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Περίληψη
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής αποτελεί
ένα πολύ δυνατό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Όμως, η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται την αποτελεσματική
μάθηση ενώ η λανθασμένη χρήση της μπορεί να δημιουργήσει αρκετά σοβαρά
προβλήματα. Άρα είναι απολύτως απαραίτητο, κάθε προηγμένο μαθησιακό
περιβάλλον να συνδυάζει αυτές τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με κάποιο
κατάλληλο παιδαγωγικό σχεδιασμό έτσι ώστε να προσφέρει το καλύτερο
αποτέλεσμα. Η τεχνολογία θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης
αλλά όχι το κέντρο εστίασης για τη μαθησιακή διαδικασία.
Στην παρούσα εισήγηση αναλύεται ο σχεδιασμός αλλά και η υλοποίηση ενός
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας
της Φυσικής. Ο βασικός σκοπός είναι να προσφέρουμε ένα ‘μέσο διδασκαλίας’, το
οποίο μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατανόηση της ενότητας της
Φυσικής, η οποία αναφέρεται στους Σεισμούς και τα ηφαίστεια. Αυτή η εκπαιδευτική
εφαρμογή αξιοποιεί τις δυνατότητες των πολυμέσων και επομένως ο ήχος, το
κείμενο, οι εικόνες – σταθερές και κινούμενες – και τα γραφικά αποτελούν τον
πυρήνα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η συγκεκριμένη υλοποίηση.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση της
εφαρμογής είναι η ελεύθερη επιλογή τόπου, χρόνου και ρυθμού μελέτης, η
καθοδήγηση μελέτης, η επεξήγηση όρων, η αποσαφήνιση βασικών εννοιών με
προσομοιώσεις αλλά και η αξιολόγηση προόδου.
Λέξεις-Κλειδιά : Σεισμοί και Ηφαίστεια, Πολυμέσα, Εκπαιδευτική Δικτυακή
Τοποθεσία
Abstract
The incorporation of new technologies in the teaching of physics is a very
powerful tool for improving the quality of the educational process. However,
technology alone does not guarantee effective learning, while its incorrect use can
cause several serious problems. So it is absolutely essential, advanced learning
environment combines these features of new technologies with a suitable pedagogical
design to provide the best result. Technology will be an important tool to support but
not the center focus for the learning process.
This paper discusses the design and implementation of an online learning
environment for the modernization of teaching physics. The main purpose is to offer a
'medium of instruction', which can effectively contributes to the understanding of the
Physic’s sections, which refers to the Earthquakes and the Volcanoes.This educational
application leverages the multimedia capabilities and therefore the sound, text, images
- static and moving - and the graphics are the core around which revolves the specific
implementation.
The major advantages that result from the use of this application is the free
choice of place, time and pace of study, study guide, explanation of terms,
clarification of key concepts with simulations, running experiments and the evaluation
of progress.
Keywords: Earthquakes and Volcanoes, Multimedia, Educational Website
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1.Η προβληματική της εργασίας 
 

 Αναμφίβολα οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινής  ζωής αν αναλογιστεί κανείς τον ρόλο των υπολογιστών και του διαδικτύου, σε πτυχές 

της καθημερινότητας όπως η οικονομία, η κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

όλοι οι νέοι λαμβάνουν υποχρεωτική εκπαίδευση, το σχολείο αποτελεί τον κατάλληλο φορέα που 

μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠΕ των μαθητών ώστε να ανταπεξέλθουν στις 

επιτακτικές ανάγκες της εποχής (Tondeur, Van Braak and Valcke, 2007). Στη διάρκεια της 

βιομηχανικής επανάστασης οι εκπαιδευτικοί μιλούσαν για μια εκπαίδευση με τα τρία R (Reading, 

wRiting, aRithmetic). Σήμερα, οι παιδαγωγοί μιλούν για μια εκπαίδευση με τα τρία C (Children, 

Computer, Communication) ή εξελληνισμένο ,για την εκπαίδευση με τα τρία Π ( Παιδί, Eπικοινωνία, 

Υπολογιστές) (Ράπτης Α. & Ράπτη Α,1999, σελ. 24) . Μάλιστα, η ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη συμμετοχή των πολιτών των σύγχρονων κοινωνιών 

στο κοινωνικό σύνολο (Κυριακίδης και Ξένη, 2010). 

Στις μέρες μας οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν ενταχθεί στη σχολική τάξη και είναι 

δυνατό να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν και οι υπολογιστές 

δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν το ρόλο του δασκάλου, ωστόσο μπορούν να 

αποτελέσουν βασικό διδακτικό εργαλείο, το οποίο θα διευκολύνει το έργο του και θα αναβαθμίσει 

τον ρόλο του.  Ακόμη ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια είναι το εκπαιδευτικό 

λογισμικό, που θα αναλυθεί περισσότερο στη συνέχεια της εργασίας. Αν και υπάρχουν πολλά 

λογισμικά με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ωστόσο υστερούν σε παιδαγωγική ποιότητα καθώς για την 

κατασκευή τους επιβάλλεται η συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων κάτι που δεν φαίνεται 

να γίνεται στην πράξη (Μιχαηλίδης,2007).  

Αν και η ένταξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών της πληροφορίας στην εκπαίδευση 

κρίνεται απαραίτητη, θα πρέπει να γίνεται με την ανάλογη προσοχή. Με άλλα λόγια, παρά την 

ελκυστικότητα και τον ενθουσιασμό που αρχικά μπορεί να εμπνέουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά και 

γενικότερα οι ΤΠΕ, θα πρέπει να ενταχθούν προσεκτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, με 

υποστηρικτικό τρόπο  και όχι υπονομεύοντας την παιδαγωγική λειτουργία που καλούνται να 

επιτελέσουν, δίνοντας έμφαση στους μαθησιακούς στόχους και όχι μόνο στην τεχνολογία.  

Από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητη και η απαλλαγή από την προκατάληψη ότι οι νέες 

τεχνολογίες αποπροσανατολίζουν το μαθητή και εκτρέπουν από την αναμενόμενη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο ο εκπαιδευτικός ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει άριστα 

τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και να είναι σε θέση να παρέμβει 
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ή να τροποποιήσει τη διδασκαλία του όποτε κρίνεται απαραίτητο ώστε τα προγράμματα αυτά να 

είναι όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για τη μάθηση των μικρών μαθητών. 

2. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας 

εκπαιδευτικής ιστοσελίδας για τη διδασκαλία των εξής φυσικών φαινομένων: των σεισμών και των 

ηφαιστείων. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μια ευρύτερης προσπάθειας ,που πραγματοποιείται 

από το τμήμα μας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με την κατασκευή 

βοηθητικών εργαλείων για την εκπαιδευτική πράξη. 

Τα συγκεκριμένα εργαλεία απευθύνονται τόσους στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν 

να το αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσους και στους μαθητές οι οποίοι 

είναι οι κύριοι αποδέκτες. Οι δεύτεροι χρησιμοποιώντας τα εκπαιδευτικά αυτά εργαλεία 

εποικοδομητικά επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση καθώς είναι σε μορφή 

υπερμεσικής εφαρμογής. Η Σολομωνίδου (2006) αναφέρει ότι τα υπερμέσα διαχειρίζονται 

διαφορετικές τεχνολογίες, εκμεταλλευόμενα τις ιδιότητες αυτών. Είναι δηλαδή πληροφορίες 

συγκροτημένες σε σύνολα σε μορφή πολυμέσων, που περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνα,βίντεο ήχο 

κλπ. Τα σύνολα αυτά παρουσιάζονται τμηματικά σε μικρότερα σύνολα (κόμβοι). Οι κόμβοι όμως 

δεν είναι αποκομμένοι μεταξύ τους, αντίθετα συνδέονται με δεσμούς. Έτσι ο μεγάλος όγκος 

δεδομένων μεταφέρεται με πολλαπλούς τρόπους και αναπαραστάσεις. Μάλιστα έρευνες έχουν δείξει 

βελτίωση στη μάθηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν πολυμεσικές εφαρμογές (Γιαννούλα, 2006).   

Η κατασκευή του εν λόγω εργαλείου στοχεύει στην πλήρη κατανόησης των ενοτήτων και 

των εννοιών που σχετίζονται με τα ηφαίστεια και τους σεισμούς. Πρόκειται για δύο γεωλογικά 

φαινόμενα που προκαλούνται από κοινά αίτια δημιουργίας και αποτελούν διεργασίες που δρουν στο 

εσωτερικό της γης. Υπάρχουν ταυτόχρονα στις τεκτονικά ενεργές ζώνες και τα αποτελέσματά τους 

έχουν σημαντική επιρροή στην επιφάνεια της γης αλλάζοντας τη μορφή της.  

Μέσα από την ιστοσελίδα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα επεξεργαστούν εκτενέστερα 

πληροφορίες σχετικά με τα δύο φαινόμενα με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την 

επιρροή των δύο φαινομένων στον πλανήτη μας. Οι ενότητες αυτές απευθύνονται σε μαθητές όλων 

των βαθμίδων και σε εκπαιδευτικούς. Οι διδακτικές ενότητες θα παρουσιαστούν με τη χρήση 

κινούμενων εικόνων, βίντεο  και κειμένου  

Τέλος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχονται στη σελίδα συμβάλλουν 

στην εμπέδωση και στον αναστοχασμό της γνώσης που κατακτήθηκε. 
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3. Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 
3.1 Φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
 

 Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι θέμα εκπαιδευτικής πολιτικής, 

εφόσον τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες χώρες έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις σε υλικό και 

λογισμικό επιχειρώντας την εισαγωγή της αξιοποίησης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό σύστημα (Pelgrum 1994, Pelgrum, Anderson Polydorides 1996, 

Pelgrum & Plomp 1993).  

Αυτή η προσπάθεια βασίζεται στο γεγονός ότι η σύγχρονη εκπαίδευση υποχρεούται να 

προετοιμάσει τους μαθητές για την ένταξή τους στην κοινωνία της τεχνολογίας. Επιπλέον η χρήση 

της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ενθαρρύνει νέες 

μεθόδους διδασκαλίας που ξεπερνούν τις παραδοσιακές  μεθόδους,τους περιορισμούς του χρόνου, 

της υποδομής και της απόστασης (Βαβουράκη, 2005) 

Η ένταξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση αποτελεί 

παράλληλα και μια περίπτωση εκπαιδευτικής καινοτομίας εφόσον η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών μπορεί να ενθαρρύνει όχι μόνο την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και τη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Βαβουράκη, 2005) 

Κατά την εισαγωγή και την ένταξη των τεχνολογιών και της πληροφορικής στην 

πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, µπορούµε να διακρίνουμε τέσσερα 

σημαντικά στάδια ή φάσεις εισαγωγής 

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

• η πληροφορική προσέγγιση (1970-1980), 

• η πληροφορική ως μέσο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης (1980-1989), 

• οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως μέσο διδασκαλίας και µάθησης (µετά 

το 1990). 

Πρόδρομος όλων των σταδίων που σχετίζονται µε την ένταξη των υπολογιστών και των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση µπορεί να θεωρηθεί µία ολόκληρη περίοδος (πρώτη ή εισαγωγική φάση) της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας που χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης των 

διάφορων μέσων και τεχνολογιών.  
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Το πρώτο πληροφοριακό στάδιο, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη φάση αφορά στην εισαγωγή 

της Πληροφορικής (όχι των ΤΠΕ γενικότερα) το οποίο ξεκινάει πιλοτικά σε μικρό αριθμό σχολείων 

το 1970, αν και γίνονται κάποιες προσπάθειες ήδη από το 1950. Το πρώτο αυτό στάδιο αφορά στην 

πληροφορική προσέγγιση. Εστιάζει στη διδασκαλία του προγραμματισμού και λιγότερο την 

προσπάθεια ανάπτυξης Συστημάτων Διδασκαλίας με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

(Computer Assisted Instruction). Διδασκόταν δηλαδή σε επίπεδο πληροφορικού εναλφαβητισμού 

ενώ τα προγράμματα που κυριαρχούν εκείνη την εποχή είναι προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής 

. Αντιθέτως σε εκείνη τη φάση εκλείπουν εναλλακτικές εφαρμογές όπως προσομοιώσεις ή άλλα 

διδακτικά συστήματα. Ακόμη το 1970 αποτελεί σταθμό για την εισαγωγή της πληροφορικής στην 

εκπαίδευση, καθώς οργανώθηκε παγκόσμια συνάντηση στο Άμστερνταμ από την IFIP (International 

Federation of Information Processing) με θέμα τους υπολογιστές στην εκπαίδευση και το 1971 το 

πρώτο σεμινάριο από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στο Παρίσι με 

βασικό θέμα την εισαγωγή της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι βασικές θέσεις 

που εκφράστηκαν στις δύο αυτές συναντήσεις αφορούσαν στην εισαγωγή της πληροφορικής σε όλο 

το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασία. Παρoλ'αυτά εκείνη η περίοδος  χαρακτηρίζεται από τη 

μάθηση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι από τη μάθηση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί η εμφάνιση της γλώσσας προγραμματισμού Logo η οποία 

προσανατολίζεται σε διαφορετικό επίπεδο εκπαιδευτικά και μαθησιακά και αποτελεί μια 

εναλλακτική του συμπεριφορισμού καθώς έχει τις ρίζες της στην θεωρία του Piaget (Κόμης, 2004). 

Το δεύτερο στάδιο, δηλαδή η τρίτη φάση συντελέστηκε το 1980 και αφορά σε μία πιο 

σφαιρική προσέγγιση που προσανατολίζεται προς μία μαζική εισαγωγή υπολογιστών στα σχολεία 

σε όλες τις βαθμίδες, με τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ να είναι πρωτοπόρες σε αυτή τη 

προσέγγιση. Την περίοδο αυτή οι εκπαιδευτικοί αναζητούν τρόπους προκειμένου ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εργαλείο μάθησης.  

(Μικρόπουλος, 2008). Παράλληλα εκείνη την δεκαετία εμφανίζεται και μία ραγδαία εξέλιξη των 

προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ανάπτυξη αυτή σε συνδυασμό με την πτώση τιμών 

συνέβαλλε σημαντικά στη μαζική ένταξη των υπολογιστών στα σχολεία.  Σε όλο αυτό το διάστημα, 

μέχρι να εισαχθεί μαζικά ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση, υπήρχαν έντονοι 

προβληματισμοί σχετικά με τους πόρους και τις υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξη μίας 

τέτοιας αλλαγής και την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονταν στην 

εκπαιδευτική κοινότητα (Κόμης, 2004). 

Τελικά πραγματοποιείται η ένταξη τους , με μία προσέγγιση ολοκληρωμένη καθώς 

εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από όλα τα μαθήματα. Ο ηλεκτρονικός 
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υπολογιστής και οι ΤΠΕ  χρησιμοποιούνται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος 

σπουδών και παύουν να αποτελούν ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο (Κόμης, 2004).   

Το τρίτο στάδιο αρχίζει από το 1990 και βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα. Πλέον ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί αντικείμενο καθημερινής χρήσης, ένα επαγγελματικό εργαλείο 

και ένα στοιχείο γενικής κουλτούρας . Έτσι λοιπόν χρησιμοποιείται εντός εκτός του σχολικού 

προγράμματος ως μέσο για την επίτευξη της διδασκαλίας (Κόμης, 2004). Στο στάδιο αυτό η 

προσέγγιση προσανατολίζεται στην ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην παιδαγωγική 

πράξη καθώς και στη χρήση τους στα πλαίσια του κάθε μαθήματος (Μικρόπουλος, 2008). 

Αξιοσημείωτη σε αυτή τη φάση είναι η εμφάνιση του διαδικτύου, των πολυμέσων και η σύγκλιση 

της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Αυτά και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα 

διαφοροποίησαν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η προσπέλαση μίας πληροφορίας και 

προσέφεραν την δυνατότητα δημιουργίας ενός παγκόσμιου δικτύου ως μέσο για ανταλλαγή 

πληροφοριών και μετάδοση γνώσεων (Κόμης, 2004). 

3.2 Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

O τρόπος ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρα και στην εκπαιδευτική πράξη 

διαφέρει. Άλλοτε οι ΤΠΕ προσεγγίζονται ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα (τεχνοκεντρικό μοντέλο)(Κόμης, 2004), άλλοτε ως εργαλείο που 

χρησιμοποιείται στο πλαίσιο άλλων γνωστικών αντικειμένων (πραγματολογικό μοντέλο) (Κόμης, 

2004) ενώ άλλοτε ως συνδυασμός των παραπάνω προσεγγίσεων στη λογική ότι οι ΤΠΕ αποτελούν 

στοιχείο της γενικής κουλτούρας αλλά και κοινωνικό φαινόμενο (ολοκληρωμένο μοντέλο) 

(Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου –Πολυδωρίδη στο Κόμης, 2004). 

