροχή γνώσης μέσα σε καθορισμένα χρονικά

πλαίσια. Υπάρχει, πλεόν, η ανάγκη για εκπαίδευση μετά από απαίτηση των
εκπαιδευόμενων, σε διαφορετικά χρονικά σημεία της ζωής τους.
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή την
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ανεξάρτητων από χρόνο (ασύγχρονη εκπαίδευση) και το
χώρο (κατανεμημένη τάξη) όπου βρίσκονται οι διδάσκοντες και διδασκόμενοι.
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1.3 Θεωρίες μάθησης

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κατανοήσουν την ανθρώπινη
νόηση. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τις διάφορες θεωρίες μάθησης και θα τις
αντιστοιχίσουμε με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και πως αυτές βοήθησαν στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τρεις είναι οι κύριες
ψυχολογικές θεωρίες οι οποίες είναι οι εξής:

 Θεωρίες της Συμπεριφοράς (behaviorism)
 Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης (cognitivism)
 Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης (constructivism) οι οποίες αποτελούνται από
πολλές παρεμφερείς θεωρητικές προσεγγίσεις.

1.3.1 Μάθηση μέσω ενίσχυσης (θεωρίες της συμπεριφοράς)

Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές ορίζεται ως μάθηση η τροποποίηση της συμπεριφοράς. Οι
κυριότεροι εκπρόσωποι τους είναι οι E.Thorndike, I.Pavlov, J.B Watson, B.F Skinner. Ο
Pavlov (1927) μελέτησε κατά πόσο μπορεί να τροποποιηθεί η μάθηση μέσω των
ανακλαστικών, παρατηρώντας την έκκριση σιέλου ενός σκύλου όταν μύριζε τροφή.
Παρατήρησε ότι η επανάληψη ενός ουδέτερου ερεθίσματος σε σύγκριση με ένα που
προκαλεί αντίδραση οδηγεί το ουδέτερο στο να προκαλέσει αντίδραση και αυτό. Ο
E.Thorndike (1913) παρατήρησε την αλλαγή της συμπεριφοράς όταν χρησιμοποιούμε την
ανταμοιβή και την ποινή, την οποία θεωρία επέκτεινε ο B.F Skinner (1938) αναφέροντας ότι
όταν ανταμείβουμε κάποιον συνέχεια και κάποια στιγμή αυτό πάψει να υπάρχει η
συμπεριφορά που είχε τότε παύει να ισχύει και αυτή. Υποστήριξε ότι η συμπεριφορά πρέπει
να ανταμείβεται σταδιακά έτσι ώστε να υπάρχει ανθεκτικότητα.
Αν παρατηρήσουμε τον επόμενο πίνακα θα διαπιστώσουμε ότι ο Pavlov (μάθηση με
κλασσική υποκατάσταση) ανέφερε ότι πρώτα πρέπει να υπάρχει η ενίσχυση ώστε να έρθει η
συμπεριφορά ενώ ο Skinner ( μάθηση με συντελεστική υποκατάσταση) το αντίθετο (πίνακας
1).
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Πίνακας 1. Διαφορές κλασικής εξαρτημένης μάθησης και συντελεστικής μάθησης
(Πηγή:Πρέζας, 2003).

Γενικότερα οι θεωρίες αυτές εστιάζουν περισσότερο στο να παρατηρήσουν τα
χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου της συμπεριφοράς, δεν τις ενδιαφέρουν τα ενδιάμεσα
βήματα όπως φαίνεται και από το σχήμα (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Η μελέτη της συμπεριφοράς στη συμπεριφοριστική προσέγγιση
(Πηγή: Κόμης, 2004).

Οι θεωρίες της συμπεριφοράς εν κατακλείδι, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να
προσφέρουν τις πληροφορίες σταδιακά και υπάρχει η δυνατότητα της αξιολόγησης. Από την
άλλη, οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης αναφέρουν ως ακατάλληλη την προγραμματισμένη
διδασκαλία της θεωρίας αυτής, γιατί δε βοηθά στις γνωστικές ανάγκες των μαθητών
(Πρέζας, 2003).
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1.3.1.1 Σχέση των θεωριών συμπεριφοράς με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Πολλά από τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούμε σήμερα έχουν δημιουργηθεί με
βάση τις τεχνικές των θεωριών της συμπεριφοράς. Τέτοια μπορεί να είναι προγράμματα
αριθμητικής ή προγράμματα λεξιλογίου και γραμματικής. Σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά
λογισμικά πρώτα έχουμε το ερέθισμα και μετά τη συμπεριφορά ή και το αντίθετο. Βέβαια για
να έχουμε και πιο σωστά αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει η ενθάρρυνση και η αμοιβή
μέσω του συστήματος, π.χ. για τυχόν σωστές απαντήσεις, ώστε να υπάρχει ικανοποίηση των
μαθητών για να συνεχίσουν και να αναδείξουν τα θετικά τους στοιχεία (Πρέζας, 2003).
Εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές των θεωριών
αυτών είναι τα λογισμικά καθοδήγησης και εξάσκησης και πρακτικής. Τα συστήματα
εξάσκησης και πρακτικής βοηθούν τους μαθητές που τα χρησιμοποιούν στο να
καλυτερεύσουν τις δεξιότητές τους (Σχήμα 3). Τα συστήματα καθοδήγησης δίνουν έναν
ολοκληρωμένο κύκλο διδασκαλίας που μοιάζει με αυτών των συστημάτων εξάσκησης
πρακτικής (Κόμης, 2004).

Σχήμα 3. Δομή και αλληλουχία ενός συστήματος καθοδήγησης (Πηγή: Κόμης, 2004).
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1.3.2 Μάθηση μέσω κατανόησης (Γνωστικές θεωρίες μάθησης)- Χαρακτηριστικά

Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης στην αγγλική γλώσσα ονομάζονται cognitive που σημαίνει
διαδικασία της γνώσης. Επικεντρώνονται συνήθως στη δομή και στη λειτουργία του
συστήματος σε αντίθεση με τις θεωρίες της συμπεριφοράς που εστιάζουν στην ανάλυση των
χαρακτηριστικών εισόδου-εξόδου της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η μάθηση μέσω
κατανόησης έχει να κάνει κυρίως με μη παρατηρίσιμες έννοιες, για παράδειγμα η μνήμη, η
σκέψη, η ψυχολογία και άλλα πολλά (Κόμης, 2004; Alessi & Trollip,2008).
Σύμφωνα με τον Piaget τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου είναι τα εξής:
 το αισθησιοκινητικό (από τη γέννησή του μέχρι 2 ετών)
 της προλογικής σκέψης (2 έως 7 ετών)
 των συγκεκριμένων πράξεων (7 έως 11 ετών)
 των τυπικών λογικών πράξεων (μετά τα 12 έτη) (Πρέζας, 2003).

1.3.2.1 Σχέση των γνωστικών θεωριών μάθησης με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμεύουν και σαν μοντέλα μελέτης της μάθησης. Στο
παρακάτω σχήμα θα παρατηρήσουμε τα δομικά στοιχεία και τις εσωτερικές διαδικασίες της
μάθησης, μέσω των θεωριών αυτών και πώς αυτές «οικοδόμησαν» τεχνικά τα εκπαιδευτικά
λογισμικά (Σχήμα 4).

Σχήμα 4. Δομικά στοιχεία και εσωτερικές διαδικασίες μάθησης
(Πηγή: Gagne R & Briggs L, 1979).
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Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές της
γνωστικής θεωρίας λειτουργούν ως εξής:
 Ο εκπαιδευτικός έχει τη ικανότητα να αξιολογεί αλλά και ο ίδιος ο μαθητής να
αυτοαξιολογείται.
 Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί, να κινείται διακριτικά, να ρωτά
και να συμβουλεύει.
 Ο μαθητής μπορεί μόνος του να διακρίνει και να συνδυάζει έννοιες.
 Ο μαθητής ενθαρρύνεται από τις ανατροφοδοτήσεις που υπάρχουν στα εκπαιδευτικά
λογισμικά και αυτό τον βοηθά στο να συνεχίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
(Alessi & Trollip,2008).

1.3.3 Θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης

Οι θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης αναφέρουν ότι η γνώση προέρχεται από τον τρόπο που
κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα πράγματα γύρω του ( Allesi & Trollip, 2008). Οι θεωρίες
αυτές κατά κύριο λόγο εδράζονται στις απόψεις του Piaget (Piaget, 1969) σχετικά με τις
γνωστικές θεωρίες μάθησης. Έπειτα διατυπώθηκαν το ανακαλυπτικό μοντέλο του Bruner
(Bruner, 1966), η συνεργατική μάθηση του Papert (Papert, 1980) και σήμερα διερευνάται η
θεωρία της «πολλαπλής νοημοσύνης» του Gardner.
Ο Piaget (Piaget, 1969;Piaget & Inhelder, 1966) όπως αναφέρθηκε κα προηγουμένως
μελέτησε τη σκέψη του παιδιού κατά την ανάπτυξή του. Βασικές έννοιες της θεωρίας του
είναι η αφομοίωση, η συμμόρφωση, η προσαρμογή και το σχήμα. Ο τρόπος με τον οποίο ένα
παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο αποτέλεσε τη μεθοδολογία για δημιουργία μαθησιακών
περιβαλλόντων με υπολογιστές.
Ο Bruner (1966) ασχολήθηκε με την θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης. Όπως το
αναφέρει και η ίδια η λέξη ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από την εξάσκηση και τον
πειραματισμό. Οι υπολογιστές και γενικότερα τα υπερμέσα βοηθούν στην όλη ιδέα της
ανακαλυπτικής μάθησης.
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1.3.3.1 Ο Vygotsky και οι θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης

Ο Vygotsky (1962) και ο Piaget (1969) είναι δύο από τους μεγαλύτερους ψυχολόγους που
ασχολήθηκαν με τον τρόπο που μαθαίνει ο άνθρωπος. Οι διαφορές τους είναι σημαντικές
όπως στο ότι ο Vygotsky υποστηρίζει ότι η μάθηση προηγείται της ανάπτυξης ενώ ο Piaget
το αντίθετο (Πρέζας, 2003).
Ως βασική αρχή της θεωρίας του Vygotsky είναι η λεγόμενη «ζώνη της επικείμενης
ανάπτυξης (ΖΕΑ)», η οποία αναφέρει ότι το παιδί για να μάθει θα πρέπει να βοηθηθεί.
Δηλαδή υποστηρίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης του παιδιού, εάν βοηθηθεί από το
οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο (Κόμης, 2004). Οι πληροφορίες που θα αποκτηθούν θα
γίνουν γνώση, αφού το άτομο ενεργητικά θα μετασχηματίσει τις πληροφορίες αυτές (Noam
Chomsky, 1987).
«Ωστόσο το παιδί δεν διδάσκεται στο σχολείο αυτό που μπορεί να κάνει αυτοδύναμα,
αλλά αυτό που του γίνεται προσιτό με την συνεργασία του δασκάλου και υπό την
καθοδήγησή του. Το βασικό θέμα στην διδασκαλία είναι ακριβώς αυτό το καινούριο που
μαθαίνει το παιδί. Άρα η ζώνη της επόμενης εξέλιξης, η οποία καθορίζει την περιοχή των
προσιτών για το παιδί μεταβάσεων, είναι ακριβώς το καθοριστικό στοιχείο της διδασκαλίας
και της αγωγής. … Με άλλα λόγια, αυτό που το παιδί κάνει σήμερα από κοινού, αύριο θα
είναι ικανό να το κάνει από μόνο του» (Βυγκότσκι, 1993).

1.3.3.2 Ο Papert και η συνεργατική μάθηση

Ένας άλλος σημαντικός εκπρόσωπος της συνεργατικής μάθησης είναι ο Papert, ο οποίος
προσπάθησε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο θα βοηθούσε τον τρόπο
διδασκαλίας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο Papert (1980) δημιούργησε τη γλώσσα
προγραμματισμού Logo η οποία υποστήριξε ότι θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους μαθητές
στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών όπως και στην καλύτερη αντιμετώπιση και λύση
των προβλημάτων. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Papert και οι συνεργάτες του ισχυρίστηκαν
ότι η μάθηση κατανοείται καλύτερα με τη βοήθεια κατάλληλων προγραμμάτων στους
υπολογιστές παρά με τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας (Harel & Papert, 1991;
Kafai, 1995; Resnick,1994).
Σύμφωνα με τους Johnson, Johnson και Holubec (1994) θα πρέπει να υπάρχουν κάποια
χαρακτηριστικά ώστε να λειτουργήσει σωστά μια συνεργατική ομάδα. Αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι η αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της, να
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υπάρχει ομαδικός στόχος και εργατικότητα. Με αυτόν τον τρόπο μια συνεργατική ομάδα
λειτουργεί καλύτερα και οι μαθητές λειτουργώντας ομαδικά μπορούν να επιτύχουν
υψηλότερες αποδόσεις.

1.3.3.3 Σχέση των θεωριών της οικοδόμησης της γνώσης με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν κατασκευαστεί με βάση τις
θεωρίες της οικοδόμησης της γνώσης. Η χρησιμότητα όσων υπάρχουν είναι στο να βοηθούν
τον χρήστη να αποκτήσει γνώσεις και να μπορέσει να τις αξιοποιήσει. Ο Simons (1993)
υποστηρίζει ότι η μάθηση
γνωρίσματα:

σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές αποτελείται από τα εξής

δραστηριότητα,

συσσώρευση,

περιεκτικότητα,

στοχαστικότητα

σκοποκατευθυντικότητα τα οποία αναλύονται στον πίνακα 2 (Πηγή: Πρέζας, 2003).

Πίνακας 2. Σχέση των θεωριών οικοδόμησης της γνώσης με τους Η/Υ.
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και

Σύμφωνα με τις θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι τους, που
είναι τα εξής:
 Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σκέψη των μαθητών
 Να είναι διαθεματικό, ώστε να σχηματίζονται πολλές αναπαραστάσεις στους μαθητές
 Να υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες να υπάρχει συνεργασία
 Να υπάρχει η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης του μαθητή
 Να ενθαρρύνει τις δραστηριότητες των μαθητών (όπως αναφέρει ο Bruner)
 Να παρέχει αυθεντικές εργασίες
 Να υπάρχει καθοδηγούμενη ανακάλυψη της γνώσης
 Να υπάρχει από τον μαθητή η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής εργασίας (Alessi
& Trollip, 2008).

1.3.4 Θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner – Ορισμός της θεωρίας
πολλαπλής νοημοσύνης-Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Ο Gardner το 1983 διατύπωσε μια πολύ σημαντική θεωρία η οποία συνείσφερε στην θεωρία
της οικοδόμησης της γνώσης, την λεγόμενη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (Multiple
Intelligences Theory). Με τη θεωρία αυτή ο Gardner υποστήριξε ότι ένας άνθρωπος μπορεί
να μην είναι αρκετά ¨ευφυής¨ όμως θα υπάρχουν τομείς στους οποίους θα είναι πάρα πολύ
καλός (Θέματα Εκπαίδευσης-Ψυχολογίας, 2009). Ανέφερε ότι η νοημοσύνη αποτελείται από
ξεχωριστές και διακριτές μονάδες οι οποίες υπάρχουν σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου
μας. Σύμφωνα με τον Gardner υπάρχουν επτά βασικά επίπεδα νοημοσύνης τα οποία τα έχουν
όλοι οι άνθρωποι, σε διαφορετικό βαθμό και τα οποία μπορούν να εξελιχθούν από τους
στόχους και τις εμπειρίες του εκάστοτε.
Τα επτά επίπεδα νοημοσύνης σύμφωνα με τον Gardner (1983) είναι τα εξής:


Γλωσσική Νοημοσύνη



Λογικο-μαθηματική Νοημοσύνη



Χωροταξική Νοημοσύνη



Μουσική Νοημοσύνη



Σωματοκινητική Νοημοσύνη



Διαπροσωπική Νοημοσύνη



Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη
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Όπως εξηγεί ο ίδιος ο Gardner (1983) «με την κατάλληλη προσέγγιση όλα τα άτομα
μπορούν να αναπτύξουν τομείς που είχαν ξεχασμένους και οι οποίοι είναι πιθανό να τους
χαρίσουν την ολοκλήρωση που τους έλειπε».
Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής αναφέρουν ότι η πολλαπλή νοημοσύνη, μέσω της
ενεργής συμμετοχής των μαθητών, προσφέρει ενθάρρυνση και κίνητρα. Οι διδάσκαλοι
υποστήριξαν τη θεωρία του Gardner γιατί δεν υποτιμούσε κανένα μάθημα, σε σχέση με την
παραδοσιακή αντίληψη της νοημοσύνης (Θέματα Εκπαίδευσης-Ψυχολογίας, 2009). Οι
πολέμιοι, λοιπόν, της θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης υποστηρίζουν ότι η θεωρία δεν
είναι σαφής. Δεν καταλαβαίνουν στο αν ο αριθμός των ευφυϊών θα συνεχίσει να μεγαλώνει.
Υποστηρίζουν ότι δεν δίνεται έμφαση σε σημαντικές δεξιότητες του ατόμου με αποτέλεσμα
το μάθημα να θεωρείται χάσιμο χρόνου. Ακόμα αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί που
βρίσκονται σε τάξεις που δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια και είναι υπερβολικά μεγάλος ο
αριθμός των μαθητών θεωρούν την πολλαπλή νοημοσύνη ουτοπική.

