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ΜΕΡΟΣ Α:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Η προβληματική της έρευνας 

Τα χαρακτηριστικά της εποχής μας, της εποχής της Πληροφορίας, έχουν προκαλέσει 

την εξέλιξη κι εκ νέου οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εισαγωγή των 

Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της καθημερινής ζωής του ατόμου ήταν 

αναμενόμενο ότι θα επηρεάσει και το χώρο της εκπαίδευσης. 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 μια 

εκπαίδευση με τα τρία Π (Παιδί, εΠικοινωνία, υΠολογιστές) (Ράπτης,  Ράπτη, 1998). 

Έτσι οι υπολογιστές έχουν ενταχθεί πλέον στη σύγχρονη σχολική τάξη και 

θεωρούνται ένα σημαντικό βοήθημα στα χέρια του διδάσκοντα. Αποτελούν ένα 

ευέλικτο διδακτικό εργαλείο, συνδυάζοντας μια πληθώρα από μέσα, όπως την εικόνα, 

τον ήχο, την κινούμενη εικόνα και το βίντεο. Ειδικότερα, έχουν δημιουργηθεί 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις, εικονικά περιβάλλοντα κι άλλες πολυμεσικές 

εφαρμογές, που παρέχουν στο δάσκαλο και στο μαθητή ευχάριστα και καινοτόμα 

περιβάλλοντα μάθησης. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί ένας μεγάλος αριθμός 

εκπαιδευτικών λογισμικών, δηλαδή προγραμμάτων, που εκτελούνται από ένα 

υπολογιστικό σύστημα κι έχουν δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα 

λογισμικά αυτά φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο χώρο της εκπαίδευσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Αρκετοί ερευνητές έχουν μελετήσει και διαρκώς μελετούν την 

αποτελεσματικότητα και τη συμβολή των προγραμμάτων αυτών στη διαδικασία 

μάθησης. Στα θετικά τους στοιχεία συνήθως λογίζονται η ανάπτυξη της δημιουργικής 

κι αναλυτικοσυνθετικής σκέψης, της κριτικής ικανότητας και των μεταγνωστικών 

ικανοτήτων, η προώθηση της ανακαλυπτικής μάθησης, η διεπιστημονική και 

σφαιρική εξέταση της γνώσης, η αύξηση των κινήτρων για μάθηση, η παροχή 

ποικίλων στρατηγικών κι ελκυστικών διαδικασιών μάθησης, η δυνατότητα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης κ.ά. 
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Από την άλλη, τα προγράμματα αυτά έχουν αρκετές φορές επικριθεί, με 

βασικό επιχείρημα τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρουν στο ίδιο το 

παιδί. Πιο συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν χαρακτηριστεί ως 

απρόσωπα και για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι μπορεί να οδηγήσουν το χρήστη 

σε αποξένωση και να μετατρέψουν τη διαδικασία μάθησης σε ατομική υπόθεση. 

Πρόσθετα σε αυτό, ο υπολογιστής θεωρείται ότι αναπτύσσει μία αίσθηση εξάρτησης, 

η οποία είναι δυνατό να μειώσει την εμπιστοσύνη του μαθητή στις δικές του 

δυνάμεις, καθώς και την κοινωνική του αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, αρκετοί 

αναφέρουν ότι τέτοια περιβάλλοντα μάθησης ενεδρεύουν τον κίνδυνο τυποποίησης 

της διδακτέας ύλης και ακύρωσης της δημιουργικής αναζήτησης. Ακόμη, η χρήση 

λογισμικών στη μαθησιακή διαδικασία θεωρείται ότι έχει αμφίβολα αποτελέσματα 

όσον αφορά την επίδοση των μαθητών. 

Παρατηρείται επομένως μία έντονη διχογνωμία σχετικά με τη συμβολή των 

υπολογιστών στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα Παιδαγωγικά 

Τμήματα έχουν εισαγάγει στον οδηγό σπουδών τους μαθήματα που αφορούν τον 

τομέα των «Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».  

Κατά τη φοίτηση μου λοιπόν κι εγώ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ήρθα σε επαφή με σχετικά γνωστικά 

αντικείμενα, που αφορούσαν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια ο τομέας Θετικών Επιστημών του 

Τμήματος ασχολήθηκε με την υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών, ώστε να 

δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με τέτοια λογισμικά, διαθέσιμη σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές. Δημιουργήθηκαν 

πραγματικά αξιόλογες εργασίες, οι οποίες έδωσαν το έναυσμα και για το προσωπικό 

μου ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση αυτή. Εφάρμοσα ορισμένα από αυτά στην 

εκπαιδευτική πράξη (στα πλαίσια της Σχολικής Πρακτικής Άσκησης) κι ασχολήθηκα 

με την κατασκευή λογισμικών ήδη σε προπτυχιακό επίπεδο. Έτσι, διαπίστωσα ότι 

τέτοιου είδους πολυμεσικές εφαρμογές συμβάλλουν σημαντικά στην κατάκτηση 

εννοιών και φαινομένων από τους μαθητές. 

Δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην κατανόηση 

διαφόρων εννοιών των Φυσικών Επιστημών, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τέτοιου 

τύπου λογισμικά, για τη διδασκαλία δυσνόητων ενοτήτων, που αφορούν το 
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συγκεκριμένο γνωστικό τομέα. Το μάθημα της Φυσικής δε θεωρείται ένα από τα 

δυσκολότερα μαθήματα μόνο από την πλευρά των μαθητών, αλλά και από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών, που συχνά νιώθουν ανεπαρκείς να τη διδάξουν. Η χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου 

διδασκαλίας αυτού του γνωστικού αντικειμένου, με στόχο τα βέλτιστα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

Από μία έρευνα που έκαναν οι Ματζάκος, Καουλαϊδής και Δημόπουλος 

(2011), προέκυψαν τα εξής σχετικά συμπεράσματα: Ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν 

από εκπαιδευτικούς με περιεχόμενο τις Φυσικές Επιστήμες καλύπτουν ένα ευρύτατο 

φάσμα επιστημονικών πεδίων, αξιοποιούν αρκετά τις δυνατότητες των κειμένων του 

διαδικτύου (πολυμέσα, υπερσύνδεσμοι με εξωτερικές πηγές), είναι περισσότερο 

εξειδικευμένα ως προς την εικονογράφησή τους σε σχέση με αυτά άλλων 

δημιουργών, αλλά δίνουν περιορισμένες δυνατότητες επανατροφοδότησης από τους 

χρήστες τους. Και καταλήγουν πως, προκειμένου ο ελληνικός ιστοχώρος να 

αποτελέσει στο μέλλον μια ουσιαστική πηγή αξιόπιστου υλικού, θα πρέπει αφενός να 

ενθαρρυνθούν πολύ περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην παραγωγή εκλαϊκευτικών 

ιστοσελίδων, αφετέρου, όμως, θα πρέπει να φροντίζουν περισσότερο την 

προσβασιμότητα και την ελκυστικότητα των ιστοσελίδων τους. 

Διερευνώντας τα υπολογιστικά προγράμματα που έχουν κατασκευαστεί κι 

αφορούν τον τομέα των Φυσικών Επιστημών, παρατήρησα ότι δεν έχει σχεδιαστεί 

κάποιο λογισμικό, αναφορικά με την ενότητα της «Ατομικής και Πυρηνικής 

Φυσικής». Η συγκεκριμένη ενότητα συγκαταλέγεται στη διδακτέα ύλη της Ε’ και Στ’ 

τάξης του δημοτικού, στα πλαίσια του μαθήματος «Φυσικά: Ερευνώ κι ανακαλύπτω» 

(ειδικότερα, στο κεφάλαιο «Υλικά σώματα» και «Ενέργεια»).  

Για το λόγο αυτό, αποφάσισα να ασχοληθώ με τη μελέτη του συγκεκριμένου 

θέματος, με απώτερο στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού 

λογισμικού, που θα διευκολύνει την κατανόηση και κατάκτηση σχετικών εννοιών. 

Ταυτόχρονα, το λογισμικό αυτό θα προσφέρει πληθώρα εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η εφαρμογή της νέας γνώσης, 

αλλά και ο αναστοχασμός των μαθητών.   
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2. Σκοπός και στόχοι μεταπτυχιακής εργασίας 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός κι η κατασκευή 

ενός εκπαιδευτικού λογισμικού με θέμα «Βασικές έννοιες Ατομικής και Πυρηνικής 

Φυσικής». Το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό θα είναι σε μορφή υπερμεσικής 

εφαρμογής. Τα υπερμέσα διαχειρίζονται διαφορετικές τεχνολογίες, εκμεταλλευόμενα 

τις ιδιότητες αυτών. Πρόκειται δηλαδή για σύνολα πληροφοριών που έχουν τη μορφή 

πολυμέσων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο κ.λπ.) και τα οποία παρουσιάζονται 

τμηματικά σε μικρότερα υποσύνολα (κόμβοι), στα οποία έχουν ενσωματωθεί δεσμοί, 

οι οποίοι συνδέουν τα διάφορα μέρη της πληροφορίας (Σολομωνίδου, 2006). Έτσι, 

διαχειρίζεται μεγάλος όγκος δεδομένων σε μικρό χρόνο και μεταφέρονται 

πληροφορίες με πολλαπλούς, δυναμικούς τρόπους και αναπαραστάσεις. Ο κ. 

Γιαννούλας (2009) αναφέρεται σε έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιήθηκαν πολυμεσικές εφαρμογές, παρατηρήθηκαν 

σημαντικές βελτιώσεις στη μάθηση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο την 

τελευταία δεκαετία, τα εκπαιδευτικά λογισμικά στηρίζονται κυρίως στη χρήση 

πολυμέσων και υπερμέσων.   

Οι επιμέρους στόχοι, που αποτελούν αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας 

είναι οι παρακάτω: 

 η συμβολή του λογισμικού, ως εκπαιδευτικού εργαλείου στα χέρια του 

διδάσκοντα 

 η αποτελεσματικότητα του λογισμικού, ως εργαλείου επαρκούς κατανόησης 

δυσνόητων εννοιών στα χέρια του διδασκόμενου 

 η πλήρης κι ολόπλευρη κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου, όπως 

παρουσιάζεται μέσα από το λογισμικό 

 η συμβολή των πολυμέσων στην επαρκή κατανόηση κι αφομοίωση του 

γνωστικού αντικειμένου 

 η συμβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην εμπέδωση και στον 

αναστοχασμό σχετικά με την κατακτηθείσα γνώση. 
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3. Χρονολογικές φάσεις ένταξης των Τεχνολογιών και της 

Πληροφορικής στην εκπαίδευση 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν αποτελεί 

πρόσφατη εξέλιξη. Η ένταξή τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

χρονολογείται ήδη πριν από το 1970 και διακρίνεται σε τέσσερα στάδια ή φάσεις 

εισαγωγής (Friedrich, Αλιβίζος, 2007· Κόμης, 2004): 

 «Η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών 

(πριν από το 1970) 

 Η πληροφορική προσέγγιση (1970-1980) 

 Η πληροφορική ως μέσο κι ως αντικείμενο εκπαίδευσης (1980-1989) 

 Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως μέσο 

διδασκαλίας και μάθησης (μετά το 1990)» 

Η πρώτη, εισαγωγική κατά κάποιο τρόπο, φάση διακρίνεται από μία 

προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης των διαφόρων media και τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. Επικρατούσε η οπτική γωνία των διδακτικών μηχανών, που εστίαζε 

κυρίως στην εξατομίκευση της διδασκαλίας σύμφωνα με τους προσωπικούς ρυθμούς 

του μαθητευόμενου. Ταυτόχρονα, γινόταν μία προσπάθεια να ληφθεί υπόψη και η 

προηγούμενη συμπεριφορά του μαθητή, ανάλογα με τις απαντήσεις που είχε δώσει 

(Κόμης, 2004). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, δόθηκε προτεραιότητα στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού (Basic, Logo), θεωρώντας πως είναι ο περισσότερο 

σημαντικός τρόπος εξοικείωσης των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες. Δευτερεύον 

στόχος ήταν η διδασκαλία με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και κυρίως με 

τη χρήση προγραμμάτων εξάσκησης και πρακτικής, που αντανακλούν το 

συμπεριφορισμό ως θεωρία μάθησης (Μικρόπουλος, 2008). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε το πρώτο καθαρά πληροφορικό 

στάδιο, που εξέταζε την «πληροφοριοποίηση» της κοινωνίας και τις επιπτώσεις της 

στην εκπαίδευση. «Το στάδιο αυτό αφορά κυρίως την «πληροφορική προσέγγιση» με 

κύριο προσανατολισμό στη διδασκαλία του προγραμματισμού και σε μικρότερο βαθμό 

την προσπάθεια ανάπτυξης συστημάτων Διδασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστή 

(Δι.Β.Υ.) – Computer Assisted Instruction (CAI) ή Μάθηση με τη Βοήθεια Υπολογιστή 

– Computer Assisted Learning (CAL)» (Κόμης, 2004).  
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Το 1970 θεωρήθηκε χρονιά σταθμός για την εισαγωγή της Πληροφορικής στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς διενεργήθηκε μία πρώτη παγκόσμια συνάντηση στο 

Amsterdam, με θέμα τους υπολογιστές στην εκπαίδευση από την IFIP (International 

Federation of Information Processing). Τον αμέσως επόμενο χρόνο οργανώθηκε το 

πρώτο παγκόσμιο σεμινάριο με θέμα την ένταξη της Πληροφορικής στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Παρίσι. Παρόλο που και στις δύο παγκόσμιες αυτές 

συναντήσεις εκφράστηκε η άποψη της εισαγωγής των υπολογιστών σε όλο το φάσμα 

της μαθησιακής διαδικασίας, στην πράξη αυτό δεν κατάφερε να υλοποιηθεί (Κόμης, 

2004). 

Έτσι, η συγκεκριμένη περίοδος κατέληξε να χαρακτηρίζεται από τη μάθηση 

για τους υπολογιστές, παρά για τη μάθηση με τους υπολογιστές. Όλες οι πιλοτικές 

εφαρμογές που διενεργήθηκαν έδιναν έμφαση σε μαθήματα αλφαβητισμού στους 

υπολογιστές και κυρίως στον προγραμματισμό τους (Κόμης, 2004). Η Πληροφορική 

στα πλαίσια αυτά θεωρήθηκε ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο, με βασική 

επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία των υπολογιστών 

(τεχνοκεντρική προσέγγιση) (Υπουργείο Παιδείας, Μελέτη για την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών).     