Τεχνοκεντρικό Μοντέλο 

Αυτή η προσέγγιση εμφανίζεται πρώτη χρονολογικά (περίπου 1970), με τη διδασκαλία της 

πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Διδασκόταν σε επίπεδο πληροφορικού εναλφαβητισμού καθώς στόχευε στην εκμάθηση λειτουργίας 

και στην εισαγωγή στον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κόμης, 2004). 

Πραγματολογικό Μοντέλο 

Η πραγματολογική προσέγγιση την δεδομένη χρονική στιγμή αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο 

μεταξύ του τεχνοκεντρικού και του ολοκληρωμένου μοντέλου (Κόμης, 2004). 
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 Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση οι ΤΠΕ αποτελούν το εργαλείο μέσω του οποίου 

πραγματοποιούνται όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος 

εστιάζοντας στις κοινωνικές προεκτάσεις τις χρήσης της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Η 

κατάλληλη παιδαγωγική τους χρήση αποτελεί από µόνη της µια δυνητικά πρωτοπόρα παιδαγωγική 

µεθολογία, καθώς µμετασχηματίζει τις παραδοσιακές δοµές επικοινωνίας επιδοκιμάζοντας 

παράλληλα την εφαρμογή πολλών άλλων παιδαγωγικών αρχών, που μέχρι στιγμής δεν ήταν εφικτό 

να εφαρμοστούν στην παραδοσιακή τάξη (Κόμης, 2004) 

 

Ολοκληρωμένο Μοντέλο 

Η τελευταία προσέγγιση εντάσσει της νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων 

προσθέτοντας το στοιχείο της διαθεματικότητα σε αυτά. Πρόκειται ουσιαστικά για συνδυασμό των 

δύο παραπάνω μοντέλων καθώς αποτελείται από  ένα αυτόνοµο µάθημα γενικών γνώσεων 

πληροφορικής αλλά και την χρήση ΤΠΕ ως υποστηρικτικό μέσο διδασκαλίας των υπόλοιπων 

γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης 

υπογραμμίζουν ότι η  διάχυση της πληροφορικής σε όλο το φάσµα του προγράμματος σπουδών 

µπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού δημιουργική συμμετοχή εκπαιδευτικών και 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κόμης, 2004).  

Ωστόσο το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργεί υπο προϋποθέσεις, καθώς απαιτούνται 

διαφορετικές εκπαιδευτικές αντιλήψεις ως προς την επιλογή της γνώσης και της διδακτικής 

πρακτικής, την επιμόρφωση και την περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την υλικοτεχνική 

υποδοµή. (Κόμης, 2004) 

 

 
3.3 Οι ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση 
 

 Οι ΤΠΕ εισήχθησαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τη δεκαετία του 1980, αρχικά στη 

τριτοβάθμια με την ίδρυση τμημάτων Πληροφορικής , και στη δευτεροβάθμια με την καθιέρωση του 

μαθήματος της Πληροφορικής στα ιδρύματα της δευτεροβάθμια. Η ένταξη αυτή ξεκίνησε από τα 

Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.) με έμφαση 

στον Προγραμματισμό. (Θεοδώρου, 2012) 
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 Την επόμενη δεκαετία, η Πληροφορική εισάγεται ως αυτόνομο μάθημα στα γυμνάσια και 

στα Ενιαία Λύκεια ως επιλεγόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας για τις δύο πρώτες τάξεις και ως 

μάθημα εξειδίκευσης για όσους επέλεγαν Τεχνολογική Κατεύθυνση (Νικολόπουλος, 2013). 

 Ωστόσο η ένταξη των ΤΠΕ στην βαθμίδας της πρωτοβάθμιας πραγματοποιήθηκε τα 

τελευταία χρόνια με με την καθιέρωση ενός ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και τον εξοπλισμό 

τους με υπολογιστές (Θεοδώρου, 2012).  

3.4 Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση – Στόχοι διδασκαλίας του μαθήματος των ΤΠΕ 
 

Εστιάζοντας στη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας, οι ΤΠΕ ασκούν επιρροή σε κάθε τομέα της 

καθημερινής ζωής και για το λόγο αυτό αποτελούν κύριο μέσο για την αναβάθμιση του νέου 

σχολείου καθώς κρίνονται απαραίτητες νέες δεξιότητες προκειμένου οι μαθητές να είναι σε θέση να 

αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες με αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο. Η ένταξη των ΤΠΕ 

στο δημοτικό σχολείο στοχεύουν στην ενίσχυση της μάθησης, στη συνεχή ανάπτυξη των μαθητών 

και την προετοιμασία της συμμετοχής τους στην Κοινωνία της Γνώσης. Οι μαθητές καλούνται στην 

βαθμίδα αυτή να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες αξίες και στάσεις γύρω από τις ΤΠΕ ώστε να είναι 

σε θέση να συνεχίσουν τις μετέπειτα σπουδές τους στις βαθμίδες που ακολουθούν. Η συμβολή των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να συμβάλουν στην βελτίωση του εκπαιδευτικού 

αποτελέσματος και μακροπρόθεσμα στην διαμόρφωση του νέου σχολείου (ΥΠΕΠΘ, 2016). 

Ο πληροφορικός γραμματισμός, δηλαδή η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις νέες 

ψηφιακές τεχνολογίες, τα μέσα επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες προσπέλασης και 

επεξεργασίας διαχείρισης ενσωμάτωσης αξιολόγησης δημιουργίας και επικοινωνίας πληροφοριών 

με στόχο την επίλυση προβλημάτων είναι εξίσου σημαντικός με τον γλωσσικό γραμματισμό. 

Συνεπώς, όπως είναι αναγκαία η ανάπτυξη δεξιοτήτων αριθμητικής ανάγνωσης και γραφής στο 

δημοτικό σχολείο εξίσου επιτακτική είναι και η ανάγκη για ενίσχυση δεξιοτήτων ψηφιακού 

γραμματισμού (ΥΠΕΠΘ, 2016). 

Οι ΤΠΕ είναι πλήρως ενταγμένες στην καθημερινότητα των μικρών μαθητών και διαχέονται 

στο φάσμα όλων των γνωστικών αντικειμένων αλλά διδάσκονται και ως αυτόνομο μάθημα σε όλες 

τις τάξεις του δημοτικού, από το έτος 2016-17 και έπειτα, μία ώρα την εβδομάδα (ΥΠΕΠΘ, 2016) 

Οι άξονες διάρθρωσης της διδασκαλίας διαφέρουν από τάξη σε τάξη τόσο ως προς το περιεχόμενο 

όσο και ως προς τη δυσκολία. 
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3.5 Η αξιοποίηση της πληροφορικής για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

Η τεχνολογία ενυπάρχει σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας και για αυτό καθίσταται 

απαραίτητος ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αλλά και ο αλφαβητισμός της επιστήμης (Μιχαηλίδης, 

2007). 

Η αποτελεσματική διδασκαλία προϋποθέτει την αναζήτηση νέων προσεγγίσεων που 

στηρίζονται στις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επειδή η ανάπτυξη μίας τέτοιας 

προσέγγισης δεν πραγματοποιείται από ένα άτομο αλλά από συνεργασία ειδικών, θα πρέπει όλοι 

όσοι συνεργάζονται για την δημιουργία της, να είναι εξοικειωμένοι με τις υπόλοιπες ειδικότητες που 

συμμετέχουν (Μιχαηλίδης, 2007). 

Σε ό,τι αφορά στην ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, αρκετές 

έρευνες έχουν αποδείξει τη δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία φυσικών επιστημών 

ως γνωστικά ή νοητικά αντικείμενα για την υποστήριξη αντίστοιχων διεργασιών (Davis et al., 1998., 

Νικολακοπούλου, 2004). 

Συγκεκριμένα σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές γυμνασίου στο κεφάλαιο της οπτικής, 

παρατηρήθηκε σταδιακή μετατόπισης των απαντήσεων των μαθητών προς απαντήσεις επιστημονικά 

αποδεκτές μετά από τη χρήση προσομοιώσεων για την κατανόηση της ενότητας. Για τους μαθητές 

η χρήση προσομοίωσης, εκτός από το γεγονός ότι έκανε το μάθημα πιο ελκυστικό, τούς βοήθησε 

στη κατανόηση των φαινομένων καθώς βλέπουν πρακτικά αυτά που διαβάζουν στο σχολικό 

εγχειρίδιο (Σαλπιγγίδου, Λύρας κ.α., 2007).  

4. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικά λογισμικά

Κάθε διδασκαλία είναι βασισμένη σε ορισμένες βασικές θεωρητικές παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις οι οποίες την κατευθύνουν. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει αυτές τις θεωρίες 

και να είναι σε θέση να τις κρίνει, να τις αξιολογεί και να υποστηρίζει τις δικές του εφαρμογές στην 

εκπαιδευτική πράξη (Ράπτης και Ράπτη, 2004α). Ως προς τη σύνδεση των θεωριών μάθησης και τη 

κατασκευή και χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η γνώση των 

θεωριών μάθησης δίνει νόημα στον τρόπο που ενεργεί  ο εκπαιδευτικός, που σχετίζεται με τις ΤΠΕ 

και την αξιολόγησή τους. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες που ασκούν επιρροή στην 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού , και κατ’ επέκταση στις ΤΠΕ  στη διδακτική και τη 
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μαθησιακή διαδικασία : ο συμπεριφορισμός, ο εποικοδομισμός, η κοινωνικοκριτική προσέγγιση και 

η γνωστική προσέγγιση της επεξεργασίας των πληροφοριών (Ράπτης και Ράπτη, 2004α). 

4.1 Συμπεριφορισμός 
 

Βασισμένοι στο ρεύμα του θετικισμού, οι συμπεριφοριστές θεωρούν ότι ο οργανισμός 

εξαρτάται από περιβαλλοντικές επιδράσεις και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του διαμορφώνεται 

και ελέγχεται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (Παπαδοπούλου & Κοτρίδης, 2010). Έτσι 

λοιπόν σύμφωνα με τον Κολιάδη προκειμένου να επιτευχθεί η μάθηση είναι απαραίτητη η σύνδεση 

των ερεθισμάτων με τις αντίστοιχες αντιδράσεις του ατόμου στα συγκεκριμένα ερεθίσματα (stimuli-

responses) (Παπαδοπούλου & Κοτρίδης, 2010). 

Ακόμη σύμφωνα με τον συμπεριφορισμό η μάθηση πραγματοποιείται με την ενίσχυση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς είτε μέσω της αμοιβής της (θετική ενίσχυση) είτε μέσω της τιμωρίας 

(αρνητική ενίσχυση) (Πόρποδας, 2000) ενώ ακολουθείται το δασκαλοκεντρικό μοντέλο. Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη θεωρία μάθησης ο δάσκαλος κατέχει βασικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

καθώς εκτός από τη μετάδοση γνώσης καλείται να ενισχύσει ή να απορρίψει αντίστοιχα 

ενδεδειγμένες και μη συμπεριφορές των μαθητών, των οποίων ο ρόλος είναι παθητικός, 

(Παπαδοπούλου & Κοτρίδης, 2010) όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως (Αποστολοπούλου, 

Παναγιωτακόπουλος & Καρατράντου, 2012). 

Οι Θεωρίες της Συμπεριφοράς αποτελούν τις πρώτες Θεωρίες Μάθησης, που αξιοποιήθηκαν 

για τη θεωρητική στήριξη της εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Σολομωνίδου, 2006). 

Μαθησιακά περιβάλλοντα που ενστερνίζονται τις συμπεριφοριστικές θεωρίες είναι κυρίως τύπου 

καθοδήγησης-εξάσκησης και πρακτικής άσκησης (tutorials & drill and practice (Παπαδοπούλου & 

Κοτρίδης, 2010), τα οποία θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο.. Ωστόσο έχουν δεχθεί πολλή κριτική 

καθώς οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις που ενσωματώνουν, δεν ενδείκνυνται για παροχή 

γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε αντίθεση με τα ανοικτά πακέτα λογισμικών 

(Αποστολοπούλου, Παναγιωτακόπουλος & Καρατράντου, 2012) 

4.2 Εποικοδομισμός 
 

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού, δεν υπάρχει 

αντικειμενική γνώση, καθώς θεωρούν ότι το κάθε άτομο διαμορφώνει τη δική του αναπαράσταση 

της γνώσης σύμφωνα με τις εμπειρίες τους. Συνεπώς δεν υπάρχει σωστή και λάθος αναπαράσταση 

(Παπαδοπούλου & Κοτρίδης, 2010). Η μάθηση ορίζεται ως μια υποκειμενική διαδικασία 

οικοδόμησης νοημάτων και θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης και προσαρμογής των νέων 

πληροφοριών σε ήδη προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της 
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θεωρίας δεν τονίζεται η αναπαραγωγή της γνώσης όσο η κατασκευή της. Σε αντίθεση με το 

συμπεριφορισμό, στον κονστρουκτιβισμό, ο ρόλος του μαθητή είναι κυρίαρχος και ενεργητικός ενώ 

ο ρόλος του δασκάλου υποστηρικτικός (Αποστολοπούλου, Παναγιωτακόπουλος & Καρατράντου, 

2012). 

Τα περιβάλλοντα μάθησης για να χαρακτηριστούν ως εποικοδομιστικά πρέπει μα  διαθέτουν 

ανάλογα  χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα θα πρέπει να παρέχουν στους μαθητές εμπειρίες, να 

χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους αναπαράστασης της γνώσης και να προωθούν την ενσωμάτωση 

της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα. Ακόμη είναι σημαντικό να δίνουν στους μαθητές την 

ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους και να ενθαρρύνουν την αυτοσυναίσθηση στη διαδικασία 

οικοδόμησης της γνώσης (Αποστολοπούλου, Παναγιωτακόπουλος & Καρατράντου, 2012). 

Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες διδασκαλίας σύμφωνα με την θεωρία του 

εποικοδομισμού, ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ όπως για παράδειγμα οι δυνατότητες προσομοίωσης 

φαινομένων και πραγματικών καταστάσεων και μοντελοποίησης προβλημάτων όπου ο 

ενδιαφερόμενος καλείται να επεξεργαστεί, ενθαρρύνεται να πειραματιστεί και να εκφράσει τις ιδέες 

του, κατασκευάζοντας με αυτόν τον τρόπο την έννοια του εποικοδομισμού. Τέλος, η ανάπτυξη  της 

LOGO, γλώσσα προγραμματισμού που απευθύνεται σε παιδιά, αποτέλεσε σημείο-σταθμό στην 

υποστήριξη της εποικοδομητιστικής θεωρίας. Σύμφωνα με τη Σολωμονίδου,η γλώσσα LOGO ήταν 

το έναυσμα για να γίνει γνωστός  ο υπολογιστή ως διανοητικό ή γνωστικό εργαλείο (Παπαδοπούλου 

& Κοτρίδης, 2010). 

 
4.3 Κοινωνικοκριτική προσέγγιση 
 

Σύμφωνα με την κοινωνικοκριτικής προσέγγιση η γνώση και η μάθηση είναι  κοινωνικά φαινόμενα 

που συγκροτούνται τόσο από την συνείδηση των υποκειμένων όσο και από άλλους παράγοντες που 

επιδρούν σε αυτήν και τη διαμορφώνουν. Ο εκπαιδευτικός αλλά και ο εκπαιδευόμενος έχουν ενεργό 

ρόλο: ο πρώτος καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες αυτομόρφωσης και αυτοβελτίωση και να 

λειτουργήσει επικουρικά (Μαράντος στο Παπαδοπούλου και Κοτρίδης, 2010) ενώ ο δεύτερος θα 

πρέπει να είναι εξίσου ενεργός και κριτικά σκεπτόμενος, αναλαμβάνοντας κοινωνικές δράσεις 

(Αγγελόπουλος και συν στο Παπαδοπούλου και Κοτρίδης, 2010). 