1.3.4.1 Σχέση της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής
νοημοσύνης προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων που θεωρεί
κατάλληλες για να ελέγξει και να εμπλουτίσει τη νοημοσύνη του. Οι δραστηριότητες αυτές
έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δομούν τα επτά επίπεδα της νοημοσύνης. Αυτό
βέβαια για να επιτευχθεί θα πρέπει να μην υπάρχει μόνο ενεργή συμμετοχή του μαθητή αλλά
και του ίδιου του εκπαιδευτικού. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας και
εμπιστοσύνης ώστε να επιτευχθούν τα αποτελέσματα της θεωρίας αυτής. Τα εκπαιδευτικά
λογισμικά με βάση τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας που περιλαμβάνουν
βοηθούν στην καλύτερη οικοδόμηση της γνώσης και στην εξέλιξη του ίδιου του μαθητή
αφού δεν χρησιμοποιεί μόνο τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής αλλά όλο του το είναι
(Πρέζας, 2003).
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1.4 Εκπαίδευση από απόσταση και ηλεκτρονική μάθηση
1.4.1 Τι είναι η εκπαίδευση από απόσταση

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε μία μέθοδο παροχής εκπαίδευσης με χρήση νέων
τεχνολογιών, την εκπαίδευση από απόσταση. Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μία μορφή
ελεύθερης προς πρόσβαση εκπαίδευσης στην οποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι
εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους
εκπαιδευόμενους με κάποιο μέσο αμφιμονοσήμαντης επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης.
Η εκπαίδευση αυτή ονομάζεται και τηλε-επιμόρφωση ή τηλε-εκπαίδευση.
Από διάφορους φορείς εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. δίνονται ορισμοί της εκπαίδευσης εξ
αποστάσεως διαφορετικοί μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους ορισμούς που συνέλεξαν οι John
Bingham, Teresa Davis και Cathy Moore, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως είναι:

 «Η σύνδεση μέσω της τεχνολογίας καθηγητή και μαθητών σε πολλές γεωγραφικές

περιοχές με δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας (U.S. Office of Technology
Assesment)».

 «Η εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Κ-12

(δημοτικά σχολεία και γυμνάσια των Η.Π.Α.), ανώτερη εκπαίδευση, διαρκής εκπαίδευση,
κατάρτιση εργαζομένων μέσα από συνεργασία, κατάρτιση των εργαζομένων στις
υπηρεσίες του στρατού και της κυβέρνησης, δια βίου εκπαίδευση (U.S. Distance Learning
Association)».

 «Η παροχή εκπαίδευσης σε κατάλληλες ομάδες ατόμων σε οποιαδήποτε περιοχή την

κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χωρίζεται από τον μαθητή είτε από
την απόσταση είτε από το χρόνο είτε και από τα δύο (Western Carolina University)».
Ένας πιο πρόσφατος ορισμός είναι ο εξής:

 «Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ορίζεται η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων με έμμεση

πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες και άλλες μορφές
μάθησης από απόσταση» (U.S. Distance Learning Association).
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1.4.1.1 Ποιες είναι οι μορφές εκπαίδευσης από απόσταση;

Υπάρχουν αρκετές μορφές εκπαίδευσης από απόσταση. Κάποιες από αυτές κάνουν
προσομοίωση της διδασκαλίας που γίνεται στην τάξη με πλήρη επικοινωνία καθηγητών και
μαθητών σε πραγματικό χρόνο, ενώ άλλες υποστηρίζουν την ανεξάρτητη μάθηση που
κατευθύνεται από τον εκπαιδευόμενο.
Η μορφή ανεξάρτητης μάθησης με ασύγχρονη επικοινωνία εφαρμόζεται στα
περισσότερα συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση. Ένας από τους στόχους της ανοιχτής
και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης σε άτομα που δεν μπορούν με άλλους τρόπους να συμμετέχουν σε αυτά, λόγω
της γεωγραφικής θέσης που κατοικούν ή λόγω ειδικών προσωπικών προβλημάτων. Άλλος
στόχος είναι να μεταδοθούν μαθήματα σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες δεν μπορούν
να μεταβούν οι καθηγητές για να διδάξουν ή να μεταδοθούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
μιας περιοχής μαθήματα στα οποία διδάσκουν διάσημοι καθηγητές από γνωστά
πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Η παρουσίαση μαθημάτων από απόσταση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για να βελτιώσει ένας καθηγητής τις τεχνικές διδασκαλίας του
παρακολουθώντας άλλους καθηγητές να διδάσκουν το ίδιο μάθημα με αυτόν, ή για
συνεργασία του καθηγητή με άλλους καθηγητές και για συνεργασία σχολείων μεταξύ τους.
Στο παρελθόν η εκπαίδευση από απόσταση γινόταν κυρίως δια αλληλογραφίας. Για τον
ίδιο σκοπό οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούσαν κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες που
αποστελλόταν ταχυδρομικά στους εκπαιδευόμενους. Επίσης γινόταν και χρήση καναλιών της
τηλεόρασης όπου παρουσιαζόταν σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων με μορφή τηλεοπτικών
εκπομπών. Όλα τα μέσα αυτά λέγονται μη αλληλεπιδραστικά διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα
να απαντήσει άμεσα ο εκπαιδευόμενος.
Στη σημερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα υπολογιστών που προσφέρουν πολλές
δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας και διευκολύνουν την εκπαίδευση από
απόσταση. Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται σε μορφή κειμένων, εικόνας και ήχου
μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή. Μέσω του δικτύου υπολογιστών ο εκπαιδευτής μπορεί να
αποστείλει τέτοιες πληροφορίες ψηφιακής μορφής στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι
βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις.
Με το δίκτυο υπολογιστών σε μία τηλεδιάσκεψη αρκετών ατόμων μπορούν να γίνονται
παρουσιάσεις κειμένων εικόνων, γραφικών και ήχου, να σχεδιάζονται παρουσιάσεις
μαθημάτων με πολυμέσα. Τα πολυμέσα παρουσιάζουν στον υπολογιστή κείμενα, εικόνες
video και ήχου και με αυτά μπορεί να σχεδιαστεί εκπαιδευτικό λογισμικό. Στην εκπαίδευση
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εξ αποστάσεως χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα επικοινωνίας σε συνδυασμό μεταξύ τους
ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων. «O όρος
Distributed Education, σημαίνει τον συνδυασμό τεχνολογιών μετάδοσης πληροφοριών για
διδασκαλία και μάθηση» (Steiner, 1996).

1.4.1.2 Η εκπαίδευση από απόσταση μέσω του Internet

Η εκπαίδευση από απόσταση μέσω του Internet διαφέρει από τις παλαιότερες μορφές
εκπαίδευσης από απόσταση διότι εξασφαλίζει σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία,
δυνατότητες συλλογής αποθήκευσης και εύρεσης πληροφοριών, τεχνολογίες μετάδοσης
δεδομένων με μεγάλες ταχύτητες. Σήμερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν
εκπαίδευση σε άτομα που κατοικούν σε μακρινές περιοχές. Τα προγράμματα εκπαίδευσης εξ
αποστάσεως αναπτύσσονται και βελτιώνονται διαρκώς και χρησιμοποιούνται από πολλά
πανεπιστήμια. Οι ενήλικοι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να
παρακολουθήσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση από απόσταση ή ενήλικοι που δεν έχουν
ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές τους (γυμνάσιο, λύκειο), μπορούν να συνεχίσουν με
ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση που πρόκειται να δημιουργηθούν.
Με την χρήση του Internet και της τηλεπληροφορικής μπορούν να ξεπεραστούν δυσκολίες
όπως μακρινή απόσταση, η έλλειψη χρόνου και να καταρτιστούν οι εργαζόμενοι στον χώρο
εργασίας

τους. Οι μαθητές

σχολείων

από διαφορετικές

περιοχές,

μπορούν

να

παρακολουθήσουν μαζί το ίδιο μάθημα ή να συμμετέχουν σε κοινές ομαδικές εργασίες και
να συνεργάζονται ακόμη με διάφορους κοινωνικούς φορείς εκτός του σχολείου.

1.4.1.3 Σε ποιους απευθύνεται η απόσταση από εκπαίδευση;

Η εκπαίδευση από απόσταση απευθύνεται είτε σε ενήλικους είτε σε μαθητές σχολείων.
Μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) εκπαίδευση και διαρκής κατάρτιση
εργαζόμενων ενηλίκων, β) ανώτερη εκπαίδευση σε πανεπιστήμια και σε κολέγια, γ)
κατώτερη και μέση εκπαίδευση σε μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων λυκείων. Τα
τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες σε κάθε χώρα ώστε τα σχολεία όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης και τα πανεπιστήμια να συνδεθούν στο παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών Internet.
Έτσι η εκπαίδευση από απόσταση μέσω του Internet μπορεί να είναι προσιτή σε μαθητές
κάθε ηλικίας από όλο τον κόσμο. Οι ενήλικοι που παρακολουθούν μαθήματα με εκπαίδευση
από απόσταση συνήθως είναι εργαζόμενοι ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν
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μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά παραδόσεις μαθημάτων σε διδασκαλία πρόσωπο με
πρόσωπο. Στην εκπαίδευση από απόσταση με ανεξάρτητη μάθηση οι σειρές μαθημάτων
παραδίδονται στο χώρο και στο χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος, συνήθως στο σπίτι ή
στο χώρο εργασίας του. Έτσι οι εργαζόμενοι προτιμούν να παρακολουθούν μαθήματα από
απόσταση. Ακόμη όταν οι εργοδότες θέλουν να βελτιώσουν την μόρφωση των υπαλλήλων
τους με επιμορφωτικά σεμινάρια, χωρίς όμως οι υπάλληλοι να φύγουν από τον τόπο
εργασίας τους, επιλέγουν την εκπαίδευση από απόσταση.
Όταν η εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές σχολείων χρησιμοποιούνται μέθοδοι
προσομοίωσης της πραγματικής διδασκαλίας. Οι μαθητές επικοινωνούν με άλλα σχολεία της
περιοχής ή με μαθητές από όλο τον κόσμο και συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες. Τα
σχολεία απομακρυσμένων περιοχών παρακολουθούν μαθήματα από καθηγητές που
βρίσκονται σε κεντρικές πόλεις και δεν μπορούν να επισκεφθούν τις περιοχές αυτές.
Αυξάνονται οι ευκαιρίες επικοινωνίας και αυξάνεται η συμμετοχή των ατόμων που
εκπαιδεύονται.

1.4.2 Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση

«Στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως χρησιμοποιείται η επικοινωνία μέσω υπολογιστών που
είναι η συνένωση της τεχνολογίας υπολογιστών με την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών»
(Berge & Collins, 1995). Η επικοινωνία αυτή ονομάζεται CMC (Computer-Mediated
Communication). Η επικοινωνία μέσω υπολογιστών μοιάζει σε πολλά σημεία με τηλεφωνική
επικοινωνία και έχει κοινές εφαρμογές με το τηλέφωνο. Η επικοινωνία μέσω υπολογιστών
γίνεται με γραπτά μηνύματα όμως μπορεί να γίνει με φωνή ή και με εικόνα με κατάλληλο
εξοπλισμό του υπολογιστή, δηλαδή κάρτα ήχου και κάρτα video, κάμερα και μικρόφωνο.
Σήμερα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση με στόχο την διδασκαλία και την
μάθηση. «Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η συζήτηση σε πραγματικό χρόνο είναι δύο
βασικές δυνατότητες του δικτύου υπολογιστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να
δοθούν οδηγίες στους μαθητές από τον δάσκαλο είτε για να επικοινωνήσουν οι μαθητές
μεταξύ τους και με τον δάσκαλο τους ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκονται. Η
επικοινωνία μέσω υπολογιστών έχει πολλά πλεονεκτήματα. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα
είναι «η ανεξαρτησία της επικοινωνίας από την απόσταση και η ανεξαρτησία της από το
χρόνο» (Berge & Collins, 1993).
Οι έννοιες αυτές είναι σημαντικές και εξηγούνται ως εξής:
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Ανεξαρτησία από την απόσταση. Η ανεξαρτησία από την απόσταση επιτυγχάνεται



με την δημιουργία των «εικονικών-δυνητικών χώρων συζήτησης.» Αυτοί είναι νοητοί χώροι
όπου συναντιούνται και συζητούν μεταξύ τους οι χρήστες του δικτύου ηλεκτρονικών
υπολογιστών ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται. «Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να
μπει από μακριά στον εικονικό χώρο που γίνεται η συζήτηση και να επιλέγει ο ίδιος τον τόπο
που θέλει χωρίς να είναι αναγκασμένος να πάει σε κάποιο πραγματικό χώρο για να
συναντήσει τους συνομιλητές του. Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταλείψει το χώρο της
δουλειάς του ή το σπίτι του για να παρακολουθήσει συζητήσεις ή σειρές μαθημάτων. Επίσης
εξουδετερώνεται και ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να ταξιδέψει αν επρόκειτο να
συναντήσει πραγματικά τα ίδια άτομα και συγχρόνως γλιτώνει από τις ταλαιπωρίες ενός
μεγάλου ταξιδιού» (Berge & Collins, 1993).

Ανεξαρτησία από τον χρόνο. «Επικρατεί η συνήθεια να λειτουργούν τα συστήματα



δικτύων υπολογιστών χωρίς καμία απολύτως διακοπή 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και να
είναι διαθέσιμα για χρήση. Οποιαδήποτε διακοπή υπάρξει είναι τυχαία και οφείλεται μόνο σε
τεχνικά προβλήματα. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν τη δουλειά τους
οποιαδήποτε ώρα τους επιτρέπει το προσωπικό τους χρονοδιάγραμμα» (Berge & Collins,
1993).
Σύμφωνα με τους Berge & Collins, (1993) στα συστήματα που παρέχουν εκπαίδευση
από απόσταση υπάρχουν 2 κατηγορίες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας: η σύγχρονη και η
ασύγχρονη.



Σύγχρονη επικοινωνία. Στην σύγχρονη επικοινωνία την ίδια χρονική στιγμή όλοι οι

εκπαιδευόμενοι μαζί με τον εκπαιδευτή τους πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και η
επικοινωνία γίνεται σε πραγματικό χρόνο. «Αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί
είτε με τηλεδιάσκεψη μέσω του δικτύου υπολογιστών, είτε με χρήση της αμφίδρομης
τηλεόρασης ή με video-διάσκεψη μέσω του Internet» (Steiner, 1996). Με το δίκτυο
υπολογιστών μπορούν να μεταφέρονται εικόνες και ήχοι σε ψηφιακή μορφή, αρχεία εικόνας
(video) και ήχου (audio). Η διδασκαλία μέσω Internet, σύμφωνα με έρευνες, για να έχει
αποτελεσματικότητα απαιτεί συχνή αλληλεπιδραστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο του
καθηγητή με τους μαθητές και των μαθητών μεταξύ τους ώστε οι μαθητές να δέχονται
συμβουλές και καθοδήγηση και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες.
Χωρίς αυτή την επικοινωνία, η διδασκαλία απομονώνει τον μαθητή και γίνεται απρόσωπη.
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Ασύγχρονη επικοινωνία. «Η ασύγχρονη επικοινωνία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη

συμμετοχή όλων των μαθητών και των καθηγητών την ίδια χρονική στιγμή αλλά γίνεται με
την μορφή ανακοινώσεων. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν την χρονική στιγμή που θα
διαβάσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτή οι οποίες παραμένουν αποθηκευμένες σε κάποια
περιοχή.» (Steiner, 1996).Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι πιο ευέλικτη από την σύγχρονη
καθοδήγηση. Μερικές μορφές παλαιότερης ασύγχρονης επικοινωνίας είναι τα μαθήματα σε
κασέτες ήχου ή Video, ή τα μαθήματα δια αλληλογραφίας.
Νεότερες μέθοδοι είναι να παραδίδονται μαθήματα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του
δικτύου υπολογιστών όπως είναι οι παρακάτω για το δίκτυο Internet: το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: (e-mail), οι ομάδες συζητήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing
lists), τα συστήματα με πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Board systems BBS), οι ομάδες
συζητήσεων (newsgroups), και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW). Οι καθηγητές και οι αυτοί που
σχεδιάζουν τους κύκλους μαθημάτων πρέπει να γνωρίζουν τις εφαρμογές εκπαίδευσης από
απόσταση στο Internet για να διαλέξουν τις κατάλληλες μεθόδους και να σχεδιάσουν
αποτελεσματικές παρουσιάσεις των μαθημάτων.