Το φαινόμενο αυτό ήταν και αποτέλεσμα της ανυπαρξίας κατάλληλων 

εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά 

στη σχολική πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που επικρατούσαν εκείνη 

την περίοδο ήταν κυρίως προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής (drill 

and practice), αλλά και λογισμικά τύπου ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple 

choice) (Κόμης, 2004). Εναλλακτικές εφαρμογές υπολογιστικών συστημάτων 

αναπτύχθηκαν αρκετά αργότερα. 

Η μαζική εισαγωγή του υπολογιστή στο σχολικό σύστημα συντελέστηκε την 

περίοδο της δεκαετίας του 1980 (τρίτη φάση) (Κόμης, 2004). Σε αυτή τη φάση 

αρχίζει να αμφισβητείται πλέον η τεχνοκεντρική προσέγγιση της εισαγωγής των 

μαθητών στον προγραμματισμό. Οι ερευνητές αναζητούν πια τρόπους να αξιοποιηθεί 

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (Μικρόπουλος, 

2008). Κατά τη δεκαετία αυτή γενικεύτηκαν κι έγιναν πιο έντονες οι προσπάθειες 

εισαγωγής των τεχνολογιών σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα κυρίως των 
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ανεπτυγμένων χωρών. Η εμφάνιση των προσωπικών υπολογιστών (PCs) κι η 

αντίστοιχη πτώση των τιμών τους συνέβαλε καθοριστικά προς αυτήν την 

κατεύθυνση, μιας και μέχρι τότε φαινόταν απαγορευτική η μαζική ένταξή τους, λόγω 

κυρίως του μεγάλου κόστους κατασκευής (Κόμης, 2004). 

Για να πραγματοποιηθεί η ένταξη των υπολογιστών σε όλο το φάσμα της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας, καταρτίστηκαν ολοκληρωμένα προγράμματα σε 

επίπεδο επικράτειας, με συνεργασία διαφόρων φορέων και με τον έλεγχο (συνήθως) 

του εκάστοτε Υπουργείου Παιδείας. Ώσπου να επιτελεστεί η γενικευμένη εισαγωγή, 

υπήρξε μία περίοδος έντονου προβληματισμού, που αφορούσε τον τρόπο ανεύρεσης 

των απαιτούμενων πόρων, των υλικών μέσων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών 

λογισμικών, καθώς και την οργάνωση ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων για 

την εκπαιδευτική κοινότητα (Friedrich, Αλιβίζος, 2007· Κόμης, 2004).  

Τελικά, επετεύχθη η ένταξή τους μέσα σε όλα τα μαθήματα, ως έκφραση μιας 

ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (ολοκληρωμένη προσέγγιση). Η 

διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών και η χρήση τους ενσωματώθηκε στα επιμέρους 

γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών (οριζόντια ή ολιστική 

προσέγγιση). Τα θέματα που αφορούν τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ γενικότερα, 

άρχισαν να διδάσκονται μέσα από όλα τα μαθήματα του σχολείου και έπαψαν να 

συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο (Υπουργείο Παιδείας, Μελέτη για την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη Νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών).  

Η τέταρτη φάση εισαγωγής έχει ως αφετηρία της τη δεκαετία του 1990 και 

βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα και σήμερα. Σε αυτήν την περίοδο γενικεύεται η χρήση 

του υπολογιστή, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ένα καταναλωτικό αντικείμενο 

καθημερινής χρήσης, τουλάχιστον σε προηγμένες χώρες. Έχει ενταχθεί στις διάφορες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο για την επίτευξη της 

διδασκαλίας και της μάθησης εντός και εκτός σχολικού προγράμματος. Αξιοποιείται 

επίσης, «ως αντικείμενο γνώσης αυτό καθαυτό, γνωστικό εργαλείο για προσωπική 

έκφραση και οικοδόμηση και μέσο για τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος» 

(Κόμης, 2004). Στη φάση αυτή σκοπός είναι η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην παιδαγωγική πράξη και η χρήση τους στα πλαίσια κάθε μαθήματος 

(Μικρόπουλος, 2008). 
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Αυτήν την περίοδο, ο υπολογιστής αντιμετωπίζεται ως επαγγελματικό 

εργαλείο, αλλά κι ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας και κατά συνέπεια σημαντική 

συνιστώσα των εγκυκλίων γνώσεων. Αξιοσημείωτο ρόλο στην εξάπλωση των 

υπολογιστών στην κοινωνία γενικότερα, εκτός της πτώσης των τιμών τους, 

διαδραμάτισε η σύγκλιση της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, η εμφάνιση 

των δικτύων υπολογιστών (διαδίκτυο) και η ανάπτυξη πολυμέσων. Αυτά τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα διαφοροποίησαν τους τρόπους αναπαράστασης και 

προσπέλασης της πληροφορίας και προσέφεραν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός 

παγκόσμιου δικτύου ανταλλαγής και μετάδοσης της γνώσης (Friedrich, Αλιβίζος, 

2007· Κόμης, 2004). 

Η περίοδος αυτή αποτελεί το συνδυασμό των δύο προηγούμενων φάσεων, της 

τεχνοκεντρικής και της ολιστικής προσέγγισης. Πρόκειται για την πραγματολογική 

προσέγγιση (Μικρόπουλος, 2008), που συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της 

ολιστικής θεώρησης με την ανάγκη για τεχνολογικό αλφαβητισμό (Υπουργείο 

Παιδείας, Μελέτη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη 

Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών). 

 

4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον  

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό χώρο επέφερε σημαντικές αλλαγές σε όλους 

τους τομείς της διδασκαλίας. Αυτό είχε ως απόρροια να μεταβληθεί κι ο ρόλος του 

ίδιου του διδάσκοντα, ώστε να εναρμονιστεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του νέου 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Kyriazis, Korres, 2002).  

Κατά το παρελθόν κυριαρχούσε το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, 

σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός οργάνωνε μόνος του κάθε μαθησιακή 

κατάσταση ή διδακτική αλληλεπίδραση, η οποία είχε ως στόχο να κατευθύνει το 

μαθητή, ώστε να οικειοποιηθεί μια συγκεκριμένη γνώση. Ωστόσο, η μεταβολή της 

κοινωνίας, οι κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η 

ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση της 

γνώσης, διαμόρφωσαν μια άλλη αντίληψη για το ρόλο, αλλά και το έργο του 

εκπαιδευτικού, η οποία ενισχύεται και με τη θεώρηση του διδακτικού έργου ως 

κοινωνικού ρόλου (Ντούσκας, 2007).  
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Ειδικότερα, με την ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας, ο 

ρόλος του δασκάλου διαφοροποιείται και το διδακτικό του έργο διευκολύνεται. Στην 

κοινωνία της πληροφορίας ο εκπαιδευτικός δε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ο 

μοναδικός κάτοχος της γνώσης, που έχει ως έργο την απλή μετάδοσή της. Ο ρόλος 

του αλλάζει ριζικά, αφού στόχος του θα είναι να καθοδηγεί τους μαθητές πώς να 

ανευρίσκουν, αλλά και να χειρίζονται κριτικά τις γνώσεις που τους προσφέρονται 

(Κυριαζής, χ.χ.). Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο που 

αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διδακτικής διαδικασίας, χωρίς να υποκαθιστά ή να 

καταργεί το ρόλο κανενός από τους υπόλοιπους παράγοντες και κυρίως του 

εκπαιδευτικού. Παρά την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο δάσκαλος συνεχίζει 

να είναι καθοριστικός παράγοντας της μαθησιακής διαδικασίας. Η μάθηση δε δύναται 

να επιτευχθεί χωρίς την παρουσία του μέσα στην τάξη, όσο κι αν εξελίσσεται η 

τεχνολογία, όσο κι αν διατυπώνονται νέες θεωρίες και νέες μέθοδοι διδασκαλίας.  

Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υιοθετήσει γενικά μία 

θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, ότι τους αρέσει ο υπολογιστής ως διδακτικό μέσο, 

ότι οι περισσότεροι έχουν επιμορφωθεί στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση κι ότι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της 

χρήσης τους στη διδακτική διαδικασία. Επίσης, υπάρχουν εργαστήρια Πληροφορικής 

στα σχολεία, ή έστω ένας υπολογιστής σε κάθε τάξη, συχνά με εγκατεστημένα 

εκπαιδευτικά λογισμικά, έτοιμα προς χρήση (Πεσματζόγλου, Παπαδοπούλου, 2013). 

Ωστόσο, οι Νέες Τεχνολογίες δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Είναι αρκετά 

μεγάλο ακόμη το ποσοστό της εκπαιδευτικής κοινότητας που αντιμετωπίζει με 

σκεπτικισμό ή ακόμη και με αρνητισμό τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη 

διδασκαλία τους. Σύμφωνα με έρευνες, οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στη χρήση 

του υπολογιστή για διδασκαλία εξαιτίας παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η 

προηγούμενη εμπειρία στη χρήση του υπολογιστή, η έλλειψη σχετικής επιμόρφωσης, 

η στενότητα χώρου, τα προβλήματα τεχνικής φύσεως, τα προβλήματα στη διαχείριση 

της τάξης, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, η εύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού 

λογισμικού κ.ά. (Καρτσιώτου, Ρούσσος, 2011· Μητσιοπούλου, Βεκύρη, 2011· 

Πεσματζόγλου, Παπαδοπούλου, 2013).  

Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι η σωστή εφαρμογή των εκπαιδευτικών 

τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της 
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εκπαίδευσης των δασκάλων στις ΤΠΕ, τις γνώσεις και την επιθυμία τους να τις 

χρησιμοποιήσουν, καθώς και από τις διδακτικές τους πρακτικές (Makrakis, 1991). Οι 

Νέες Τεχνολογίες απαιτούν από τον εκπαιδευτικό όχι μόνο την απόκτηση πολλών 

νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά και την υιοθέτηση νέων μεθόδων για τις 

διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, όπως επίσης και νέων αντιλήψεων σχετικά με 

το δικό τους ρόλο. 

Ο πιο βασικός και δυναμικός παράγοντας για την επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική πράξη είναι σίγουρα ο ενθουσιώδης δάσκαλος. Ο δάσκαλος που 

με την επιστημονική του συγκρότηση, το πάθος και το μεράκι του ενημερώνεται και 

αξιολογεί δυναμικά τα νέα δεδομένα και υιοθετεί τρόπους πρακτικής εφαρμογής 

τους, προκειμένου να επηρεάσει θετικά όχι μόνο τη μάθηση και αγωγή του μαθητή, 

αλλά και τη μελλοντική του εξέλιξη και πορεία. Αυτός θα κληθεί να οργανώσει και 

να συντονίσει τη διδασκαλία του με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Θα δρα ως σύμβουλος και 

καθοδηγητής, δε θα δίνει έτοιμες απαντήσεις, ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία και 

αυτενέργεια των μαθητών. Με αυτή τη λογική, ο ρόλος του δεν παραγκωνίζεται, 

αντίθετα ενδυναμώνεται με τη χρήση των νέων διδακτικών εργαλείων, που του 

προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες. 

 

5. ΤΠΕ στην εκπαίδευση: βασικές έννοιες 

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την εισαγωγή και τη 

χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο γνωστικού αντικειμένου με την εισαγωγή μαθημάτων 

Πληροφορικής και Τεχνολογιών υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, όσο και σε 

επίπεδο χρήσης των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων στη διδασκαλία άλλων 

μαθημάτων (Κυριαζής, Μπακογιάννης, 2003).  

Ειδικότερα, η χρήση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη μπορεί να 

στραφεί γύρω από τέσσερις κεντρικούς άξονες:  

 ως γνωστικό διερευνητικό εργαλείο  

 ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα  

 ως πληροφοριακός αλφαβητισμός  
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 ως εργαλείο επικοινωνίας κι αναζήτησης πληροφοριών.  

Η εξέλιξη των πληροφορικών συστημάτων και των τεχνολογιών γενικότερα 

προσέφερε τις βάσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης, στα πλαίσια της 

οποίας άρχισαν να αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, με απώτερο σκοπό την απόκτηση νέων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και την αλλαγή στάσεων ή αντιλήψεων. Οι μέθοδοι και οι 

τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης είναι δυνατό να εφαρμοστούν είτε σε συνδυασμό 

με τη συμβατική διδασκαλία στην τάξη, αλλά και ανεξάρτητα από αυτήν 

(Καμπουράκης, Λουκής, 2006). Για την επίτευξη του γενικού σκοπού και των 

επιμέρους στόχων της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, προτείνεται η χρήση 

λογισμικού γενικών εφαρμογών, γλώσσες προγραμματισμού, προσομοιώσεις, 

υπερμέσα και πολυμέσα, το διαδίκτυο κ.ά. 

Έτσι, έχουν σχεδιαστεί διάφορες εκπαιδευτικές εφαρμογές, βασισμένες σε 

θεωρίες μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στις εφαρμογές αυτές, άλλες φορές δίνεται έμφαση στη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και άλλοτε στην ενίσχυση του 

μαθητευόμενου, ώστε να αποκτήσει γνώσεις  και να αναπτύξει δεξιότητες. Κατά 

συνέπεια, υπάρχουν εφαρμογές που εστιάζουν στον εκπαιδευτικό και τη σχολική 

γνώση, με στόχο να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν το διδακτικό του έργο. Σε 

αυτήν την περίπτωση αναφερόμαστε στην Υπολογιστική Υποστήριξη της 

Διδασκαλίας, όπου οι υπολογιστικές εφαρμογές αποτελούν ένα σύγχρονο εποπτικό 

μέσο διδασκαλίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Κόμης, 2004). 

Από την άλλη, υπάρχουν εφαρμογές που επικεντρώνονται στις διαδικασίες 

της μάθησης κι αφορούν το μαθητή ως ενεργό υποκείμενο που μέσω της χρήσης του 

λογισμικού οικοδομεί τη γνώση. Εδώ αναφερόμαστε στην Υπολογιστική 

Υποστήριξη της μάθησης, όπου οι υπολογιστικές εφαρμογές σχεδιάζονται, ώστε να 

υποστηρίζουν και να ενισχύουν το μαθησιακό έργο του μαθητή κι αντιμετωπίζονται 

ως γνωστικά εργαλεία (εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γνωστικών 

δεξιοτήτων των ατόμων) (Κόμης, 2004).     