Οι διδακτικές στρατηγικές της κοινωνικο-κριτική προσέγγιση μοιάζουν με εκείνες του 

εποικοδομισμού καθώς συνδέονται με προσεγγίσεις που σχετίζονται με ζητήματα κοινωνικής 

κριτικής, πολιτιστικής αυτογνωσίας και ανάληψης πρωτοβουλιών για το κοινωνικό περιβάλλον.  
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4.4 Γνωστική προσέγγιση της επεξεργασίας των πληροφοριών 

Σύμφωνα με τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών η σκέψη αποτελεί μέσο 

επεξεργασίας της πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτής αναπτύχθηκε ένα μοντέλο που προσπάθησε να 

μιμηθεί τη λειτουργία του υπολογιστή για την ανάλυση ανθρώπινων λειτουργιών με λιγότερη 

έμφαση σε τομείς όπως ο συναισθηματικός και ο κοινωνικός. (Παπαδοπούλου και Κοτρίδης, 2010). 

Τόσο στους υπολογιστές όσο και στο ανθρώπινο νοητικό σύστημα υπάρχουν "είσοδοι" 

(αισθήσεις), "επεξεργασίες" και "αναπαραστάσεις" (στον εγκέφαλο) και "έξοδοι" (συμπεριφορά) 

(Καρακασιλιώτης, 2008 σσ. 25). Η επεξεργασίες και η αναπαραστάσεις συγκροτούν τη γνωστική 

επεξεργασία, ενώ οι διαφορά της γνώσης από την αναπαράσταση είναι ότι η πρώτη έχει διαρκή 

χαρακτήρα και να για να είναι διαθέσιμη θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί, ενώ η αναπαράσταση έχει 

περιστασιακό χαρακτήρα και ενεργοποιείται αυτομάτως. Στοιχεία της συγκεκριμένης θεωρίας έχουν 

αξιοποιηθεί και στα εκπαιδευτικά λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα έχει ειπωθεί ότι το 

διάστημα που συγκρατούνται οι πληροφορίες εξαρτάται από το πόσο περίπλοκα και «βαθιά» 

επεξεργάζονται ενώ οι έννοιες αν μεταφραστούν σε νοήματα και συσχετιστούν με την 

προϋπάρχουσα γνώση αυξάνουν τη σταθερότητά τους. (Καρακασιλιώτης, 2008). Αν και το 

συγκεκριμένο μοντέλο βρίσκεται υπό ανάπτυξη έχει δεχθεί αρκετές κριτικές. (Παπαδοπούλου και 

Κοτρίδης, 2010). 

Όσον αφορά στην σχεδίαση εκπαιδευτικών λογισμικών που βασίζονται στη θεωρία της 

επεξεργασίας των πληροφοριών, θα πρέπει να υπάρχουν πολλαπλές ρεαλιστικές αναπαραστάσεις, 

να υποστηρίζεται η συνεργατική κατασκευή γνώσης και να δίνεται έμφαση σε αυτή καθώς και να 

υπάρχει σύνδεση με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. (Καρακασιλιώτης, 2008).  

5. Εκπαιδευτικό λογισμικό
5.1 Ορισμός εκπαιδευτικού λογισμικού 

Σύμφωνα με τον Μικρόπουλο (2000), με τον όρο εκπαιδευτικό λογισμικό εννοούμε το 

προϊόν της τεχνολογίας εκείνο, που είναι σχεδιασμένο στοχεύοντας στην ένταξη του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης στρατηγικής και παιδαγωγικής 

φιλοσοφίας. Είναι αυτό το λογισμικό που περιλαμβάνει πρωτίστως διδακτικούς στόχους και 

συνίσταται από ολοκληρωμένα σενάρια και αλληγορίες οι οποίες έχουν παιδαγωγική αξία και 

σημασία και κυρίως «παρέχει στο μαθητή ένα ολοκληρωμένο, πλούσιο, δυναμικό και κατά το δυνατό 

προσαρμοστικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες για μάθηση» (Σολομωνίδου 

Χ. & Παπαστεργίου Μ.,2004:55-64). Είναι λοιπόν το μέσο που μπορεί να συντελέσει στη 



[18] 
 

διευκόλυνση της μάθησης και υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί τόσο συμπληρωματικά ως μέσο 

υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας απο τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας τους και ως υποστηρικτικό μέσο αυτοδιδασκαλίας από τον μαθητή, μετά το πέρας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μπακογιάννη και Γρηγοριάδου στο Αποστολοπούλου, 2012). 

Αν και τα εκπαιδευτικά λογισμικά συνδέονται ως προς αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, 

ωστόσο υπάρχουν διαφορετικά είδη εκπαιδευτικού λογισμικού ανάλογα με τις διαφορετικές 

τεχνολογίες, παιδαγωγικές, διδακτικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις που συνδυάζονται κάθε φορά. 

 5.2 Ειδη εκπαιδευτικού λογισμικού ως προς τη διδακτική προσέγγιση 
 

Σύμφωνα με τους Paterson και Strickland (2003), και τους  Παναγιωτακόπουλο, Πιερρακέα και  

Πιντέλα (2003), το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να ταξινομηθεί με βάση τη διδακτική προσέγγιση 

στις εξής κατηγορίες: 

 

 Λογισμικό εξάσκησης (Drill & Practice). 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον τίτλο, αυτού του είδους το λογισμικό χρησιμοποιείται 

προκειμένου οι μαθητές να εμπεδώσουν την ύλη που έχουν διδαχθεί. Ειδικότερα, αφού 

παρουσιαστεί η αντίστοιχη ενότητα-θεωρία στους μαθητές, ακολουθούν ερωτήσεις  

κατανόησης διαβαθμισμένης δυσκολίας, με τυχαία σειρά. Το εκπαιδευτικό λογισμικό 

εξάσκησης-εκγύμνασης συγκρατεί τις επιδόσεις του μαθητή, τα λάθη του ενώ δίνει επιπλέον 

παραδείγματα για τα σημεία  τα οποία ο μαθητής δεν κατανόησε πλήρως. Ακόμη αν ο 

μαθητής, έπειτα από επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, δεν απαντήσει σωστά, το σύστημα 

του λογισμικού ανατροφοδοτεί τον χρήστη δίνοντας του τη σωστή απάντηση συνοδευόμενη 

από κάποια εξήγηση. Το πρόγραμμα παρέχει το πλεονέκτημα της επαναχρησιμοποίησης, 

παρέχοντας έτσι στον χρήστη τη δυνατότητα για απεριόριστη πρακτική άσκηση, κάτι που 

είναι χρήσιμο σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά. 

 

 Εκπαίδευσης-Φροντιστηρίου (Tutorial). 

Ο τύπος αυτού το λογισμικού είναι εμπνευσμένος από το εξής σχήμα: 

  

 

Σχήμα1. (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003) 

. Ο κύκλος πληροφορία-ερώτηση-ανάδραση επαναλαμβάνεται καθ ́όλη τη διάρκεια της 

εφαρμογής. Σύμφωνα με αυτόν παρουσιάζονται στο χρήστη πληροφορίες , μη σειριακά (πχ 

μέσω συνδέσμων ερωτήσεων ή προβλημάτων), Στη συνέχεια μέσα από μία σειρά ερωτήσεων 

που καλείται να απαντήσει, ο χρήστης καταλήγει στο στάδιο της ανατροφοδότησης. Μάλιστα 

Πληροφορία >>> Ερώτηση >>> Ανάδραση 
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τα καλά σχεδιασμένα λογισμικά αυτού του τύπου έχουν την ικανότητα να αξιολογούν και να 

ερμηνεύουν τις απαντήσεις που δίνονται από τους μαθητές, εξυπηρετώντας κατά αυτόν τον 

τρόπο τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. 

 

 Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (Educational game). 

Πρόκειται για ένα λογισμικό σε ένα ελκυστικά διαμορφωμένο περιβάλλον παιχνιδιού, το 

οποίο κινητοποιεί το χρήστη λόγω του στοιχείου του συναγωνισμού. Τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια διακρίνονται σε παιχνίδια δράσης και στρατηγικής και επιπλέον ευνοούν τη 

συνεργατική μάθηση. Στοιχειά από το συγκεκριμένο τύπο λογισμικού μπορεί να είναι 

επωφελή και για διαφορετικά είδη λογισμικών, καθώς το στοιχείο του παιχνιδιού ενθουσιάζει 

τους μικρούς μαθητές και τους δίνει κίνητρο ενασχόλησης. Ωστόσο τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια σχεδιάζονται με βάση κάποιους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι οποίοι 

είναι εφικτό να εκπληρωθούν αν οι χρήστες δεν επικεντρωθούν στα ηχητικά και οπτικά εφέ 

που παρέχονται μέσα απο παιχνίδι 

 

 Προσομοίωσης (Simulation) 

Η ανάγκη για υλοποίηση πειραμάτων που είναι πολυδάπανα ή δεν είναι εφικτό να 

μεταφερθούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, οδήγησε στη δημιουργία τέτοιου τύπου 

λογισμικών. Ένα φαινόμενο αναπαρίσταται εικονικά και ο μαθητής μπορεί να μεταβάλει τις 

συνθήκες εκτέλεσης του πειράματος, παρατηρώντας κάθε φορά τα διαφορετικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν 

 Μοντελοποίησης (Modeling) 

Με το λογισμικό αυτό, πραγματοποιούνται αναπαραστάσεις συστημάτων και διαδικασιών. 

Οι αναπαραστάσεις αυτές, ονομάζονται μοντέλα. Ο χρήστης μέσα από τη χρήση λογισμικών 

μοντελοποίησης μπορεί να αλλάζει διάφορες παραμέτρους που αφορούν το μοντέλο που 

εξετάζει και να καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

 

 

 Επίλυση προβλήματος (Problem solving). 

Τα λογισμικά αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων κυρίως στα 

μαθήματα των μαθηματικών και της φυσικής. Συχνά περιέχουν κάποια προσομοίωση, της 

οποίας της παραμέτρους μπορεί να αλλάξει ο χρήστης ώστε να δημιουργήσει διαφορετικά 

προβλήματα τα οποία καλείται να λύσει, αναπτύσσοντας κατά αυτό τον τρόπο τις δεξιότητες 

τους στην επίλυση προβλημάτων. 
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5.3 Ανοικτά και κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα 
 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση που μπορεί να γίνει στα εκπαιδευτικά λογισμικά, είναι με βάση 

τον βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και του λογισμικού. Έτσι,  διακρίνουμε τα κλειστά  

και τα ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα (Αποστολοπούλου, 2003). 

• Τα «κλειστά» μαθησιακά περιβάλλοντα στηρίζονται στη δασκαλοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας (Αποστολοπούλου, 2003). Αν και επιτρέπουν στο μαθητή να εισάγει δεδομένα, 

η αντίδραση του συστήματος είναι προδιαγεγραμμένη και προκαθορισμένη 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003) και ο μαθητής δεν μπορεί να αλλάξει 

το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού (Αποστολοπούλου, 2003). 

• Στα «ανοικτά» μαθησιακά περιβάλλοντα, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει με δικά του 

στοιχεία το λογισμικό και ο σχεδιασμό του έχει προκύψει με βάση τις αρχές του 

Κονστρουκτιβισμού (Αποστολοπούλου, 2003). Οι επιλογές καθορίζονται τόσο από τις 

ανάγκες του χρήστη για μάθηση όσο και από τις νοητικές διεργασίες (Πρέζας, 2003). 

 

5.3 Αρχές σχεδίασης  ενός εκπαιδευτικού λογισμικού- Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.  
 

Κάθε εκπαιδευτικό λογισμικό είναι απαραίτητο να έχει κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο κατά τη σχεδίασή του, όσο και κατά 

την αξιολόγησή του. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν πολλές παράμετροι, οι οποίες θα πρέπει να 

μελετηθούν, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός τέτοιου λογισμικού, ορισμένες από τις 

οποίες είναι οι παρακάτω (Μικρόπουλος, 2000. Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 

2003): 

Ως προς τη λειτουργία του λογισμικού 

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το εκπαιδευτικό λογισμικό συγκεντρώνει επιθυμητά 

χαρακτηριστικά ώστε να λειτουργήσει θα πρέπει να απαντηθούν από τον κατασκευαστή κάποιες 

ερωτήσεις. Για παράδειγμα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλο , ο κατασκευαστής θα 

πρέπει να αναρωτηθεί αν ικανοποιεί τους στόχους του. Επιπλέον για να διερευνηθεί η χρηστικότητα 

θα πρέπει να αξιολογηθεί πόσο εύκολη είναι η χρήση του λογισμικού και η πλοήγηση του χρήστη 

σε αυτό. Άλλα χαρακτηριστικά που τίθενται προς αξιολόγηση είναι η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η 

αποδοτικότητα και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς. 
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Ως προς την υποστήριξη του λογισμικού 

Ένα λογισμικό επιπλέον θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αναλυτικότητα και δυνατότητα 

αλλαγής έτσι ώστε τυχόν ελαττώματα ή τμήματά του που χρειάζονται αντικατάσταση να μπορούν 

να αντικατασταθούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Επιπλέον θα πρέπει να διακρίνεται από 

σταθερότητα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι εμφάνισης απρόσμενων κινδύνων. Τέλος θα 

πρέπει να είναι εφικτή η δυνατότητα δοκιμών ώστε να ελέγχεται εύκολα η εγκυρότητα του 

λογισμικού. 

Ως προς την συμβατότητα του λογισμικού: 

Η συμβατότητα του λογισμικού επικυρώνεται αν υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

Δυνατότητα μεταφοράς έτσι ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση του σε διαφορετικά εργαστηριακά 

περιβάλλοντα και να χρειάζεται όσο το δυνατό λιγότερες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει, 

επαναχρησιμοποίηση: να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί πάνω από μία φορά και μέσω άλλων 

εφαρμογών δια-λειτουργικότητα με την έννοια της ανταλλαγής δεδομένων και με άλλες εφαρμογές  

Ως προς τη διεπιφάνεια του χρήστη: 

Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατανοητή και να αποφεύγονται 

δυσνόητοι όροι οι οποίοι δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του λογισμικού. 

Επιπλέον αν χρησιμοποιηθούν άγνωστοι όροι, θα πρέπει να δίνεται και η επεξήγηση τους. Σε ό,τι 

αφορά στη δομή, θα πρέπει να τηρηθεί σπονδυλωτή σχεδίαση, ώστε να είναι πλήρως κατανοητή η 

μετάβαση από την μία ενότητα στην άλλη ενώ θα πρέπει να υπάρχει και πίνακας περιεχομένων για 

να είναι πιο εύκολη η πλοήγηση του χρήστη στο λογισμικό. Επιπλέον για τη διευκόλυνση του χρήστη 

θα πρέπει να υπάρχει σύστημα βοήθειας και λεξικό για την επεξήγηση άγνωστης ορολογίας. Τέλος 

θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ώστε να είναι 

σε θέση τόσο ο μαθητής όσο και ο εκπαιδευτικός να γνωρίζουν τους ρυθμούς προόδου του πρώτου. 

(Αποστολοπούλου, 2003). 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Κατά την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού , μελετάμε  αν καλύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο για το οποίο έχει σχεδιαστεί, αν έχει σχεδιαστεί με σωστό τρόπο και αν τελικά εντάσσει 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού τις βασικές αρχές των πολυμέσων . Σύμφωνα με τα παραπάνω οι 

Παπαβασιλείου και Μανταδάκης (2013) αναφέρουν τους εξής ως βασικούς άξονες που λαμβάνονται 

υπόψιν για την αξιολόγηση το εκπαιδευτικού λογισμικού: 

• καθοδήγηση του χρήστη κατά τη διάρκεια της μελέτη του. 
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• προώθηση της αλληλεπίδραση του χρήστη με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, γεγονός που 

συμβάλλει και στην αποτελεσματικότητα της μάθησης.   

• Επεξήγηση δυσνόητων εννοιών. 

• αξιολόγηση και ενημέρωση του χρήστη για την πρόοδό του. 

• Στοιχεία παρότρυνσης ώστε να μην εγκαταλείψει ο χρήστης την εφαρμογή 

• Παροχή ευελιξίας ως προς το χώρο και τον χρόνο και το ρυθμό της μελέτης του κάθε 

χρήστη   

• Καλή δομή, εμφάνιση και αποτελεσματικότητα 

6. Παρουσίαση και περιγραφή της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας «Σεισμοί και Ηφαίστεια» 
 

 Στο σημείο αυτό της εργασίας, θα παρουσιαστεί συνολικά η εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο 
«Σεισμοί και Ηφαίστεια». Σε πρώτη φάση, θα περιγραφούν τα στάδια που ακολουθήθηκαν ώστε να 
κατασκευαστεί η εφαρμογή. Θα ακολουθήσει μια αναφορά στα προγράμματα που 
χρησιμοποιήθηκαν και στη συνέχεια, θα γίνει μια σύντομη περιγραφή της εκπαιδευτικής 
ιστοσελίδας. 