1.4.3 Ο ρόλος του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web- WWW)

«Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) αντιμετωπίζεται συνήθως ως μέσο ανακοινώσεων ή
ηλεκτρονικών εκδόσεων. Στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW) ανακοινώνονται πληροφορίες για
προγράμματα μαθημάτων δημοσιεύονται σημειώσεις μαθημάτων και παρουσιάσεις εργασιών
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο για ολοκληρωμένη εκπαίδευση εξ αποστάσεως
αν χρησιμοποιήσουμε τις σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) για πραγματική
καθοδήγηση των μαθητών. Αν συγκρίνουμε τον Παγκόσμιο Ιστό (WWW) με άλλα μέσα
επικοινωνίας βλέπουμε ότι υπερέχει για τους εξής λόγους: Τα εκπαιδευτικά κέντρα μπορούν
να δημιουργούν πηγές πληροφοριών και να παραδίδουν σειρές μαθημάτων σε όλο τον
κόσμο. Το κόστος της εκτύπωσης και αποστολής εντύπων μέσω ταχυδρομείου
εξουδετερώνεται διότι οι σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού διαδίδονται μέσα από το Internet σε
όλους τους χρήστες .Οι δημοσιευμένες πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό μπορούν να
διορθωθούν και να συμπληρωθούν μία φορά στον υπολογιστή εξυπηρέτησης του δικτύου
(server) και όλοι οι χρήστες θα δουν τις αλλαγές χωρίς να χρειάζεται να αλλαχθεί το κείμενο
για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Οι αλληλεπιδραστικές επικοινωνίες γίνονται με αποστολή
κειμένων, εικόνων, video, γραφικών, και ήχου από τον καθηγητή στον μαθητή, από τον
μαθητή στον καθηγητή και από μαθητή σε άλλους μαθητές. Οι μαθητές επικοινωνούν με τον
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δάσκαλο πιο εύκολα και αναπτύσσονται νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ τους. Οι μαθητές
μπορούν να συμμετέχουν σε εργασίες που γίνονται από πολλά άτομα μαζί» (McLeod).
Στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW) με διάφορα εργαλεία προγραμματισμού όπως Java,
Javascript, μπορούν να σχεδιαστούν Ιστοσελίδες με πολλές δυνατότητες. Κάθε πανεπιστήμιο
μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του Ιστοσελίδες και να παρέχει με αυτές εκπαίδευση από
απόσταση με μορφή κειμένου. Σε μία εκπαιδευτική Ιστοσελίδα μπορούν να δημιουργούνται
τέστ και ερωτηματολόγια όπου αφήνουν στο χρήστη περιορισμένο χρόνο να απαντήσει και
δίνει άμεσα τις απαντήσεις του. Διαγωνίσματα αυτής της μορφής μπορούν να υποβάλλονται
στους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα από απόσταση. Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW)
εμφανίζει κείμενα στην οθόνη του υπολογιστή που λέγονται hypertexts. Στα κείμενα αυτά
μπορούν να περιέχονται δυναμικές συνδέσεις (links) που οδηγούν σε άλλες περιοχές του
Ιστού. Ακόμη μαζί με τα κείμενα μπορούν να παρουσιάζονται φωτογραφίες, αρχεία ήχου και
κινούμενης εικόνας. Το πρόγραμμα που παρουσιάζει τις Ιστοσελίδες λέγεται Browser. Τα πιο
διαδεδομένα προγράμματα Browser που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι το Netscape και το
Explorer ενώ το πρώτο που δημιουργήθηκε ήταν το Mosaic. Οι Browsers επιτρέπουν να
εμφανίζονται Ιστοσελίδες γραμμένες με κείμενα Hypertexts σε γλώσσα κειμένου html
(HyperΤext Markup Language). Το δυναμικό html επιτρέπει τη δημιουργία κειμένων που δεν
έχουν σταθερή θέση και μορφή στην ιστοσελίδα αλλά ο χρήστης μπορεί να καθορίζει την
θέση και την μορφή τους κάθε στιγμή. Η τεχνολογία streaming audio επιτρέπει στον χρήστη
να ακούει ένα αρχείο ήχου την στιγμή που έρχεται στον υπολογιστή του από το δίκτυο χωρίς
να χρειάζεται να το αποθηκεύσει στο σκληρό του δίσκο. Αυτό δίνει την δυνατότητα να
μεταδίδεται ο ήχος σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ένας ραδιοφωνικός σταθμός με κάποιον
υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου μπορεί να μεταδώσει σε πραγματικό χρόνο το πρόγραμμα
του μέσω του Internet. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση από
απόσταση για επικοινωνία μαθητή-καθηγητή και μαθητή με άλλους μαθητές.
Πολλά πανεπιστήμια σχεδιάζουν τη δημιουργία ιδεατών τάξεων (virtual classes) στις
οποίες οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και η επικοινωνία θα
γίνεται σε πραγματικό χρόνο με χρήση των παραπάνω τεχνολογιών.
Σχετικά με την μετάδοση πληροφοριών στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως οι ειδικοί
θέλησαν να χρησιμοποιήσουν κυρίως την κινούμενη εικόνα videο και το κείμενο. Ο Peraya
(1994) αναφέρει ότι «ειδικοί επέμειναν κυρίως στη χρήση του κειμένου βασισμένοι στην
ιδέα ότι η γλώσσα είναι απαραίτητη για την αποκωδικοποίηση και αντίληψη της εικόνας.
Έτσι υπερίσχυσε η επικοινωνία με γραπτά κείμενα έναντι άλλων μορφών επικοινωνίας στο
δίκτυο υπολογιστών παρόλο που σημειώθηκε μεγάλη ανάπτυξη στα πολυμέσα και υπάρχουν
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πολλές δυνατότητες για χρήση εικόνας video. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που έχει
δημιουργηθεί για εκπαίδευση από απόσταση είναι σε μορφή γραπτών κειμένων» (Peraya,
1994).

1.5 Τα υπερμέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία

1.5.1 Τα υπερμέσα

Τα υπερμέσα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στην νέα εκπαιδευτική τεχνολογία.
Συνήθως τα υπερμέσα συσχετίζονται με τις έννοιες του υπερκειμένου και του πολυμέσου για
τα οποία έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί οι οποίοι δεν συμπίπτουν πάντα μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τον Μακράκη (2000) «το υπερκείμενο βασίζεται στην ιδέα των συνδέσμων
και των κόμβων μέσα από τους οποίους παρέχεται μια μη γραμμική μορφή οργάνωσης,
αναπαράστασης και διάχυσης της πληροφορίας». Για να ορίσει την έννοια του πολυμέσου
αναφέρει ότι « περιλαμβάνει τη χρήση περισσότερων του ενός μέσων, που έχουν τη μορφή
κειμένων, γραφικών, εικόνων, σχεδίων και ήχων. Οι σύνδεσμοι ενώνουν έναν κόμβο και με
έναν άλλο, πολλοί κόμβοι μπορούν να συνδεθούν με έναν κόμβο ή ένας κόμβος με πολλούς
κόμβους» (Σχήμα 5).

Σχήμα 5. Μια υπερμεσική διάταξη της πληροφορίας (Πηγή: Μακράκης, 2000).

Η τεχνολογία των υπερμέσων δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να επισκεφτεί
και να σταματήσει σε όποιον κόμβο επιλέξει, κάνοντας όποια διαδρομή θελήσει και να
34

καθορίσει το είδος της πληροφορίας που θέλει να τον απασχολήσει. Από την άλλη όμως,
έχοντας τη δυνατότητα ο χρήστης να πλοηγηθεί σε πάρα πολλά επίπεδα υπάρχει ο κίνδυνος
της γνωστικής υπερφόρτωσης με αποτέλεσμα να χαθεί ο μαθησιακός στόχος που είχε τεθεί.
Οπότε πρέπει να δίνεται πολύ προσοχή στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του υπερμεσικού
συστήματος εκπαιδευτικού λογισμικού.

1.5.2 Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά υπερμέσων

Τα υπερμέσα αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν
ότι η μάθηση με χρήση των υπερμέσων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που
διαβάζουμε και που γράφουμε. Υποστηρίζουν ότι θα υπάρξουν έξυπνα ηλεκτρονικά βιβλία
τα οποία θα καταφέρουν με τον καιρό να αντικαταστήσουν τι παραδοσιακές βιβλιοθήκες.
Βέβαια υπάρχουν από την άλλη πλευρά ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα υπερμέσα
υστερούν σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Ο Nelson (1994) υποστηρίζει ότι η σχεδίαση
τέτοιων εκπαιδευτικών εφαρμογών βασίζεται σε συγκεκριμένες θεωρίες μάθησης που σκοπό
έχουν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που βοηθούν στην ανάδειξη της επιρροής της
τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
Η γνωστική επιστήμη υποστηρίζει ότι ο μαθητής κατά τη διάρκεια της μάθησης με
χρήση υπερμέσων μπορεί να δημιουργήσει νέους κόμβους οι οποίοι θα έχουν δικούς τους
συνδέσμους με τους υπόλοιπους κόμβους, τους οποίους αν μπορεί να τους καθορίσει, τότε
έχουμε την αποδοτική μάθηση. Απ’ την άλλη η θεωρία του εποικοδομητισμού αναφέρει ότι
κάθε άνθρωπος αποκτά την γνώση σύμφωνα με τις αλληλεπιδράσεις που δέχεται από το
περιβάλλον καθώς και από τις προσωπικές του εμπειρίες (Μικρόπουλος, 2000).
Η σχεδίαση συστημάτων διδασκαλίας με υπερμέσα σύμφωνα με τον Μικρόπουλο (2000)
χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: στα συστήματα υπερμέσων βασισμένων σε μελέτες
περίπτωσης

(case-based

hypermedia

systems),

στα

εξερευνητικά

ή

διερευνητικά

περιβάλλοντα υπερμέσων (exploratory hypermedia environments) και στα συνεργατικά
περιβάλλοντα υπερμέσων ( cooperative hypermedia environments).
Η πρώτη κατηγορία αφορά συστήματα υπερμέσων στα οποία οι πληροφορίες
προέρχονται από πολλαπλές αναπαραστάσεις. Ο μαθητής συνδυάζει αυτές τις πληροφορίες
ανάλογα με τον δικό του τρόπο εργασίας και τις χρησιμοποιεί και σε παρόμοια γνωστικά
αντικείμενα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά συστήματα υπερμέσων στα οποία ο μαθητής
λαμβάνει τη γνώση μέσα από συνεργασία, εξερεύνηση και αλληλεπίδραση με τα ερεθίσματα
που δέχεται. Η τρίτη κατηγορία αφορά συστήματα υπερμέσων στα οποία ο χρήστης-μαθητής
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συνεργάζεται όχι μόνο με τους μαθητές που βρίσκονται στον ίδιο τον υπολογιστή αλλά με
τον οποιονδήποτε χρήστη που μοιράζεται το ίδιο περιβάλλον υπερμέσων.
Κάθε εφαρμογή με τη χρήση υπερμέσων πρέπει να εξυπηρετεί το εξής πλαίσιο:
Να περιέχει εξαρχής αξιολόγηση, να περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις είτε για να υπάρχει
ανατροφοδότηση, δηλαδή να είναι πιο διαδραστική η εφαρμογή, είτε για την παροχή
πληροφοριών, να θέτει στόχους αλλά και τα αποτελέσματα πουεπιδιώκονται να έχει η
εφαρμογή κατά τη χρήση της.

1.5.3 Υπερμέσα, κοινωνία και εκπαίδευση

Στις μέρες μας έχει υπάρξει εντυπωσιακή ανάπτυξη και εξάπλωση νέων τεχνολογιών σχεδόν
σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ανάπτυξη αυτή έχει δημιουργήσει καταλυτικές
αλλαγές στην κοινωνία που ζούμε (Allen & Otto, 1996). Η τεχνολογία είναι το μέσο που
παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο της σκέψης μας καθώς και στην συνείδησή μας αλλά και
στις προσδοκίες μας (Muffoletto, 1994). Από τη συζήτηση-διάλογο τόσο μεταξύ των
χρηστών, όσο και μέσω του υπολογιστή, « ένα νέο είδος γλώσσας αρχίζει να διαμορφώνεται
και να εσωτερικεύεται, καθώς και νέα σημειωτικά στοιχεία, σύμβολα και παραγλωσσικά
σήματα, που σημαδεύουν τις διανοητικές και μαθησιακές δραστηριότητες των χρηστών»
(Ράπτης & Ράπτη, 1998). Παρόλα τα θετικά στοιχεία που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία
υπάρχουν και κάποια ερωτήματα κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα,
μήπως ο άνθρωπος θα λειτουργεί στο πλαίσιο που του ορίζει ο υπολογιστής; Μήπως οι
σχέσεις μας καθορίζονται ως μέσο παραγωγής από τον υπολογιστή; Μήπως δημιουργηθούν
νέα ρήγματα σε εθνικό επίπεδο; Και άλλα πολλά επίσης ερωτήματα (Μακράκης &
Κοντογιαννοπούλου- Πολυδωρίδη, 1995; Κοντογιαννοπούλου- Πολυδωρίδη, 1992).
Ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και θα εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες στην
εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικός. Τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν εξαρτώνται από τον
τρόπο που θα τις χρησιμοποιήσουμε. Όπως αναφέρει ο Giroux (1988) όπως και αν
χρησιμοποιήσουμε την λέξη «αλφαβητισμός» αυτή θα σημαίνει ¨κρίση¨ για το τι γνώμη θα
λάβει ένα άτομο.
Σύμφωνα με τον Μακράκη (2000), για να καταλάβουμε πιο καλά τη σχέση ανάμεσα
στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και την κοινωνία θα έχουμε τους εξής δύο όρους:
«εκπαίδευση για κοινωνική ομαλοποίηση» (κομφορμιστική προσέγγιση) και «εκπαίδευση
για κοινωνική αλλαγή» (χειραφετική προσέγγιση). Η εκπαίδευση για κοινωνική
ομαλοποίηση αναφέρεται στα άτομα τα οποία δεν λειτουργούν σύμφωνα με τις δικές τους
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επιθυμίες αλλά από καταστάσεις και γεγονότα που βρίσκονται έξω από την δική τους
βούληση. Η «εκπραγμάτωση και η αντικειμενικοποίηση του ατόμου σχετίζονται με μια
μηχανιστική αντίληψη για τη νόηση και τη σχέση του ατόμου με τον φυσικό και κοινωνικό
του κόσμο» (Δημητράκος, 1984). Σε αντίθεση η εκπαίδευση για κοινωνική αλλαγή
αναφέρεται στα άτομα εκείνα τα οποία μπορούν να ελέγξουν την κοινωνική τους υπόσταση
γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί.
Όπως αναφέρουν οι Ράπτης & Ράπτη (1999) οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών
απαιτούν ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα, ενεργή μάθηση, αλλαγές νοοτροπιών
όσων βρίσκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως επίσης και μεταβολές στις συνθήκες
του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου.

1.5.4 Θεωρίες μάθησης και υπερμέσα

Η εκπαιδευτική τεχνολογία έχει σαν στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένων τεχνολογικά
μαθησιακών περιβαλλόντων που έχουν σαν σκοπό κάποια μαθησιακά αποτελέσματα
(Μικρόπουλος, 2000). Τέτοια μαθησιακά περιβάλλοντα είναι και τα εκπαιδευτικά λογισμικά.
Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό δείχνει την προσωπικότητα και τις αξίες του σχεδιαστή του
σχετικά με την κοινωνία και τη μάθηση. Αυτό φαίνεται μέσα από τον τρόπο που έχει δομήσει
ο σχεδιαστής το εκπαιδευτικό λογισμικό και τον τρόπο που αλληλεπιδρά αυτό με τον
μαθητή-χρήστη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι μόνο
ένα εργαλείο μάθησης. Η σύνδεση της μάθησης και της θεωρίας έχει δημιουργήσει δύο
διαφορετικές θεωρίες, αυτή του εποικοδομισμού και του αντικειμενισμού (Μακράκης.,
2000).
Η θεωρία του αντικειμενισμού υποστηρίζει ότι τα πράγματα που υπάρχουν είναι εκείνα
που μπορείς να τα δεις, να τα αντιληφθείς, γενικότερα να τα αισθανθείς. Αλλιώς δεν είναι
αποδεκτή η ύπαρξη οποιασδήποτε πραγματικότητας. Οι αντικειμενιστές υποστηρίζουν ότι
χωρίς αιτία δεν υφίσταται τίποτα στον κόσμο. Όλα γύρω μας έχουν μια σχέση αιτίαςαποτελέσματος και ανάμεσα από τις δύο αυτές έννοιες υπάρχουν παράγοντες που είτε
βρίσκονται ως αίτια είτε ως αποτελέσματα (Μακράκης, 1997; Makrakis,1995).
Οι θεωρίες της συμπεριφοράς δεν αποτελούν τον μοναδικό αντικειμενιστικό τύπο
θεωρίας. Η βάση της γνωστικής ψυχολογίας που βασίζεται στην επεξεργασία πληροφοριών
αποτελεί επίσης μια επιστημολογία του αντικειμενισμού (Cole, 1992; Bruner, 1990).
Εξάλλου η αντικειμενιστική γνωστική ψυχολογία μιλά ακόμα ξεκάθαρα για την ανεξάρτητη
ύπαρξη της πληροφορίας (Duffy & Jonassen, 1991).
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Η θεωρία του εποικοδομισμού υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι παθητικός δέκτης,
έχει ελευθερία βούλησης. Το πώς ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται είναι μοναδικό και δεν
επιδέχεται ταύτιση με καταστάσεις. Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μάθησης και
επέκτασης της γνώσης μέσα από την συνεργασία (Glasser & Vosniadou, 1996; Jonassen &
Reeves, 1996; Yakimovicz & Murphy, 1995). H μάθηση δεν αντιμετωπίζεται ως διαδικασία
που κατέχεται από διδακτικές στρατηγικές των θεωριών συμπεριφοράς, αλλά ως μια
διαδικασία οικοδόμησης και επέκτασης της γνώσης που βασίζεται σε συνεργατικές
μαθησιακές δραστηριότητες. Η θέση του εποικοδομισμού είναι η έννοια του “ενεργού”
οργανισμού στην οποία ο μαθητής-χρήστης δεν λαμβάνει απλώς πληροφορίες αλλά έγκεινται
στη δική του ευχέρεια για το τι θέλει να μάθει , δημιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις,
δέχεται δηλαδή τις αποφάσεις σύμφωνα με «τι» και το «πως» (Perkins, 1991αβ; Watts &
Bentley, 1991).
Ο κύριος προσανατολισμός του αντικειμενισμού είναι στο να μπορεί ο υπολογιστής
μέσω ενός εκπαιδευτικού λογισμικού (που έχει σχεδιαστεί με βάση τη θεωρία του
αντικειμενισμού) να ελέγχει τη μάθηση του μαθητή-χρήστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια
μονοσήμαντη γνώση στην οποία δεν εξερευνάται και δεν διαπιστώνεται το επίπεδο της
γνώσης του μαθητή. Αντίθετα ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο έχει δημιουργηθεί
σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα στον ίδιο τον
χρήστη να μπορεί να ελέγχει την διαδικασία της μάθησης και να συμμετέχει ενεργά σε αυτή.
Με τη βοήθεια της κοινωνικο-εποικοδομιστικής μάθησης η τεχνολογία των υπερμέσων
προσπαθεί την εκπαιδευτική διαδικασία να την μεταφέρει σε ρεαλιστικές καταστάσεις τις
οποίες ο μαθητής πρόκειται να αντιμετωπίσει σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό όμως που
είναι πιο σημαντικό είναι η σύγχρονη τεχνολογία να μπορεί να προσφέρει ποιότητα
αλληλεπιδράσεων κατά τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού λογισμικού. Τελικά ένα
εποικοδομιστικό λογισμικό δίνει τη δυνατότητα της αυτόνομης μάθησης στον διδασκόμενο
λόγω της αναζήτησης και της διερεύνησης που κάνει ο ίδιος για να κατακτήσει και να
κατανοήσει τη γνώση (Μακράκης, 2000).
Γενικότερα η κατανόηση και κατάκτηση της γνώσης λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει
ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται όταν
στο μαθητή δίνεται η δυνατότητα της αυτόνομης μάθησης και υπάρχει και το στοιχείο της
υποστήριξης ώστε να νιώθει το κλίμα της συνεργασίας και της αμφιμονοσήμαντης γνώσης
(Μακράκης, 2000).
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1.6 Σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων

1.6.1 Η έννοια και η φύση του σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικής εφαρμογής με χρήση υπερμέσων είναι μια διαδικασία αρκετά
δύσκολη που απαιτεί τη συνεργασία αρκετών επιστημόνων από τους κλάδους της
πληροφορικής, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, των καλών τεχνών και πολλών άλλων. Είναι
πολύ σημαντικό να βρεθούν δίαυλοι επικοινωνίας για να παρθούν αποφάσεις για τον τρόπο
σχεδιασμού των εκάστοτε εκπαιδευτικών εφαρμογών ώστε να ικανοποιούν τους στόχους που
έχουν τεθεί (Μακράκης, 2000).
Τα

εργαλεία

που

χρησιμοποιούνται

από

τους

σχεδιαστές

των

διαδακτικών

προγραμμάτων χρησιμοποιούνται και από τους σχεδιαστές των εκπαιδευτικών εφαρμογών με
χρήση υπερμέσων (Croft, 1993; Tripp & Bichelmeyer, 1990). Σύμφωνα με τον Γιακουμάκη
(1994) η τεχνολογία λογισμικού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία αναλύουμε
ένα πρόβλημα σε μικρότερα προβλήματα (υποπροβλήματα) και μέσα από τις λύσεις των
υποπροβλημάτων θα βρούμε τη λύση του προβλήματος.