Για την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης 

σχεδιάζονται και αξιοποιούνται κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού και υλικού, που  

ονομάζονται πληροφοριακά/υπολογιστικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία και την 
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ανθρώπινη μάθηση ή αλλιώς εκπαιδευτικά λογισμικά (Κόμης, 2004). Η φράση 

εκπαιδευτικό λογισμικό αποτελείται από δύο λέξεις, τη λέξη εκπαίδευση και τη λέξη 

λογισμικό. Η λέξη εκπαίδευση προέρχεται από τη λέξη παιδεία, η οποία με την 

ευρεία της έννοια περιλαμβάνει τόσο την παροχή στάσεων και γνώσεων, όσο και την 

έννοια της κατάρτισης. Η λέξη λογισμικό αναφέρεται (με βάση και την ετυμολογία 

της) στα υπολογιστικά προγράμματα, που οικοδομούνται με κάποια λογική, με 

κάποια μέθοδο και έχοντας ορισμένο σκοπό και στόχο  (Πρέζας, 2003). 

Με βάση τα παραπάνω, εκπαιδευτικό λογισμικό είναι ένα μέσο που 

διευκολύνει τη μάθηση με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κατασκευάζεται 

προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και περιέχει 

ολοκληρωμένα σενάρια, καθώς και αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία, με την υποστήριξη κατάλληλου 

λογισμικού, μπορεί να καταστεί εξαιρετικά αποτελεσματική, καθώς εμπλουτίζεται, 

γίνεται πιο αλληλεπιδραστική, ανακαλυπτική, διαθεματική και με δυνατότητα 

αυτενέργειας από τη μεριά του μαθητευόμενου (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, 

Πιντέλας, 2003· Πρέζας, 2003).  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να έχει διάφορες μορφές (Κόμης, 2004): 

 ειδικό λογισμικό με σαφή μαθησιακό και διδακτικό σκοπό, π.χ. σε μορφή CD- 

ROM, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικής κ.λπ. Το ειδικό λογισμικό 

διακρίνεται σε: 

1. διαδραστικό  

2. μη διαδραστικό. 

 λογισμικό γενικής χρήσης, π.χ. λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, 

κειμενογράφος, λογιστικό φύλλο, βάσεις δεδομένων, κ.λπ., που 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα. 

Τα μαθησιακά περιβάλλοντα και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και φέρουν 

τον τίτλο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους. 

Διαφέρουν κυρίως ως προς τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους, αλλά και ως προς τη 

φιλοσοφία σχεδιασμού τους και τη διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιούν έτσι 

ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνολογίας για να υποστηριχθεί η 
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διαδικασία της μάθησης. Μπορούν να αξιοποιηθούν κι ως εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας, αλλά κι ως γνωστικά εργαλεία, ώστε να επιφέρουν συγκεκριμένα 

διδακτικά ή μαθησιακά αποτελέσματα. Κεντρικός τους στόχος είναι σε κάθε 

περίπτωση η διευκόλυνση της μάθησης με τη χρήση τους είτε ως συμπληρωματικού 

μέσου υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον εκπαιδευτικό στα πλαίσια 

της διδακτικής του είτε ως υποστηρικτικού μέσου αυτοδιδασκαλίας από το μαθητή 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003· Πρέζας, 2003).  

Μέσα στη σχολική τάξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά 

λογισμικά διάφορα πακέτα όπως (Μικρόπουλος, 2000· Καραβελάκη, Κέφη, 2001): 

 Λογισμικό Γενικής Χρήσης 

 Γλώσσες προγραμματισμού 

 Παιχνίδια κυρίως στρατηγικής 

 Πακέτα  εξάσκησης και πρακτικής (drill & Practice) 

 Προσομοιώσεις 

 Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ανοικτού τύπου 

 Τεχνητή Νοημοσύνη, έμπειρα συστήματα    

 Νευρωνικά δίκτυα 

 Εικονική πραγματικότητα 

 Πολυμέσα / Υπερμέσα στατικά ή προσαρμοστικά.  

Τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού συνήθως συνδυάζουν περισσότερες από 

μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, 

η οποία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, καθεμία από τις κατηγορίες αυτές  

επενδύεται με πολυμεσικά στοιχεία και υπερμεσικά χαρακτηριστικά. Μπορεί λοιπόν 

μέσα σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό να συνυπάρχουν πολυμέσα με προσομοιώσεις 

και λογισμικά γενικής χρήσης. 

Υπάρχουν κι άλλες εφαρμογές των ΤΠΕ, που αξιοποιούνται με επιτυχία για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μία από αυτές είναι τα πολυμέσα, μία εφαρμογή που 

συνδυάζει κείμενο, εικόνα, ήχο, μουσική, γραφικά, κίνηση, σταθερή και κινούμενη 

εικόνα για την παρουσίαση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003). Στην περίπτωση δηλαδή, που σε 

ένα πληροφορικό σύστημα τα δεδομένα παρουσιάζονται στη μορφή δύο ή 
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περισσότερων τύπων μέσων, το πληροφορικό μέσο ονομάζεται πολυμέσο. 

Ουσιαστικά, με τον όρο πολυμέσα εννοείται «η συγκέντρωση και παρουσίαση, σε 

ενιαίο μέσο (κατά κανόνα στον υπολογιστή), πολλών και διαφορετικών μορφών 

πληροφορίας με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους» (Κόμης, 2004). Μία 

πληρέστερη αποτίμηση  για τα πολυμέσα ορίζει:  

«Πολυμέσα στον χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας σημαίνει “πολλαπλοί 

μεσολαβητές” μεταξύ της πηγής και του παραλήπτη της πληροφορίας ή “πολλαπλά 

μέσα” μέσω των οποίων η πληροφορία αποθηκεύεται, μεταδίδεται, παρουσιάζεται ή 

γίνεται αντιληπτή» (Καγιάφας κ.ά., 2000). 

Η ισχύς των πολυμέσων προέρχεται από τη δυνατότητα του υπολογιστή να 

διαχειρίζεται πολλούς δίαυλους αισθητικής επικοινωνίας με το χρήστη, ώστε η 

μεταδιδόμενη πληροφορία να γίνεται άμεσα κατανοητή από το άτομο. Μάλιστα, 

πολλές φορές εμπλέκει και απτές πληροφορίες (όπως οθόνες αφής) 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003· Κόμης, 2004).  

Συναντάται κι η έννοια του αλληλεπιδραστικού πολυμέσου, που αναφέρεται 

στα συστήματα πολυμέσων, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να επεμβαίνει στην 

εξέλιξη της εφαρμογής, καθορίζοντας το πότε και τι θα δει ή θα ακούσει. Στην ουσία 

πρόκειται για πολυμέσα με δενδροειδή δομή, που προσφέρουν τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης με το σύστημα (Κόμης, 2004). 

Μια άλλη έννοια που αξίζει να αναφερθεί είναι το υπερκείμενο (hypertext), η 

ιδέα του οποίου εισήχθη τη δεκαετία του 1940 από τον καθηγητή του MIT Vannevar 

Bush, ενώ εμπνευστής του όρου ήταν ο Theodor Holme Nelson (1960). «Το 

υπερκείμενο είναι ένα σύνολο από δεδομένα κειμένου, αποθηκευμένα σε ψηφιακή 

μορφή, που μπορεί να διαβασθεί με διάφορους τρόπους» (Κόμης, 2004). Τα δεδομένα 

είναι κατανεμημένα σε κόμβους πληροφορίας και συνδέονται μεταξύ τους μέσω 

συνδέσμων (links), που επιτρέπουν το πέρασμα από τον ένα κόμβο στον άλλο, όταν ο 

χρήστης τους ενεργοποιεί (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003·  

Κόμης, 2004). Στο υπερκείμενο τα κείμενα παραθέτονται  με μη γραμμική οργάνωση, 

που επιτρέπει στον αναγνώστη να ακολουθεί δρόμους ανάγνωσης που βασίζονται 

στους δικούς του  συσχετιζόμενους συνδέσμους και όχι ακολουθώντας τη συμβατική 

σειριακή ανάγνωση. Σε ένα υπερκείμενο λοιπόν, η διαδοχή  των τμημάτων του 
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γραπτού λόγου δεν ακολουθεί μια σταθερή σειρά, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε 

ένα βιβλίο, αλλά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη σειρά της 

επιλογής του, καθώς πλοηγείται μέσα στο δίκτυο των κόμβων. 

Μια στενά συνυφασμένη με το υπερκείμενο έννοια είναι τα υπερμέσα 

(hypermedia) ή εικονικά μέσα (virtual media), τα οποία αποτελούν μία επέκταση του 

υπερκειμένου. Τα υπερμέσα συνιστούν μια γενίκευση του υπερκειμένου με την 

ενσωμάτωση στο κείμενο των πολυμέσων, μέσα από ένα πολύπλοκο δίκτυο 

εσωτερικής οργάνωσης των δισυνδεόμενων αναφορών και των συνδέσμων. Τα 

υπερμέσα διασυνδέουν εκτός από κείμενο και εικόνες, γραφικά, ήχο, βίντεο και 

κινούμενες εικόνες (animation). Πρόκειται δηλαδή για μία πιο εξελιγμένη και πιο 

πρόσφατη μορφή του υπερκειμένου. Ταυτόχρονα, τα υπερμέσα εμπερικλείουν και τα 

πολυμέσα, ως υποσύνολό τους. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους 

(υπερμέσα και πολυμέσα) έγκειται στο βάθος και την αφθονία των πληροφοριών που 

προσφέρουν τα υπερμέσα (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003·  

Κόμης, 2004). 

Μία ακόμη σημαντική υπολογιστική εφαρμογή είναι η εικονική 

πραγματικότητα ή εικονικό περιβάλλον (virtual environment), η οποία αναφέρεται 

στη δημιουργία ενός ισχυρά αλληλεπιδραστικού τρισδιάστατου φανταστικού 

περιβάλλοντος, στηριγμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τέτοιου τύπου 

υπολογιστικά περιβάλλοντα αναπαριστούν ιδεατούς χώρους, βασισμένους σε ένα 

πληροφορικό μοντέλο, οι οποίοι αξιοποιούν τρισδιάστατα γραφικά και συσκευές 

αλληλεπίδρασης. Προσφέρουν έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με 

αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον, ώστε να γίνει μέτοχος σε έναν 

εικονικά πραγματικό κόσμο (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003·  

Κόμης, 2004).  

Η έννοια της εικονικής πραγματικότητας συγχέεται συχνά με την έννοια της 

προσομοίωσης. Ουσιαστικά, η εικονική πραγματικότητα εμπερικλείει και 

υλοποιείται με προσομοίωση. Ωστόσο, προϋποθέτει μία ποιοτικά διαφορετική 

αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα απ’ ό, τι η προσομοίωση 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003). 
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Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα, με αξιόλογες 

επιδράσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής του ατόμου, είναι το 

διαδίκτυο (internet). Το διαδίκτυο  ξεκίνησε σαν ιδέα από το Τμήμα Εθνικής Άμυνας 

της Αμερικής το 1969.  Βασικός σκοπός της ύπαρξής του αποτέλεσαν οι ψηφιακές 

τηλεπικοινωνίες σε περίπτωση πολέμου. Γρήγορα ωστόσο η χρήση του επεκτάθηκε 

σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Σήμερα 

αποτελεί έναν ασύλληπτο μηχανισμό διάχυσης κάθε λογής πληροφορίας και συνάμα 

ένα άνετο μέσο για επικοινωνία και συνεργασία των ανθρώπων, σε πραγματικό 

χρόνο,  ανεξαρτήτως  που βρίσκονται. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Δικτύων (FNC), 

συμφώνησε στις 24 Οκτωβρίου 1995 στον παρακάτω ορισμό του Διαδικτύου 

(Αναστασιάδης, 2000): 

 «Είναι λογικά συνδεδεμένο σ’ ένα  παγκοσμίως μοναδιαίο σύστημα διεύθυνσης, 

βασισμένο στο Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Intenet Protocol, IP) και στις σχετικές 

μ’ αυτό προεκτάσεις. 

 Έχει την ικανότητα να λειτουργήσει υποστηρικτικά ως προς το αναγκαίο  

επικοινωνιακό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας την ακολουθία Πρωτόκολλο Ελέγχου 

Μετάδοσης Δεδομένων (TCP) / Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP) ή τις σχετικές 

προεκτάσεις. 

 Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 

πληροφοριακές υποδομές είτε σε μεμονωμένα άτομα είτε σε υποσύνολα  

(κοινωνικά – επαγγελματικά)». 

Το διαδίκτυο ξεκίνησε με τη διασύνδεση – καλωδίωση μεμονωμένων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και αργότερα με τη διασύνδεση δικτύων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, με στόχο τη μεταφορά κειμένου. Σταδιακά, ο όρος εξελίχθηκε και 

πλέον περιλαμβάνει «το σύνολο όλων εκείνων των τεχνικών, πληροφορικών, αλλά και 

ανθρώπινων πόρων, που έχουν ως στόχο να καταστήσουν εφικτή την προσπέλαση σε 

κάθε μορφής πληροφορία (κείμενα, δεδομένα, ήχους, εικόνες, βίντεο, εφαρμογές 

κ.λπ.)» (Κόμης, 2004). Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκε η υπηρεσία παροχής 

πληροφοριών WWW (World Wide Web), που αποτελεί ένα τεράστιο υπερμέσο και 

παρέχει τη δυνατότητα σε έναν υπολογιστή να συνδεθεί με κάποιον απομακρυσμένο 

υπολογιστή (εξυπηρετητή), που διαθέτει πληροφορίες, ώστε να τις «κατεβάσει» 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003· Κόμης, 2004). 
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6. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό 

Οι θεωρίες μάθησης που αναφέρονται παρακάτω επηρέασαν και επηρεάζουν στην 

ανάπτυξη και χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές 

με τη χρήση της Πληροφορικής έχουν κυρίως σχεδιαστεί και καθοδηγηθεί από την 

πρόοδο της τεχνολογίας και όχι από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ψυχολογία 

της μάθησης (Ράπτης, Ράπτη, 2007). 