Σε ένα επόμενο στάδιο, θα παρουσιαστεί αναλυτικά η εκπαιδευτική εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό, 
θα γίνει αναφορά στο περιεχόμενο όλων των ενοτήτων και των κεφαλαίων κάθε ενότητας. 
Ουσιαστικά αυτό θα αποτελέσει ένα μικρό εγχειρίδιο χρήσης, απαραίτητο βοηθητικό εργαλείο για 
μια σωστή και άνετη πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Στην τελευταία υποενότητα αυτού του κεφαλαίου 
ακόμη θα επισημανθούν κάποιοι περιορισμοί που προέκυψαν κατά την κατασκευή της εκπαιδευτικής 
εφαρμογής 

6.1 Στάδια σχεδίασης και κατασκευής της ιστοσελίδας 
 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, εν προκειμένου μιας εκπαιδευτικής 
ιστοσελίδας, αποτελεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία και θα πρέπει να ακολουθηθεί μια σειρά 
δράσεων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Έτσι, για την υλοποίηση της 
εφαρμογής «Σεισμοί και Ηφαίστεια» υιοθετήθηκαν ορισμένα στάδια, τα οποία ακολουθούνται 
συνήθως κατά την ανάπτυξη μιας οποιασδήποτε πολυμεσικής εφαρμογής:  

• Επιλογή ενότητας και ομάδας στόχου  

• Ενημέρωση για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ενότητας που επιλέχθηκε  
 

• Ενημέρωση για το περιεχόμενο της ενότητας που επιλέχθηκε μέσα από την 
αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία και συλλογή του απαραίτητου υλικού  

• Οργάνωση του υλικού σε κεφάλαια και ενότητες  

• Σχεδίαση αλληλεπίδρασης και σχεδίαση δομής λογισμικού  

• Ανάπτυξη του λογισμικού  

• Παραγωγή του τελικού προϊόντος-μήτρας  

• Παραγωγή συνοδευτικού εντύπου  
 



[23] 
 

Επιλογή ενότητας και ομάδας στόχου 
 

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής εφαρμογής, πρώτο μέλημα αποτέλεσε ο 
προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου πάνω στο οποίο θα αναπτυσσόταν η εκπαιδευτική 
ιστοσελίδα. Η επιλογή του μαθήματος δεν ήταν καθόλου τυχαία. Μέσα από αναδίφηση στη σχετική 
βιβλιογραφία έγινε αντιληπτή η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση 
των εννοιών του μαθήματος, αλλά και η ανεπάρκεια που νιώθουν πολλοί εκπαιδευτικοί (περισσότερο 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών κατά τη διδασκαλία 
τους. Ταυτόχροα λήφθηκε υπόψι το γεγονός ότι ζούμε σε μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον 
κόσμο και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η σωστή ενημέρωση για τα φαινόμενα αυτά καθώς 
και όλες οι διαδικασίες που απααιτούνται για να διασφαλιστεί η προστασία μας από τους σεισμούς 
και τα ηφαίστεια. 

Ειδικότερα, επιλέχθηκε η ενότητα «Σεισμοί και Ηφαίστεια», που εμφανίζει αρκετές 
δυσκολίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία και από πλευράς μαθητών, αλλά και από πλευράς 
εκπαιδευτικών. Η επιλογή αυτή έγινε βέβαια κατόπιν συζητήσεων τόσο με τον επόπτη καθηγητή και 
τον επιστημονικό υπεύθυνο της εργασίας, όσο και με συναδέλφους, δασκάλους και καθηγητές 
Φυσικής, αλλά και σύμφωνα με προσωπικά ενδιαφέροντα.  

Ως πρωταρχικός λοιπόν σκοπός ορίστηκε η δημιουργία ενός ευχάριστου και εύχρηστου 
μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές, αλλά συνάμα και ενός σημαντικού βοηθητικού 
εργαλείου για τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας της 
Γεωγραφίας. 

Ακολούθως, έγινε προσδιορισμός της ομάδας στόχου της πολυμεσικής εφαρμογής. Η 
εκπαιδευτική ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς (Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Η ενότητα Σεισμοί και Ηφαίστεια αποτελεί διδακτέα ύλη στην 
Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι ενότητες αυτές αναλύονται περισσότερο στη Α’ και Β’ 
Γυμνασίου, καθώς και στη Γ’ Λυκείου οπου οι μαθητές εισάγονται στις έννοιες των κυμάτων. 
Επομένως, η ομάδα στόχου απαρτίζεται από μαθητές και εκπαιδευτικούς αυτών των τάξεων αλλά 
και σε οποιοδήποτε άλλο θέλει α ενημερωθεί σχετικά με το θέμα των σεισμών και των ηφαιστείων. 
 

Ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Κατά το στάδιο αυτό πρώτα μελετήθηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) 
αλλά και τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της Φυσικής της 
Γεωγραφίας και της Πληροφορικής του Δημοτικού και Γυμνασίου, καθώς και τα κεφάλαια που 
αφορούσαν την ενότητα των Σεισμών των Ηφαιστείων και την Δομή της Γης. Μέσα από τη 
διαδικασία αυτή, επισημάνθηκαν οι γενικοί σκοποί του μαθήματος και προσδιορίστηκαν αρκετοί 
στόχοι στα επιμέρους κεφάλαια, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής.  

Ταυτόχρονα, μελετήθηκαν αναλυτικά οι θεωρίες μάθησης, καθώς και το πώς αυτές 
αντικατοπτρίζονται σε κάθε είδος εκπαιδευτικού λογισμικού. Έτσι, έγινε επιλογή των κατάλληλων 
θεωριών, ώστε μέσα από το συνδυασμό αυτών να ικανοποιηθούν οι παιδαγωγικοί και οι γνωστικοί 
στόχοι που ορίζονται σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. 
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Ενημέρωση για το περιεχόμενο της ενότητας που επιλέχθηκε μέσα από την αναδίφηση στη 
σχετική βιβλιογραφία και συλλογή του απαραίτητου υλικού 

Στο συγκεκριμένο στάδιο, έγινε αναδίφηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, με στόχο τη συλλογή του 
απαραίτητου υλικού. Αρχικά μελετήθηκαν τα σχετικά σχολικά εγχειρίδια, αλλά και διάφορα 
εξωσχολικά βιβλία Φυσικής και Γεωγραφίας.  
Η αναζήτηση βέβαια υλικού καθώς και τον διάφορων εργαλείων που αξιοποιήθηκαν για τη 
κατασκεύη της εν λόγω ιστοσελίδας δεν περιορίστηκε μόνο στα βιβλία, αλλά επεκτάθηκε και στο 
χώρο του παγκόσμιου ιστού.  
Πιο συγκεκριμέα, κρίθηκε αναγκαία κι η αναδίφηση σε βιβλιογραφία σχετική με τη δημιουργία 
εκπαιδευτικών εφαρμογών και συγκεκριμένα τη δημιουργία ιστοσελίδας, τη δημιουργία κινούμενων 
εικόνων (animations), προγράμματα επεξεργασίας εικόνων, ήχου και βίντεο κ.ά. 

Με αυτόν τον τρόπο, συλλέχθηκε σταδιακά το αναγκαίο υλικό, σε μορφή κειμένου, εικόνων, 
σχεδιαγραμμάτων, βίντεο και φωτογραφιών. Το υλικό αυτό αξιολογήθηκε και περιορίστηκε σε 
εκείνο που θα ήταν χρήσιμο και θα ικανοποιούσε τους σκοπούς της συγκεκριμένης πολυμεσικής 
εφαρμογής.  
 
Οργάνωση του υλικού σε κεφάλαια και ενότητες 
 

Ακολούθησε μία πρώτη σχεδίαση των ενοτήτων της εφαρμογής και ο ανάλογος διαχωρισμός 
του υλικού. Σταδιακά, προέκυψαν οι υποενότητες και τα αντίστοιχα κεφάλαια. Κατά τη διαδικασία 
αυτή, κατασκευάστηκε το αναγκαίο υλικό, που θα ικανοποιούσε τους στόχους των ενοτήτων ενώ 
καθόλη τη διάρκεια της σχεδιάσης πραγματοποιούνταν προσθήκες και τοποποίησεις όπου 
χρειάζονταν σύμφωνα με τη κρίση της δημιουργού.  

Δημιουργήθηκαν σχεδιαγράμματα, εικόνες, εντοπίστηκαν σχετικά βίντεο και όπου ήταν 
δυνατό κατασκευάστηκαν κινούμενες εικόνες, με στόχο την καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων 
εννοιών και φαινομένων.  

 
Σχεδίαση αλληλεπίδρασης και σχεδίαση δομής λογισμικού  
 

Για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, αξιοποιήθηκε το μοντέλο της έλικας, το 
οποίο «υποστηρίζει μια εξελικτική διαδικασία δημιουργίας μιας εφαρμογής με την επαναληπτική 
εκτέλεση ενός κύκλου φάσεων. Στον κύκλο κάθε φάσης παράγεται μια ενδιάμεση έκδοση του τελικού 
προϊόντος, η οποία αξιολογείται και βελτιώνεται κατά τον επόμενο κύκλο. Η διαδικασία αυτή 
συνεχίζεται μέχρι να παραχθεί μια έκδοση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών» 
(Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ., Πιντελας Π., 2003).  

Στη φάση αυτή σχεδιάστηκε το διάγραμμα ροής και ο τρόπος πλοήγησης μέσα στην 
ιστοσελίδα, καθώς και το επίπεδο αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Συχνά βέβαια, μέχρι την τελική 
φάση ολοκλήρωσης της εφαρμογής, χρειάστηκε να επαναπροσδιοριστούν οι αρχικές προβλέψεις, 
αλλά και να γίνει μία ανάλογη αναδιάρθρωση του σχεδιασμού. 
  
Ανάπτυξη του λογισμικού  
 

Στο στάδιο της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του λογισμικού, σχεδιάστηκαν όλες οι 
επιμέρους ιστοσελίδες των ενοτήτων και των κεφαλαίων της εφαρμογής. Σε αυτές ενσωματώθηκαν 
τα κείμενα, οι εικόνες, τα βίντεο, οι ήχοι, οι κινούμενες εικόνες και γενικά όλο εκείνο το υλικό που 
είχε συλλεχθεί σε προηγούμενο στάδιο. Όπου κρινόταν αναγκαίο, αναζητήθηκε επιπρόσθετο υλικό, 
ώστε να παρουσιάζονται σφαιρικά κι ολοκληρωμένα οι συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες και να 
καλύπτονται όλοι οι σχετικοί στόχοι που είχαν τεθεί. 
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Παραγωγή του τελικού προϊόντος-μήτρας 

Αφού ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της εφαρμογής, ελέγχτηκαν όλες οι σχετικές 
υπερσυνδέσεις. Έπειτα, εγγράφηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό σε ένα USB stick και δοκιμάστηκε σε 
διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Παραγωγή συνοδευτικού εντύπου 

Στο τελευταίο στάδιο, δημιουργήθηκε ένα συνοδευτικό έντυπο, ένα απλό και εύχρηστο 
εγχειρίδιο χρήσης, για την ευκολότερη πλοήγηση στο λογισμικό και για την επίλυση τυχών 
προβλημάτων ή αποριών του χρήστη. 

6.2 Λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας 

Τα λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν στα διάφορα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης της 
εκπαιδευτικής ιστοσελίδας είναι επιγραμματικά τα παρακάτω: 

• Microsoft FrontPage (λογισμικό κατασκευής ιστοσελίδων)

• Microsoft Windows Movie Maker (λογισμικό επεξεργασίας video)

• Ulead Gif Animator (λογισμικό κατασκευής κινούμενων εικόνων)

• Ζωγραφική των Windows (λογισμικό επεξεργασίας εικόνας)

• Free YouTube Download (εφαρμογή που κατεβάζει βίντεο)

• Free YouTube to MP3 Converter (εφαρμογή που μετατρέπει

• βίντεο σε MP3)

• Free Audio Editor (πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου)

• Free Audio Converter (πρόγραμμα μετατροπής ήχου)

• Hot Potatoes (λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων κενών, σταυρόλεξων, αντιστοιχίσεων κ.ά.)

• Learning App (ιστοσελίδα δημιουργίας ασκήσεων)

• Photoshop CC (πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας-βίντεο)

• A tube catcher (εφαρμογή για την επεξεργασία και τη μετατροπή εικόνας-βιντεο)

• Gif Animator (ιστοσελίδα και εφαρμογή για τη δημιουργία κινούμενων εικόνων)

• GIMP (εφαρμογή για την επεξεργασία εικόνας)

6.3 Περιγραφή της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας 
6.3.1 Γενική περιγραφή 
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Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Σεισμοί και ηφαίστεια» χαρακτηρίζεται ως εφαρμογή 
πολυμέσων, με την έννοια ότι αποτελείται από ενσωματωμένα κείμενα, στατικές και κινούμενες 
εικόνες, ήχοι, βίντεο κ.ά. σε κόμβους συνδεδεμένους μεταξύ τους. Αυτά είναι, άλλωστε, που τη 
διαφοροποιούν από το σχολικό εγχειρίδιο.  

Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή θεωρείται και ιστοχώρος, δηλαδή μία 
συλλογή από ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο, κινούμενες εικόνες, ήχο και άλλα ψηφιακά στοιχεία, τα 
οποία φιλοξενούνται στην ίδια περιοχή (domain) του Παγκόσμιου Ιστού.  
Η δομή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ιστοσελίδας συνίσταται ένα συνδυασμό των δομών 
«γραμμική», «δέντρο» και «ιστοειδής»:  
 

• «Γραμμική», επειδή κάθε ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει 
πρόσβαση με σειριακό τρόπο, δηλαδή ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή κάθε φορά (πρώτα 
η α σελίδα, έπειτα η β κ.τ.λ.).  

• «Δέντρο», επειδή έχουν δημιουργηθεί ορισμένα κεντρικά μενού από τα οποία ο χρήστης έχει 
πρόσβαση στις επιμέρους ενότητες του λογισμικού, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πλοήγηση 
και η εύρεση των πληροφοριών που αναζητά σε αυτό.  

• «Ιστοειδής» επειδή έχουν προστεθεί σύνδεσμοι οι οποίοι μπορούν, έπειτα από την 
ενεργοποίησή τους, να μεταφέρουν το χρήστη σε οποιαδήποτε σελίδα, οποιασδήποτε 
ενότητας κρίνεται σκόπιμο από τον κατασκευαστή (και έχει σχέση με το σύνδεσμο αυτό).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ιστοσελίδα «Σεισμοί και ηφαίστεια» σχεδιάστηκε με στόχο να διευκολύνει 
και να παρωθεί το μαθητή να αλληλεπιδρά με τις πληροφορίες, να παρατηρεί, να ερμηνεύει, να 
πλοηγείται κατά βούληση, να ανακαλύπτει σταδιακά μόνος του, να διαβάζει, να παρακολουθεί 
βίντεο και κινούμενες εικόνες, να αποκτά επιπλέον πληροφορίες για ιστορικά πρόσωπα και να λύνει 
ασκήσεις. Η παρουσίαση των πληροφοριών με πολλαπλό τρόπο μετατρέπει έτσι τη μάθηση σε μια 
ενδιαφέρουσα και πιο διασκεδαστική διαδικασία για τον εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόμενο, ενώ 
συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Αναλυτικότερα, τα μέσα που αξιοποιούνται στο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι τα εξής: 
Κείμενο: Το κείμενο ήταν ο πρώτος τρόπος απεικόνισης της πληροφορίας σε υπολογιστή και 
παραμένει μέχρι σήμερα ο κυρίαρχος. Αποτελεί βασικό φορέα πληροφορίας που δεν πρέπει να 
παραμελείται σε μια εφαρμογή πολυμέσων.  

Η αδυναμία των αρχικών υπολογιστών να χειριστούν αποτελεσματικά ήχο, εικόνες και βίντεο 
καθιέρωσε το απλό κείμενο σαν το αποκλειστικό μέσο επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή.  