1.6.2 Παιδαγωγικός σχεδιασμός

Η αρχική ιδέα, ο καθορισμός των απαιτήσεων και η ανάλυση των αναγκών αποτελούν τον
βοηθούν στο να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό της διεπαφής. Στη συνέχεια αναφέρονται
εκτενέστερα οι παραπάνω έννοιες.

1.6.2.1 Αρχική ιδέα

Για να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ή μια εφαρμογή με χρήση υπερμέσων θα
πρέπει να υπάρξει μια αρχική ιδέα. Η ύπαρξή της είναι πολύ σημαντική γιατί εάν δεν είναι
λεπτομερής τότε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα είναι πολύ χειρότερα από ότι θα
περιμέναμε και θα έχουμε σπαταλήσει αδίκως χρόνο και χρήμα. Εάν από την άλλη υπάρξει
μια καλή αρχική ιδέα, μπορεί να μην γίνεται να υλοποιηθεί πλήρως , οπότε από πριν θα
πρέπει να έχουμε μελετήσει τα πλεονεκτήματα από μια τέτοια παρέμβαση και τους στόχους
που θέτουμε. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τα ακόλουθα ερωτήματα προτού
δημιουργήσουμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή. Δηλαδή, ποιός είναι ο σκοπός της εφαρμογής;
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Ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε για τον σχεδιασμό της εφαρμογής; Σε ποιους θα
απευθύνεται; Ποιες θα πρέπει να είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις των ανθρώπων που θα
χρησιμοποιήσουν ο συγκεκριμένο λογισμικό; Ποια είναι τα αποτελέσματα που θέλουμε να
έχουμε από την εκπαιδευτική εφαρμογή; Θα υπάρχει ενεργή συμμετοχή; Και άλλα πολλά
ερωτήματα που θα πρέπει να έχουμε σκεφτεί για να έχουμε μια επιτυχή ανάπτυξη
εκπαιδευτικού λογισμικού τόσο από πλευράς σχεδιασμού όσο από τα συμπεράσματα και
αποτελέσματα που θα έχει στους ίδιους τους χρήστες και τους σχεδιαστές (Μακράκης,
2000).

1.6.2.2 Ανάλυση αναγκών

Καθώς σχεδιάζεται και δημιουργείται ένα εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να τεθεί υπόψη η
διάγνωση και η ανάλυση των αναγκών. Για να έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα η ανάλυση
αυτή πρέπει να είναι αντικειμενική και έγκυρη. Ιδιαίτερα όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε μια
εκπαιδευτική εφαρμογή η οποία θα είναι για γενικευμένη χρήση θα πρέπει να λάβουμε
σοβαρά τις εξής ανάγκες: Τους μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό, τα άτομα
που θα διδάξουν την ύλη του λογισμικού, τους σχεδιαστές που θα δημιουργήσουν το
διδακτικό σχεδιασμό καθώς και τους ανθρώπους που είναι ειδικοί στην εκπαιδευτική
τεχνολογία. Ένα από τα πιο σημαντικά λάθη που γίνονται κατά τον σχεδιασμό
εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι η σύγχυση του τι χρειαζόμαστε και τι θέλουμε. Συχνά η
διαδικασία ανάλυσης αναγκών υποβαθμίζεται γιατί ο σχεδιασμός δεν πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες αλλά με τις επιθυμίες και τα ¨θέλω¨ του εκάστοτε
σχεδιαστή (Mumford, 1991; Μακράκης 1998β).

1.6.2.3 Καθορισμός απαιτήσεων

Ο καθορισμός των απαιτήσεων μας βοηθά να καταλάβουμε το γιατί δημιουργήσαμε και το τι
θα κάνει η εκπαιδευτική εφαρμογή υπερμέσων. Αυτό για να επιτευχθεί θα πρέπει να ελεγχθεί
το γνωστικό επίπεδο των χρηστών, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των αντικειμενικών
στόχων που έχουμε θέσει και το μαθησιακό περιβάλλον. Ο έλεγχος των γνώσεων των
χρηστών δεν αναφέρεται μόνο στις προαπαιτούμενες γνώσεις τους αλλά και στα επίπεδα
ικανοτήτων τους, στα κίνητρα και στην δεξιότητα της απόκτησης της νέας γνώσης. Με το να
γνωρίζουμε όλα τα παραπάνω αυτό βοηθά την καλύτερη δημιουργία και παρουσίαση του
εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλο για τις μαθησιακές ανάγκες των χρηστών.
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Βέβαια δεν πρέπει να λαμβάνονται από τους σχεδιαστές υπόψη μόνο οι γνωστικοί στόχοι
αλλά να δίνεται έμφαση και στους συναισθηματικούς και κοινωνικούς στόχους. Οι
συμπεριφοριστές υποστηρίζουν τις διαδικασίες μάθησης και όχι το ίδιο το προϊόν. Δηλαδή
για τους συμπεριφοριστές οι αντικειμενικοί στόχοι δεν καθορίζονται από το τελικό προϊόν
της μάθησης. Σχετικά με τους αντικειμενικούς στόχους ο Mager (1990) πιστεύει ότι πρέπει
να απαντούν τα ακόλουθα ερωτήματα: Τι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει; Κάτω από
ποιες συνθήκες; Πόσο καλά πρέπει να γίνει αυτό;
Ωστόσο ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι σχεδιαστές των υπερμεσικών
εφαρμογών είναι το πλήθος των πληροφοριών που προσπαθούν να εντάξουν σε μια
εκπαιδευτική εφαρμογή χωρίς να έχουν δώσει προσοχή στο επίπεδο των μαθητών που θα το
χρησιμοποιήσουν και την ανομοιογένεια αυτού. Εάν οι σχεδιαστές δε λάβουν υπόψη τα
παραπάνω τότε θα υπάρξουν προβλήματα στην μετέπειτα οργάνωση και ανάλυση του υλικού
μάθησης τα οποία θα δυσκολέψουν όχι μόνο τους σχεδιαστές αλλά και τους χρήστες που θα
το χρησιμοποιήσουν ( Μακράκης,2000).

1.6.3 Σχεδιάζοντας τη διεπαφή

Ο σχεδιασμός της διεπαφής είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο στη δημιουργία ενός
εκπαιδευτικού λογισμικού, γιατί είναι το μέρος του συστήματος στο οποίο ο χρήστης
επικοινωνεί. Παρόλο που όλα τα άλλα στάδια μπορεί να είναι σε πολύ καλό επίπεδο μια όχι
καλή διεπαφή μπορεί να διαλύσει όλη την άλλη προσπάθεια. Οι σχεδιαστές πρέπει να
χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους και τη γνώση τους σε βάθος για να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί (Shneiderman, 1991). Στην ουσία
όμως, οι ειδικοί από τους διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους προσπαθούν να
επιβάλλουν και να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους τρόπους και τα δικά τους εργαλεία
κατακερματίζοντας τη διεπαφή (Wallace & Anderson, 1993). Η διεπιστημονικότητα, όπως
αναφέρει ο Ραβάνης (1999), «δεν προκύπτει αυτομάτως με τη συσσώρευση ειδικών από
διαφορετικές επιστήμες. Η διεπιστημονικότητα, είναι μια επιστημολογική επιλογή, η οποία
απορρέει από την αναγνώριση της αναγκαιότητας και την υλοποίηση της ιδέας ότι η
δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού δεν συνιστάται στην ηλεκτρονική αποτύπωση και
μεταγραφή της υπάρχουσας γνώσεις, αλλά αποτελεί μια ολοκληρωτική ανακατασκευή νέας
γνώσης».
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Οπότε για τον σχεδιασμό μιας διεπαφής πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής
ζητήματα: Στη διδακτική σχεδίαση, στην αλληλεπίδραση και ανάδραση, στην μεθοδολογία
πλοήγησης και στους πολυμεσικούς πόρους. Όλα αυτά εξηγούνται παρακάτω.

1.6.3.1 Διδακτική σχεδίαση (Instructional Design)

Στη

διδακτική

σχεδίαση

αναφέρονται

στρατηγικές

που

δημιουργούν

καλύτερες

κατευθυντήριες γραμμές. Η στρατηγική του Gagne (1985) αποτελείται από εννέα γεγονότα
μάθησης.
 Προσέλκυση προσοχής
 Πληροφόρηση του μαθητή για τους στόχους του μαθήματος και παροχή κινήτρων
 Ανάκληση προηγούμενης γνώσης
 Παρουσίαση του περιεχομένου
 Παροχή καθοδήγησης
 Εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
 Παροχή ανατροφοδότησης
 Αξιολόγηση συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
 Ανάπτυξη της μνήμης και μεταφορά μάθησης
Η προσέλκυση της προσοχής πραγματοποιείται μέσα από την εύρεση στοιχείων κατά τη
διάρκεια της πλοήγησης. Η ανάκληση προηγούμενης γνώσης επιτυγχάνεται βρίσκοντας ο
χρήστης αντικείμενα τα οποία μπορεί να τα συνδυάσει με πρότερες γνώσεις που τυχόν είχε.
Η ανάπτυξη της μνήμης και η μεταφορά μάθησης πραγματοποιείται με τη μελέτη
αντικειμένων του λογισμικού και συγκρίνοντάς τα με αντίστοιχες περιπτώσεις μελέτης.

1.6.3.2 Αλληλεπίδραση και ανάδραση (Interaction and Feedback)

Η αλληλεπίδραση πρέπει να αποτελείται από στρατηγικές που δίνουν στο χρήστη τη
δυνατότητα επεξεργασίας, οργάνωσης και αποκωδικοποίησης των πληροφοριών. Για την
αλληλεπίδραση υπάρχουν οι εξής κατευθυντήριες γραμμές:


Μέσα από την εξερεύνηση να μπορεί ο χρήστης να ανακαλύψει τις πληροφορίες



Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής εφαρμογής να κατηγοριοποιείται ώστε να
περιέχονται ξεχωριστές ασκήσεις σε κάθε κατηγορία ώστε να μπορεί να γίνεται
καλύτερη η κατανόηση του
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Να γίνεται αλληλεπίδραση τουλάχιστον ανά τρείς ή τέσσερις οθόνες

Για την ανάδραση αναφέρονται τα παρακάτω:


Η ερώτηση και η απάντηση που θα δώσει ο χρήστης να εμφανίζονται στην ίδια οθόνη



Η ανάδραση να παρέχεται ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγξει αν η απάντηση που
έδωσε είναι σωστή



Να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει το μαθητή (Μικρόπουλος, 2000).

1.6.3.3 Μεθοδολογία πλοήγησης

Σύμφωνα με τους Philips & DiGiorgio, (1997) υπάρχουν πέντε μέθοδοι πλοήγησης: 1) η
γραμμική ή σειριακή, 2) η ιεραρχική, 3) η μικτή-ιεραρχική, 4) η ομόκεντρη και 5) η
υπερμεσική. Η γραμμική ή σειριακή διάταξη των πληροφοριών εφαρμόζεται καλύτερα στα
διδακτικά εγχειρίδια. Δηλαδή με απλά λόγια κάθε σελίδα είναι η συνέχεια της προηγούμενης
(Σχήμα 6)

Σχήμα 6. Γραμμική διάταξη της πληροφορίας (Πηγή: Μακράκης, 2000).

Στην ιεραρχική μέθοδο πλοήγησης η διάταξη της πληροφορίας μας βοηθά στο να
μπορούμε να μεταβούμε από τη μια μεριά στην άλλη χρησιμοποιώντας τους καταλόγους και
τους υποκαταλόγους της εφαρμογής. Βέβαια εάν υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών και
έχουν δημιουργηθεί πολλοί υποκατάλογοι για να μπορέσουν να συνδέσουν

όλες τις

πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να χαθεί και να μπερδευτεί (Σχήμα 7). Η μικτή-ιεραρχική
μέθοδος, που είναι ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων, βοηθά στην μετακίνηση και την
πρόσβαση από ένα μέρος σε ένα άλλο από μια ενότητα δηλαδή σε μια υποενότητα (Σχήμα
8).

Σχήμα 7. Ιεραρχική διάταξη της πληροφορίας (Πηγή: Μακράκης, 2000).
43

Σχήμα 8. Μικτή-ιεραρχική διάταξη της πληροφορίας (Πηγή: Μακράκης, 2000).

Σημαντικό είναι ότι η μέθοδος πλοήγησης που θα χρησιμοποιήσουμε να έχει σαν σκοπό
τον έλεγχο της μάθησης και την συνεργασία μεταξύ των χρηστών. Στην ομόκεντρη διάταξη
της πληροφορίας ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε όποιο σημείο της εφαρμογής θέλει χωρίς
κάποια καθοδήγησης (Σχήμα 9). Αυτό είναι και το μειονέκτημα σε σχέση με τις
προηγούμενες μεθόδους πλοήγησης. Και αυτό γιατί η μη καθοδηγούμενη διδασκαλία
προσφέρει αυτόνομη και ανακαλυπτική μάθηση από την πλευρά του μαθητή αλλά μπορεί να
οδηγήσει και σε λάθος μονοπάτια με αποτέλεσμα να μην έχουμε τα απαιτούμενα μαθησιακά
αποτελέσματα.

Σχήμα 9. Ομόκεντρος διάταξη της πληροφορίας (Πηγή: Μακράκης, 2000).
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Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο στο οποίο η διάταξη της πληροφορίας είναι πολυδιάστατη,
δηλαδή ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει το περιεχόμενό του με όποιον τρόπο θελήσει. Αυτό
βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι και το πιο εποικοδομητικό. Η οικοδόμηση της γνώσης πρέπει
να γίνεται με καθοδήγηση και αργότερα όταν έχουν εμπεδωθεί οι βασικές προαπαιτούμενες
γνώσεις τότε να ελαττώνεται σιγά σιγά η καθοδήγηση του διδασκάλου (Μακράκης,2000).
Στην υπερμεσική διάταξη της πληροφορίας κάθε ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ανεξάρτητα από τις άλλες αλλά και συμπληρωματικά και με τις υπόλοιπες έχοντας σαν
αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση των περιεχομένων της και γενικότερα την οικοδόμηση
της γνώσης ενώ η λειτουργία υπερσυνδέσμων δίνει μια ομόκεντρη χροιά στην πλοήγηση.
Αυτή η μεθοδολογία πλοήγησης συνδυάζει όλες τις παραπάνω που αναφέραμε.

1.6.4 Πρωτοτυποποίηση και ανάπτυξη

Η πρωτοτυποποίηση είναι μια διαδικασία με την οποία μπορούμε να ελέγξουμε το αρχικό
μέρος μιας εφαρμογής με χρήση υπερμέσων ώστε να είμαστε σίγουροι για τα μέρη που
έχουμε ολοκληρώσει. Σύμφωνα με τους Phillips (1997); Bielawski & Lewand (1991) το
πρωτότυπο είναι μια αναπαράσταση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο μας βοηθά να
συνειδητοποιήσουμε τυχόν λάθη προτού προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο ανάπτυξης. Αυτή
η μέθοδος βοηθά στον καλύτερο σχεδιασμό της υπερμεσικής εφαρμογής και αυτό γιατί μετά
τη δημιουργία του πρωτοτύπου οι σχεδιαστές και γενικά όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι της
εφαρμογής θα εξετάσουν και θα διορθώσουν τυχόν ελλείψεις ώστε να αυξηθεί η
λειτουργικότητα και αποδοτικότητά του. Η διαδικασία αυτή μπορεί να συνεχιστεί και στην
μετέπειτα δοκιμαστική έκδοση που μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Σύμφωνα με τον Carroll (1991) η πρωτοτυποποίηση θα μπορούσε εύκολα να εκφυλιστεί
σε εγκαθιδρυμένη δοκιμή και πλάνη. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην εφαρμογή
μας είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία όπως το HyperStudio, το Director και το
Toolbook τα οποία είναι πολύ σημαντικά στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και
ιδιαίτερα στη διαδικασία της πρωτοτυποποίησης.
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1.7 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα»

1.7.1 Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα»

Το εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε με γνώμονα τις δυσκολίες
που έχουν οι μαθητές του Λυκείου στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στηρίχθηκε στις
ευκολίες που παρέχει το υπολογιστικό περιβάλλον για γρήγορη ανάδραση, πρόκληση
γνωστικών συγκρούσεων, παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους και δημιουργία ελκυστικού
περιβάλλοντος.