 

6.1. Συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης 

Οι θεωρίες της συμπεριφοράς έλκουν τη φιλοσοφία τους από το θετικιστικό 

επιστημονικό παράδειγμα, βασικό ερώτημα του οποίου είναι «πώς είναι δυνατόν να 

αποκτήσουμε αδιαμφισβήτητες γνώσεις, για την πραγματικότητα, την κατ’ αίσθηση 

εμπειρία, τα (θετικά) γεγονότα, τα οποία αποτελούν τον αδιαμφισβήτητο και έγκυρο 

χώρο αναζήτησης της γνώσης» (Κρίβας, 2007). 

Λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τις μεταβολές και τις μετατροπές της εξωτερικά 

παρατηρούμενης συμπεριφοράς. Καθώς οι εσωτερικές νοητικές διεργασίες του 

υποκειμένου δεν προσφέρονται για παρατήρηση, δεν μπορούν να μελετηθούν άμεσα - 

πάντοτε σύμφωνα με τους ερευνητές. Για το λόγο αυτό, οι Συμπεριφοριστές μελετούν 

συστηματικά μόνο τις εξωτερικές αντιδράσεις των ατόμων και απορρίπτουν 

υποθέσεις ή ερμηνείες που στηρίζονται στις εσωτερικές νοητικές διεργασίες των 

ανθρώπων (Κόμης, 2004).  

Στις θεωρίες της συμπεριφοράς αυτό που ενδιαφέρει είναι μόνο το εξωτερικό 

ερέθισμα από το περιβάλλον προς το άτομο και η ανταπόκριση του ατόμου στο 

δοσμένο ερέθισμα. Μάθηση αποτελεί η σύνδεση ερεθισμάτων ανταπόκρισης και 

επειδή οι επαναλήψεις ενισχύουν τις συνδέσεις, κατ’ επέκταση ενισχύουν και τη 

μάθηση. Η μάθηση συνεπώς, είναι ζήτημα δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των 

ερεθισμάτων και των αντιδράσεων (Πόρποδας, 1996· Κόμης, 2004).  

Πρόδρομος της σχολής της συμπεριφοράς υπήρξε ο I. Pavlov, που μελέτησε 

το ανακλαστικό της έκκρισης σάλιου στα ζώα και τη σχέση του με τη λειτουργία της 

πέψης. Επίσης, διερεύνησε κατά πόσο τα ανακλαστικά μπορούν να τροποποιηθούν με 
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τη μάθηση (Πρέζας, 2003). Βασικοί εκπρόσωποι της σχολής αυτής ήταν οι J.B. 

Watson, I.P. Pavlov, E.L. Thorndike και B.F. Skinner (Κόμης, 2004). 

 Οι συγκεκριμένοι ερευνητές θέλησαν να εδραιώσουν τις επιστημονικές βάσεις 

της ψυχολογίας, απορρίπτοντας τις θεωρίες της ενδοσκόπησης και του μοντελισμού, 

οι οποίες αποτελούσαν τις επικρατέστερες ψυχολογικές αντιλήψεις. Στο πλαίσιο 

αυτό, πραγματοποιήθηκαν εργασίες, που οδήγησαν στην απόρριψη της ιδέας ότι η 

εσωτερική γνωστική λειτουργία μπορεί να υπόκειται σε υποκειμενική ανάλυση 

(Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). 

 Έτσι, ο συμπεριφορισμός ενδιαφέρθηκε για την εσωτερική (δηλαδή τη 

νοητική) λειτουργία των μαθητών, θεωρώντας το νου ένα «μαύρο κουτί», χωρίς 

δυνατότητα πρόσβασης (Κόμης, 2004). Στόχος έγινε η ανάλυση των 

χαρακτηριστικών εισόδου – εξόδου της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η ανάλυση κατ’ 

επέκταση της επίδρασης των διαφορετικών ερεθισμάτων στη συμπεριφορά του 

ατόμου (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010).   

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προέκυψε η βασική άποψη των Συμπεριφοριστών 

σύμφωνα με την οποία, η μάθηση κι η απόκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσμα 

συνεξαρτήσεων ανάμεσα στα ερεθίσματα (S = stimuli) που δέχεται το άτομο από το 

περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του (R = responses) στα ερεθίσματα αυτά 

(κλασική διασύνδεση) (Μπασέτας, 2002· Πρέζας, 2003).  Η μάθηση δηλαδή για 

τους Συμπεριφοριστές είναι ζήτημα δημιουργίας κατάλληλων συνδέσεων μεταξύ των 

ερεθισμάτων και των αντιδράσεων κι ενισχύεται μέσω επαναλήψεων.  

 Σταδιακά, διαπίστωσαν ότι η συμπεριφορά που ενισχύεται θετικά από το 

περιβάλλον (ή τον εκπαιδευτικό) έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επανάληψης, σε 

αντίθεση με αυτήν που ενισχύεται αρνητικά (θετικός ενισχυτής μπορεί να αποτελέσει 

η επιβράβευση κι αρνητικός ενισχυτής η ποινή). Η ενίσχυση αυτή σχετίζεται άμεσα 

με την έννοια της ανάδρασης ή επανατροφοδότησης (feed back) από το περιβάλλον 

(Κόμης, 2004).    

 Η μελέτη αυτή των αλλαγών στην εμφανή συμπεριφορά του υποκειμένου σε 

σχέση με την κατάλληλη οργάνωση του περιβάλλοντος της μάθησης επηρέασε 

καταλυτικά τις γενικότερες απόψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά και το 

σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων κι αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού (Κόμης, 
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2004). Στην περίπτωση των θεωριών της συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός ενεργεί 

ακολουθώντας την «αρχή της ενίσχυσης», η οποία μπορεί να είναι θετική (δηλαδή ως 

«αμοιβή», λεκτικός έπαινος, καλός βαθμός, έκφραση ικανοποίησης κ.ά.) ή αρνητική 

(δηλαδή ως «ποινή») (Πόρποδας, 2003). 

Οι θεωρίες της συμπεριφοράς άσκησαν σημαντική επίδραση στην εκπαίδευση 

μέσω της λεγόμενης «προγραμματισμένης διδασκαλίας», προτού εισαχθούν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως υπογραμμίζει η 

Σολομωνίδου (2006), οι θεωρίες της συμπεριφοράς υπήρξαν θεμελιώδεις για τη 

θεωρητική βάση της «προγραμματισμένης διδασκαλίας» και σε αυτές βασίστηκε και 

ο «εκπαιδευτικός σχεδιασμός». Στόχος της προγραμματισμένης διδασκαλίας ήταν η 

βελτίωση της μάθησης με τη λύση εκπαιδευτικών προβλημάτων. Σύμφωνα με τις 

αρχές της «προγραμματισμένης διδασκαλίας», τα εκπαιδευτικά υλικά θα πρέπει να 

είναι σχεδιασμένα και προγραμματισμένα με τρόπο που να παρουσιάζουν τη 

διδακτέα ύλη με διαδοχικά μικρά βήματα. 

 Ωστόσο, οι απόψεις της σχολής του συμπεριφορισμού κρίθηκαν από τις 

σύγχρονες θεωρίες ακατάλληλες για την ανάπτυξη αυτόνομης μάθησης, αλλά κι 

επιζήμιες, γιατί δεν προσαρμόζονται στις γνωστικές δομές και ανάγκες των μαθητών. 

Αναγνωρίζονται βέβαια και ορισμένα θετικά τους στοιχεία, όπως:   

 «Καθοδήγησε τους εκπαιδευτικούς στο να οργανώσουν τη διδασκαλία κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν τις πληροφορίες σταδιακά και ιεραρχικά 

οργανωμένες.  

 Συνέβαλε στη δημιουργία ενός προγράμματος διδασκαλίας που να ταιριάζει σε 

όλα τα παιδιά, αφού η γνώση προέρχεται από την «πρόσληψη» της 

αντικειμενικής πραγματικότητας, που είναι προσπελάσιμη από όλα τα παιδιά. 

 Πρόσφερε μία ευκολοεφάρμοστη μέθοδο διδασκαλίας κατά την οποία, όταν η 

απάντηση του μαθητή στην ερώτηση του δασκάλου δεν είναι η επιθυμητή, ο 

δάσκαλος διαφοροποιεί την ερώτηση προσμένοντας μια διαφορετική απάντηση.  

 Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αυτοαξιολογείται και να αξιολογείται από τον 

καθηγητή του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αλλά και μετά την 

ολοκλήρωσή της. 

 Επέδρασε σημαντικά στην ευρύτερη περιοχή της θεραπείας της συμπεριφοράς. 

(Πρέζας, 2003)» 
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Συμπερασματικά, δε θα πρέπει να σταθούμε με απόλυτη αρνητική διάθεση 

απέναντι στη συμπεριφοριστική διδασκαλία, αλλά να εκμεταλλευτούμε τα θετικά 

αποτελέσματα, που αυτή μπορεί να μας προσφέρει (Πρέζας, 2003). Σε πολλές 

περιπτώσεις είναι δυνατό να αποδειχθεί αποτελεσματική, ακόμη κι αν ιδιότητες, όπως 

το επίπεδο βάθους γνώσεων που θα αποκτηθούν, η αντοχή αυτών των γνώσεων στο 

χρόνο και ο πολύπλευρος χαρακτήρας τους, είναι κατώτερες από αυτές που θα 

μπορούσαμε να πετύχουμε μέσα από άλλες προσεγγίσεις  (Depover, Karsenti, Κόμης, 

2010).  

Δεδομένων αυτών των αδυναμιών, η συμπεριφοριστική θεωρία είναι 

κατάλληλη για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, που δεν απαιτούν 

ενεργοποίηση ανώτερων διανοητικών λειτουργιών από το άτομο, αλλά επιζητούν την 

εμπέδωση χαμηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων ή την αξιολόγηση των 

μαθητών. 

 

6.2. Η συμβολή του συμπεριφορισμού στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών 

με ΤΠΕ 

Τα τελευταία χρόνια, οι απόψεις του συμπεριφορισμού για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση έχουν δεχθεί έντονη κριτική κι έχουν παραγκωνιστεί από νεότερες 

προσεγγίσεις. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναγνωριστεί η συνολική συνεισφορά τους 

στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού (Κόμης, 2004). Αποτελούν τις πρώτες 

θεωρίες μάθησης, που αξιοποιήθηκαν για τη θεωρητική στήριξη της εφαρμογής της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Σολομωνίδου, 2006). 

 Σήμερα, τα περισσότερα λογισμικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα έχουν 

κατασκευαστεί βασιζόμενα στην τεχνική του συμπεριφορισμού. Λογισμικά αυτού 

του τύπου έχουν εφαρμογή κυρίως σε προγράμματα αριθμητικής ή σε προγράμματα 

εκμάθησης λεξιλογίων (Πρέζας, 2003· Κόμης, 2004).  

Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών λογισμικών 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενός συστηματικού προγραμματισμού, με βάση 

τον οποίο η διαδικασία της μάθησης και οι ενέργειες που θα την ευνοήσουν θα 

μπορούν να είναι απόλυτα προβλέψιμες. Έτσι, το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει τις 
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πληροφορίες προς παρουσίαση, τις αναμενόμενες απαντήσεις, τα προϊόντα 

ανατροφοδότησης που θα τεθούν στη διάθεση του εκπαιδευόμενου, καθώς κι ένα 

αλγόριθμο που θα του επιτρέπει να αποφασίζει τι ακριβώς θα παρουσιάσει και σε 

ποια στιγμή (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). 

 Σε όλα αυτά, ακολουθείται το μοντέλο: πρώτα ερέθισμα και μετά αντίδραση ή 

και το αντίστροφο (θετικό ερέθισμα ↔ αμοιβή και αρνητικό ερέθισμα ↔ ποινή). Οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι διατυπώνονται από την αρχή κι είναι αυστηρά καθορισμένοι. Το 

διδακτικό υλικό είναι οργανωμένο και δομημένο σε ενότητες, μέσα από τις οποίες 

προσεγγίζονται και επιτυγχάνονται σταδιακά οι προκαθορισμένοι στόχοι. Η 

μεγιστοποίηση της θετικής ενίσχυσης και γενικά η ενθάρρυνση των απαντήσεων, 

καθώς κι η ανάδειξη των θετικών σημείων του μαθητή  είναι καθοριστικής σημασίας, 

ώστε να προκύψουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και για να θεωρηθεί 

το λογισμικό παιδαγωγικώς αποδεκτό (Πρέζας, 2003).   

 Κάποιες από τις βασικές αρχές σχεδίασης και χρήσης τέτοιων λογισμικών 

είναι οι παρακάτω: 

 «Η έμφαση στην ενεργό και στη διαρκή συμμετοχή του μαθητή κατά τη 

διαδικασία της μάθησης, στην ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς και στην 

αποθάρρυνση της μη επιθυμητής συμπεριφοράς. 

 Η κατανόηση του ρόλου της γρήγορης και διορθωτικής (εάν αυτό απαιτείται) 

ανάδρασης σε κάθε ενέργεια του μαθητή. 

 Η ανάδειξη της σημασίας για μάθηση μέσω εξάσκησης και πρακτικής, καθώς 

και της ανάγκης για διαφοροποίηση των παραγόμενων της μαθησιακής 

διαδικασίας, ανάλογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητά τους, που συνήθως 

γίνεται μέσω γνωστικών ταξινομιών. 

 Η μελέτη των αντικειμενικών συνθηκών (όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό) μέσα 

στις οποίες λαμβάνει χώρα η πετυχημένη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 

γεγονός που απαιτεί τον ξεκάθαρο και λειτουργικό ορισμό των 

ακολουθούμενων διδακτικών στρατηγικών και των προς επίτευξη διδακτικών 

στόχων, καθώς και την αξιολόγησή τους. 

 Η έμφαση στην εστίαση πάνω στα (έκδηλα) μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία 

συνηγορούν για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής στρατηγικής» (Κόμης, 

2004). 
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Η πιο συνήθης μορφή τέτοιων λογισμικών είναι τα προϊόντα λογισμικού 

εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice), τα οποία στοχεύουν στην κάλυψη 

κενών μέσα από την παρουσίαση συστηματοποιημένων ασκήσεων είτε στην 

εμβάθυνση σε ορισμένες έννοιες μέσα από την παρότρυνση των εκπαιδευόμενων να 

τις εφαρμόσουν σε διαφορετικές καταστάσεις (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). 