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, έγινε προσπάθεια ώστε τα κείμενα να είναι γραμμένα σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα (απευθύνεται άλλωστε σε παιδιά και εφήβους πρωτίστως), με κατάλληλο 
μέγεθος γραμματοσειράς ώστε να μην κουράζει τον χρήστη λαο σωστές αποστάσεις διαστημάτων 
και διάστιχου. Επίσης, επιχειρήθηκε η ύπαρξη αντίθεσης χρωμάτων, ώστε να διευκολύνεται η 
ανάγνωση. Για τον ίδιο λόγο, δεν περιλαμβάνονται κυλιόμενα κείμενα και γενικότερα οπτικά 
στοιχεία τα οποία να παρεμβάλλονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προσελκύουν άσκοπα 
την προσοχή του μαθητή. Τα στοιχεία τα οποία κρίνονται σημαντικά και καθοριστικά για τις δύο 
ενότητες εμφανίζονται σε μορφή υερσύνδεσης ώστε ο χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές. 

 Εικόνα: Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται ο όρος στατική εικόνα ή γραφικά για να 
περιγράψει ένα σχέδιο, ένα διάγραμμα, έναν πίνακα ζωγραφικής, μία φωτογραφία ή οποιαδήποτε 
άλλη εικόνα περιλαμβάνεται στις διάφορες εφαρμογές. Από την άλλη μεριά, ο όρος κινούμενη 
εικόνα αναφέρεται στην προσομοίωση κίνησης (animation) και το βίντεο.  
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Η ενσωμάτωση γραφικών σε μια εφαρμογή πολυμέσων δεν είναι απαραίτητη μόνο για την 
περιγραφή του πληροφοριακού υλικού, αλλά υποστηρίζει επιπλέον και την αλληλεπίδραση χρήστη 
– εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη εφαρμογή ενσωματώθηκαν πολλές εικόνες και 
φωτογραφίες για την πληρέστερη αναπαράσταση διαφόρων πληροφοριών.  

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα τα σχεδιαγράμματα, ενώ όπου ήταν δυνατόν 
δημιουργήθηκαν και κινούμενες εικόνες (animations), ώστε να παρουσιαστούν κάποια φαινόμενα κι 
ορισμένες έννοιες με πιο ελκυστικό και απλό τρόπο. Συγκεντρωτικά, οι εικόνες στη συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική ιστοσελίδα εξυπηρετούν τους παρακάτω στόχους:  

• Να απεικονίσουν και να αναπαραστήσουν έννοιες  

• Να προσομοιώσουν φαινόμενα  

• Να επισημάνουν και να δώσουν έμφαση σε σημαντικές πληροφορίες  

• Να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του χρήστη  

• Να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση χρήστη – εφαρμογής  

• Να εμπλουτίσουν αισθητικά την εφαρμογή  
Βίντεο: Η σχέση του βίντεο και των υπολογιστών είναι σχετικά πρόσφατη και η ενσωμάτωση 
ψηφιακού βίντεο έδωσε νέα ώθηση στις εφαρμογές πολυμέσων τα τελευταία χρόνια.  

Το βίντεο εμπλουτίζει, βελτιώνει, δραματοποιεί και προσδίδει έμφαση σε μια εφαρμογή. 
Προσθέτει ρεαλισμό, προκαλεί θετική διάθεση και συντελεί στην ενθάρρυνση του χρήστη. Για το 
λόγο αυτό, η εκπαιδευτική ιστοσελίδα « Σεισμοί και Ηφαίστεια» περιλαμβάνει αρκετά βίντεο, που 
βρέθηκαν στο διαδίκτυο και δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το διδακτικό αντικείμενο που 
κάθε φορά εξετάζεται.  

Με την προσθήκη επιλεγμένων αποσπασμάτων ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα 
κάποιες έννοιες και φαινόμενα, παρακολουθώντας το ίδιο το γεγονός και όχι μια απλή περιγραφή 
μέσω του κειμένου. Το στοιχείο του βίντεο έχει κριθεί απαραίτητο ιδίως για την ενότητα που αφορά 
στα ηφαίστεια καθως οι πλειονότητα των μαθητών ενδεχομένως να μην έχει παρευρεθεί σε κάποια 
έκρηξη ηφαιστείου. 

 Μάλιστα ο κάθε χρήστης, έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει όσες φορές θέλει, στο 
χρόνο που θέλει, άμεσα και καθαρά, καθώς και να επεξεργάζεται την πληροφορία και να εστιάζει 
το ενδιαφέρον του στα σημεία που ο ίδιος έχει ανάγκη. 

 

 
6.3.2. Θεωρίες μάθησης που αξιοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής  

Ο σχεδιασμός κάθε εκπαιδευτικού λογισμικού βασίζεται στην παιδαγωγική θεωρία που έχει 
υιοθετηθεί από τη δημιουργό του και με βάση αυτή διαμορφώνεται το περιβάλλον διεπαφής, η 
φιλοσοφία και οι δυνατότητες που παρέχει στους χρήστες του. Οι θεωρίες του συμπεριφορισμού, οι 
γνωστικές θεωρίες και οι κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις της μάθησης έχουν επιδράσει 
καταλυτικά στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.  

Μαθησιακά υπολογιστικά περιβάλλοντα με συμπεριφοριστικό χαρακτήρα εμπλέκουν τους 
μαθητές σε χαμηλού επιπέδου γνωστικές διαδικασίες. Εκπαιδευτικά λογισμικά ενταγμένα σε 
γνωστικά και κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα αυθεντικής μάθησης, προάγουν υψηλού επιπέδου 
γνωστικές διαδικασίες διερεύνησης, ανακάλυψης και κριτικής προσέγγισης της νέας γνώσης, που 
μεγιστοποιούν το μαθητικό γνωστικό κέρδος και καθιστούν τη διδασκαλία με τις Τ.Π.Ε. πιο 
αποτελεσματική. 
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  Ο πλουραλισμός πάντως των θεωριών αυτών και η διαφορετική οπτική που αντιμετωπίζουν 
το φαινόμενο της μάθησης, υποδεικνύουν ότι ακόμα και αν υπάρχουν αντίθετες απόψεις, αυτές 
μάλλον συμπληρώνουν παρά αντιτίθενται ως προς τη συγκεκριμένη οπτική, η μία την άλλη.  

Για το λόγο αυτό, στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα «Ηφαίστεια και Σεισμοί», ενσωματώθηκαν 
με διαφορετικό τρόπο και οι τρεις βασικές θεωρίες. Πιο συγκεκριμένα, μερικά από τα 
χαρακτηριστικά συμπεριφοριστικών θεωριών μάθησης που συναντώνται στο λογισμικό είναι τα 
παρακάτω:  

 
o Ο κατακερματισμός και η δόμηση της ύλης σε ενότητες, αυτές σε κεφάλαια και αυτά πάλι σε υπο-
κεφάλαια.  

o Ο σχεδιασμός συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (σύμφωνα 
με τα διδακτικά βήματα της γραμμικής οργάνωσης).  

o Η γραμμική οργάνωση των δραστηριοτήτων (ευθύγραμμος σχεδιασμός όπου οι απαντήσεις στα 
ερωτήματα δίνονται με Ναι ή Όχι) ή οι δραστηριότητες με πολλαπλές επιλογές.  
 
o Η άμεση επαλήθευση της απάντησης του μαθητή (ανατροφοδότηση) στις δραστηριότητες.  

o Η ενίσχυση της σωστής απάντησης και τα μηνύματα που εμφανίζονται για επιβράβευση ή 
αποδοκιμασία κατά την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας.  

o Η ατομική αξιολόγηση στο τέλος των δραστηριοτήτων για να εξακριβωθεί αν έχει αποκτηθεί η 
γνώση των αντικειμένων της μάθησης.  
Από την άλλη, κατά το σχεδιασμό του λογισμικού αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα και οι γνωστικές θεωρίες 
μάθησης. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του λογισμικού που βασίζονται στις θεωρίες αυτές 
παρατίθενται παρακάτω:  
o Η αυτονομία, με την οποία μπορεί να κινηθεί ο μαθητής στην εκπαιδευτική εφαρμογή.  

o Η καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή για ερμηνεία των εννοιών και των φαινομένων.  

o Η παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων των εννοιών, των σχέσεων και των φαινομένων που είναι 
υπό διαπραγμάτευση σε κάθε ενότητα (μέσα από εικόνες, βίντεο, κινούμενες εικόνες, 
σχεδιαγράμματα κ.ά.).  

o Η δυνατότητα να μελετήσει ο χρήστης οποιοδήποτε από τα επιμέρους τμήματα της ύλης και να 
δοκιμάσει τις γνώσεις του όπου αυτός κρίνει.  

o Η θεώρηση της μάθησης ως μιας ενεργής ατομικής διαδικασίας «οικοδόμησης» νοήματος μέσω 
εμπειριών (ειδικά το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ωθεί το μαθητή να διερευνά, να 
ανακαλύπτει, να κάνει υποθέσεις, τις οποίες σταδιακά επαληθεύει ή διαψεύδει και μέσα από αυτή τη 
διαδικασία να «οικοδομεί» μόνος του τη γνώση).  
 
Ταυτόχρονα, η εκπαιδευτική ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και με βάση τις αρχές των 
κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. Έτσι, διακρίνεται από κάποια ιδιαίτερα στοιχεία, όπως:  
o Η αποφυγή προκαθορισμένης σειράς παρουσίασης των εννοιών.  

o Ο καθορισμός αυθεντικών μαθησιακών στόχων, σχετικών με την καθημερινή ζωή και σε πλαίσιο 
κατανοητό για το μαθητή.  
 
Η αποφυγή της υπεραπλούστευσης μέσα από τις πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης (κείμενο, 
εικόνες, βίντεο, κινούμενες εικόνες, σχεδιαγράμματα κ.ά.) κι η αναπαράσταση της πολυπλοκότητας 
του πραγματικού κόσμου.  
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o Η επικράτηση της διαθεματικότητας που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να σχηματίσει σφαιρικές 
αναπαραστάσεις για μια συγκεκριμένη έννοια, ενώ παράλληλα να είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί 
σε διαφορετικό πλαίσιο.  

o Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και της γενικότερης κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (ειδικά το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ωθεί το μαθητή να συνεργαστεί 
με συνομηλίκους του, με ειδικούς στον τομέα, με κοινωνικούς φορείς κ.ά.).  

o Ο καθορισμός του ρόλου του δασκάλου ως διευκολυντή.  

o Η παροχή στο μαθητή της δυνατότητας αυτοαξιολόγησης (μέσα από τις δραστηριότητες).  
 

 
6.3.3. Αναλυτική παρουσίαση  

6.3.3.1. Παρουσίαση αρχικής σελίδας 

Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με μία ιεραρχία. Στην κορυφή της ιεραρχίας 
βρίσκεται η αρχική σελίδα, που αποτελεί και το πρώτο επίπεδο της δομής αυτής. (Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ιεραρχική αυτή δομή περιλαμβάνονται στο χάρτη της ιστοσελίδας.) 

Η αρχική σελίδα της εφαρμογής απεικονίζει μία σύγχρονη σχολική τάξη (βλ. Εικόνα 1). Έτσι, 
καλωσορίζεται ο χρήστης, και πληροφορείται γενικά για το θέμα της εφαρμογής. 

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα εφαρμογής 

 

Για να μεταβεί ο χρήστης σε αυτήν, πρέπει να ανοίξει το φάκελο «Ιστοσελίδα» και στη 
συνέχεια να αναζητήσει το αρχείο «index.htm». Ακολούθως, μέσα από την επιλογή «Άνοιγμα με» 
πρέπει να ορίσει ως πρόγραμμα περιήγησης web τον «Internet Explorer». Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 
«Ο Internet Explorer περιόρισε την εκτέλεση δεσμών ενεργειών ή στοιχείων ελέγχου ActiveX από 
αυτήν την ιστοσελίδα», τότε ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει στην επιλογή «Αποδοχή 
αποκλεισμένου περιεχομένου», ώστε να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα και χωρίς περιορισμούς το 
περιβάλλον της εφαρμογής (βλ. Εικόνα 2). 

Εικόνα 2. Αποδοχή αποκλεισμένου περιεχομένου 
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Κάθε μία από τις κινούμενες εικόνες που περιλαμβάνονται στην αρχική σελίδα, αποτελεί κι 
ένα κουμπί - υπερσύνδεσμο. Εάν ο χρήστης μεταβεί με τον κέρσορα πάνω από κάποιο από αυτά τα 
κουμπιά, ο κέρσορας μετατρέπεται αυτόματα σε χεράκι και εμφανίζεται μία συμβουλή οθόνης, που 
υποδεικνύει στο χρήστη τον προορισμό του υπερσυνδέσμου 

Για να μεταβεί ο χρήστης στις παραπάνω ενότητες, θα πρέπει να επιλέξει τις αντίστοιχες 
εικόνες-κουμπιά. ύλη που διαπραγματεύεται το λογισμικό είναι χωρισμένη σε τρεις βασικές 
ενότητες: Τα ιστορικά στοιχεία, τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Οι τρεις αυτές ενότητες  
πλαισιώνονται από άλλες 6 ενότητες: τις δραστηριότητες, την επικοινωνία, τη βοήθεια, το χάρτη 
πλοήγησης, τον οδηγό πλοήγησης και την βιβλιογραφία. 
 Κάθε μία ενότητα χωρίζεται σε υποενότητες ώστε να δομηθούν καλύτερα οι πληροφορίες 
που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα και να διευκολύνεται ο χρήστης στην πλοήγηση και την 
κατανόηση του συγκεκριμένου θέματος. 
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6.3.3.2. Γενικές οδηγίες που αφορούν όλες τις σελίδες της πολυμεσικής εφαρμογής 

Σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρου υπάρχουν κάποια κουμπιά, ώστε να διευκολύνουν την πλοήγηση 
του χρήστη. Τα κουμπιά αυτά ακολουθούν παρακάτω: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.3. Παρουσίαση διδακτικής 
ενότητας Ιστορικά στοιχεία 

Όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στα Ιστορικά στοιχεία, τότε θα μεταφερθεί στην 
παρακάτω αρχική σελίδα. Απο εδώ μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω υποενότητες που 
βρίσκονται στον πίνακα ανακοινώσεων για να ενημερωθεί για την συγκεκριμένη θεματική (βλ. 
Εικόνα 3). Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει από τη στήλη που βρίσκεται αριστερά 

 

Σε όποιο σημείο της εφαρμογής βρίσκεται ο 
χρήστης, έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στην 
αρχική σελίδα άμεσα και γρήγορα, πατώντας το 
κουμπί «Kεντρική» που υπάρχει στην οριζόντια 
γραμμή περιήγησης όλων των σελίδων 

Αν ο χρήστης έχει μεταφερθεί στα κατώτατα 
επίπεδα της ιεραρχικής δομής του ιστοχώρου, 
μπορεί να πατήσει το κουμπί «Επάνω», που 
εμφανίζεται πάντα πρώτο στην οριζόντια 
γραμμή περιήγησης των σχετικών σελίδων, 
ώστε να μεταβεί στη γονική σελίδα. 

Σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρου με μεγάλη 
έκταση, υπάρχει κάτω δεξιά ένα βελάκι. 
Πατώντας στο βελάκι αυτό, ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να μεταβεί στην αρχή της εκάστοτε 
σελίδας. 

Σε κάποιες ιστοσελίδες υπάρχει το διπλανό 
κινούμενο εικονίδιο που παραπέμπει τον 
χρήστη σε μελέτη υλικού για περαιτέρω 
γνώσεις. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι εικόνα, 
κείμενο, βίντεο ή συνδυασμός των παραπάνω. 

Ορισμένες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν  κάποια 
σχετικά βίντεο. Για να παρακολουθήσει ο 
αναγνώστης τα βίντεο αυτά, θα πρέπει να πατήσει 
το μπλέ κουμπί που βρίσκεται κάτω αριστερά του 
βίντεο. Μπορεί ακόμη να σταματήσει την 
αναπαραγωγή του με το διπλανό κουμπί και να 
αυξομειώσει την ένταση του ήχου από τα 
αντίστοιχα κουμπία, κατω δεξιά. 
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    Εικόνα 3. Ιστορικά στοιχεία 

Αν κάνει κλικ στο κουμπί- υπερσύνδεσμο ιστορική αναδρομή θα βρεθεί στην παρακάτω 
σελίδα όπου βρίσκονται οι βιογραφίες Αρχαίων΄Ελλήνων που έχουν ασχοληθεί με την εξήγηση των 
φαινομένων των σεισμών, ένα χρονολόγιο με τα βασικά επιτευγματα στο χώρο της σεισμολογίας και 
πληροφορίες για την κλίμακα Ρίχτερ και τις βαθμίδες (βλ. Εικόνα 4).  