1.7.1.1 Στόχοι και σκοποί του εκπαιδευτικού λογισμικού

Σε συμφωνία με το ΔΕΠΣ-ΑΠΣ για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής, ο
γενικότερος στόχος της εργασίας είναι να συμβάλει στο να αποκτήσουν οι μαθητές μια
αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του
υπολογιστή καθώς και δεξιότητες κριτικής σκέψης και κοινωνικής συμπεριφοράς.
Επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής, όπως δεδομένα,
πληροφορία, υλικό και λογισμικό, την αναγκαιότητα για διαφορετικούς τρόπους
αναπαράστασης των αριθμών, τις αρχές αναπαράστασης στα διάφορα αριθμητικά συστήματα
και τους τρόπους μετατροπής αριθμών από ένα αριθμητικό σύστημα σε ένα άλλο.

1.7.1.2 Το είδος του εκπαιδευτικού λογισμικού που αντιπροσωπεύει το «Δυαδικό Σύστημα»

Το «Δυαδικό Σύστημα» είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο συνδυάζει
χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών εκπαιδευτικού λογισμικού. Δηλαδή δεν ανήκει σε κάποιο
συγκεκριμένο είδος.
Αρχικά, το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» παρέχει όλες τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δηλαδή είτε με την μορφή ελεύθερης προς
πρόσβαση εκπαίδευσης, στην οποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να
βρίσκονται στον ίδιο χώρο (ασύγχρονη), είτε με προσομοίωση της διδασκαλίας που γίνεται
στην τάξη με πλήρη επικοινωνία καθηγητών και μαθητών σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη).
Εξάλλου

το

εκπαιδευτικό

λογισμικό

είναι

ανεβασμένο

στην

http://www.geoarch.gr/diadiko/ όπου ο οποιοσδήποτε χρήστης έχει πρόσβαση.
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ιστοσελίδα

Ακόμα το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» περιέχει πολλά γνωρίσματα των
πολυμέσων, για παράδειγμα εικόνες, κείμενα κ.α., τα οποία σε συνδυασμό με τους
υπερδεσμούς, όπου γίνεται η μετάβαση από την μια αναπαράσταση στην άλλη, το
κατατάσσουν

στα

εκπαιδευτικά

λογισμικά

πολυμέσων-υπερμέσων.

Επιπλέον

το

εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» περιλαμβάνει πακέτα εξάσκησης και πρακτικής
καθώς περιέχει ερωτήσεις και ασκήσεις (πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών και
σωστού-λάθους) με τις οποίες ο μαθητής-χρήστης μπορεί να εξασκηθεί, να δει την
βαθμολογία του, να παρατηρήσει ποιες ερωτήσεις ή ασκήσεις δεν έχει απαντήσει καθόλου ή
και ποιες έχει απαντήσει λάθος ακόμα και να επαναλάβει το ίδιο τεστ κρατώντας
προηγούμενες βαθμολογίες του. Δηλαδή η εμφάνιση εκπαιδευτικού υλικού στηρίζεται από
τα πολυμέσα και τα υπερμέσα.
Τέλος, το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» περιλαμβάνει στοιχεία από τα
νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης καθώς ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει
καλύτερα τον μαθητή μέσω των δυνατοτήτων του λογισμικού ProProfs. Πρώτα στην
περίπτωση λάθους μιας ερώτησης υπάρχει η δυνατότητα ανατροφοδότησης ώστε να
συνειδητοποιήσει και να καταλάβει το λάθος του ο ίδιος ο μαθητής αλλά από την άλλη και ο
καθηγητής μπορεί μέσω των εξαγόμενων αποτελεσμάτων (αναλυτική περιγραφή των
επιδόσεων του μαθητή από τις ερωτήσεις) να έχει μια πιο πλήρη εικόνα για την επίτευξη των
διδακτικών στόχων που τέθηκαν.

1.7.1.3 Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στο βιβλίο της Πληροφορικής της Β’ Λυκείου του
ΕΠΑΛ, (Τομέας Β) και απευθύνεται πρωτίστως σε μαθητές Λυκείου χωρίς αυτό να
περιορίζει την χρήση του από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

1.7.1.4 Προαπαιτούμενες γνώσεις

Είναι επιθυμητό οι μαθητές να έχουν κάποιες βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.
Παρόλα αυτά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν εκ νέου οι έννοιες που αφορούν την
πληροφορική, μέσω του συσχετισμού τους με γνώριμες έννοιες και αναπαραστάσεις που ο
μαθητής συναντά στην καθημερινότητά του. Εξάλλου η χρήση του εκπαιδευτικού
λογισμικού είναι κατανοητή για αρχαρίους χωρίς αυτό όμως να κουράζει τους πιο έμπειρους
χρήστες.
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1.7.1.5 Συμμετοχή μαθητών

Σύμφωνα και με τις σύγχρονες αντιλήψεις πάνω στη διδακτική, επιχειρείται, μέσω του
λογισμικού, ο μαθητής να έχει όσο το δυνατό περισσότερο ενεργή συμμετοχή στη
μαθησιακή διαδικασία. Κάποια από τα σημεία που υλοποιούν αυτήν την συμμετοχική
προσέγγιση είναι τα παρακάτω:



Η δομή του λογισμικού ακολουθεί τη δομή ενός ιστοτόπου και αυτό από μόνο του
δίνει στο μαθητή ελευθερία στην πλοήγηση και τη δυνατότητα να ακολουθήσει τις
δικές του διαδρομές στην κατάκτηση της γνώσης.



Ο μαθητής μπορεί. με δική του πρωτοβουλία, να επεκτείνει τις γνώσεις του
ακολουθώντας τη δική του σειρά προτίμησης



Μέσα από τις δραστηριότητες που παρέχονται σε κάθε ενότητα δίνεται η δυνατότητα
στο μαθητή να πειραματιστεί και να εφαρμόσει στην πράξη τα όσα παρουσιάζονται
στη θεωρία.

1.7.1.6 Παιδαγωγικές αρχές του «Δυαδικού Συστήματος»

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» δημιουργήθηκε με βάση τις σύγχρονες
θεωρίες μάθησης, δηλαδή της θεωρίας οικοδόμησης της γνώσης και της ανακαλυπτικής
μάθησης. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε
ο μαθητής –χρήστης να μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που του παρέχονται ώστε ο
ίδιος να αποκτήσει τη γνώση. Ο σκοπός είναι η οικοδόμηση ενός επαρκούς νοητικού
μοντέλου σχετικά με την αντίληψη του υπολογιστή ως ψηφιακή μηχανή. Οι έννοιες
παρουσιάζονται με συνεχή αναφορά σε γνώριμες έννοιες από την καθημερινή ζωή και
στοχεύουν να βοηθήσουν το μαθητή να χτίσει τη νέα γνώση πάνω στις βάσεις που ήδη έχει.

1.7.2 Η Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα»
Γενικότερα η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού αναφέρεται τόσο στην επεξεργασία
του πρωτογενούς εποπτικού υλικού όσο και στον προγραμματισμό. Στην συγκεκριμένη
ενότητα θα αναφερθούν οι τρόποι και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί
το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα».
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1.7.2.1 Το συγγραφικό περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού
λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα»

Αρχικά, η εμφάνιση του περιβάλλοντος διεπαφής και γενικότερα το μεγαλύτερο μέρος του
λογισμικού «Δυαδικό σύστημα» δημιουργήθηκε με dreamweaver, δηλαδή δημιουργία
ιστοσελίδων σε html μορφή. Οπότε με την html μορφή έγινε η οργάνωση των ιστοσελίδων
του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα» καθώς δημιουργήθηκαν υπερδεσμοί που
οδηγούσαν από την μια ιστοσελίδα στην άλλη. Σε κάθε ενότητα όμως έπρεπε να εισάγουμε
και τεστ για τα οποία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό ProProfs. Το ProProfs
προσέφερε πάρα πολλά στην δημιουργία του εκπαιδευτικού λογισμικού και πιο πολύ στα
τεστ καθώς είχε τη δυνατότητα να απεικονίσει τα αποτελέσματα των ασκήσεων με πολλούς
τρόπους. Βέβαια για κάποιες ασκήσεις χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Hot potatoes.
Παρακάτω παρουσιάζεται μια πιο αναλυτική αναφορά των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για
την παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα».

1.7.2.2 Το περιβάλλον διεπαφής του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα»

Όσον αφορά στη σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής, δόθηκε μεγάλη σημασία στα
παρακάτω:


Όλες οι σελίδες περιέχουν συνδέσμους με τη βοήθεια των οποίων ο μαθητής μπορεί
να επιστρέψει σε προηγούμενα σημεία της θεωρίας ή στο κεντρικό μενού από το
οποίο μπορεί να προσπελάσει όλες τις ενότητες.



Υπάρχει ομοιομορφία στο σχεδιασμό των σελίδων, στη θέση των μενού και των
χειριστηρίων, έτσι ώστε, μετά από την αρχική εξοικείωση, ο μαθητής να νιώθει άνετα
και οικεία κατά την πλοήγησή του.



Έχει δοθεί προσοχή στα γραφικά, έτσι ώστε να εμπλουτίζουν σε ερεθίσματα και
ενδιαφέρον το μαθησιακό περιβάλλον, χωρίς όμως να αποσπούν την προσοχή του
μαθητή και να τον αποπροσανατολίζουν από τους μαθησιακούς στόχους.



Έχει γίνει προσπάθεια σύνοψης των πληροφοριών, έτσι ώστε οι σελίδες να είναι όσο
το δυνατό λιγότερο «φορτωμένες». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η θεωρία χωρίζεται και
παρουσιάζεται σε μικρά κομμάτια, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές σελίδες του
λογισμικού συνδεδεμένες μεταξύ τους.
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Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες για ανατροφοδότηση σε περίπτωση λάθους
απάντησης στα τεστ που έχουν δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα την καλύτερη
κατανόηση του λάθους.



Ο σχεδιασμός της διεπαφής έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η
αλληλεπίδραση χρήστη- υπολογιστή αφού υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης
μεταξύ των χρηστών.

1.7.2.2.1 Το χρώμα στη σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής του «Δυαδικού Συστήματος»

Η χρήση του χρώματος στο εκπαιδευτικό λογισμικό, όπως και στην καθημερινή ζωή, παίζει
πολύ σημαντικό ρόλο. Εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα που προκύπτει η χρήση
χρώματος χρησιμεύει επιπλέον στο:
• να προσελκύσει την προσοχή και να προδιαθέσει τον χρήστη,
• να μεταδώσει συγκεκριμένα μηνύματα,
• να αναπαραστήσει έννοιες,
• να τονίσει έννοιες και μηνύματα.
Σύμφωνα με τους ερευνητές χρησιμοποιήσαμε χρώματα που συνδέονται με
συγκεκριμένες έννοιες και προκαλούν συγκεκριμένα ερεθίσματα. Όπως το χρώμα κίτρινο
που συνδέεται με την προσοχή, ζεστασιά, φωτεινότητα, ευθυμία, αισιοδοξία, διαφάνεια,
άνοιξη, το χρώμα μπλε που συνδέεται με την ειδοποίηση, αλήθεια, αξιοπρέπεια, δύναμη,
ψυχραιμία, ηρεμία, σταθερότητα, τυπικότητα, τιμιότητα και με το λευκό που εκφράζει την
αγνότητα, καθαρότητα, ελαφρότητα, διαφάνεια και το κενό.
Για φόντο χρησιμοποιήσαμε ένα ουδέτερο χρώμα το γκρι με τέτοιον τρόπο ώστε να μην
κουράσει και πλήξει τον χρήστη. Σε όλο το λογισμικό προσπαθήσαμε και διατηρήσαμε την
ίδια χρωματική αισθητική. Επειδή η χρήση πολλών χρωμάτων δεν έχει καλό αισθητικό
αποτέλεσμα επιδιώξαμε και χρησιμοποιήσαμε 3 με 4 διαφορετικά χρώματα της ίδιας
χρωματικής βάσης, με διαφορές στη φωτεινότητα. Η πιο μεγάλη επιφάνεια του λογισμικού
καλύπτεται από χρώματα χαμηλής φωτεινότητας ώστε το ανθρώπινο μάτι που προσηλώνεται
σ’ αυτές να μην κουράζεται και ενοχλείται.

1.7.2.3 Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του «Δυαδικού Συστήματος»

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού ήταν
τα εξής: adobe dreamweaver, artisteer, hotpotatoes, proprofs και spss.
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Το Adobe Dreamweaver είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων της Macromedia.
Υποστηρίζει CSS, JavaScript, και μια σειρά άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Το εργαλείο
αυτό εξυπηρετεί και τους αρχάριους ακόμα μη-προγραμματιστές στη δημιουργία και
επεξεργασία

ιστοσελίδων, δηλαδή κώδικα HTML αφού εμπεριέχει

πολλές τεχνικές

σχεδιασμού (Internet Now, 2010). Επιπλέον με τη βοήθεια του dreamweaver μπορούμε να
κατασκευάσουμε πλαίσια, πίνακες και άλλα αντικείμενα της HTML.Μας παρέχει την ελευθερία να

σχεδιάσουμε οπτικά την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας και τη δύναμη να την κάνουμε να
λειτουργεί ακριβώς όπως θέλουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δική μας προσωπική
ιστοσελίδα (personal web page) ή μια ολόκληρη περιοχή (web site) σ’ ένα εταιρικό δίκτυο
(Internet Now, 2010).
Το Artisteer είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας προτύπου html. Βοηθά στον σχεδιασμό
θεμάτων και προτύπων

αν δεν ξέρουμε να σχεδιάζουμε με κώδικα και δημιουργεί

επαγγελματικές ιστοσελίδες σε λίγα μόλις λεπτά. Το πρώτο και μοναδικό προϊόν της
αυτοματοποίησης ενός διαδικτυακού σχεδιασμού το οποίο δημιουργεί μοναδικά πρότυπα για
το MS Joomla, Drupal, Wordpress, θέματα για το blog ή μια HTML σελίδα (Artisteer, 2011).
Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα

με το οποίο μπορούμε να κατασκευάσουμε

ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση (jguiz-σύντομη απάντηση, jmix-μπερδεμένη
πρόταση, jcross-σταυρόλεξο, jmatch-αντιστοίχιση, jcloze-συμπλήρωση κενών) είτε μέσω
internet είτε μέσω υπολογιστή. Δηλαδή είναι java scripts που δημιουργούν αντίστοιχες
ιστοσελίδες (τύπου html) με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο (Hot Pot, 2011).
Το Spss είναι ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων, το οποίο προσφέρει
δυνατότητες για δημιουργία αναφορών, ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων καθώς και
για γραφική αναπαράσταση τους. Διαθέτει αρκετές στατιστικές συναρτήσεις για ανάλυση
δεδομένων μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 2005).
Το ProProfs είναι ένα λογισμικό που παρέχει web-based εργαλεία για την ανάπτυξη και
τον έλεγχο των γνώσεων. Τα εργαλεία που περιέχει περιλαμβάνουν κουίζ, δημοσκοπήσεις,
παιχνίδια και άλλα πολλά. Το ProProfs είναι αποτελεσματικό, ιδιαίτερα λειτουργικό προς
τον χρήστη και είναι εύκολος ο τρόπο διεξαγωγής των αποτελεσμάτων.
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1.7.2.3.1 Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» για να είναι πιο προσιτό και πιο καλαίσθητο
για τους μαθητές αποτελείται από εικόνες. Οι εικόνες βρίσκονται στην κύρια σελίδα του
λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα» και έχουν κυρίως διακοσμητικό σκοπό (Σχήμα 10).

Σχήμα 10. Οι εικόνες του εκπαιδευτικού λογισμικού.

1.7.2.4

Ο τρόπος υλοποίησης των ασκήσεων του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό

Σύστημα»

Οι ασκήσεις που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» έχουν
κατασκευαστεί με τα εργαλεία Hot potatoes και Proprofs. Οι ερωτήσεις κατανόησης έχουν
σαν στόχο να βοηθήσουν το μαθητή- χρήστη να εμπεδώσει τη θεωρία, να κάνει εξάσκηση
και να ελεγχθεί για τις γνώσεις του. Στο συγκεκριμένο λογισμικό οι ασκήσεις είναι επί των
πλείστων πολλαπλής επιλογής. Δημιουργήθηκαν τέτοιου είδους ερωτήσεις γιατί είναι πιο
εύκολα κατανοητές στην αντίληψη του μαθητή, γίνεται πιο εύκολα η διόρθωση και είναι πιο
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εύκολες να γίνουν από έναν αρχάριο μαθητή- χρήστη παρά να γινόντουσαν με γραπτή
απάντηση.
Αρχικά οι ασκήσεις δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Hot potatoes. Παρόλο που υπήρχε
η δυνατότητα απάντησης στην εκάστοτε επιλογή για σωστή ή λάθος απάντηση (Σχήμα 11
και Σχήμα 12) δεν υπήρχε μια πιο προσωποποιημένη πρόσβαση για το μαθητή οπότε
προχωρήσαμε στο να βρούμε λογισμικά τα οποία θα μας έδιναν αυτή τη δυνατότητα
κρατώντας όμως και τις ασκήσεις με το συγκεκριμένο λογισμικό για εξάσκηση.