Απευθύνονται σε άτομα που είναι ήδη εξοικειωμένα στον έναν ή στον άλλο βαθμό με 

το αντικείμενο διδασκαλίας (Κόμης, 2004).  

Μια επίσης κλασική εφαρμογή της συμπεριφοριστικής προσέγγισης είναι τα 

προϊόντα λογισμικού καθοδήγησης ή εκμάθησης (tutorials). Ο συγκεκριμένος τύπος 

λογισμικών χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις που επιδιώκεται η ταχεία και 

αποτελεσματική ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων που αφορούν κυρίως τον 

έλεγχο εννοιών ή την εφαρμογή διαδικασιών (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Είναι 

σχεδιασμένα για να ικανοποιούν δύο βασικές φάσεις, την παρουσίαση της 

πληροφορίας και την καθοδήγηση του μαθητή για την επίτευξη ενός μαθησιακού 

αποτελέσματος (Κόμης, 2004).   

Τα παραπάνω λογισμικά [tutorials και drill and practice (καθοδήγησης - 

εξάσκησης και πρακτικής)] που ενσωματώνουν τις θεωρίες αυτές  κρίνονται επαρκή: 

 για παροχή εποπτικής διδασκαλίας 

 για την εμπέδωση χαμηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων 

 για την αξιολόγηση και την προσωπική εργασία των μαθητών  

 στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 

 στην ειδική αγωγή 

Στα λογισμικά αυτά χρησιμοποιείται εκτενώς η λογική της θετικής ενίσχυσης 

(με ήχους, εικόνες κ.λπ.) και ακολουθείται συνήθως γραμμική πορεία, κατανεμημένη 

σε επάλληλα στάδια κλιμακούμενης δυσκολίας. Ο κάθε μαθητής μπορεί να 

ακολουθεί το δικό του ρυθμό, κάτι που είναι θετικό, αλλά δεν αξιοποιείται η 

συνεργατική μάθηση. Ο υπολογιστής αναλαμβάνει το ρόλο του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος μεταδίδει ή ελέγχει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Στα θετικά αυτών των 

λογισμικών συγκαταλέγονται η «νομιμοποίηση» του μαθητή να κάνει λάθος (δοκιμή 

και πλάνη), η άμεση αξιολόγηση της πράξης, η εξατομίκευση και επίτευξη μικρών 
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και σταδιακών επιτυχιών που ενισχύουν το αυτοσυναίσθημα των λιγότερο 

«προχωρημένων» μαθητών (Ράπτης, Ράπτη, 2007). 

Σήμερα, μεγάλο ποσοστό της εκπαίδευσης βασισμένης σε υπολογιστή 

συνεχίζει να ακολουθεί τη συμπεριφοριστική προσέγγιση. Προκαλεί κατάπληξη η 

παρουσία προϊόντων λογισμικού καθοδήγησης στους καταλόγους πολυάριθμων 

προμηθευτών, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δε θα δεχόταν να 

αξιοποιήσει το μοντέλο του συμπεριφορισμού στην εκπαιδευτική πράξη (Depover, 

Karsenti, Κόμης, 2010).  

Οι θεωρίες της συμπεριφοράς οδήγησαν τους ερευνητές σε έναν ιδιαίτερο 

προβληματισμό, αφού θεώρησαν πως η έμφαση στη σύνδεση ερεθίσματος – 

απάντησης δεν ήταν επαρκής, για να ερμηνεύσει την ανθρώπινη δραστηριότητα, κατά 

τη διαδικασία της μάθησης (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003). 

Έτσι, προέκυψαν οι γνωστικές θεωρίες, οι οποίες (εκτός από τις θεωρίες της 

συμπεριφοράς) βρίσκουν επίσης εφαρμογή στον τρόπο σχεδίασης εκπαιδευτικών 

λογισμικών, τα οποία προορίζονται για μαθητές διαφόρων ηλικιακών βαθμίδων. 

 

6.3. Γνωστικές θεωρίες μάθησης: το μοντέλο της ατομικής οικοδόμησης της 

γνώσης 

Η εξέλιξη της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς έκανε γρήγορα φανερό ότι η 

μαθησιακή διαδικασία δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά σαν ένας μηχανισμός 

εξαρτημένης μάθησης. Όλες οι προσπάθειες στράφηκαν στην ερμηνεία των 

εσωτερικών διαδικασιών γνωστικής ανάπτυξης και μάθησης. Εστίασαν στο «πώς» 

τελικά ο μαθητής μαθαίνει. Συμπέραναν ότι κάθε μαθησιακό γεγονός είναι ένα 

δυναμικό σύστημα, που αποτελείται από απλούστερα ή σχετιζόμενα δυναμικά 

συστήματα (Πόρποδας, 1996). 

Οι πρώτες εργασίες ψυχολογίας προς αυτήν την κατεύθυνση ανάγονται στα 

μέσα της δεκαετίας του ’50, τότε που ο George Miller μελέτησε τα φυσιολογικά όρια 

της ανθρώπινης νοημοσύνης. Το 1956 δημοσίευσε το περίφημο άρθρο του με τίτλο 

«Ο μαγικός αριθμός 7 ± 2». Σε αυτό το άρθρο ο Miller δηλώνει ότι τα 

χαρακτηριστικά της γνωστικής λειτουργίας απαγορεύουν την απομνημόνευση 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

 

~ 29 ~ 
 

περισσότερων από επτά μεμονωμένων στοιχείων, γεγονός που οδηγεί στην 

αμφισβήτηση των αρχών του συμπεριφορισμού, ο οποίος περιγράφει τη μνήμη ως 

αποδέκτη γνώσεων (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010).  

 Άλλο ένα πρόσωπο που θεωρείται πρόδρομος της γνωστικής θεωρίας είναι κι 

ο Jerome Bruner, μιας και οι εργασίες του συνέβαλαν στη ριζική αποστασιοποίηση 

από την προσέγγιση του συμπεριφορισμού. Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε από άτομα να 

κατατάξουν εννοιολογικούς χάρτες που περιέχουν διαφορετικές μορφές και χρώματα. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, παρατήρησε ότι κάθε υποκείμενο χρησιμοποίησε 

διαφορετικές νοητικές στρατηγικές. Λόγω αυτής της διαπίστωσης, επικεντρώθηκε 

στη δομή του γνωστικού συστήματος, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την 

προσέγγιση του συμπεριφορισμού, που δεν επικεντρώνεται στο περιεχόμενο του 

λεγόμενου «μαύρου κουτιού» (Κόμης, 2004· Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). 

 Η πραγματική επανάσταση συντελέστηκε με την ανάπτυξη της Πληροφορικής 

και της δυνατότητας προσομοίωσης των γνωστικών διαδικασιών με τη βοήθεια του 

υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή οδήγησε στο τέλος της δεκαετίας του ’60 στη 

διατύπωση του λεγόμενου «μοντέλου επεξεργασίας της πληροφορίας», το οποίο 

σημάδεψε για πολλές δεκαετίας το χώρο των ερευνών σχετικά με την ανθρώπινη 

μάθηση (Κολιάδης, 1997· Depover, Karsenti, Κόμης, 2010).       

 Κατά τη διάρκεια αυτών των εξελίξεων, αναδύθηκε ο γνωστικισμός, που 

εστιάζει το ενδιαφέρον του στη δομή και στη λειτουργία του γνωστικού συστήματος 

(Μπασέτας, 2002· Κόμης, 2004). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η γνώση δεν είναι το 

απόκτημα της πληροφορίας μέσω εξάσκησης, αλλά είναι αποτέλεσμα περίπλοκων 

διεργασιών που αφορούν την κατανόηση και την επεξεργασία των πληροφοριών 

(Πρέζας, 2003).  

 Υπό το πρίσμα αυτό, η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση των γνώσεων 

και συνεπώς εξαρτάται άμεσα από τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Ταυτόχρονα, 

αντιμετωπίζεται ως μια ενεργή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω 

εμπειριών κι όχι ως απομνημόνευση εννοιών, γεγονότων και καθολικών αληθειών 

(Δημητριάδης, 2004· Κόμης, 2004· Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). 

Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες,  η μαθησιακή διαδικασία αντιμετωπίζεται 

ως μια σύνθετη διεργασία στην επεξεργασία της πληροφορίας, η οποία εμπεριέχει 
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μέσα της την αποθήκευση, την ερμηνεία, όπως επίσης και την αξιολόγηση της 

πληροφορίας. Η γνώση δεν είναι το απόκτημα πληροφορίας μέσω της εξάσκησης, 

αλλά μια περίπλοκη διεργασία για την κατανόηση και την επεξεργασία των 

πληροφοριών (Ράπτης, Ράπτη, 2007).  

Σύμφωνα με το γνωστικισμό, ο μαθητής οφείλει να εξασκηθεί στο να 

αποκτήσει τις κατάλληλες τεχνικές ή διαδικασίες για την επίλυση προβλημάτων. Το 

άτομο που μαθαίνει διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη μάθηση. Η ενεργητική στάση του 

ατόμου στη μάθηση σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο δημιούργημα του 

περιβάλλοντος, αλλά συμμετέχει στην αλλαγή του περιβάλλοντος και ελέγχει τις 

αμοιβές και τις ποινές που παίρνει από αυτό (Πόρποδας, 1996). 

 Στο πλαίσιο των γνωστικών θεωριών έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

προσεγγίσεις σχετικά με τη φύση της πρόσκτησης και της οικοδόμησης των 

γνώσεων. Όλες ωστόσο συμφωνούν στον κεντρικό άξονα που αναφέρθηκε παραπάνω 

(Ράπτης, Ράπτη, 2007). Μία από αυτές είναι κι η θεωρία του δομικού εποικοδομισμού 

του Piaget.  

 Ο Piaget θεμελίωσε τη σύγχρονη παιδαγωγική με τις επιστημονικές του 

έρευνες. Τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνητικών δεδομένων του προκάλεσαν την 

έναρξη πολλών ερευνητικών εργασιών από ψυχολόγους και παιδαγωγούς (Πρέζας, 

2003). Βασικό στη θεωρία του είναι το γνωστικό σχήμα, που όχι απλώς προϋπάρχει 

κάθε διαδικασίας μάθησης, αλλά είναι αυτό στο οποίο στηρίζεται η μαθησιακή 

διαδικασία. Κάθε νέα γνώση εδράζεται κι οικοδομείται πάνω και με βάση την 

προϋπάρχουσα γνώση. Γι’ αυτό, η θεωρία του ονομάζεται και γνωστικός 

εποικοδομισμός (Ράπτης, Ράπτη, 2007). 

Επικέντρωσε τις μελέτες του στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης του παιδιού. 

Οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου ακολουθεί μία 

εξελικτική πορεία τεσσάρων σταδίων. Τα στάδια αυτά προσδιορίζονται χρονολογικά: 

μέχρι 2 ετών το αισθησιοκινητικό (sensorimotor), από 2 έως 7 ετών το στάδιο της 

προ-λογικής σκέψης (preoperational), από 7 έως 11 ετών το στάδιο των 

συγκεκριμένων πράξεων (concrete operational) και από 12 ετών το στάδιο των 

λογικών τυπικών πράξεων (formal operational) (Πρέζας, 2003· Κόμης, 2004).      
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 Μία άλλη γνωστικιστικού τύπου προσέγγιση είναι η ανακαλυπτική μάθηση 

που εκφράστηκε από τον Bruner. Βασική της θέση είναι ότι τα άτομα μπορούν να 

ανακαλύψουν αρχές ή να αναπτύξουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής 

(Μπασέτας, 2002).  Οι μαθητές οικοδομούν τις γνώσεις τους πειραματιζόμενοι σε ένα 

χώρο και εξαγάγουν κανόνες και συμπεράσματα από τα αποτελέσματα αυτών των 

εμπειριών (Κόμης, 2004· Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Για το σκοπό αυτό, ο 

μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές καταστάσεις κι ο 

δάσκαλος να έχει ρόλο διευκολυντή – εμψυχωτή και συντονιστή στη διαδικασία της 

μάθησης (Κόμης, 2004). 

 Η θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας είναι μια ακόμη διαφορετική 

προσέγγιση που άκμασε στα πλαίσια του γνωστικισμού. Βασικοί εκπρόσωποί της 

είναι οι R. Gagne, A. Newell και H. Simon. Η θεωρία αυτή δέχεται τη σκέψη του 

υποκειμένου ως μέσο επεξεργασίας της πληροφορίας κι η επεξεργασία της 

πληροφορίας νοείται με τη σειρά της ως υπολογισμός (χειρισμός δηλαδή συμβόλων). 

Αναπτύχθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη των επιστημών της Πληροφορικής, 

σχηματοποιώντας ένα μοντέλο λειτουργίας του εγκεφάλου, όμοιο με αυτό της 

λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κόμης, 2004). 

 Ένα εναλλακτικό μοντέλο στη θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας 

είναι η προσέγγιση του συνδεσιασμού. Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να ξεπεράσει τα 

κλασικά προβλήματα που δε λύθηκαν στο πλαίσιο της θεωρίας της επεξεργασίας της 

πληροφορίας. Η θεωρία του συνδεσιασμού έγκειται στην κατασκευή ενός γνωστικού 

συστήματος, με βάση, όχι πλέον σύμβολα και κανόνες, αλλά απλά συνθετικά, τα 

οποία μπορούν να διασυνδεθούν δυναμικά μεταξύ τους, με πολύ πυκνό τρόπο. 

Επιχειρεί δηλαδή να εξηγήσει τις ανθρώπινες πνευματικές ικανότητες 

χρησιμοποιώντας τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Κόμης, 2004). 

 Συγκεντρωτικά, σε όλες τις προσεγγίσεις του γνωστικισμού σημαντικό ρόλο 

φαίνεται να διαδραματίζουν οι εσωτερικές γνωστικές δομές, που δημιουργούνται 

σταδιακά με την επίδραση του περιβάλλοντος και την προσπάθεια του ατόμου να 

ανταποκριθεί σε αυτό (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2003). Οι θεωρίες αυτές επέβαλαν 

στην εκπαίδευση τις μεταφορές, την ανάλυση των σύνθετων σε απλές έννοιες και την 

προσεκτική οργάνωση των εκπαιδευτικών υλικών από το απλό στο πολύπλοκο.   
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6.4. Η συμβολή του γνωστικισμού στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών με 

ΤΠΕ 

Η συνεισφορά της γνωστικής ψυχολογίας είναι θεμελιώδης στην κατανόηση των 

μηχανισμών λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές φαίνεται να οικοδομήθηκαν τεχνικά πάνω στη λειτουργία της 

ανθρώπινης νόησης, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους του 

γνωστικισμού (Πρέζας, 2003).  