 

 

Εικόνα 4. Ιστορική αναδρομή 

Σε αυτήν την ενότητα συναντώνται και υπο-κεφάλαια των υποενότητων κατά τα οποία 
παρουσιάζονται ορισμένες βιογραφίες σπουδαίων Ελλήνων και μη που ασχολήθηκαν με την 
εξήγηση του φαινομένου του σεισμού (βλ. Εικόνα 5). 

Οι βιογραφίες εμφανίζονται αν ο χρήστης κάνει κλικ στα ονόματά τους που βρίσκονται αριστερά 
στο κατακόρυφο μενού ή πάνω στις εικόνες των προσώπων όως εμφανίζονται στη σελίδα της 
Ιστορικής αναδρομής 
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 Εικόνα 5. Κατακόρυφο μενού 

  

Παρακάτω φαίνεται ως παράδειγμα μία από τις βιογραφίες, συγκεκριμένα η βιογραφία του 
Πυθαγόρα. Σε παρόμοιο περιβάλλον συναντάμε και τις υπόλοιπες βιογραφίες καθώς όλες 
συνιστώνται από κείμενο και εικόνες (βλ. Εικόνα 6). 

 

   Εικόνα 6. Η βιογραφία του Πυθαγόρα 

 

Επιστρέφοντας και πάλι στην γονική εικόνα, αν ο χρήστης επιλέξει να ενημερωθεί για του μύθους 
των ηφαιστείων και των σεισμών από όλο τον κόσμο θα μεταβεί στην ιστοσελίδα που βρίσκεται 
παρακάτω. Από εδω μπορεί να επιλέξει αν θέλει να ενημερωθεί για μύθους από την Ευρώπη ή από 
τον Υπόλοιπο κόσμο επιλέγοντας αντίστοιχα έναν από τους δύο μαθητές. Εναλλακτικά μπορεί να 
επιλέξει από τη στήλη που βρίσκεται αριστερά (βλ. Εικόνα 7). 

 

Κατακόρυφο μενού 
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    Εικόνα 7. Μύθοι 

 

Αν o χρήστης κάνει κλικ στην μαθήτρια που αντιπροσωπεύει τους μύθους από την Ευρώπη θα βρεθεί 
στην παρακάτω ιστοσελίδα (βλ. Εικόνα 8) 

 

 
    Εικόνα 8. Ευρώπη 

Αντίθετα αν κάνει κλικ στο μαθητή που βρίσκεται δεξιά, θα μεταφερθεί στον παρακάτω παγκόσμιο 
χάρτη ο οποιος πάνω του έχει πινέζες. Ο χρήστης επιλέγει για ποιον μύθο έπιθυμεί να διαβάσει 
κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη πινέζα. Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει από την αριστερή στήλη 
(βλ. Εικόνα 9) 
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    Εικόνα 9. Παγκόσμιος χάρτης 

Παρακάτω φαίνεται ως παράδειγμα ένας από τους μύθους, συγκεκριμένα από την χώρα της 
Ιαπωνίας. Σε παρόμοιο περιβάλλον συναντάμε και τους  υπόλοιπους μύθους καθώς όλες 
αποτελούνται από κείμενο και εικόνες (βλ Εικόνα 10) 

 

    Εικόνα 10. Ιαπωνία 

Επιστρέφοντας στη γονική σελίδα των Ιστορικών στοιχείων, αν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί- 
υπερσύνδεσμο Το πρώτο σεισμοσκόπιο θα μεταβεί στην παρακάτω ιστοσελίδα όπου θα ενημερωθεί 
για τη βιογραφία του Κινέζου που το κατασκεύασε και πληροφορίες για το πώς λειτουργούσε η 
συγκεκριμένη κατασκευή (βλ. Εικόνα 11). 
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    Εικόνα 11. Το πρώτο σεισμοσκόπιο 

 

Η τελευταία υποενότητα των ιστορικών στοιχείων είναι οι ιστορικοί σεισμοί. Αν ο χρήστης κάνει 
κλικ στο κουμπί υπερσύνδεσμο που αντιστοιχεί στην ενότητα αυτή θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (βλ. Εικόνα 12) 

    Εικόνα 12. Ιστορικοί σεισμοί 
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6.3.3.4. Παρουσίαση διδακτικής ενότητας Σεισμοί 

 Όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στην ενότητα Σεισμοί, τότε θα μεταφερθεί 
στην παρακάτω αρχική σελίδα. Σε αυτή τη σελίδα συναντάει ένα ευχαριστο περιβάλλον : δύο 
μαθητές πάνω από τους οποίους υπάρχουν συννεφάκια καθένα από τα οποία αποτελεί και μία υπό- 
ενότητα. Απο εδώ μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω υποενότητες για να ενημερωθεί για την 
συγκεκριμένη θεματική (βλ. Εικόνα 13). Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει από τη στήλη που 
βρίσκεται αριστερά. 

 

 

    Εικόνα 13. Σεισμοί 

 

 

Αν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί- υπερσύνδεσμο η δομή της γης, θα βρεθεί στην 
παρακάτω σελίδα όπου βρίσκονται όλες οι πληροφορίες για την δομή της γης και για την κίνηση των 
λιθοσφαιρικών πλακών, που αποτελεί βασικό κεφάλαιο για την κατανόηση του φαινομένου του 
σεισμού. Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης θα συναντήσει κείμενο, κινούμενες  και μη εικόνες. Όλα αυτά 
τα στοιχεία είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να τον εισάγουν στο θέμα. (βλ. Εικόνα 14) 
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    Εικόνα 14. Η δομή της γης 

 

 

 

 

 

Η υποενότητα που ακολουθεί είναι η κυριότερη του κεφαλαίου καθώς ο μαθητής είσαγεται 
στο θέμα αφου έχει προετοιμαστεί από την προηγούμενη ενότητα και ενημερώνεται για το 
φαινόμενο (βλ. Εικόνα 15) 
     

 

Εικόνα 15. Τι είναι ο σεισμός. 

 

Η επόμενη σελίδα στην οποία μπορεί να περιηγηθεί ο μαθητής αφορά στους μετρητές των 
σεισμών. Εδώ γίνεται μία ιστορική ανασκόπηση των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
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μέτρηση των σεισμών και παράλληλα μία μεταξύ τους σύγκριση ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν 
περισσότερο τις διαφορές τους. (βλ. Εικόνα 16) 

Εικόνα 16. Μετρήτες σεισμών 

Ακόμη το συγκεκριμένο κεφάλαιο εμπεριέχει και υποενότητα αφιερωμένη στην αντισεισμική 
προστασία. Καθώς ζούμε σε μία χώρα με έντονη σεισμική δράση είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε πώς 
να προστατευθούμε. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν δίνονται συμβουλές τόσο κατά τη διάρκεια του 
σεισμού όσο και το διαστημα που προηγείται και έπεται του σεισμού.  

Οι συμβουλές αυτές συνοδεύονται από εικόνες, οι οποίες μετατρέπουν το περιβάλλον σε 
πιο φιλικό για τους χρήστες.(βλ. Εικόνα 17) 

Εικόνα 17. Αντισεισμική προστασία 

Ακόμη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο  γίνεται νύξη και για το φαινόμενο που αφορά στα 
θαλάσσια σεισμικά κύματα ή αλλιώς τσουνάμι. Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω για τα 
κύματα αυτά, αν επιλέξει το αντίστοιχο συννεφάκι- υπερσύνδεσμο.  

Το κεφάλαιο περιλάμβάνει τόσο κινούμενες όσο και στατικές εικόνες ώστε το φαινόμενο να γίνει 
πιο κατανοητό στους μαθητές. (βλ. Εικόνα 18) 
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    Εικόνα 18. Τσουνάμι 

Τέλος στη ενότητα των σεισμών απαντάται η υποενότητα η οποίασυνδέεται με την πρόβλεψη των 
σεισμών. Για να ενημερώθει ο χρήστης για την πρόγνωση, επιλέγει το συννεφάκι- υπερσύνδεσμο 
που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο αυτό. (βλ Εικόνα 19) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Εικόνα 19. Πρόβλεψη σεισμών. 
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6.3.3.5. Παρουσίαση διδακτικής ενότητας Ηφαίστεια 

Όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στην ενότητα Ηφαίστεια, τότε θα μεταφερθεί στην 
παρακάτω αρχική σελίδα. Σε αυτή τη σελίδα συναντάει ένα ευχαριστο περιβάλλον : δύο μαθητές 
πάνω από τους οποίους υπάρχουν συννεφάκια καθένα από τα οποία αποτελεί και μία υπό- ενότητα. 
Απο εδώ μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω υποενότητες για να ενημερωθεί για την 
συγκεκριμένη θεματική (βλ. Εικόνα 20). Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει από τη στήλη που 
βρίσκεται αριστερά.  

Εικόνα 20. Ηφαίστεια 

Από την παραπάνω αρχική εικόνα , αν ο χρήστη επιλέξει το συννεφακι-υπερσύνδεσμο τι 
είναι το ηφαίστειο θα μεταφερθεί στην στην παρακάτω σελίδα όπου θα ενημερωθεί για το εξίσου 
κύριο θέμα της εκπαιδευτικής ιστοσελίδα, δηλαδή τα Ηφαίστεια. (βλ. Εικόνα 21) 

   Εικόνα 21. Τι είναι το ηφαίστειο 
 

 

Αν επιλέξει την ενότητα Δομή ηφαιστείου, μεταφέρεται στο παρακάτω περιβάλλον (βλ. 
Εικόνα 22).  Εδώ παρουσιάζεται η δομή του ηφαιστείου, τα διαφορετικά είδη ηφαιστείων. Η 
παρουσίαση της θεωρίας συνοδεύεται από στατικές και κινούμενες εικόνες, και βίντεο ώστε να 
γίνεται πιο κατανοήτη στους χρήστες. Επιπλέον αν ο χρήστης κάνει κλικ στις εικόνες-
υερσυνδέσμους ή στη στήλη ου βρίσκεται αριστερά θα ενημερωθεί περαιτέρω 
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για τα διαφορετικά είδη των ηφαιστείων. (βλ. Εικόνα 23) 

Εικόνα 22. Δομή ηφαιστείου 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23.Είδη ηφαιστείων- Κώνος Σκωρίων 

 

Η υπο-ενότητα που ακολουθεί σχετίζεται τις θετικές επιδράσεις και τις αρνητικές επιτώσεις 
που έχουν οι πιθανές εκρήξεις των ηφαιστείων στις γύρω περιοχές. (βλ Εικόνα 24) 
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 Εικόνα 24. Επιπτώσεις Ηφαιστείων 

Ακολουθεί ενότητα για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση πιθανής 
έκρηξης ηφαιστείου ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν πώς να προστατευθούν από το φαινόμενο αυτό. 
(βλ Εικόνα 25) και ενότητα αφιερωμένη σε Ιστορικές εκρήξεις όπως του, ηφαιστείου της 
Σαντορίνης, του Κρακατάου, της Αγίας Ελένης κ.α. αρκεί ο χρήστης να επίλέξει την αντίστοιχει 
εικόνα ή να πλοηγηθεί απο την αριστερή στήλη ώστε να ενημερωθεί για τις εκρηξεις. (Βλ. Εικόνα 
26, Εικόνα 27) 

 
 

   
 

 Εικόνα 25. Μέτρα Προστασίας 

 

    Εικόνα 26. Ιστορικές Εκρήξεις 
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                                  Εικόνα 27. Ιστορική Έκρηξη στη Σαντορίνη 
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6.3.3.6 Παρουσίαση των βοηθητικών ενοτήτων 

Εκτός από τις βασικές υποενότητες της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, έχουν δημιουργηθεί και 
ορισμένες βοηθητικές, οι οποίες πλαισιώνουν και διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αν ο χρήστης επιλέξει από την κεντρική σελίδα το κουμπι-υπερσύνδεσμο «Βιβλιογραφία», 
θα μεταβεί στην παρακάτω υποενότητα όπου θα εντοπίσει τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή της ιστοσελίδας. Ανάμεσα στις πηγές μπορεί να βρεί βιβλία σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή καθώς και ιστοσελίδες (βλ. Εικόνα 28) 

  Εικόνα 28. Βιβλιογραφία 

Η επόμενη βοηθητική ενότητα είναι η «Βοήθεια». Σκοπός της ενότητας αυτής είναι και πάλι 
η διευκόλυνση του χρήστη. Εδώ ο χρήστης ανατρέχει όποτε έχει κάποια απορία ή άγνωστη λέξη, 
σχετική με το θέμα. Υπάρχει στην κορυφή μια αλφαβήτα, και πατώντας σε κάποιο γράμμα της ο 
χρήστης μεταφέρεται σε όλες τις λέξεις που ξεκινάνε από το γράμμα αυτό.  Έτσι η αναζήτηση γίνεται 
εύκολη και γρήγορη (Βλ. Εικόνα 29) 

Εικόνα 29. Βοήθεια 
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Ακόμη μία ενότητα πολύ σημαντική για την ιστοσελίδα αποτελεί αυτή των 
«Δραστηριοτήτων». Στην ενότητα αυτή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει τις γνώσεις του και το επίπεδό 
του. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες, όπως σταυρόλεξα, ερωτήσεις σωστού- λάθους, ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών κ.ά., οι οποίες διορθώνονται άμεσα, ώστε ο χρήστης να κατανοήσει τα λάθη 
του και τις αδυναμίες του. Θεωρούνται διασκεδαστικές, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν άμεση 
ανατροφοδότηση για τον χρήστη (Βλ. Εικόνα 30). Οι δραστηριότητες είναι χωρισμένες σε 
κατηγορίες ενώ κάποιες από αυτές απαιτούν συνδυασμό γνώσεων . Για την κατασκευή τους 
χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή HotPotatoes και η ιστοσελίδα learningapp 

   Εικόνα 30. Δραστηριότητες 

 

   Εικόνα 31. Δραστηριότητα-Παράδειγμα 
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Ακόμη υπάρχει υποενότητα που στοχεύει στην επεξήγηση της δομής της ιστοσελίδας. Η 
ενότητα αυτή είναι ο «Οδηγός πλοήγησης» και την επισκέπτεται ο χρήστης ώστε να ενημερωθεί 
περιληπτικά για το περιεχόμενο της κάθε σελίδας (Βλ. Εικόνα 32) . Αν επιθυμεί την σχηματική 
αναπαράσταση της ιστοσελίδας μπορεί να επισκεφθεί την υποενότητα «Χάρτης». Η ενότητα αυτή, 
δηλαδή ο χάρτης κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τον χρήστη, ώστε να περιηγηθεί εύκολα και γρήγορα 
σε όποια ενότητα ή υποενότητα ο ίδιος θέλει, χωρίς να χρειάζεται να ψάξει και να χάσει χρόνο (Βλ. 
Εικόνα 33). 

     

 

 

 

 

 

Εικόνα 32. Οδηγός Πλοήγησης 

 

 

      Εικόνα 33. Χάρτης 

Τέλος υπάρχει η δυνατοτήτας της επικοινωνίας με τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας. Ο 
χρήστης επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο «Επικοινωνία» δύναται να σχολιάσει, να εκφράσει τα 
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παράπονά του, τις υποδείξεις του και τις προτάσεις του για βελτίωση, όσον αφορά το βασικό θέμα 
και τις επιμέρους ενότητες (Βλ. Εικόνα 34. Επικοινωνία) 

 

     Εικόνα 34. Επικοινωνία 

 

7.Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 
7.1 Μεθοδολογία της έρευνας 

Το τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά στην αξιολόγηση της πολυμεσικής εφαρμογής. Η 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν μικρής κλίμακας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη 
προσπάθεια αξιολόγησης της εφαρμογής βασισμένη σε αρχές που πρέπει να διέπουν μια έγκυρη 
αξιολόγηση και ικανή να εξάγει γενικεύσιμα συμπεράσματα.  
Το δείγμα αποτέλεσαν 40 προπτυχιακοί φοιτητές  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποιοι επιλέχθηκαν τυχαία κατά την παρακολούθηση 
του σεμιναρίου με θέμα «Ηλεκτρονικό γραφείο», το οποίο πραγματοποιείται σε εργαστήριο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. 