Σχήμα 11. Σωστή Απάντηση.
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Σχήμα 12. Λάθος Απάντηση.

Αναζητώντας τέτοιου είδους λογισμικά καταλήξαμε στο λογισμικό Moodle. Το Moodle
μας έδινε τη δυνατότητα της προσωποποιημένης πρόσβασης για τον μαθητή όμως υπήρξαν
διάφορα προβλήματα κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους της εργασίας. Στην πορεία
παρατηρήθηκε ότι κάθε τεστ που είχαμε δημιουργήσει δεν συνδεόταν άμεσα με την κύρια
σελίδα που είχαμε κατασκευάσει με το λογισμικό dreamweaver, δηλαδή ο μαθητής έπρεπε
να μπει στο περιβάλλον του moodle να επιλέξει το μάθημα στο οποίο ήταν το τεστ και στη
συνέχεια να το έλυνε. Αυτό θα δημιουργούσε μπέρδεμα στον ίδιο τον μαθητή και μπορεί να
σπαταλούσε χρόνο μόνο στο να βρει πού θα ήταν το κάθε τεστ της κάθε ενότητας. Ένα
επιπλέον σημαντικό ζήτημα ήταν στον εκάστοτε προσωπικό κωδικό των μαθητών. Στο
moodle ο κωδικός που θα έπρεπε να είχαν οι μαθητές θα έπρεπε να περιελάμβανε 8
χαρακτήρες στους οποίους θα έπρεπε να υπήρχαν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα. Οπότε θα
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ήταν δύσκολο για τους μαθητές να θυμούνται τον κωδικό και θα υπήρχε μεγάλη δυνατότητα
οι περισσότεροι μαθητές να τον ξεχνούσαν ή να τον έχαναν εάν τον είχαν γράψει κάπου.
Οπότε καταλήξαμε ύστερα από έρευνα στο λογισμικό ProProfs. Το λογισμικό αυτό μας
έδινε όχι μόνο την προσωποποιημένη πρόσβαση που θέλαμε για κάθε μαθητή (Σχήμα 13),
δηλαδή κάθε μαθητής για να λύσει τα τεστ έπρεπε να είχε το δικό του username, αλλά
μπορούσαμε ως διαχειριστές να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλους
τους μαθητές χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

Σχήμα 13. Προσωποποιημένη πρόσβαση μαθητών.
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Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του λογισμικού ProProfs είναι ότι μπορούσαμε πατώντας τον
«σύνδεσμο» Link (Σχήμα 14) να αντιγράφαμε τη διεύθυνση που μας δίνει (Σχήμα 15) και να
τη συνδέαμε άμεσα στην κύρια σελίδα μας. Οπότε οι μαθητές το μόνο που είχαν να κάνουν
είναι να πατήσουν το τεστ που βρίσκεται κάτω από κάθε ενότητα (Σχήμα 16).

Σχήμα 14. Ο σύνδεσμος Link.

Σχήμα 15. Η διεύθυνση του τεστ που δημιουργήσαμε.
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Σχήμα 16. Άμεση επιλογή των τεστ σε κάθε ενότητα.

Το ProProfs δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στον διαχειριστή-καθηγητή να αξιολογεί και
να επιβλέπει τις προσπάθειες των μαθητών ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα ο καθηγητής
μπορεί να δει πότε είναι στο σύστημα ο μαθητής, ποια τεστ έχει πραγματοποιήσει μέχρι
εκείνη τη στιγμή, ποιες είναι οι βαθμολογίες του, εάν έχει λύσει περισσότερες από μια φορά
τα τεστ και ποιες ερωτήσεις έχει λύσει σωστά και ποιες λάθος (Σχήμα 17). Ακόμα μπορεί να
δει και πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των μαθητών και καθενός ξεχωριστά με τη
μορφή ραβδογραμμάτων (Σχήμα 18) και χρονοδιαγραμμάτων (Σχήμα 19).
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Σχήμα 17. Δυνατότητα του καθηγητή να ελέγχει τους μαθητές.

Σχήμα 18. Αποτελέσματα με τη μορφή ραβδογραμμάτων.
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Σχήμα 19. Αποτελέσματα με τη μορφή χρονοδιαγράμματος.
1.7.3 Αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα»

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο οποιοσδήποτε μαθητήςχρήστης να πλοηγηθεί στο «Δυαδικό Σύστημα», δηλαδή πώς μπορεί να αντλήσει
πληροφορίες και ποιες είναι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού.
Αρχικά

ο

χρήστης

θα

πρέπει

να

μπει

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://www.geoarch.gr/diadiko/ (μέσω του Internet Explorer) στην οποία είναι ανεβασμένο το
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εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα». Τότε εισέρχεται στην κύρια σελίδα του
λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα» όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράθυρο (Σχήμα 20).

Σχήμα 20. Η κύρια σελίδα του «Δυαδικού Συστήματος»

Στο πάνω μέρος της κύριας σελίδας υπάρχει μια σειρά από τα κουμπιά:
Αρχική

Πληροφορίες

Επικοινωνία όπου η χρήση του καθενός από αυτά τα κουμπιά

περιγράφετε παρακάτω.
Κάνοντας κλικ στη λέξη Αρχική το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει σχεδιαστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να μας καλωσορίζει στο «Δυαδικό Σύστημα» και να παρουσιάζει τι θα βρούμε
στον συγκεκριμένο ιστοχώρο (Σχήμα 21).
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Σχήμα 21. Η Αρχική σελίδα του ιστοχώρου.

Κάνοντας κλικ στη λέξη Πληροφορίες, στα βασικά κουμπιά του πάνω μέρους του
παραθύρου ο χρήστης μπαίνει στο παρακάτω παράθυρο, όπου αναφέρεται ο σκοπός του
συγκεκριμένου

εκπαιδευτικού

λογισμικού

και

της

συγκεκριμένης

ενότητας

παρουσιάζουμε καθώς και πληροφορίες από το υλικό που συλλέξαμε (Σχήμα 22).

61

που

Σχήμα 22. Οι Πληροφορίες του ιστοχώρου.

Ο χρήστης κάνοντας κλικ πάνω στη λέξη Επικοινωνία θα μεταφερθεί στο παρακάτω
παράθυρο (Σχήμα 23) όπου εμφανίζεται ο τρόπος με τον οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να
επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του ιστοχώρου για οποιαδήποτε απορία που αφορά τον
τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά και για οποιοδήποτε πρόβλημα
προκύψει πάνω στο λογισμικό.
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Σχήμα 23. Τρόπος επικοινωνίας σε περίπτωση απορίας ή προβλήματος

Δεξιά παρατηρώντας την κύρια σελίδα του εκπαιδευτικού λογισμικού αναφέρονται οι
εκπαιδευτικές ενότητες του «Δυαδικού Συστήματος». Ο πίνακας αυτός περιεχομένων είναι
σταθερός σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρου και αυτό έγινε για να δίνει τη δυνατότητα στον
χρήστη να επιλέγει όποια ενότητα επιθυμεί οπουδήποτε και αν πλοηγείται.
Δεξιά, λοιπόν, παρατηρούμε τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:


Δεδομένα, Πληροφορία και Η/Υ



Αναπαράσταση Δεδομένων



Αριθμητικά Συστήματα



Πράξεις στο Δυαδικό Σύστημα



Ασκήσεις- Ερωτήσεις
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1.7.3.1 Η εκπαιδευτική ενότητα Δεδομένα, Πληροφορία και Η/Υ-Διδακτικοί Στόχοι

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τις υποενότητες Δεδομένα- Πληροφορία, Οι Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές και Τεστ. Η υποενότητα Δεδομένα- Πληροφορία έχει σαν στόχο να
κατανοήσουν

οι

μαθητές

όσο

καλύτερα

γίνεται

τις

έννοιες

¨Δεδομένα¨

και

¨Πληροφορία¨(Σχήμα 24). Η υποενότητα οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές έχει σαν στόχο να
κατανοήσουν οι μαθητές πώς τα δεδομένα μετατρέπονται σε πληροφορία με τη βοήθεια των
ψηφιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Σχήμα 25) και η υποενότητα Τεστ που έχει σαν
στόχο την εξάσκηση και τον έλεγχο των μαθητών στις γνώσεις τους (Σχήμα 26).

Σχήμα 24. Η υποενότητα Δεδομένα – Πληροφορία.

Σχήμα 25. Η υποενότητα οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.

64

Σχήμα 26. Η υποενότητα Τεστ.

Κάνοντας κλικ στην υποενότητα Τεστ εμφανίζεται το παράθυρο του σχήματος 26. Εδώ
κάθε μαθητής θα πρέπει να πληκτρολογήσει το όνομά του και τον κωδικό που του δίνεται
από τον καθηγητή. Ύστερα θα πρέπει να πατήσει το κουμπί για να αρχίσουν να κάνουν το
τεστ (Σχήμα 27).

Σχήμα 27. Το Τεστ στην ενότητα Δεδομένα, Πληροφορία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
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Ύστερα από την λύση του τεστ εμφανίζεται ο βαθμός του κάθε μαθητή, εάν πέρασε ή όχι
το τεστ και μετά αναφέρονται τα λάθη του αλλά και ανατροφοδοτήσεις για να καταλάβουν οι
μαθητές το λάθος τους αλλά και να δουν τη σωστή απάντηση (Σχήμα 28 και 29).

Σχήμα 28. Αποτελέσματα του Τεστ.
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Σχήμα 29. Η ανατροφοδότηση του συστήματος.

1.7.3.2 Η εκπαιδευτική ενότητα Αναπαράσταση Δεδομένων- Διδακτικοί στόχοι

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τις υποενότητες Ψηφιακή Αναπαράσταση, Δυαδικό ψηφίο ή
bit, Αναπαράσταση Αριθμών και τη Τεστ. Η υποενότητα Ψηφιακή Αναπαράσταση έχει σαν
στόχο να μπορούν οι μαθητές να αιτιολογούν το γιατί όλα τα δεδομένα, σε οποιαδήποτε
μορφή, αναπαρίστανται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται στον
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υπολογιστή σε δυαδική μορφή, να περιγράφουν πώς αναπαρίστανται οι αριθμοί σε δυαδική
μορφή και να περιγράφουν πως αναπαρίστανται τα σύμβολα σε δυαδική μορφή (Σχήμα 30).

Σχήμα 30. Η υποενότητα Ψηφιακή Αναπαράσταση.

Η υποενότητα Δυαδικό ψηφίο ή bit και οι μονάδες του έχει σαν στόχο οι μαθητές να
μπορούν να περιγράφουν τι είναι το δυαδικό ψηφίο(bit) και να το συσχετίζουν με την έννοια
της πληροφορίας που μπορούμε να έχουμε αποθηκευμένη στον υπολογιστή, να μπορούν να
αναφέρουν τη σχέση του bit με το Byte, να μπορούν να αναφέρουν τα πολλαπλάσια του
Βyte, να μετατρέπουν τα πολλαπλάσια του Byte σε μονάδες Byte και να αποκτήσουν
αντίληψη για τις χωρητικότητες των σύγχρονων συσκευών περιφερειακής μνήμης (Σχήμα
31).
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Σχήμα 31. Η υποενότητα Δυαδικό ψηφίο ή bit και οι μονάδες του.

Η υποενότητα Αναπαράσταση Αριθμών έχει σαν στόχο οι μαθητές να γνωρίζουν ότι όλα
τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή μετατρέπονται σε μορφή bits προκειμένου να
αποθηκευτούν, να μπορούν να περιγράφουν την έννοια του κώδικα, να μπορούν να
αναφέρουν παραδείγματα κωδικοποίησης και να μπορούν να εξηγήσουν τις ανάγκες που
εξυπηρετούν οι κωδικοποιήσεις γενικότερα (Σχήμα 32). Η υποενότητα Τεστ έχει σαν στόχο
την εξάσκηση και τον έλεγχο των μαθητών στις γνώσεις τους (Σχήμα 33).
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Σχήμα 32. Η υποενότητα Δυαδικό ψηφίο ή bit και οι μονάδες του.

Σχήμα 33. Η υποενότητα Τεστ.
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1.7.3.3 Η εκπαιδευτική ενότητα Αριθμητικά Συστήματα- Διδακτικοί στόχοι

Η εκπαιδευτική ενότητα Αριθμητικά Συστήματα αποτελείται από τις υποενότητες Τι είναι
αριθμητικό σύστημα, Το δεκαδικό σύστημα, Το δυαδικό σύστημα, Το οκταδικό σύστημα,
Το δεκαεξαδικό σύστημα και την υποενότητα Τεστ.
Όλη η εκπαιδευτική ενότητα έχει σαν στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν τις αρχές της
ψηφιακής αναπαράστασης δεδομένων και τα χαρακτηριστικά των αριθμητικών συστημάτων.
(Σχήμα 34, Σχήμα 35).Ενδεικτικά:

Σχήμα 34. Η υποενότητα το Δεκαδικό Σύστημα.

Σχήμα 35. Η υποενότητα το Δυαδικό Σύστημα.
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1.7.3.4 Η εκπαιδευτική ενότητα Πράξεις στο δυαδικό σύστημα- Διδακτικοί στόχοι

Η εκπαιδευτική ενότητα Πράξεις στο δυαδικό σύστημα αποτελείται από τις υποενότητες
Μετατροπή βάσης αριθμού, Πρόσθεση δυαδικών αριθμών και την υποενότητα Τεστ. Όλη
η εκπαιδευτική ενότητα έχει σαν στόχο οι μαθητές να μπορούν να χειρίζονται και να
μετατρέπουν αριθμητικά δεδομένα στα διάφορα αριθμητικά συστήματα και να εκτελούν στο
δυαδικό σύστημα απλές πράξεις μεταξύ ακεραίων (Σχήμα 36, Σχήμα 37).

Σχήμα 36. Η υποενότητα μετατροπή βάσης αριθμού.

Σχήμα 37. Η υποενότητα Πρόσθεση δυαδικών αριθμών.
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1.7.3.5 Η εκπαιδευτική ενότητα Ασκήσεις- Ερωτήσεις Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος των εκπαιδευτικών ενοτήτων υπάρχει μια ενότητα ασκήσεων και ερωτήσεων η
οποία αποτελείται από λυμένα παραδείγματα (Σχήμα 38) και ασκήσεις πολλαπλών επιλογών
κάθε ενότητας (Σχήμα 39) για περισσότερη εξάσκηση για τον μαθητή ώστε να
συνειδητοποιήσει κατά πόσο έχει αντιληφθεί και μάθει τη θεωρία που του έχει αναφερθεί και
διαβάσει.

Σχήμα 38. Λυμένα παραδείγματα.
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Σχήμα 39. Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών για εξάσκηση.

Τέλος στην ενότητα Ασκήσεις- Ερωτήσεις υπάρχει η υποενότητα Ερωτηματολόγια.
Κάνοντας κλικ στο Ερωτηματολόγια θα παρατηρήσουμε ότι στα δεξιά εμφανίζονται τα εξής:
pro-test, post-test και Ερωτηματολόγιο (Σχήμα 40). Το pro-test και το post-test είναι ακριβώς
το ίδιο τεστ, που σκοπό έχει να ελέγξει τις πρότερες γνώσεις των μαθητών προτού τη χρήση
του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα» και τις μεταγενέστερες γνώσεις τους
ύστερα από την παρουσίαση και μελέτη του «Δυαδικού Συστήματος» (Σχήμα 41).
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Σχήμα 40. Η υποενότητα Ερωτηματολόγια.

Σχήμα 41. Το pro-test και το post-test.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στο pro-test και στο post-test ήταν οι εξής:

1. Στην κωδικοποίηση ως μονάδα παράστασης χρησιμοποιούμε το δυαδικό ψηφίο
Σ

ή Λ
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2. Για να μετατρέψουμε έναν αριθμό του δεκαδικού συστήματος σε δυαδικό,
ακολουθούμε τη μέθοδο των διαδοχικών πολλαπλασιασμών με το 2
Σ

ή Λ

3. Στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης για την παράσταση των αριθμών
χρησιμοποιούνται τα γνωστά 10 ψηφία του δεκαδικού συστήματος 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Σ

ή Λ

4. Στο δεκαεξαδικό σύστημα η βάση είναι το 2
Σ

ή Λ

5. Η βάση ενός αριθμητικού συστήματος δείχνει το πλήθος των ψηφίων που
χρησιμοποιούμε για την παράσταση των αριθμών σε αυτό το σύστημα
Σ

ή Λ

6. Η κωδικοποίηση είναι μια συμφωνία αντιστοίχισης καθενός συμβόλου που θέλουμε
να παραστήσουμε με

7. Ένα σύνολο αντιστοιχίσεων μεταξύ συμβόλων και ακολουθιών δυαδικών ψηφίων
λέγεται
8. Τα ψηφία που χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των δυαδικών αριθμών είναι το

9.Ο δυαδικός αριθμός 11110000 είναι ο δεκαδικός
1.

224

2.

240

3.

241

4.