Οι προσεγγίσεις της θεωρίας αυτής χρησίμευσαν ως σημείο αναφοράς για το 

σχεδιασμό διαφορετικών εφαρμογών, που αξιοποιούν με πρωτότυπο τρόπο τις 

δυνατότητες του υπολογιστή. Έτσι, επηρέασαν ιδιαίτερα τη σύλληψη προϊόντων 

λογισμικού, πιθανότατα χάρη στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της 

αναπαράστασης των γνώσεων (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). 

 Οι θέσεις του Piaget συνέβαλαν καθοριστικά στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

εφαρμογών με χρήση των ΤΠΕ. Το εννοιολογικό του πλαίσιο προσδιόρισε τη βασική 

μεθοδολογία για το σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστές, 

σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικές εφαρμογές υποστηρίζουν την οικοδόμηση 

της γνώσης, επιτρέπουν διερευνήσεις, υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω πράξης και 

λειτουργούν ως νοητικοί συνεργάτες (Κόμης, 2004).  

Στη βάση των απόψεων του Piaget σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά λογισμικά με 

βασικό τους στόχο την παροχή αυθεντικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, 

ενταγμένων σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, ώστε 

να γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στο σχολείο και στις δραστηριότητες έξω από 

αυτό. Τα λογισμικά αυτά παρέχουν ενθάρρυνση για προσωπική ενεργοποίηση και 

εμπλοκή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία μάθησης. Επιδιώκουν έτσι την 

ανάπτυξη αισθήματος αυτοσυναίσθησης στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης. 

Παράλληλα, λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, ως παράγοντες ενίσχυσης των γνωστικών κατασκευών και προωθούν 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπέδωση της μάθησης μέσω της κοινωνικής εμπειρίας 

(Κόμης, 2004). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παιδαγωγικό ρεύμα της γλώσσας 

προγραμματισμού Logo του Papert, ο οποίος συγκρότησε το μοντέλο του για τη 
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μάθηση αξιοποιώντας κυρίως την επιστημολογική θεωρία του Piaget (Κόμης, 2004· 

Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Ο Papert θεώρησε ότι θέτοντας το μαθητή μπροστά 

σε καταστάσεις δημιουργημένες στο κατάλληλο συνεργατικό περιβάλλον, βάζει στα 

χέρια του νέα νοητικά εργαλεία και μεταβάλλει τη μάθηση από εξαναγκασμό σε 

αντικείμενο ανακάλυψης και ενθουσιασμού (Πρέζας, 2003· Κόμης, 2004· 

Σολομωνίδου, 2006· Ράπτης, Ράπτη, 2007).   

 Πρόσθετα, σημαντικό ρόλο στον τρόπο σχεδίασης εκπαιδευτικών 

συστημάτων με ΤΠΕ και στον τρόπο πρακτικής εφαρμογής τους σε μαθησιακά 

περιβάλλοντα διαδραμάτισαν κι οι απόψεις του Bruner. Στο πλαίσιο αυτό 

σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν συστήματα προσομοίωσης και υπερμέσα, όπου 

προωθήθηκαν ανοιχτού τύπου δραστηριότητες με επίλυση προβλημάτων 

καθημερινής ζωής (Κόμης, 2004). 

Συμπερασματικά, τα λογισμικά που εμφορούνται από τις γνωστικές θεωρίες 

είναι λογισμικά, τα οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα βασικά στάδια 

κατάκτησης της γνώσης, δηλαδή λήψη πληροφορίας – ανεύρεση ή ανάκληση – 

επεξεργασία – αποθήκευση. Γίνεται προσπάθεια απλοποίησης των γνωστικών 

σχημάτων κατάτμησης των σύνθετων εννοιών σε απλούστερες και δίνεται η 

δυνατότητα σύγκρισης, ενώ η ανατροφοδότηση έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση και 

την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης (Ράπτης, Ράπτη, 2007).  

Ο μαθητής ενθαρρύνεται να έρθει σε επαφή με το λογισμικό, να πειραματιστεί 

και να δημιουργήσει το δικό του τρόπο κατάκτησης της γνώσης (Ράπτης, Ράπτη, 

2007). Σε ό, τι αφορά την αλληλεπίδραση του μαθητή με το λογισμικό, δεν υπάρχει 

μία αυστηρά καθορισμένη σειρά με την οποία πρέπει να μάθει τα επιμέρους θέματα 

της ύλης. Του δίνεται η δυνατότητα να μελετήσει οποιοδήποτε από τα τμήματα και 

να δοκιμάσει τις γνώσεις του όπου αυτός κρίνει (Πόρποδας, 2000). 

 

6.5. Θεωρίες κοινωνικοπολιτισμικής αλληλεπίδρασης 

Στο επιστημονικό παράδειγμα του εποικοδομισμού, εκτός από τις γνωστικές θεωρίες 

της μάθησης, κινούνται και οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, οι οποίες θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτές, ρίχνοντας όμως το 
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βάρος τους στον κοινωνικό καθορισμό της γνώσης. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι οι 

θεωρίες κινούνται ανάμεσα σε ένα δίπολο άτομο - κοινωνία, οι γνωστικές θεωρίες 

στρέφονται γύρω από τον πόλο άτομο, ενώ οι κοινωνικοπολιτισμικές (ή θεωρίες 

κοινωνικού εποικοδομισμού) γύρω από τον πόλο κοινωνία. 

Έχουν εκφραστεί διάφορα μοντέλα κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. Ωστόσο, 

όλα κινούνται γύρω από μία κοινή βάση: «απορρίπτουν τον αντικειμενικό χαρακτήρα 

της γνώσης, καθώς θεωρούν ότι η γνώση αποτελεί την κατάληξη μιας ενεργούς 

διαδικασίας ανοικοδόμησης από το άτομο που μαθαίνει» (Depover, Karsenti, Κόμης, 

2010). Η μάθηση επομένως δεν είναι μια απλή μεταφορά γνώσεων από το δάσκαλο 

στο μαθητή. Αντιμετωπίζεται ως το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας προσωπικής 

οικοδόμησης της γνώσης, μέσα από συνδυασμό της νέας πληροφορίας με το 

προϋπάρχον γνωστικό φορτίο του κάθε ατόμου και την προσαρμογή των νέων ιδεών 

και γνώσεων στις προϋπάρχουσες (Πρέζας, 2003). 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτών των θεωριών διατυπώνεται η άποψη ότι η 

οικοδόμηση των γνώσεων λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα και 

οικοδομείται αφενός διαμέσου συζητήσεων ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες κι αφετέρου 

διαμέσου της από κοινού υλοποίησης δραστηριοτήτων (Κόμης, 2004). Έτσι, η 

μαθησιακή διαδικασία  δεν περιέχει μόνο τη ρύθμιση ατομικών πράξεων, αλλά και το 

συντονισμό αυτών των πράξεων με τις πράξεις των άλλων (Depover, Karsenti, 

Κόμης, 2010).  

Δίνεται επομένως ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική φύση της μάθησης, 

δηλαδή στην κοινωνική αλληλεπίδραση που συντελείται κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κόμης, 2004· Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Υπό το 

πρίσμα αυτό, αναβαθμίζεται η θέση της γνώσης, η οποία παύει να νοείται ως προϊόν 

αυστηρά προσωπικό, μιας και η οικοδόμησή της προϋποθέτει τη συμμετοχή του 

κοινωνικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος του ατόμου (Πρέζας, 2003· 

Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Σε αυτή τη λογική, τα άτομα μαθαίνουν έννοιες ή 

οικοδομούν νοήματα γύρω από ιδέες, μέσω των αλληλεπιδράσεών τους και των 

ερμηνειών του κόσμου τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ουσιαστικές 

αλληλεπιδράσεις με τους άλλους (Κόμης, 2004· Ράπτης, Ράπτη, 2007).  



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

 

~ 35 ~ 
 

 Για τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες η συνεργατική μάθηση πλεονεκτεί 

έναντι της ατομικής μάθησης. Κατά τη συνεργατική μάθηση, δίνεται η ευκαιρία 

στους μαθητές να εκφράσουν μεγαλοφώνως τη σκέψη τους, με αποτέλεσμα να 

συνειδητοποιούν τις αρχικές αυθόρμητες ιδέες τους, αλλά και τη μετέπειτα 

επεξεργασία και αναδιοργάνωσή τους. Επιπρόσθετα, μέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση της ομάδας δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης κοινωνικογνωστικών 

συγκρούσεων, που μπορούν να οδηγήσουν στην οικοδόμηση νέας γνώσης (Κόμης, 

2004). 

Επιγραμματικά, τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικοπολιτισμικών 

προσεγγίσεων είναι: 

 η ενεργός γνωστική οικοδόμηση που συντελεί στην εκ βάθους κατανόηση 

 η εγκαθιδρυμένη μάθηση (situated cognition) που λαμβάνει χώρα σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο με αυτόνομη δραστηριότητα και κοινωνική και νοητική 

υποστήριξη 

 η κοινότητα, μέσα από την οποία λαμβάνει χώρα η μάθηση, συντελεί στη 

διάχυση της κουλτούρας και των πρακτικών της 

 η συνομιλία (discourse) που καθιστά εφικτή τη συμμετοχή και τη 

διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της κοινότητας. 

 Μία από τις κυριότερες προσεγγίσεις των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών 

είναι αυτή που εξέφρασε ο Vygotsky, σύμφωνα με τον οποίο η αλληλεπίδραση του 

ατόμου με το κοινωνικοπολιτιστικό του περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της σκέψης του και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η μάθηση 

και η ανάπτυξη δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από το πλαίσιό τους. Ο τρόπος με τον 

οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους –με τα άτομα, τα αντικείμενα 

και τους θεσμούς του- μετασχηματίζει τη σκέψη τους. Το νόημα των εννοιών αλλάζει 

όταν συνδέονται με τον κόσμο. Το «σχολείο», λόγου χάρη, δεν είναι απλώς μια λέξη 

ή ένα οικοδόμημα, αλλά και ένας θεσμός, ο οποίος επιδιώκει την προαγωγή της 

μάθησης και της συνείδησης του πολίτη (Ράπτης, Ράπτη, 2007).  

Τόνισε τη σημασία του διαλόγου, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει την 

καλλιέργεια της σκέψης κατά τη διάρκεια μιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Θεώρησε ότι η ανάπτυξη της νόησης είναι αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης, 
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στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα, ως εργαλείο διαμεσολάβησης ανάμεσα 

στο αναπτυσσόμενο άτομο και το περιβάλλον του. Έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση 

στους εννοιολογικούς μετασχηματισμούς που μπορούν να επιτελεστούν κατά τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και χαρακτήρισε το διάλογο ως όργανο για τη 

διαπραγμάτευση των μετασχηματισμών αυτών (Πρέζας, 2003· Tudge, Scrimsher, 

2003· Κόμης, 2004· Σολομωνίδου, 2006· Depover, Karsenti, Κόμης, 2010).  

 Βασική αρχή της θεωρίας του είναι η ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης (ή ζώνη 

της επόμενης εξέλιξης), που προσδιορίζει το επίπεδο που αδυνατεί να επιτύχει ο 

μαθητής χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Πρέζας, 2003· Κόμης, 2004). Με άλλα 

λόγια, εκφράζει τα όσα μπορεί να μάθει ένας μαθητής υπό την προϋπόθεση των 

κατάλληλων διδακτικών συνθηκών. Κάθε μαθητής έχει ένα συγκεκριμένο γνωστικό 

φορτίο, που αποτελεί τον πυρήνα των γνώσεων που κατέχει και διαχειρίζεται. Η ζώνη 

της εγγύτερης ανάπτυξης τοποθετείται γύρω από αυτόν τον πυρήνα και περιλαμβάνει 

τις γνώσεις που μπορεί να κατακτήσει το άτομο, μονάχα εάν συνεπικουρείται από 

άλλους. «Αποτελεί δηλαδή την ανεξερεύνητη περιοχή του εσωτερικού δυναμικού του 

μαθητευόμενου, που βρίσκεται σε μια εν δυνάμει λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης» 

(Κόμης, 2004). 

 Στη ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης, ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής 

δουλεύουν μαζί σε ένα έργο το οποίο ο μαθητής δε θα μπορούσε να εκτελέσει μόνος 

του, λόγω του επιπέδου δυσκολίας. Παρόλο που η εργασία στο πλαίσιο αυτό απαιτεί 

μεγάλο βαθμό καθοδηγούμενης συμμετοχής, τα παιδιά ωστόσο δεν αποκτούν 

αυτόματη ή πιστή αναπαράσταση των συμβάντων. Αντίθετα οι μαθητές 

συνεισφέρουν με τις δικές τους αντιλήψεις στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 

οικοδομούν νόημα, συνδυάζοντας αυτές τις αντιλήψεις με τις εμπειρίες τους στο 

εκάστοτε πλαίσιο (Shunk, 2010). 

 Ένα άλλο μοντέλο κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας ερμήνευσε τη συνεργατική 

μάθηση ως αλληλεπίδραση του υποκειμένου μάθησης με το μαθησιακό στόχο, καθώς 

και με τα διαθέσιμα εργαλεία (Πρέζας, 2003). Το μοντέλο αυτό ονομάστηκε θεωρία 

της δραστηριότητας, καθώς αποδίδει κεντρικό ρόλο στη δραστηριότητα ως πηγή 

μάθησης. Στη στοιχειώδη της μορφή, η δραστηριότητα συνιστάται από το 

υποκείμενο, το αντικείμενο (ο προς επίτευξη στόχος της δραστηριότητας), τις πράξεις 
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και τις λειτουργίες (Κόμης, 2004). Γίνεται δε, με τη διαμεσολάβηση εργαλείων που 

δημιουργούνται από τα άτομα για το σκοπό αυτό.  