7.2 Στάδιο πρώτο 

Η έρευνα έγινε σε δύο τμήματα των 20 ατόμων. Οι πρώτοι 20 φοιτητές διδάχθηκαν τις 
βασικές ενότητες της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας χωρίς όμως να αξιοποιηθεί η ίδια στη εκπαιδευτική 
διαδικασία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μία συμβατική διδασκαλία με τη χρήση ενός πίνακα. 
Η διδασκαλία διήρκησε περίπου μία ώρα . Αφου ολοκληρώθηκε η διδασκαλία, δόθηκε στους 
φοιτητές ένα ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) στο οποίο, σε πρώτη φάση, απάντησαν τις ερωτήσεις 
κατανόησης. Έπειτα έγινε μία σύντομη παρουσίαση της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας  και 
αλληλεπίδρασαν με αυτό για ακόμη 15 λεπτά. Τέλος τούς ζητήθηκε να συμπληρώσουν και τις 
υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούσαν στη δομή του ερωτηματολογίου. 

7.3 Στάδιο δεύτερο 

Στο δεύτερο τμήμα ακολουθήθηκε διαφορετική διαδικασία. Συγκεκριμένα οι φοιτητές 
παρακολούθησαν μία διδασκαλία με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας. Στην αρχή έγινε μία 
σύντομη παρουσίαση της ιστοσελίδας, των βασικών και βοηθητικών σελίδων καθώς και των 
δραστηριοτήτων της ιστοσελίδας. Αυτό έγινε σκόπιμα, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τη δομή 
και τον τρόπο λειτουργίας από μόνοι τους, με μικρή εξωτερική βοήθεια από τη δημιουργό της 
ιστοσελίδας. Άλλωστε η ιστοσελίδα είναι κατασκευασμένη ώστε να μπορεί ο κάθε χρηστης να 
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ασχοληθεί με αυτή χωρίς την καθοδήγηση κάποιου, παραμόνο αξιοποιώντας τις οδηγίες της 
υποσελίδας της πλοήγησης . Οι φοιτητές αφού αλληλεπίδρασαν με το εκπαιδευτικό λογισμικό για 
μία ώρα, στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν το  ίδιο ερωτηματολόγιο που απάντησαν και οι 
προηγούμενοι 20 φοιτητές.  

 

7.4 Το ερωτηματολόγιο 

 Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και στόχευε στη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δομή της εφαρμογής και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ήταν 
ανώνυμο ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα που συνδέεται με την ανωνυμία και αποτελούνταν από 
δύο μέρη: 

o Το πρώτο αναφερόταν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας 
o Το δεύτερο αφορούσε στο περιεχόμενο της της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας και αποτελούνταν 

από ασκήσεις Φυσικής σχετικές με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 
7.5 Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι απαντήσεις των φοιτητών φαίνονται στα παρακάτω γραφήματα. Αρχικά, θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου που αφορούν στην 
αξιολόγηση του λογισμικού. 

 Έπειτα θα παρουσιαστούν γραφήματα με τις απαντήσεις των φοιτητών στο δεύτερο μέρος 
του ερωτηματολογίου που αφορά στις ερωτήσεις Φυσικής. Το πρώτο σε σειρά γράφημα αναφέρεται 
στα αποτελέσματα της πρώτης διδασκαλίας (χώρις την χρήση εκπαιδευτικής ιστοσελίδας ) ενώ το 
δεύτερο στη διδασκαλία στην οποία αξιοποιήθηκε η εκπαιδευτική ιστοσελίδα. 
 
 
Α μέρος ερωτηματολογίου (αξιολόγηση του λογισμικού) 
 
Ερώτηση 1: «Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το εικονικό περιβάλλον του Ηλεκτρονικού 
υπολογιστή να κατανοήσετε καλύτερα τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα;» 
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα οι περισσότεροι από τους φοιτητές θεωρούν ότι το 
εικονικό περιβάλλον τους βοήθησε πολύ να κατανοήσουν την ενότητα. Υπήρξε σημαντικός αριθμός 
φοιτητών που απάντησαν «αρκετά». Συγκεκριμένα κανένας από τους φοιτητές δεν απάντησε στη 
συγκεκριμένη ερώτηση «λίγο» ή «καθόλου», 19 φοιτητές απάντησαν «αρκετά» και 21 φοιτητές 
απάντησαν «πολύ». Η άποψη των μελλοντικών εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση 
του υλικού είναι πολύ ενθαρρυντική, καθώς δείχνει ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει απλή 
γλώσσα γραφής, έχει επεξηγηματικά σχόλια σε δύσκολα σημεία και τονίζει σημαντικές έννοιες και 
σημεία με πλαίσια ή έντονη γραφή, γεγονός που το καθιστά βοηθητικό στην κατανόηση της 
συγκεκριμένης ενότητας. 

Ερώτηση 2: «Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους 
της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;» 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται καλύτερα στους 
στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;» είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
φοιτητών απάντησαν «πολύ». Ενώ  εξίσου μεγάλο ποσοστό απάντησε αρκετά. Συγκεκριμένα το 
52,5%, δηλαδή 21 φοιτητές, απάντησαν «πολύ» ενώ το 42,5%, δηλαδή 17 φοιτητές, απάντησαν ότι αυτή η 
διδασκαλία μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό. Μόλις 2 φοιτητές, δηλαδή το 5% του δείγματος απάντησε «λίγο» ενώ κάνενας από 
τους φοιτητές δεν απάντησε η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ δεν  ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους 
της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας. 

Ερώτηση 3 « «Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε ενδιαφέρουσα την εμπειρία που 
αποκτήσατε με την διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ;» 

0%
5%

42,50%

52,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Ερώτηση 2:«Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται καλύτερα 
στους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;»
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Όπως φαίνεται και  στο παραπάνω  γράφημα, στην ερώτηση αυτή, πάνω από τους μισούς 
φοιτητές, απάντησαν ότι τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία που απέκτησαν η με τη 
διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ. Επιπλέον το 40% των φοιτητών , δηλαδή 16 φοιτητές, βρήκαν αρκετά 
ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη διδασκαλία, ενώ μόλις 2 φοιτητές, δηλαδή το 5% του δειγματος,  
στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν «λίγο». 

 

Ερώτηση 4 : «Σαν μελλοντικοί δάσκαλοι, σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιούσατε στις διδασκαλίες σας 
ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα;» 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου το 32,5% των φοιτητών 
απάντησε ότι θα χρησιμοποιούσε «πολύ» στις διδασκαλίες του ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα. Πιο 
αναλυτικά, 13 φοιτητές στους 40 απάντησαν «πολύ» στην συγκεκριμένη ερώτηση και 27 «αρκετά». 
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Ερώτηση 4 Σαν μελλοντικοί δάσκαλοι σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιούσατε 
στις διδασκαλίες σας ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα;
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Β’ μέρος ερωτηματολογίου (Ασκήσεις) 

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν γραφήματα που αναπαριστούν αποτελέσματα από τις 
δύο διδασκαλίες. Η πρώτη διδασκαλία όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, πραγματοποιήθηκε με 
τη χρήση πίνακα ενώ η δεύτερη με τη χρήση του λογισμικού.  

Ερώτηση 1 «Ποια είναι η σύσταση της γης; Συμπληρώστε τα κένα στην παρακάτω εικόνα»  

Διδασκαλία 1η  

 

 

    Διδασκαλία 2η  

 

Είναι φανέρο ότι στην πρώτη διδασκαλία οι φοιτητές που απάντησαν σωστά τη συγκεκριμένη 
ερώτηση ήταν 6, ενώ αυτοί που απάντησαν λάθος ήταν 14. Στην επόμενη διδασκαλία , η οποία 
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Συγκεκριμένα,  
το 60% των φοιτητών, δηλαδή οι διπλάσιοι φοιτητές σε σχέση με την πρώτη διδασκαλία, απάντησαν 
σωστά στην ερώτηση, ενώ μόλις 8 φοιτητές απάντησαν λάθος. Μέσα από την εφαρμόγη και από 
παρακολούθηση κινούμενων εικόνων, οι φοιτητές κατάφεραν να κατανοήσουν και να αφοιμοιώσουν 
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Ερώτηση 1: Ποιά είναι η σύσταση της γης; Συμπληρώστε τα κενά στην 
παρακάτω εικόνα
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σε μεγαλύτερο βαθμό ποια είναι η σύσταση της γης, γεγονός που αποτυπώνεται και στα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.  

 

Ερώτηση 2 « Από τι προκύπτει η ορογένεση;»  

    Διδασκαλία 1η 

 

     

 

 

 

 

Διδασκαλία 2η  
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Στη δεύτερη ερώτηση και πάλι βλέπουμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές της πρώτης 
διδασκαλίας απάντησαν λάθος στην ερώτηση αυτή, ενώ στη δευτερη διδασκαλία τα ποσοστά 
αλλάζουν σημαντικά. Συγκεκριμένα οι φοιτητές που απάντησαν σωστά στην πρώτη διδασκαλία ήταν 
8 (το 40% ) και λάθος οι 12 ( το 60 %). Αντιθέτως στη δεύτερη διδασκαλία το 85% των φοιτητών 
απάντησαν σωστά ενώ το 15% λάθος. Το αποτέλεσμα της δεύτερης διδασκαλίας δικαιολογείται 
καθώς μέσα στο λογισμικό υπάρχουν βίντεο και κινούμενες εικόνες που παρουσιάζουν την 
ορογένεση και πώς προκύπτει. 

Ερώτηση 3 «Κατά την απομάκρυνση των πλακών, τι παρατηρείται σχετικά με το φλοιό της γης;» 

Διδασκαλία 1η 

Διδασκαλία 2η 
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Στην ερώτηση αυτή, είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι στη συμβατική διδασκαλία το 
35% των φοιτητών απάντησαν σωστά σε αντίθεση με την επόμενη διδασκαλία, που παρατηρείται 
ότι πάνω από τους μισούς φοιτητές απάντησαν σωστά. (το 55% των φοιτητών ). Όπως και στην 
ερώτηση 3, η οποία είναι ίδια λογικής με την ερώτηση 4, οι φοιτητές στην δευτερη διδασκαλία 
φαίνεται ότι απάντησαν σωστά, στηριζόμενοι στις κινούμενες εικόνες και τα βίντεο , τα οποία 
παρούσιάζουν ξεκάθαρα τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών βοηθώντας τους φοιτητές να τις 
κατανοήσουν καλύτερα.  

 

Ερώτηση 4 « Ανάμεσα σε δύο σεισμούς με το ίδιο μέγεθος αλλά που ο ένας συμβαίνει στην επιφάνεια 
και ο άλλος σε βάθος 100 χλμ., ποιος είναι πιο καταστροφικός;» 

Διδασκαλία 1η  
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συμβαίνει στην επιφάνεια και ο άλλος σε βάθος 100 χλμ., ποιος είναι πιο 

καταστροφικός;



[56] 
 

 

 

Διδασκαλία 2η 

 

Στην παραπάνω ερώτηση διακρίνεται σημαντική διαφορά μεταξύ των σωστών απαντήσεων 
στις δύο διδασκαλίες. Στην πρώτη διδασκαλία το 30% των φοιτητών απάντησε σωστά δηλαδή 6 
φοιτητές , ενώ το 70% των φοιτητών (14 φοιτητές)  απάντησαν λάθος. Αντιθέτως φαίνεται ότι στη 
δευτερη διδασκαλία ηεκπαιδευτική ιστοσελίδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τις απαντήσεις των 
φοιτητών, καθώς το 90% από εκείνους (δηλαδή 18 φοιτητές) απάντησαν σωστά και μόλις 2 φοιτητές 
απάντησαν λάθος.  

Ερώτηση 5 «Εγκάρσια είναι τα κύματα στα οποία τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται …. στη 
διεύθυνση διάδοσης του κύματος» 

Διδασκαλία 1η  
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συμβαίνει στην επιφάνεια και ο άλλος σε βάθος 100 χλμ., ποιος είναι πιο 

καταστροφικός;
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Διδασκαλία 2η 

 

 

Ερμηνεύοντας τα παραπάνω γραφήματα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι και η ερώτηση 5 
δυσκόλεψε αρκετά τους φοιτητές. Συγκεκριμένα στην πρώτη διδασκαλία , όπου η συγκεκριμένη 
ερώτηση αναλύθηκε με τη βοήθεια ενός σχολικού πίνακα 8 φοιτητές μόνο απάντησαν σωστα. Σε 
αντίθεση με την διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας όπου το 85% των φοιτητών, 
δηλαδη 17 φοιτητές απάντησαν σωστα ενώ μόλις τρεις φοιτητές επέλεξαν τις λανθασμένες 
απαντήσεις.  

Ερώτηση 6 «: Ποιά κύματα φτάνουν πρώτα στο σεισμολογικό σταθμό ;» 

Διδασκαλία 1η  
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Διδασκαλία 2η 

 

Στην ερώτηση 6 είναι εμφανές ότι οι φοιτητές δυσκολευτηκαν .Πιο αναλυτικά μόνο 4 
φοιτητές (20% ) απάντησαν σωστά στην πρώτη διδασκαλία ενώ 16 φοιτητές απάντησαν λάθος. 
Αντίθετα φοιτητές μετά από την αλληλεπίδραση που είχαν με την εκπαιδευτική ιστοσελίδα φαίνεται 
ότι 13 φοιτητές απάντησαν σωστα ενώ μόλις 7 φοιτητές απάντησαν λάθος. Σε ό,τι αφορά στις 
ερωτήσεις 5 και 6  οι φοιτητές της δεύτερης διδασκαλίας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
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εικόνες με αναπαράστασεις των κινήσεων των κυμάτων, γεγονός που τους βοήθησε να κατανοήσουν 
καλύτερα και είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα χαρακτηριστικά των κυμάτων. 

Ερώτηση 7 « Τι συμβαίνει κατά τη σύγκλιση μίας ωκεάνιας και μίας ηπειρωτικής πλάκας;» 

Διδασκαλία 1η 

Διδασκαλία 2η
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Στο γραφήματα που προέκυψαν από την ερώτηση 7 βλέπουμε ότι  οι φοιτητές που 
αλληλεπίδρασαν με την ιστοσελίδα απάντησαν σωστά σε μεγαλύτερο ποσοστό. Συγκεκριμένα από 
τους φοιτητές που συμμετείχαν στην πρώτη διδασκαλία , μόνο το 25% απάντησε σωστά ενώ το 75% 
απάντησε λάθος. Σχεδόν αντίστροφα ήταν τα ποσοστά στη δεύτερη διδασκαλία καθώς 70% των 
φοιτητών απάντησαν σωστά ενώ 30% λάθος στην ερώτηση αυτή.  

Ερώτηση 8 «Που εντοπίζουμε ηφαίστεια;» 

 Διδασκαλία 1η  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδασκαλία 2η 
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Αναλύοντας τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου για την ερώτηση 8 παρατηρούμε ότι στην 
πρώτη διδασκαλία οι μισοί φοιτητές απάντησαν σωστα. Παρολαυτά στην δεύτερη διδασκαλία 6 
φοιτητές επιπλέον σε σχέση με την πρώτη διδασκαλία κατανόησαν ότι τα ηφαίστεια δεν εντοπίζονται 
μόνο στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών αλλά και ενδοπλακικά, μετά από παρακαλούθηση 
κινούμενων εικόνων που υπάρχουν μέσα στην ιστοσελίδα. Έτσι λοιπόν το 80% των φοιτητών 
απάντησαν σωστά στη δεύτερη διδασκαλία ενώ μόλις το 20% δηλαδή 4 φοιτητές απάντησαν λάθος. 

Ερώτηση 9 «Πώς ονομάζεται το ηφαιστειακό υλικό που βρίσκεται μέσα στο μαγματικό θάλαμο;» 
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Διδασκαλία 2η 

 

Στην ερώτηση αυτή, στη συμβατική διδασκαλία 9 φοιτητές δηλαδή το 45% απάντησε σωστά 
στην πρώτη διδασκαλία ένω 11 φοιτητές δηλαδή το 55% απάντησε λάθος. Αντίθετα στην δευτέρη 
διδασκαλία το 70% των φοιτητών κατανόησαν τη διαφορά της λάβας από το μάγμα μέσα από 
παρακολούθηση βίντεο, με αποτέλεσμα να απαντήσουν σωστά στην συγκεκριμένη ερώτηση.  