128
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10. Οι δυαδικοί αριθμοί 110 και 101 είναι οι δεκαδικοί
1. 6 και 4
2. 6 και 5
3. 5 και 3
4. 5 και 2
11. Ποιος δυαδικός αριθμός απεικονίζει τον δεκαδικό αριθμό 61
1. 110111
2. 111101
3. 101001
4. 101111
12. Ποιο το αποτέλεσμα της άθροισης του 111000 + 000111στο δυαδικό;
1. 1101111
2. 111111
3. 011111
4. 111110

Το Ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην υποενότητα Ερωτηματολόγια δίνεται στους
μαθητές να το συμπληρώσουν κατά το πέρας της διδασκαλίας με τη χρήση του
εκπαιδευτικού λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα», ώστε να συγκεντρωθούν οι απόψεις των
μαθητών για τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας και γενικότερα να αξιολογήσουν το
εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» (Σχήμα 42).
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Σχήμα 42. Το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στο Ερωτηματολόγιο ήταν οι εξής:

1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του
θέματος;
5. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το εκπαιδευτικό λογισμικό που σας παρουσιάστηκε;
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6. Πιστεύετε πως η δυνατότητα που παρέχει το εκπαιδευτικό λογισμικό στους μαθητές για
ενεργό συμμετοχή είναι:
7. Νιώσατε πως σας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσετε προσωπικές σας απόψεις και να
αναπτύξετε πρωτοβουλίες;
8. Θα θέλατε τα μαθήματα να γινόντουσαν με χρήση κάποιου εκπαιδευτικού λογισμικού;
9. Θεωρείτε πως αποκομίσατε κάτι θετικό από τη συμμετοχή σας με τον συγκεκριμένο τρόπο
διδασκαλίας;
10. Η πλοήγηση και εξερεύνηση του εκπαιδευτικού λογισμικού ήταν απλή και κατανοητή;
11. Σε ποιο βαθμό το εκπαιδευτικό λογισμικό καλλιεργεί τη χρήση κριτικών μεθόδων
σκέψης για να βελτιώσει την κατανόηση του περιεχομένου;
12. Το εκπαιδευτικό λογισμικό καλλιεργεί την ικανότητα για αυτόνομη απόκτηση γνώσεων
και ερμηνεία γεγονότων;
13. Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες που περιέχει το εκπαιδευτικό λογισμικό προσφέρουν
ικανοποιητική εξάσκηση;
14. Πιστεύετε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην
καλύτερη κατανόηση και άλλων μαθημάτων;
15. Πόσο εύκολο ήταν να χειριστείτε το λογισμικό;
16. Πόσο σας άρεσε το λογισμικό από αισθητικής άποψης;
17. Έχετε διδαχθεί με χρήση κάποιου εκπαιδευτικού εργαλείου κάποιο άλλο μάθημα ξανά;

1.7.4 Ερευνητικά ερωτήματα

Στη σύντομη αυτή υποενότητα γίνεται παράθεση των ερευνητικών ερωτημάτων της
εργασίας.
Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσο το συγκεκριμένο λογισμικό
βοήθησε τους μαθητές να μάθουν καλύτερα να χειρίζονται το δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας που αποτελούν και τα ερευνητικά ερωτήματα έχουν ως
εξής:
(α) Κατά πόσο οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του λογισμικού
βοήθησαν τους μαθητές να μάθουν καλύτερα;
(β) Ποια χαρακτηριστικά του λογισμικού ήταν εκείνα που συνετέλεσαν ώστε να υπάρξει
μαθησιακή πρόοδος (αν υπήρξε);
(γ) Πώς αντιμετώπισε το δείγμα όλη τη διαδικασία και ιδιαίτερα την χρήση του λογισμικού;
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1 Το σενάριο διδασκαλίας και οι περιορισμοί της έρευνας
Αρχικά μετά από συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση στην οποία συμμετείχαν ο επιβλέπων
της Διπλωματικής εργασίας, ένας πληροφορικός και δύο μαθητές έγινε η κατασκευή του
λογισμικού, η οποία τελικά εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 3 μαθητές, οι οποίοι εν τέλει δεν
συμμετείχαν στην τελική δοκιμασία.
Ακολούθως έγινε η εφαρμογή του λογισμικού στην ομάδα των 31 μαθητών. Επειδή ο
αριθμός των παιδιών ήταν αρκετά μεγάλος σε σχέση με τους υπολογιστές που ήταν
διαθέσιμοι, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε 11 μαθητές
και οι άλλες 2 από 10 μαθητές. Αρχικά έγινε μια συνάντηση με τους 31 μαθητές για να
κατανοήσουν τον τρόπο της διεξαγωγής του σεναρίου.
Στη συνέχεια ορίστηκε μια ημερομηνία που οι μαθητές θα έρχονταν ανά ομάδες ανά
μισή ώρα για να λύσουν το pro-test (Έλεγχος γνώσεων πριν την εκπαίδευση). Αυτό συνέβη,
γιατί έπρεπε να δούμε τις γνώσεις τους μέχρι εκείνη τη στιγμή, προτού διδαχθούν το
συγκεκριμένο κεφάλαιο με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Αφού και οι 3 ομάδες
ολοκλήρωσαν το pro-test, συγκεντρώθηκαν όλοι οι μαθητές και τους εξηγήθηκε πώς
λειτουργεί το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» και τι ακριβώς διαπραγματεύεται.
Τους διδάχτηκε το θεωρητικό μέρος του εκπαιδευτικού λογισμικού και ύστερα τους δόθηκε
περιθώριο 2-3 ημέρες για να πλοηγηθούν μόνοι τους σε αυτό και να το μελετήσουν.
Έπειτα καθορίστηκε μια ημέρα που οι ομάδες θα ερχόντουσαν ανά δυο ώρες διαφορά. Η
πρώτη ομάδα ανέφερε τις απορίες που τους παρουσιάστηκαν και στην πορεία δόθηκαν οι
εξηγήσεις από τον καθηγητή. Ύστερα έπρεπε να λύσουν το πρώτο τεστ της εκπαιδευτικής
ενότητας Δεδομένα, Πληροφορία και οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Όταν ολοκλήρωσαν όλοι
οι μαθητές της πρώτης ομάδας το πρώτο τεστ, επισημάνθηκαν τα λάθη και δόθηκαν οι
απαραίτητες εξηγήσεις από τον καθηγητή αλλά και από το ίδιο το λογισμικό αφού υπήρχε η
δυνατότητα ανατροφοδότησης και εξήγησης για κάθε λάθος απάντηση. Με τον ίδιο τρόπο
συνεχίστηκε η ίδια διαδικασία και για τα τρία επόμενα τεστ των υπολοίπων εκπαιδευτικών
ενοτήτων.
Στο τέλος αφού ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα τεστ αλλά
δόθηκαν και οι απαραίτητες εξηγήσεις στις απορίες των μαθητών, δόθηκε στην πρώτη ομάδα
το post-test. Το post-test ήταν ακριβώς το ίδιο τεστ με το pro-test (κάτι που δεν γνώριζαν οι
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μαθητές) και αυτό γιατί θέλαμε να παρατηρήσουμε κατά πόσο βοήθησε το συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και στις 2
άλλες ομάδες.
Πρέπει επιπλέον να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού
λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα» υπήρξε και ο εξής περιορισμός: Το δείγμα των μαθητών
ήταν περιορισμένο λόγω πρακτικών συνθηκών. Δεν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής του
εκπαιδευτικού λογισμικού σε περισσότερους μαθητές γιατί τη χρονική στιγμή που
εφαρμόστηκε τα σχολεία είχαν κλείσει οπότε δεν δόθηκε η ευκαιρία το δείγμα να ήταν
μεγαλύτερο.
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3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
3.1 Ευρήματα και συζήτηση από τα Τεστ και το Ερωτηματολόγιο
Αξιολόγησης
3.1.1 Ευρήματα και συζήτηση από τα Τεστ κάθε ενότητας μέσω του λογισμικού
ProProfs

Ύστερα από κάθε ενότητα υπάρχει ένα τεστ ώστε να γίνεται έλεγχος των γνώσεων του
μαθητή από τον καθηγητή. Το τεστ της πρώτης ενότητας Δεδομένα, Πληροφορία και οι
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές περιελάμβανε 4 ερωτήσεις και έδωσε με τη βοήθεια του
λογισμικού ProProfs τα εξής αποτελέσματα σε μορφή ραβδογράμματος (Σχήμα 43) και
χρονοδιαγράμματος (Σχήμα 44) αντίστοιχα:

Σχήμα 43. Αποτελέσματα του τεστ της πρώτης ενότητας με τη μορφή ραβδογράμματος.
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Σχήμα 44. Αποτελέσματα του τεστ της πρώτης ενότητας με τη μορφή χρονοδιαγράμματος.

Και από τα δύο σχήματα παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα των μαθητών στην
συγκεκριμένη ενότητα κυμαίνονται πολύ υψηλά. Φαίνεται ότι και στις τέσσερις ερωτήσεις
ξεχωριστά το ποσοστό επιτυχίας ξεπερνά το 50% ενώ ο μέσος όρος επιτυχίας των παιδιών
σε όλο το τεστ βρίσκεται στο 72%. Από το χρονοδιάγραμμα παρατηρούμε ότι οι
περισσότεροι μαθητές έχουν ποσοστό επιτυχίας 71-80% ( 11 από τους 31 μαθητές) και 91100% ( 10 από τους 31 μαθητές).

Το τεστ της δεύτερης ενότητας Αναπαράσταση Δεδομένων περιελάμβανε 7 ερωτήσεις
σχετικά με την ψηφιακή αναπαράσταση, την κωδικοποίηση και το δυαδικό ψηφίο και έδωσε
με τη βοήθεια του λογισμικού ProProfs τα εξής αποτελέσματα σε μορφή ραβδογράμματος
(Σχήμα 45) και χρονοδιαγράμματος (Σχήμα 46) αντίστοιχα:
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Σχήμα 45. Αποτελέσματα του τεστ της δεύτερης ενότητας με τη μορφή ραβδογράμματος.

Σχήμα 46. Αποτελέσματα του τεστ της δεύτερης ενότητας με τη μορφή χρονοδιαγράμματος.
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Παρατηρώντας τα δύο παραπάνω σχήματα βλέπουμε ότι το ποσοστό επιτυχίας των
μαθητών σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά υπερβαίνει το 60% εκτός από τις ερωτήσεις 3 και 5
που βρίσκεται γύρω στο 50%. Και σε αυτή την ενότητα το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών
σε όλο το τεστ κυμαίνεται αρκετά υψηλά, δηλαδή στο 74%. Πιο αναλυτικά θα
παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές δυσκολεύτηκαν στην ερώτηση 3 ¨Τι είναι κωδικοποίηση¨,
όπου ο αριθμός των σωστών από των λάθος απαντήσεων είναι σχεδόν ο ίδιος (Σχήμα 47),
αντίστοιχα και στην ερώτηση 7 ¨ Τι αντιπροσωπεύει η λέξη bit (δυαδικό ψηφίο)¨ (Σχήμα 48).

Σχήμα 47. Αριθμός σωστών και λάθος απαντήσεων στην ερώτηση 3.
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Σχήμα 48. Αριθμός σωστών και λάθος απαντήσεων στην ερώτηση 7.
Το τεστ της τρίτης ενότητας Αριθμητικά Συστήματα περιελάμβανε 6 ερωτήσεις σχετικά
με το δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης και έδωσε με τη
βοήθεια του λογισμικού ProProfs τα εξής αποτελέσματα σε μορφή ραβδογράμματος (Σχήμα
49) και χρονοδιαγράμματος (Σχήμα 50) αντίστοιχα:

Σχήμα 49. Αποτελέσματα του τεστ της τρίτης ενότητας με τη μορφή ραβδογράμματος.
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Σχήμα 50. Αποτελέσματα του τεστ της τρίτης ενότητας με τη μορφή χρονοδιαγράμματος.

Από τα δύο παραπάνω σχήματα παρατηρούμε ότι η τρίτη ενότητα συγκέντρωσε πιο
υψηλά ποσοστά επιτυχίας από τις άλλες δυο σε ποσοστό 75%. Παρατηρώντας το
ραβδόγραμμα φαίνεται ότι στις ερωτήσεις 1 και 3 τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται πάνω
από 90% και στις υπόλοιπες ερωτήσεις βρίσκεται πάνω από 50%. Φαίνεται, δηλαδή μια
καλύτερη κατανόηση των μαθητών στις έννοιες των αριθμητικών συστημάτων.
Το τεστ της τέταρτης ενότητας Πράξεις στο δυαδικό σύστημα περιελάμβανε 8 ερωτήσεις
σχετικά με πράξεις μεταξύ δυαδικών αριθμών και μετατροπές αριθμών από τη μια βάση στην
άλλη και έδωσε με τη βοήθεια του λογισμικού ProProfs τα εξής αποτελέσματα σε μορφή
ραβδογράμματος (Σχήμα 51) και χρονοδιαγράμματος (Σχήμα 52) αντίστοιχα:

Σχήμα 51. Αποτελέσματα του τεστ της τέταρτης ενότητας με τη μορφή ραβδογράμματος.
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Σχήμα 52. Αποτελέσματα του τεστ της τέταρτης ενότητας με τη μορφή χρονοδιαγράμματος.

Ομοίως και στα παραπάνω σχήματα παρατηρούμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας που
ανέρχονται στο 73% και από το χρονοδιάγραμμα φαίνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές
βρίσκονται στο 61-70%. Παρατηρούμε επίσης από το ραβδόγραμμα ότι στις ερωτήσεις 3 και
8 το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών ξεπερνά το 90%.

Και από τα τεστ των τεσσάρων ενοτήτων μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι επιδόσεις
των μαθητών ήταν αρκετά ικανοποιητικές και ξεπερνούν το 50%. Επίσης φαίνεται ότι τα
αποτελέσματα από το μεγαλύτερο πλήθος των ερωτήσεων ξεπέρασαν σε ποσοστό επιτυχίας
το 70% και ελάχιστες κυμάνθηκαν κάτω από 40%.

3.1.2 Ευρήματα και συζήτηση από το pro-test και το post-test με τη βοήθεια του SPSS

Με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS πραγματοποιήσαμε στατιστική ανάλυση για την
αναζήτηση διαφορών μεταξύ φύλων στο pro-test και στο post-test και στη συνέχεια
συγκρίναμε το pro-test και το post-test με το t κριτήριο. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους
παρακάτω πίνακες.
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Πίνακας 3. Στατιστική ανάλυση μεταξύ του pro-test και post-test.
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

pro-test

31

,25

,92

,5484

,22544

post-test

31

,33

1,00

,6935

,18180

Valid N (listwise)

31

Ο πίνακας 3 δίνει περιγραφικά στοιχεία για το pro-test και post-test που συγκρίναμε,
δηλαδή δίνει ξεχωριστά το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό επιτυχίας, τη μέση τιμή και την
τυπική απόκλιση και για τα δύο τεστ. Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των μαθητών ήταν 31. Στο
pro-test το 25% ήταν το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας που συγκεντρώθηκε και το 92% το
μέγιστο, ενώ αντίστοιχα στο post-test 33% και 100%. Η μέση τιμή του pro-test ήταν 54,84%,
ενώ στο post-test στο 69,35% και η τυπική απόκλιση βρισκόταν στο 22,54% και 18,18%
αντίστοιχα. Φαίνεται δηλαδή ότι ύστερα από τη διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση του
εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα» τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών ήταν πιο
υψηλά, δηλαδή παρατηρείται αρχικά ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό βοήθησε στην καλύτερη
κατανόηση του μαθήματος.
Στη συνέχεια συγκρίναμε το pro-test και το post-test με το t-test. Η σύγκριση με το t-test
αποτελεί μια παραμετρική στατιστική διαδικασία που ελέγχει εάν οι μέσοι όροι των τιμών
που προέρχονται από δύο τεστ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.
Πίνακας 4. Σύγκριση του pro-test και του post-test με το t-test.

t-test

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Mean

Pair pro-test –post1

test

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

-,14516 ,13603

Lower

,02443

-,19506
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Upper

T

-,09527 -5,942

df

Sig. (2-tailed)

30 ,000

Ο πίνακας 4 δίνει την τιμή του t (στήλη t), τους βαθμούς ελευθερίας (στήλη df) και το pvalue [στήλη Sig(2-tailed)]. Για να υπάρξει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των
μέσων όρων και στα δύο τεστ θα πρέπει το p<0,05. Η τιμή του p-value δείχνει ότι υπάρχει
στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων και στα δύο τεστ, αφού
p=0,00<0,05, άρα μπορούμε να υποθέσουμε με 95% βεβαιότητα ότι το εκπαιδευτικό
λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» είχε θετική μέση επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών.

Πίνακας 5. Αναζήτηση διαφορών μεταξύ φύλων.

Group Statistics

pro-test

post-test

Φύλλο

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Άνδρας

13

,6218

,20586

,05710

Γυναίκα

18

,4954

,22951

,05410

Άνδρας

13

,7692

,16720

,04637

Γυναίκα

18

,6389

,17620

,04153

Αρχικά από τον πίνακα 5 φαίνεται ότι από τους 31 μαθητές οι 13 ήταν άνδρες και οι 18
γυναίκες. Παρατηρούμε ότι στο pro-test οι άνδρες είχαν μέσο όρο επιτυχίας 62,18% ενώ οι
γυναίκες 49,54% και στο post-test οι άνδρες είχαν μέσο όρο επιτυχίας 76,92% ενώ οι
γυναίκες 63,89%. Φαίνεται δηλαδή ότι και στα δύο φύλα υπάρχει ορατή αύξηση των
επιδόσεών τους, όμως οι άνδρες υπερτερούν από τις γυναίκες και στο pro-test και στο posttest, δηλαδή φαίνεται ότι οι άνδρες μετά το post-test φάνηκαν να έχουν καλύτερες επιδόσεις
από τις γυναίκες.
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Πίνακας 6. Συνολικά αποτελέσματα ανάλυσης των δύο τεστ.

Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig. (2-

F
pro-test

Equal variances
assumed

Sig.

,081 ,777

Equal variances not
assumed
post-test

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

,000 ,994

T

tailed)

Std. Error

Difference Difference

Lower

29 ,125

,12642

,08009

-,03737 ,29022

1,607 27,546 ,119

,12642

,07865

-,03481 ,28766

2,076

29 ,047

,13034

,06280

,00191

,25878

2,094 26,799 ,046

,13034

,06225

,00257

,25812

1,579

Df

Mean

Upper

Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Οι δύο πρώτες στήλες
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του στατιστικού κριτηρίου Levene. Σύμφωνα με το κριτήριο
του Levene επειδή Sig.>0,05 θα κρατηθεί η πρώτη γραμμή. Παρατηρούμε ότι στο pro-test οι
άνδρες και οι γυναίκες δεν είχαν στατιστική διαφορά (p=0,125) ενώ στο post-test οι άνδρες
και οι γυναίκες φαίνεται να είχαν οριακή στατιστική διαφορά (p=0,047)
Στα Σχήματα 53 και 54 παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις του pro-test και του
post-test με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS.
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Σχήμα 53. Γραφική παράσταση του SPSS για το pro-test.