Η θεωρία της δραστηριότητας, όπως την ερμήνευσαν ο Vygotsky μαζί με τους 

Aleksei Leontiev, Alexander Luria και Νardi, έχει ως βασική αρχή ότι η ανθρώπινη 

δράση διαμεσολαβείται από πολιτισμικά σύμβολα, όπως λέξεις, εργαλεία τα οποία 

επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόμου και επομένως στις νοητικές του διεργασίες 

(Nardi, 1996). Υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο πνεύμα αναδύεται, υπάρχει και μπορεί 

να κατανοηθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με τον 

κόσμο. Επίσης, η αλληλεπίδραση αυτή, που συνίσταται από τη δραστηριότητα, είναι 

κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένη (Σολομωνίδου, 2003). 

Με βάση αυτή τη θεωρία, τονίζεται ότι το άτομο μπορεί να οικοδομήσει νέες 

γνώσεις μέσα από την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον, αλλά και με τη βοήθεια 

των κατάλληλων τεχνουργημάτων (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Ως 

τεχνουργήματα νοούνται αντικείμενα τα οποία ορίζουν και περιλαμβάνουν όργανα, 

σήματα, γλώσσες και δημιουργούνται από τα άτομα για να ελέγξουν τη συμπεριφορά 

τους (Κόμης, 2004). Η θεωρία αυτή προήλθε από τις εργασίες της ρωσικής σχολής 

και υιοθετήθηκε πρόσφατα από ερευνητές, όπως ο Engeström (1987) κι ο Cole (1996) 

(Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Ουσιαστικά, προσπαθεί να εξηγήσει τους τρόπους 

με τους οποίους επιτυγχάνεται η μάθηση μέσα στις ομάδες. Προσφέρει σημαντικά 

εργαλεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να μάθει ο άνθρωπος 

μέσα από αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες (Shunk, 2010). 

 Μία διαφορετική κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση είναι αυτή του μοντέλου 

της εγκαθιδρυμένης νόησης. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η μάθηση δεν αποτελεί 

μια ατομική λειτουργία της ανθρώπινης νόησης, αλλά μια κοινωνικοπολιτισμική 

λειτουργία που συντελείται μέσω της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άλλους 

ανθρώπους (Κόμης, 2004). Έτσι, η γνώση δεν είναι θεωρητικά ανεξάρτητη από το 

ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο λαμβάνει 

χώρα και αξιοποιείται (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). Η γενική ιδέα του μοντέλου 

αυτού είναι ότι οι άνθρωποι κατακτούν καλύτερα μια ποικιλία γνώσεων σε μη 

θεσμοθετημένα, εξωσχολικά περιβάλλοντα, στα οποία κυριαρχεί το κοινωνικό 

πλαίσιο. Η διαδικασία συνεπώς της μάθησης που πραγματώνεται μέσα στο αυθεντικό 

πλαίσιο των καθημερινών πρακτικών μιας κουλτούρας, φαίνεται να είναι 
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αποτελεσματικότερη από αυτή που παρέχεται μέσω των σχολικών δραστηριοτήτων 

(Κόμης, 2004). 

 Μετά το μοντέλο της εγκαθιδρυμένης νόησης ακολουθεί το μοντέλο της 

κατανεμημένης νόησης ή γνώσης, που εμφανίστηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 

1980, ως ένα ριζικά νέο παράδειγμα για τη μελέτη του χώρου των γνωστικών 

φαινομένων, προσπαθώντας να υπερβεί το αδιέξοδο των παραδοσιακών μοντέλων. 

Ως προσέγγιση δίνει έμφαση στην κατανεμημένη φύση των γνωστικών φαινομένων 

ανάμεσα σε υποκείμενα, κατασκευάσματα (artifacts) και εσωτερικές και εξωτερικές 

αναπαραστάσεις. Και σε αυτήν την προσέγγιση το γνωστικό υποκείμενο 

αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ευρύτερου λειτουργικού συστήματος, που 

συμπεριλαμβάνει το κοινωνικό και υλικό περιβάλλον του (Κόμης, 2004· Depover, 

Karsenti, Κόμης, 2010). 

 Το σύνολο των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων οδήγησε στη ριζική 

μεταβολή του ρόλου του διδάσκοντα. Ο νέος αυτός ρόλος απαιτεί έναν εκπαιδευτικό 

που λειτουργεί ως συντονιστής, εμψυχωτής, καθοδηγητής κι ενισχυτής της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του περιβάλλοντός του (Πρέζας, 

2003· Depover, Karsenti, Κόμης, 2010). 

 

6.6. Η συμβολή των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών στο σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών εφαρμογών με ΤΠΕ 

Το πλήθος των εκπαιδευτικών εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί με βάση μόνο τις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες είναι περιορισμένο. Για το λόγο αυτό, η συμβολή των 

προσεγγίσεων αυτών στη σχεδίαση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

με υπολογιστή έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα μικρή σε σύγκριση με τις 

συμπεριφοριστικές και γνωστικές θεωρίες.  

Ωστόσο, οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες επηρέασαν σημαντικά το 

συνολικό πλαίσιο χρήσης των μαθησιακών περιβαλλόντων με ΤΠΕ. Μετατόπισαν 

την έμφαση από το περιεχόμενο και τις λειτουργίες του ίδιου του εκπαιδευτικού 

συστήματος προς την ανάγκη για υποστήριξη και ανάπτυξη κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα άτομα που μαθαίνουν ή διδάσκουν, καθώς και στη 
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διαπραγμάτευση μέσω της γλώσσας του περιεχομένου της γνώσης και της μάθησης 

(Πρέζας, 2003· Κόμης, 2004). Έτσι, άλλαξαν ριζικά τον τρόπο που 

αντιλαμβανόμαστε τη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς κι ευνόησαν το 

μοντέλο των μαθητών που συνεργάζονται με τη βοήθεια των ΤΠΕ (με πολλαπλούς 

τρόπους), αντί να προσπαθούν ατομικά να επιλύσουν τα προτεινόμενα προβλήματα 

(Ράπτης, Ράπτη, 2007). 

Ένα μαθησιακό περιβάλλον που βασίζεται στο πλαίσιο των 

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων για τη γνώση και τη μάθηση θα πρέπει να είναι 

προσεκτικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών και τη γενικότερη κοινωνική αλληλεπίδραση. Γενικότερα, ένα τέτοιο 

λογισμικό συνήθως διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Κόμης, 2004): 

 Να προωθεί τη μάθηση που συντελείται σε αυθεντικά πλαίσια, σε 

ρεαλιστικά δηλαδή περιβάλλοντα που σχετίζονται άμεσα με τον 

πραγματικό κόσμο. 

 Να προάγει μαθησιακές καταστάσεις που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή 

των ατόμων. 

 Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη αισθήματος αυτοσυναίσθησης στη 

διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και ταυτόχρονα να παρέχεται στο 

μαθητή η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης. 

 Να προσφέρει εμπειρίες με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης σε 

συνεργατικά περιβάλλοντα. 

 Να προωθεί τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων. 

 Να υποστηρίζει τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και κοινοτήτων 

πρακτικής, προωθώντας την εμπέδωση της μάθησης μέσω κοινωνικής 

εμπειρίας. 

 Να περιλαμβάνει εργαλεία που ευνοούν την αλληλεπίδραση και την 

ανταλλαγή ιδεών και απόψεων ανάμεσα στα υποκείμενα που συμμετέχουν 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Να είναι δυνατή η ύπαρξη πολλών τρόπων διαμεσολάβησης και 

αλληλεπίδρασης μέσω ποικίλων εργαλείων και τεχνουργημάτων, που 

παίζουν ρόλο πολιτιστικών πηγών για πληροφορίες και γνώσεις. 
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 Να περιλαμβάνει αναπαραστάσεις των εννοιών με τη χρήση πολυμέσων 

και ειδικών εργαλείων. 

 Να είναι διαθεματικό, ώστε να έχει ο μαθητής τη δυνατότητα να 

σχηματίσει πολλαπλές αναπαραστάσεις για μία έννοια και να μπορεί να τη 

μεταφέρει και να τη χρησιμοποιήσει σε διαφορετικό πλαίσιο. 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μετατόπισαν το βάρος 

του υπολογιστή – εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία από γνωστικό μέσο σε 

εργαλείο που συνεισφέρει στην αντίληψη εννοιών και καταστάσεων. Ο υπολογιστής 

νοείται πλέον ως ενισχυτής εμπειριών, που παρέχει ένα περίπλοκο περιβάλλον, στο 

οποίο ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει γνώσεις και να εξασκηθεί μέσα από την 

κοινωνική αλληλεπίδραση (Πρέζας, 2003).  

Σε αυτού του τύπου τα λογισμικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει 

επαναπροσδιοριστεί, ξαναδίνοντάς του την εξέχουσα θέση στην παιδαγωγική σχέση 

που αξιοποιεί τις ΤΠΕ. Έτσι, ο διδάσκοντας δεν αντιμετωπίζεται ως απλός φορέας 

μετάδοσης της γνώσης, αλλά ως διαμεσολαβητής της γνώσης (Depover, Karsenti, 

Κόμης, 2010).  

Όπως προαναφέρθηκε, τα εκπαιδευτικά λογισμικά που σχεδιάστηκαν με βάση 

μόνο τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες είναι σχετικά λίγα. Ωστόσο, όλα τα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά περιλαμβάνουν υπηρεσίες επικοινωνίας και 

συνεργασίας. Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης είναι συμβατές με όλη τη 

νέα γενιά αυτών των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα οποία ενσωματώνουν ένα 

πλήθος εργαλείων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών και επιπλέον 

παρέχουν ένα πολύ συγκροτημένο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική 

«εκμετάλλευση» των δυνατοτήτων που προσφέρει το WEB 2.0 και η κοινωνική 

δικτύωση.  

 

7. Ανάπτυξη και σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού 

Με τον όρο ανάπτυξη λογισμικού εννοούμε τη διαδικασία με την οποία 

μετασχηματίζονται οι ανθρώπινες απαιτήσεις σε τεχνολογικά εφικτές λύσεις. Με 

άλλα λόγια, πρόκειται για μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα βήματα: στοχεύω, 
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σχεδιάζω, εφαρμόζω και δοκιμάζω, αξιολογώ, αναστοχάζομαι, και ξανασχεδιάζω 

δημιουργικά το λογισμικό, είτε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγία είτε στην 

εργασία είτε στην εκπαίδευση (Γιαννούλας, 2009). 

 Ειδικά όταν πρόκειται για ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού η σημασία της 

σχεδίασης και της σωστής οργάνωσης είναι περισσότερο εμφανής. Οι σχεδιαστές 

εκπαιδευτικών εφαρμογών οφείλουν να κατανοήσουν τις ανάγκες των μαθητών και 

εκπαιδευτικών και τις σύνθετες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, προκειμένου να 

προσφέρουν την καλύτερη λύση από αυτές που μπορούν να προκύψουν με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ (Γιαννούλας, 2009).  

 Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί πληθώρα εκπαιδευτικών 

λογισμικών με σκοπό την αξιοποίησή τους μέσα στην εκπαιδευτική πράξη. Το 

ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο τα λογισμικά αυτά έχουν κατασκευαστεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση τους να συνάδει με την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

στόχων που τέθηκαν για την  ένταξη της Πληροφορικής στην εκπαίδευση.  Αν και 

δεν είναι ξεκάθαρο και σαφές κάτω από ποιο πλαίσιο ένα λογισμικό χαρακτηρίζεται 

ως αξιόλογο  και ποιοτικά καλό, εντούτοις η βασική δομή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων αρθρώνεται πάνω σε έναν κεντρικό άξονα που περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

 «Την κύρια διαχειριστική εργασία, πρόκειται για το κυρίως πρόγραμμα στο 

οποίο ενσωματώνονται η διαχείριση και ο έλεγχος των διαφόρων μορφών της 

πληροφορίας, ο έλεγχος ροής και η πλοήγηση, η εξασφάλιση των επιστροφών 

στα κομβικά σημεία και η αναίρεση σε περίπτωση σφάλματος. 

 Το σύνολο των δεδομένων, δηλαδή τις έννοιες και τις πληροφορίες που θέλουμε 

να αποκτηθούν και οι οποίες θα είναι δυνατό να παρουσιαστούν με διάφορες 

μορφές ανάλογα με τη στρατηγική και τις παιδαγωγικές αρχές που 

εφαρμόζονται κάθε φορά.  

 Τη δυναμική της αλληλεπίδρασης (interaction), ανάμεσα στα αντικείμενα που 

απαρτίζουν το πρόγραμμα και τους τρόπους ανάκτησής τους από το χρήστη, 

καθώς και ο έλεγχος επιλογών και η αξιολόγηση που επιτυγχάνονται με την 

κατάλληλη επικοινωνία με το χρήστη» (Σακελλαρίδης, Παντάνο-Ρόκου, χ.χ.)   
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Ο συνήθης κύκλος ζωής ενός λογισμικού αποτελείται από κάποια βήματα, τα 

οποία ουσιαστικά συνιστούν τα βασικά στάδια κατασκευής του κι είναι τα παρακάτω 

(Μακράκης, 2000· Fischer et al., 2004· Lee, Owens, 2004· Valetto et al., 2007): 

1. Η ανάλυση: ο προσδιορισμός των αναγκών και η ανάλυση των 

απαιτήσεων του τελικού χρήστη. 

2. Ο σχεδιασμός/σχεδίαση: η μελέτη των διεπαφών μεταξύ ανθρώπου και 

μηχανής (φυσική, αισθητήρια, ψυχολογική). 

3. Ο προγραμματισμός – ανάπτυξη: η μετατροπή του λογισμικού σε 

λειτουργικό περιβάλλον χρήσης. 

4. Η εφαρμογή: η χρησιμοποίηση του λογισμικού από τους τελικούς 

χρήστες. 

5. Η αξιολόγηση και 

6. Οι συνεχείς διορθώσεις που γίνονται με στόχο να επιτευχθεί η 

συμφωνία μεταξύ των υποχρεωτικών δομών των τεχνικών μονάδων 

εργασίας και της κοινωνικο – εκπαιδευτικής οργάνωσης.  