  

 

« Ερώτηση 10:  Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει σχετικά με τα υποθαλάσσια ηφαίστεια;» 

Διδασκαλία 1η  
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Διδασκαλία 2η 

 

Στη συνέχεια, υπήρχε μία γνωστική ερώτηση σχετική με τα υποθαλλάσσια ηφαίστεια. Εδώ 
βλέπουμε ότι το 45% των φοιτητών απάντησαν σωστά στην πρώτη διδασκαλία, ενώ το 55% 
απάντησε λάθος. Αντιθέτως στη δεύτερη διδασκαλία όπου αξιοποιήθηκε η εκπαιδευτική ιστοσελίδα, 
το ποσοστό των σωστών απαντήσεων έφτασε στο 75% δηλαδή 15 φοιτητές απάντησαν σωστά. Οι 
τελευταίοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βίντεο και εικόνες συνοδευόμενα απο 
κείμενο σχετικά με τα υποθαλάσσια ηφαίστεια, γεγονός που τους βοήθησε να απαντήσουν σωστά 
στην παραπάνω ερώτηση.  

 

Ερώτηση 11 « : Τι ισχύει στην περίπτωση δημιουργίας θερμών κοιλίδων;» 

Διδασκαλία 1η  
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Διδασκαλία 2η 

Η ενδέκατη ερώτηση σχετιζόταν με τη δημιουργία των θερμών κοιλίδων (hotspots). Οι 
φοιτητές από το πρώτο τμήμα που απάντησαν σωστά ήταν 8 από τους 20 (40%) ενώ λάθος οι 
υπόλοιποι 12 (60%). Στο τμήμα όπου συμμετείχαν οι υπόλοιποι φοιτητές, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με την ιστοσελίδα, υπήρχαν περισσότερες σωστές απαντήσεις. 
Συγκεκριμένα 17 φοιτητές (85%) απάντησαν μετά από τη διδασκαλία σωστά στην ερώτηση αυτή. 
Ενώ μόλις 3 φοιτητές (15%) απάντησαν λάθος. Η διαφορά αυτήν που προκύπτει στα ποσοστά των 
σωστών απαντήσεων δικαιολογείται από το γεγονός ότι στην ισοτσελίδα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
μέσω κινούμενων εικόνων στην επεξήγηση του φαινομένου, γεγόνος που συνέβαλε στην κατανόηση 
του φαινομένου από τους μαθητές. 

Ερώτηση 12 «Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει στην περίπτωση  που ένα κύμα τσουνάμι 
κινείται και φτάνει προς την ακτή;» 

Διδασκαλία 1η 

40%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Σωστή Απάντηση% Λάθος Απάντηση%

Ερώτηση 11: Τι ισχύει στην περίπτωση δημιουργίας θερμών κοιλίδων;

85%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Σωστή Απάντηση Λάθος Απάντηση

Ερώτηση 11: Τι ισχύει στην περίπτωση δημιουργίας θερμών κοιλίδων;



[65] 
 

 

Διδασκαλία 2η 

 

 

Στη συνέχεια υπήρξε μία ερώτηση σχετική με το φαινόμενο τσουνάμι. Το ποσοστό των 
φοιτητών της πρώτης διδασκαλίας οι οποίοι απάντησαν σωστά στην παραπάνω ερώτηση ήταν 25% 
δηλαδή μόλις 5 φοιτητές. Οι υπόλοιποι 15 φοιτητές, δηλαδή το 75% απάντησε λάθος στη 
συγκεκριμένη ερώτηση. Στην επόμενη διδασκαλία, οι φοιτητές που απάντησαν σωστά στην ερώτηση 
αυτή, ήταν 11 (55%) ενώ 9 απάντησαν λάθος. Οι φοιτητές της πρώτης διδασκαλία δεν είχαν κάποια 
οπτική αναπαράσταση του φαινομένου του τσουνάμι σε αντίθεση με τους φοιτητές της δευτερης 
διδασκαλίας οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με την εφαρμογή, η οποία 
περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο όπου αναλύει με μεγάλη ακρίβεια τα θαλάσσια κύματα, τα 
χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις τους αξιοποιώντας κινούμενες εικόνες, βίντεο και κείμενα.  

Ερώτηση 13 «Πώς αντιλαμβάνεται μία βάρκα ένα τσουνάμι σε σχέση με μία βάρκα που βρίσκεται 
δεμένη στην ακτή;» 

Διδασκαλία 1η  
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Διδασκαλία 2η 

Στην πρότελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, η οποία και πάλι σχετίζεται με τα 
τσουνάμι παρατηρήθηκε το εξής: στην πρώτη διδασκαλία ακριβώς οι μισοί φοιτητές απάντησαν 
σωστά ενώ οι άλλοι μισοί λάθος. Στη δεύτερη διδασκαλία παρόλο που η διαφορά δεν ήταν μεγάλη 
μεταξύ των σωστών απαντήσεων των δύο διδασκαλιών, και πάλι είναι εμφανές ότι η εκπαιδευτική 
εφαρμογή βοήθησε τους φοιτητές να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή. Έτσι στην δευτερη 
διδασκαλία 6 επιπλέον φοιτητές απάντησαν σωστά. Συνεπώς τα ποσοστά διατερη διαμορφώνονται 
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ώς εξής για τη δεύτερη διδασκαλία: το 80% των φοιτητών, δηλαδή 16 φοιτητές απάντησαν σωστά, 
ενώ 4 φοιτητές, δηλαδή το 20% απάντησε λάθος στην ερώτηση αυτή.  

Ερώτηση 14 « Συμπληρώστε την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών σε κάθεμία από τις παρακάτω 
εικόνες» 

Διδασκαλία 1η  

 

 

 

 

 

Διδασκαλία 2η 

 

 

Η τελευταία γνωστική ερώτηση ήταν σχετική με τη κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Στην 
πρώτη διδασκαλία 8 στους 20 φοιτητές (40%) απάντησαν σωστά στην ερώτηση αυτή, ενώ οι 
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υπόλοιποι 12 απάντησαν λάθος. Αντιθέτως στη δεύτερη διδασκαλία τα ποσοστά των σωστών 
απαντήσεων ήταν μεγαλύτερα. Πιο αναλυτικά το 85% των φοιτητών, δηλαδή 17 φοιτητές απάντησαν 
σωστά ενώ μόλις 3 (15%) λάθος. Η διαφορά στη συμβατική διδασκαλία και στη διδασκαλία με την 
εκπαιδευτική ιστοσελίδα  είναι φανερή, αφού υπήρχαν εννέα περισσότερες σωστές απαντήσεις στο 
δεύτερο τμήμα. 

8.Συμπεράσματα-Προτάσεις-Περιορισμοί 
 

Μέσα από την παρούσα έρευνα που αναλύθηκε παραπάνω, έγινε μία προσπάθεια 
αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δικτυακής ιστοσελίδας με θέμα τους «Σεισμούς και τα ηφαίστεια», 
η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με τίτλο 
«Πληροφορική στην Εκπαίδευση», του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω παρουσίαση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων τα 
οποία συγκεντρώθηκαν σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις που διατυπώθηκαν στο 
θεωρητικό πλαίσιο, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα : 

• Το εικονικό περιβάλλον βοηθάει τον χρήστη να κατανοήσει καλύτερα τη συγκεκριμένη 
διδακτική ενότητα. 

• Η διδασκαλία με την βοήθεια του συγκεκριμένου εικονικού περιβάλλοντος ανταποκρίνεται 
καλύτερα στους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας. 

• Η διδασκαλία με την χρήση του εικονικού περιβάλλοντος χαρακτηρίστηκε ενδιαφέρουσα 
από την πλειοψηφία των φοιτητών. 

• Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν στη Φυσική το ποσοστό των 
σωστών απαντήσεων ήταν υψηλότερο στους φοιτητές που εργάστηκαν με την βοήθεια του 
εικονικού περιβάλλοντος. 
Το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον αφορούσε στην ενότητα της Φυσικής «Σεισμοί και 

ηφαίστεια». Ωστόσο αντίστοιχες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, με δυνατότητα ενημέρωσης και 
εμπλουτισμού με νέα στοιχεία όταν χρειάζεται,  θα μπορούσαν να παραχθούν και για άλλες 
ενότητες της Φυσικής ώστε να χρησιμοποιηθούν τόσο για την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών αλλά και για χρήση στη σχολική τάξη από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σε ό,τι αφορά στους περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας το δείγμα που επιλέχθηκε ήταν 
μικρό (40 άτομα), συνεπώς η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν μικρής κλίμακας. Γι’ αυτό το 
λόγο δεν μπορούμε να προβούμε σε γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ένας ακόμη περιορισμός 
που αφορα το δείγμα της έρευνας είναι ότι δεν μελετήθηκαν εδελεχώς οι προγενέστερες γώσεις 
τω φοιτητών για το θέμα των σεισμώ και των ηφαιστείων. 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί  ένα πρώτο εγχείρημα διερευνητικού χαρακτήρα που 
στοχεύει στην ανίχνευση των αντιδράσεων και των απόψεων των μαθητών ενώ θα ήταν 
εδιαφερον να διερευνηθεί η χρήση αυτών των εφαρμογών ως προς την αξία τους και τις 
δυνατότητες  που προσφέρουν διδακτικά. 

9.Επίλογος 
 

 Στην παρούσα εργασία κατασκευάστηκε μια πολυμεσική εφαρμογή με θέμα «Σεισμοί και 
ηφαίστεια». Το εκπαιδευτικό περιβάλλον προσπάθησε να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που 
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χαρακτηρίζουν τα υπερμέσα όπως ο ήχος ,το κείμενο ,οι εικόνες (στατικές και κινούμενες) ,βίντεο 
και προσομοιώσεις. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από 
προγράμματα. Μερικά ενδεικτικά είναι το hot potatoes, το gif animator και το FrontPage 2003.  

Το λογισμικό αυτό απευθύνεται κυρίως στον εκπαιδευτικό αλλά έχει ως άμεσους αποδέκτες 
τους ίδιους τους μαθητές, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απευθείας από τους ίδιους τους μαθητές. 
Με τη σωστή χρήση του , όπως συμβαίνει με κάθε εκπαιδευτικό εργαλείο, ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσει ένα πόλυ χρήσιμο και σύγχρονο μέσο μετάδοσης της γνώσης. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, κατά το σχεδιασμό του λογισμικού 
αξιοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν με διαφορετικό τρόπο και οι τρεις βασικές θεωρίες 
(συμπεριφορισμός, γνωστικές θεωρίες και κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις).  

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας αφού πραγματοποιήθηκε μία έρευνα που στόχευε στη 
αξιολόγησης της δομής και του περιεχομένου της εφαρμογής, δόθηκε ερωτηματολόγιο σε δείγμα 40 
φοιτητών παιδαγωγικού προκειμένου να αξιολογηθεί το λογισμικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του ερωτηματολογίου, το λογισμικό φάνηκε να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στους στόχους του. 
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11. Παράρτημα Α’ ερωτηματολόγιο 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

Αγαπητέ φοιτητή-φοιτήτρια, 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας περιέχει μερικές ερωτήσεις που αφορούν την 
άποψή σας για τη διδασκαλία που παρακολουθήσατε με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σας 
παρακαλούμε να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε. 

1. Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το εικονικό περιβάλλον του Ηλεκτρονικού υπολογιστή να κατανοήσετε 
καλύτερα τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα; 

Καθόλου  ☐ Λίγο ☐ Αρκετά ☐ Πολύ ☐ 

2. Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της   
συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας; 

Καθόλου  ☐ Λίγο ☐ Αρκετά ☐ Πολύ ☐ 

3. Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε ενδιαφέρουσα την εμπειρία που αποκτήσατε με την διδασκαλία 
αυτή μέσω Η/Υ; 

Καθόλου  ☐ Λίγο ☐ Αρκετά ☐ Πολύ ☐ 

4. Σαν μελλοντικοί δάσκαλοι ,σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιούσατε στις διδασκαλίες σας ανάλογα 
εικονικά περιβάλλοντα; 

Καθόλου  ☐ Λίγο ☐ Αρκετά ☐ Πολύ ☐ 
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Ερωτήσεις κατανόησης 

1.Ποιά είναι η σύσταση της γης; Συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω εικόνα. 

2. Από τι προκύπτει η ορογένεση;

Α. σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών 

Β. απομάκρυνση λιθοσφαιρικών πλακών  

Γ. πλευρική κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών 

3. Κατά την απομάκρυνση λιθοσφαιρικών πλακών τι παρατηρείται σχετικά με το φλοιό της γης;

Α. καταστρέφεται φλοιός  

Β παράγεται φλοιός 

Γ. ούτε καταστρέφεται, ούτε παράγεται φλοιός. 

4. Ανάμεσα σε δύο σεισμούς με το ίδιο μέγεθος αλλά που ο ένας συμβαίνει στην επιφάνεια και ο άλλος
σε βάθος 100 χλμ., ποιος είναι πιο καταστροφικός; 

Α. Ο σεισμός που πραγματοποιείται στην επιφάνεια 

 Β. Ο σεισμός που έχει βάθος 100 χλμ. 

5. Εγκάρσια είναι τα κύματα στα οποία τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται …. στη διεύθυνση
διάδοσης του κύματος. 

Α. Κάθετα 

Β. Παράλληλα 

Γ. Και κάθετα και παράλληλα 

6. Ποια κύματα  φτάνουν πρώτα στο σεισμολογικό σταθμό;

Α. Τα διαμήκη Β. Τα εγκάρσια 

Γ. Τα επιφανειακά 
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7. Τι συμβαίνει κατά τη σύγκλιση  μίας ωκεάνιας και μίας  ηπειρωτικής πλάκας 

Α. Η ηπειρωτική πλάκα λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας υποβυθίζεται στην ωκεάνια και καθώς το μάγμα 
λιώνει κάτω από το νερό σε μεγάλο βάθος, δημιουργούνται υποθαλάσσια ηφαίστεια 
 

Β. Η ωκεάνια πλάκα βυθίζεται στην ηπειρωτική λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας. Όταν φτάσει στο μανδύα, 
λιώνει και το μάγμα που θα κινηθεί προς την επιφάνεια θα σχηματίσει ηπειρωτικό ηφαίστειο 
 

Γ. εφόσον συγκλίνουν δημιουργούνται μικροί λόφοι ή μεγάλα βουνά. 

 

8. Που εντοπίζουμε ηφαίστεια; 

Α. Στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών 

Β. Στο εσωτερικό των πλακών 

Γ. Ισχύουν και οι δύο προτάσεις παραπάνω. 

 

9. Πώς ονομάζεται το ηφαιστειακό υλικό που βρίσκεται μέσα στο μαγματικό θάλαμο ; 

Α. ατμίδα ή φουμαρόλα  

Β. λάβα 

Γ. μάγμα 

 

10. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει σχετικά με τα υποθαλάσσια ηφαίστεια 

Α. Δεν παράγουν τα ίδια ηφαιστειακά αναβλήμματα με αυτά που παράγουν τα ηπειρωτικά  
 

Β. προκύπτουν από τη βύθιση ηπειρωτικών πλακών σε ωκεάνιες 
 

Γ σχηματίζονται κάτω από την επιφάνεια του νερού εφόσον υπάρχουν ρήγματα τόσο στη ξηρά όσο και στο 
πυθμένα της θάλασσάς. 
 

11. Τι ισχύει στην περίπτωση δημιουργίας των θερμών σημείων; 

Α. Η θερμή κηλίδα της οποίας η δημιουργία έχει σημείο προέλευσης μέσα στο μανδύα, δεν κινείται μαζί με 
τη λιθοσφαιρική πλάκα. 
 

Β. Όταν η λιθοσφαιρική πλάκα μετακινηθεί δεν μεταφέρει μαζί της και το ηφαίστειο που έχει σχηματιστεί 
 

Γ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο κινείται η λιθοσφαιρική πλάκα παρατηρώντας 
μόνο την αλυσίδα ηφαιστείων που έχει σχηματιστεί 
 



[80] 

12. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει στην περίπτωση  που ένα κύμα τσουνάμι
κινείται και φτάνει προς την ακτή; 

 Α. αυξάνεται το ύψος του-ελαττώνεται η ταχύτητα του 

 Β. αυξάνεται η ταχύτητα του- μειώνεται το ύψος του 

 Γ. Το μήκος και η ταχύτητα αυξάνονται 

13. Πώς αντιλαμβάνεται μία βάρκα ένα τσουνάμι σε σχέση με μία βάρκα που βρίσκεται
δεμένη στην ακτή  

Α με την ίδια ένταση που το αντιλαμβάνεται μία βάρκα που πλέει στην ακτή 

 Β. πολύ πιο αισθητά από ό,τι μία βάρκα που πλέει στην ακτή 

Γ. ως έναν ανεπαίσθητο κυματισμό 

14. Συμπλήρωσε τα κενά στην παρακάτω εικόνα
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12. Παράρτημα Β’ CD με την εκαιδευτική ιστοσελίδα
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