Σχήμα 54. Γραφική παράσταση του SPSS για το post-test.
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Η εμπειρική έρευνα που έγινε, πραγματοποιήθηκε σε μικρής κλίμακας δείγμα λόγω
αντικειμενικών δυσκολιών. Δηλαδή πρόκειται για μικρής έκτασης εμπειρική έρευνα
εφαρμογής του λογισμικού, τα συμπεράσματα της οποίας δεν μπορούμε να τα γενικεύσουμε.

3.1.3 Ευρήματα και συζήτηση από το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Λογισμικού

Μετά το πέρας όλης της ερευνητικής διαδικασίας με κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο
προσπαθήσαμε να συλλέξουμε δεδομένα προκειμένου να διερευνήσουμε τις απόψεις των
συμμετεχόντων για το λογισμικό. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να
περιέχει 17 ερωτήσεις με αναμενόμενη απάντηση στην τακτική πεντάβαθμη κλίμακα Likert
ή στην ονομαστική κλίμακα Ναι, Όχι.
Στο τέλος της διδασκαλίας δόθηκε στους μαθητές ένα Ερωτηματολόγιο με το οποίο
αξιολογούσαν το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα». Τα αποτελέσματα των
απαντήσεών τους στην ερώτηση ¨ Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το εκπαιδευτικό λογισμικό
που σας παρουσιάστηκε;¨ φαίνονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 55).

Σχήμα 55. Αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο.

Μια γενική εικόνα των αποτελεσμάτων από το Ερωτηματολόγιο είναι ότι οι μαθητές σε
ποσοστό 64% αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» πολύ
ικανοποιητικό και σε ποσοστό 27% ως πάρα πολύ ικανοποιητικό. Στην πλειοψηφία τους
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αξιολόγησαν το λογισμικό ως ιδιαίτερα εύχρηστο και με πολύ καλή ποιότητα των μέσων
παρουσίασης της πληροφορίας.

Από το παρακάτω σχήμα (Σχήμα 56) προκύπτει η απόλυτα θετική στάση και η αποδοχή
των μαθητών για τη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, όλοι οι
μαθητές (ποσοστό 100%) απάντησαν ότι θα ήθελαν τα μαθήματα γενικότερα να γινόντουσαν
με χρήση κάποιου εκπαιδευτικού λογισμικού (Ερώτηση 8: Θα θέλατε τα μαθήματα να
γινόντουσαν με χρήση κάποιου εκπαιδευτικού λογισμικού;).

Σχήμα 56. Αποτέλεσμα της ερώτησης 8 του Ερωτηματολογίου.

Στην ερώτηση αν έχετε διδαχθεί με χρήση κάποιου εκπαιδευτικού εργαλείου κάποιο
άλλο μάθημα ξανά η απάντηση των μαθητών ήταν σε ποσοστό 100% θετική (Σχήμα 57).
Βέβαια, ύστερα από ερώτηση του καθηγητή διευκρινίστηκε ότι στο σχολείο δεν έχουν
διδαχθεί κάποιο μάθημα με την χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, αλλά η απάντησή τους
ήταν θετική λόγω του ότι η έρευνα έγινε σε μαθητές που παράλληλα παρακολουθούσαν
μαθήματα στο κέντρο πληροφορικής που πάρθηκαν τα αποτελέσματα και είχαν διδαχθεί εκεί
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μαθήματα με την υποστήριξη κατάλληλων λογισμικών (Ερώτηση 17: Έχετε διδαχθεί με
χρήση κάποιου εκπαιδευτικού εργαλείου κάποιο άλλο μάθημα ξανά;).

Σχήμα 57. Αποτέλεσμα της ερώτησης 17 του Ερωτηματολογίου.

Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί επίσης ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό τους έδωσε τη
δυνατότητα να μάθουν διάφορα πράγματα και οι ασκήσεις ήταν καλά οργανωμένες ώστε να
τους βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας. Σε αρκετούς μαθητές μεγάλη
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εντύπωση έκανε το γεγονός ότι μπορούσαν να ανατρέξουν απευθείας από το λογισμικό στο
Διαδίκτυο.

Σχήμα 58. Αποτέλεσμα της ερώτησης 4 του Ερωτηματολογίου.

Στην ερώτηση 4 ¨Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη
κατανόηση του θέματος¨ οι μαθητές απάντησαν 55% πολύ και 39% ότι βοήθησε πάρα πολύ.
Οπότε σύμφωνα με τις γνώμες των μαθητών, η κατανόηση του συγκεκριμένου μαθήματος
της Πληροφορικής βοηθήθηκε με τη χρήση του λογισμικού (Σχήμα 58).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν τα τελευταία χρόνια διεισδύσει
σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Η μάθηση σε περιβάλλον εκπαιδευτικού λογισμικού,
πολλές φορές, αποτελεί πολύπλοκη δραστηριότητα για τους μαθητές διότι απαιτεί τόσο την
εμπέδωση των εργαλείων του λογισμικού, όσο και την προσπάθεια επίτευξης των
μαθησιακών στόχων, που θέτει το εκπαιδευτικό λογισμικό. Ένα αποτελεσματικό
εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ανατροφοδότησης,
αλληλεπίδρασης και διαδραστικότητας, καθώς τα χαρακτηριστικά αυτά βελτιώνουν τα την
επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και πληροφοριακού συστήματος. Με χρήση των τεχνολογιών
αυτών, κατασκευάσαμε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα».
Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει και να αναδείξει τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές της δευτέρας τάξης του ΕΠΑΛ και γενικότερα του Λυκείου στην
κατανόηση της έννοιας του δυαδικού συστήματος και να μελετήσει τις δυνατότητες που
προσφέρονται από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» είναι ένα σύγχρονο λογισμικό που
μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία του δυαδικού συστήματος στη Β/θμια εκπαίδευση με
τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί, το κάνει εύκολο να
ενταχθεί στο κύριο διδακτικό έργο του μαθήματος της Πληροφορικής.
Αρχικά για να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» δεν
απαιτείται κάποιο εξειδικευμένο υπολογιστικό σύστημα αρκεί να υπάρχει εγκατεστημένος
ένας internet browser. Για την κατασκευή του εκπαιδευτικού λογισμικού επιλέχτηκε η
HTML μέσω της οποίας καθορίστηκε η εμφάνιση του User Interface και γενικότερα το πιο
μεγάλο κομμάτι του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα». Έτσι με την HTML
ορίστηκαν οι πληροφορίες που παρατίθενται για το δυαδικό σύστημα καθώς και η οργάνωση
των ιστοσελίδων.
Για τις ασκήσεις επιλέχτηκε αρχικά το πρόγραμμα Hot Potatoes το οποίο όμως δεν
παρείχε τη δυνατότητα της προσωποποιημένης πρόσβασης από τον μαθητή. Στη συνέχεια
επιλέχτηκε το Moodle με το οποίο παρόλο που υπήρχε η δυνατότητα προσωποποιημένης
πρόσβασης από τους μαθητές δεν γινόταν άμεσα η σύνδεση με την HTML. Οπότε ύστερα
από έρευνα οι ασκήσεις δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα ProProfs.
Το ProProfs είναι ένα λογισμικό που παρέχει web-based εργαλεία για την ανάπτυξη και
τον έλεγχο των γνώσεων και δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να οργανώνει το
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μάθημα όπως εκείνος επιθυμεί. Επιλέχτηκε το ProProfs για λόγους φορητότητας και
συμβατότητας με κάθε πλατφόρμα λογισμκού συστήματος.
Επιπλέον το ProProfs δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή-καθηγητή να αξιολογεί και
να επιβλέπει τις προσπάθειες των μαθητών ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα ο καθηγητής
μπορεί να δει πότε είναι στο σύστημα ο μαθητής, ποια τεστ έχει πραγματοποιήσει μέχρι
εκείνη τη στιγμή, ποιες είναι οι βαθμολογίες του, εάν έχει λύσει περισσότερες από μια φορά
τα τεστ και ποιες ερωτήσεις έχει λύσει σωστά και ποιες λάθος. Ακόμα μπορεί να δει και πιο
αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των μαθητών και καθενός ξεχωριστά με τη μορφή
ραβδογραμμάτων και χρονοδιαγραμμάτων.
Ακόμα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δυαδικό Σύστημα»
είναι η κατασκευή της ανατροφοδότησης. Σε περίπτωση λάθους σε μια ερώτηση στις
ασκήσεις δίνεται στον μαθητή η σωστή απάντηση και περαιτέρω σχόλια για την καλύτερη
εμπέδωση της θεωρίας.
Για να μπορέσουμε να δούμε στατιστικά κατά πόσο το εκπαιδευτικό λογισμικό
«Δυαδικό Σύστημα» βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της συγκεκριμένης ενότητας
πήραμε ένα δείγμα από 31 μαθητές και τους δόθηκε αρχικά ένα τεστ, το pro-test. Το έλυσαν
και ύστερα έγινε η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας με το εκπαιδευτικό λογισμικό
«Δυαδικό Σύστημα».
Ύστερα από την εμπέδωση της θεωρίας και την επίλυση αρκετών ασκήσεων που
υπήρχαν στο λογισμικό για εξάσκηση τους δόθηκε το αρχικό τεστ, που είχε ονομαστεί posttest, ώστε να γίνει η σύγκριση με το λογισμικό SPSS. Στη συνέχεια ως μέσο συλλογής των
δεδομένων, σχετικά με το κατά πόσο βοήθησε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό
Σύστημα» στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος και κατά πόσο αρεστό ήταν το
εκπαιδευτικό λογισμικό χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο.
Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μαθητές αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό
λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» πολύ θετικά σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και του ProProfs το εκπαιδευτικό λογισμικό που τους
παρουσιάστηκε είναι εύκολο στη χρήση του και μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να
κατανοήσουν καλύτερα έννοιες της πληροφορικής και ειδικότερα έννοιες που αφορούν την
ψηφιακή αναπαράσταση, προσφέροντας ανατροφοδότηση στις ενέργειές τους.
Αρχικά από την άμεση επαφή με τους μαθητές του δείγματος, παρατηρήθηκε ότι κατά
την διάρκεια του μαθήματος με το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα», η προσοχή
και η συμμετοχή τους βρισκόταν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο
που προέκυψε ήταν η θετική στάση τους στη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού για τη
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διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Αυτό μπορεί να αποδοθεί όχι μόνο στο
συγκεκριμένο λογισμικό αλλά και στο γεγονός ότι οι μαθητές γενικά δεν χρησιμοποιούν
εκπαιδευτικά λογισμικά στην τάξη, οπότε η διαδικασία αυτή τους ενθουσίασε και υπάρχει
δυνατότητα να επηρέασε θετικά τις απαντήσεις τους.
Οι περισσότεροι μαθητές αξιολόγησαν το λογισμικό ως ιδιαίτερα εύχρηστο και με πολύ
καλή ποιότητα των μέσων που περιείχε. Η πλειοψηφία των μαθητών του δείγματος πιστεύει
επίσης ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» τους έδωσε τη δυνατότητα να
μάθουν καλύτερα διάφορες έννοιες.
Σε αρκετούς ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το γεγονός ότι μπορούσαν να ανατρέξουν
απευθείας από το εκπαιδευτικό λογισμικό στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τις απόψεις των
μαθητών, αναδείχτηκε η κατανόηση του συγκεκριμένου μαθήματος της Πληροφορικής και
ακολούθως η ευκολία χρήσης του λογισμικού.
Από τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν, προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα,
με πιθανές δυνατότητες γενίκευσής τους πέραν του δείγματος στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το
εκπαιδευτικό λογισμικό. Μια προέκταση του προγράμματος είναι η δημιουργία λογισμικού
συγγραφής, που θα είναι εύχρηστο και θα επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παρουσιάζει νέες
ενότητες στην Πληροφορική γενικότερα, με τη βοήθεια του υπολογιστή.
Η δημιουργία του εκπαιδευτικού λογισμικού που περιγράψαμε σαν μελλοντική
επέκταση θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τον εκπαιδευτικό, γιατί θα
βοηθούσε στη χρησιμοποίηση του υπολογιστή σαν βοηθητικό μέσο διδασκαλίας, στην
αξιολόγηση των μαθητών.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάσαμε δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τον
καθηγητή, αλλά να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση. Επιπλέον, συμπληρώνει το σχολικό
εγχειρίδιο και αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τη συνεργασία του εκπαιδευτή με το
μαθητή.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα»
φαίνεται να ικανοποιεί τις προσδοκίες των μελών του δείγματος που θα ήθελαν να το
χρησιμοποιούν σαν ένα επιπλέον διδακτικό μέσο, συμπληρωματικό του διδακτικού υλικού
του μαθήματος της Πληροφορικής, με σκοπό την καλύτερη βελτίωση της διδασκαλίας.
Εν κατακλείδι, με βάση την όλο και αυξανόμενη πρόσβαση ανθρώπων στο Διαδίκτυο και
στις νέες τεχνολογίες, φαίνεται ότι στα επόμενα χρόνια η τάση για αύξηση του ρυθμού
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα συνεχιστεί. Χρειάζεται,
απλά, βούληση και καλή διάθεση για συνέργεια μεταξύ των εκπαιδευτικών, των ειδικών
στους τομείς των ΤΠΕ, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευόμενων.
99

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρχικά, επειδή κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν υπήρχε γνώση και
εξοικείωση με τα πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν θα έπρεπε να γίνει η εκμάθησή τους σε
σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να πραγματοποιηθεί η εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας. Δηλαδή στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της εργασίας πραγματοποιήθηκε η
εκμάθηση των παρακάτω λογισμικών: dreamweaver (κώδικας Html), hot potatoes, moodle,
proprofs και spss.
Βέβαια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σημαντικό πρόβλημα πραγματοποιήθηκε κατά την
διάρκεια ευρέσεως λογισμικού για τις ασκήσεις. Το hot potatoes δεν έδινε την δυνατότητα
προσωποποιημένης πρόσβασης του μαθητή και από την άλλη το moodle αν και περιείχε αυτή
τη δυνατότητα δεν γινόταν να συνδεθούν οι ασκήσεις της κάθε ενότητας που είχαν
δημιουργηθεί με το λογισμικό αυτό άμεσα με την κεντρική σελίδα, δηλαδή δεν υπήρχε
συμβατότητα με την Html. Τελικά για τις ασκήσεις χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ProProfs
το οποίο ήταν εύκολο στη χρήση και έλυνε όλα τα παραπάνω προβλήματα.
Επιπλέον, ένα πρόβλημα που στα μέσα της εργασίας δημιουργήθηκε ήταν ότι λόγω ότι
οι πανελλαδικές εξετάσεις έγιναν νωρίτερα από άλλες χρονιές, τα σχολεία έκλεισαν νωρίτερα
οπότε δεν υπήρχε αρχικά η δυνατότητα εφαρμογής του εκπαιδευτικού λογισμικού που είχαμε
δημιουργήσει σε μαθητές. Ύστερα από έρευνα βρήκαμε το κέντρο ελευθέρων σπουδών στο
οποίο εφαρμόστηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό και βοήθησε στην ολοκλήρωση της έρευνας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν μέσα σε ένα ορισμένο ερευνητικό
πλαίσιο, προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, με ενδεχόμενες δυνατότητες γενίκευσής
τους πέραν του δείγματος. Μια σημαντική σκέψη για προέκταση του προγράμματος είναι η
δημιουργία λογισμικού συγγραφής, που θα είναι εύχρηστο και

θα επιτρέπει στον

εκπαιδευτικό να παρουσιάζει νέες ενότητες στην Πληροφορική με τη βοήθεια του
υπολογιστή.
Επιπλέον το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» μπορεί να επεκταθεί ώστε να
καλύπτει περισσότερες έννοιες που να άπτονται στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης και στις
πράξεις (π.χ. συμπληρώματα ως προς 2). Μπορούν να καλυφθούν ενότητες που να
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αναφέρονται στην άλγεβρα Boole ή στις λογικές πύλες (π.χ. κατασκευή κυκλώματος
αθροιστή).
Ακόμα θα μπορούσε να υπάρχει το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δυαδικό Σύστημα» και
παράλληλα να δημιουργηθεί ή ενσωματωθεί σε αυτό μια βάση δεδομένων κατασκευασμένη
από ειδικούς που να περιέχει ερωτήματα τα οποία κατηγοριοποιούνται, δηλαδή ο
εκπαιδευόμενος να επιλέγει συγκεκριμένη κατηγορία ερωτημάτων που θα ήθελε να
ασχοληθεί (π.χ. πρόσθεση, λογικά κυκλώματα κ.α.). Στη συνέχεια από τις απαντήσεις που θα
δίνει ο μαθητής, η βάση δεδομένων θα αναφέρει τις αδυναμίες του εκάστοτε μαθητή και θα
μπορούσε να έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζεται ένας πίνακας από τη
λιγότερα καλή σε επίδοση κατηγορία ερωτημάτων στην άριστη επίδοση αντίστοιχα ώστε να
γνωρίζει ο εκπαιδευτής πού ακριβώς δυσκολεύεται ο κάθε μαθητής και πού πρέπει να δοθεί
περισσότερη προσοχή.
Επίσης επειδή όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η περίοδος εφαρμογής του
εκπαιδευτικού λογισμικού συνέπεσε με το κλείσιμο των σχολείων θα μπορούσε η έρευνα να
πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα. Δηλαδή ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας θα
μπορούσε να είναι ένα τρίμηνο ή και παραπάνω και να εφαρμοστεί συστηματικά σε
περισσότερες τάξεις ώστε να υπάρχουν πιο λεπτομερή και ακριβή αποτελέσματα.
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