Όμως, οι κατασκευαστές δεν μπορούν ήδη από τη δημιουργία του 

πρωτότυπου λογισμικού να συμπεριλάβουν όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

χρηστών. Γι’ αυτό πάντα επανέρχονται για να προσθέσουν ή να αλλάξουν τον αρχικό 

σχεδιασμό τους. Στο εκπαιδευτικό λογισμικό δεν είναι μόνο το τεχνολογικό μέρος 

που μπορεί να διορθωθεί, αλλά και το παιδαγωγικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται. 

Μόνο έτσι μπορεί να προκύψει ένα εργαλείο που θα είναι προσαρμοσμένο στις 

τεχνικές, αλλά και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πράξης, εμπλουτίζοντας την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Γιαννούλας, 2009).  

Μερικοί ακόμη παράμετροι, που μπορούν να μελετηθούν, κατά το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, είναι σύμφωνα με τη 

Μητροπούλου (2003) οι παρακάτω: 

 Ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων πρέπει να είναι σε συμφωνία με την ηλικία, 

το νοητικό επίπεδο και τις ικανότητες των μαθητών της τάξης. Συνεπώς ο 

σχεδιασμός του λογισμικού πρέπει να ιεραρχείται, έτσι ώστε να ακολουθεί μια 

πορεία κορύφωσης, σύμφωνα με ορισμένα επίπεδα δυσκολίας, τα οποία να είναι 

προσβάσιμα από τους μαθητές, ανάλογα με την επίδοσή τους.  
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 Κατά το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων σχεδιάζονται όχι 

μόνο οι αλληλεπιδράσεις των μαθητών και οι δραστηριότητές τους σε σχέση με 

το περιεχόμενο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το περιεχόμενο θα πρέπει να 

παρουσιαστεί από τον εκπαιδευτικό. 

 Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά το σχεδιασμό των αλληλεπιδράσεων, ώστε να 

μην επικεντρώνεται η προσοχή του μαθητή στο περιβάλλον διεπαφής, γιατί τότε 

δε μπορεί να συγκεντρωθεί στη διερεύνηση και δόμηση της γνώσης. Συνίσταται 

να χρησιμοποιείται περιβάλλον διεπαφής, με το οποίο οι μαθητές να αισθάνονται 

άνετα. 

 Είναι ανάγκη κατά το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού λογισμικού να λαμβάνονται 

υπόψη κάποιες θεωρίες μάθησης, οι οποίες παρέχουν σαφή στοιχεία καθορισμού 

της κατάκτησης της μάθησης και γι’ αυτό το λόγο διευκολύνουν το σχεδιασμό. 

 Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να σχεδιαστεί, ώστε να διασφαλίζει ότι οι 

μαθητές δεν παρακολουθούν απλώς, αλλά ενεργούν.  

 Ένα χαρακτηριστικό, το οποίο επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η 

ενσωμάτωση στη δομή του λογισμικού τεχνολογίας, η οποία να επιτρέπει στο 

χρήστη (εκπαιδευτικό ή μαθητή) να επιφέρει ή να προτείνει αλλαγές στο 

περιεχόμενο του λογισμικού. 

 Η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών είναι από τους παράγοντες που θα 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό του λογισμικού. 

 Θα πρέπει να γίνεται χρήση των κειμένων σε μορφή υπερκειμένου, για την 

παρουσίαση του μαθησιακού υλικού. Με τη χρήση των πολυμέσων, ο 

υπολογιστής έχει περισσότερες τεχνολογικές δυνατότητες για να παρουσιάζει 

δυναμικά τα κείμενα στην οθόνη. 

 Η δομή της εφαρμογής θα πρέπει να σχεδιασθεί, ώστε να αποφεύγει την 

ανάγνωση μακροσκελών κειμένων στην οθόνη του υπολογιστή, η οποία μπορεί 

να αποδειχθεί δύσκολη και κουραστική. Τα κείμενα θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο σύντομα, αλλά περιεκτικά. Είναι σημαντικό ακόμη, να υπάρχουν 

εικόνες που να συνοδεύονται από επεξηγήσεις, να παρέχεται η δυνατότητα 

γρήγορης πρόσβασης στο λεξικό όρων ή σε βάσεις δεδομένων μέσω των 

υπερκειμένων. 

Εν κατακλείδι, οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες σχεδίασης ενός 

εκπαιδευτικού λογισμικού σε συνδυασμό με τις κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές 
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μπορούν να οδηγήσουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών ευρείας αποδοχής 

από την εκπαιδευτική κοινότητα. Το ζητούμενο λοιπόν, με την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών λογισμικών δεν είναι απλά το «πώς» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

αλλά το «πώς» και «γιατί» (Μακράκης, 2004). Σκοπός είναι να αναθεωρήσουμε 

ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η μηχανή αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο και 

αξιοποιείται από τον ίδιο τον άνθρωπο. 

 

8. Σκοπός της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν 

αποτέλεσε προϊόν κεντρικού σχεδιασμού μέχρι το 1997. Την εποχή αυτή γίνεται  για 

πρώτη φορά μια συλλογική προσπάθεια από το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο να εντάξουν τις Νέες Τεχνολογίες μέσα στην εκπαιδευτική πράξη, τόσο 

στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής (Ε.Π.Π.Σ.Π.) 

προτείνει η πρώτη επαφή των μαθητών με τις ΤΠΕ να αρχίζει στο δημοτικό σχολείο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ε.Π.Π.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο γενικός 

σκοπός της εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι «οι 

μαθητές χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον υπολογιστή ως 

«γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο», αναζητούν πληροφορίες, επικοινωνούν και 

προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας» 

(ΥΠΕΠΘ, 1997). Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους μαθητές 

με τον υπολογιστή με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, αποσκοπώντας στην 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 Για την επίτευξη του γενικού σκοπού ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

προτείνονται τέσσερις κεντρικοί άξονες χρήσης (ΥΠΕΠΘ, 1997): 

1. ο υπολογιστής ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο 

2. ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας 

3. ο υπολογιστής ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών 

4. ο υπολογιστής ως μέσο για τον πληροφορικό αλφαβητισμό.  
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Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στη χρήση ανοικτού λογισμικού με στόχο τη 

δυνατότητα διερεύνησης από τους μαθητές πραγματικών ή μη καταστάσεων για την 

οικοδόμηση της γνώσης. Ο δεύτερος άξονας αφορά την αξιοποίηση λογισμικού 

γενικής χρήσης σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Σύμφωνα με τον τρίτο 

άξονα, προτείνεται ο υπολογιστής ως εργαλείο για την αναζήτηση πληροφοριών και 

την επικοινωνία. Στον τέταρτο άξονα, γίνεται αναφορά στον πληροφορικό 

αλφαβητισμό, που σχετίζεται με την εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές 

λειτουργίες του υπολογιστή και των σχετικών τεχνολογιών, αλλά και με την 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης. Φαίνεται ότι και στους τέσσερις άξονες 

τονίζεται η αξιοποίηση του υπολογιστή ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου με 

την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων και την έκφραση των μαθητών με τον 

υπολογιστή, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση (Μικρόπουλος, Μπέλλου, 2010).  

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) - που 

ακολούθησε το Ενιαίο Πλαίσιο - ακολουθεί το ολιστικό πρότυπο, που προτείνεται 

από το Ενιαίο Πλαίσιο για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κάνει 

παρόμοιες προτάσεις κι ορίζει ως ειδικό σκοπό της εισαγωγής των ΤΠΕ στην 

ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 

«… να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του 

υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως 

εποπτικού μέσου διδασκαλίας ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως 

εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των 

καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου 

λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σε καμία 

περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία 

γνωστικού αντικειμένου (λαμβανόμενου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθεται 

χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Σκοπός είναι ο μαθητής να 

μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ ) παρά για τη χρήση τους.» (ΥΠΕΠΘ, 2003). 

Επομένως, στόχος είναι να δοθεί στο παιδί η ευκαιρία να έρθει σε επαφή με 

τις τεχνολογίες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάθε νέος, στη διάρκεια 

της γενικής του εκπαίδευσης, πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και 

δεξιότητες στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Ο υπολογιστής και τα μέσα που τον 
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συνοδεύουν, εκτός από τη χρησιμότητά τους ως εργαλεία διεκπεραίωσης 

καθημερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και συμβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής 

αντίληψης (διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους μάθησης) όσο και στην 

ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής, κάτω από το πρίσμα αυτό, 

καθίσταται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης.  

 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠΕΠΘ, 2003) σε αντίθεση 

με το Ε.Π.Π.Σ.Π. (ΥΠΕΠΘ, 1997) δεν προτείνει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία 

ένταξης και διδασκαλίας των ΤΠΕ. Πρόσθετα, δε διευκρινίζεται η τάξη, στην οποία 

θα εισαχθούν οι ΤΠΕ. Αναφέρεται όμως, ότι στην Ε’ και στη Στ’ τάξη καθιερώνεται 

εβδομαδιαία Ώρα της Πληροφορικής, που αφορά στο ένα τρίτο ή ένα τέταρτο του 

ημερήσιου σχολικού χρόνου (ΥΠΕΠΘ, 1998). Ωστόσο, με την ώρα αυτή δεν 

εντάσσεται η Πληροφορική στο σχολικό πρόγραμμα ως γνωστικό αντικείμενο. Δεν 

πρόκειται δηλαδή για εισαγωγή ενός μαθήματος Πληροφορικής αντίστοιχου με αυτό 

του Γυμνασίου. Απλά προτείνεται να ενταχθεί γενικά η χρήση της Πληροφορικής στα 

πλαίσια της διδασκαλίας των επιστημών και της τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση και σταδιακά σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος (Κόμης, 

2004).  

 Η ώρα της Πληροφορικής είναι δηλαδή μία αρχική, συγκροτημένη και 

σφαιρική προσέγγιση των διαφόρων χρήσεων των ΤΠΕ, στα πλαίσια των 

καθημερινών σχολικών διεργασιών, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον 

υπολογιστή και τις διάφορες εφαρμογές του. Έτσι, είναι δυνατό να οργανωθεί μία 

σειρά από δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές χρήσης της 

υπολογιστικής τεχνολογίας σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες (η πληροφορία και η 

επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της 

γνώσης) (Κόμης, 2004). 

Ολοκληρώνοντας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ορίζει τους παρακάτω 

επιμέρους στόχους, που θα πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές, μέσα από την 

ενασχόλησή τους με τις ΤΠΕ στα πλαίσια του δημοτικού σχολείου (ΥΠΕΠΘ, 1997): 

 Να περιγράφουν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών 

(μνήμη, επεξεργασία, περιφερειακά). 
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 Να αναγνωρίζουν την κεντρική μονάδα και τις βασικές περιφερειακές 

συσκευές (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής) του υπολογιστή,  να 

μπορούν να εξηγούν με απλά λόγια τη χρησιμότητά τους, να τις θέτουν σε 

λειτουργία  και να τις χρησιμοποιούν. 

 Να εργάζονται με σχετική αυτονομία σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας. 

 Να χρησιμοποιούν λογισμικό γενικής χρήσης και να εκφράζουν τις ιδέες τους 

με πολλούς τρόπους και μέσα (χρησιμοποιώντας εικόνες, ήχους, κείμενα, κ.λπ.) 

 Να χρησιμοποιούν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να 

έχουν  κατακτήσει τις έννοιες της πλοήγησης σε ένα δίκτυο πληροφοριών και της 

αλληλεπίδρασης με ένα πληροφοριακό σύστημα. 

 Να αναζητούν πληροφορίες από απλές βάσεις δεδομένων. 

 Να επικοινωνούν και να  αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον 

παγκόσμιο ιστό πληροφοριών. 

 Να μπορούν να αναφέρουν εφαρμογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο 

κόσμο. 

 Να αντιλαμβάνονται τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το 

χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως ενιαίο σύστημα.  

 

9. Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ 

Στόχος της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι η άσκηση των νοητικών δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και η 

εισαγωγή τους στις βασικές έννοιες και αρχές του συγκεκριμένου επιστημονικού 

χώρου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «η ολοκλήρωση του ατόμου με την ανάπτυξη 

κριτικού πνεύματος και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό 

επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ομάδες» (ΥΠΕΠΘ, 2002). 

Επίσης, θεωρείται πλέον αναγκαία η οικοδόμηση βασικών επιστημονικών 

γνώσεων και η ανάπτυξη ανάλογων ικανοτήτων και στάσεων, οι οποίες θα 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

 

~ 48 ~ 
 

επιτρέψουν στους μαθητές να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα προβλήματα 

της καθημερινής ζωής και να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Για να 

περιγραφεί το σύνολο αυτών των επιθυμητών γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων, 

εισάγεται η έννοια εγγραμματισμός στις Φ.Ε. (Σκουμιός, 2012). Σύμφωνα με το 

Σκούμιο (2012), ο εγγραμματισμός στις Φ.Ε. αναφέρεται: 

 στην επιστημονική γνώση του μαθητή και στην ικανότητά του να 

χρησιμοποιεί αυτήν τη γνώση για να αναγνωρίζει τα επιστημονικά ζητήματα, 

να αποκτά νέα γνώση, να εξηγεί φαινόμενα με επιστημονικό τρόπο και να 

οδηγείται σε συμπεράσματα βασισμένα σε επιστημονικά τεκμήρια για θέματα 

σχετικά με τις Φ.Ε. 

 στην κατανόηση της επιστήμης ως μιας μορφής ανθρώπινης γνώσης και 

διερεύνησης 

 στην επίγνωση του πώς η επιστήμη και η τεχνολογία διαμορφώνουν το υλικό, 

πνευματικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

 στην προθυμία του για ενασχόληση και συμμετοχή ως ενεργού πολίτη σε 

ζητήματα που σχετίζονται με τις Φ.Ε.. 

 Ωστόσο, η επίτευξη αυτών των στόχων πολλές φορές παρακωλύεται, λόγω 

της δυσκολίας των μαθητών να κατακτήσουν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες των 

Φ.Ε..  Οι εννοιολογικές αυτές δυσκολίες των παιδιών οφείλονται κυρίως στο ότι πριν 

διδαχτούν για πρώτη φορά κάποια έννοια, έχουν ήδη δώσει τις δικές τους σχετικές 

ερμηνείες, οι οποίες προέρχονται από τις καθημερινές εμπειρίες τους, από το φυσικό, 

κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Σχηματίζουν έτσι εναλλακτικές ιδέες, οι 

οποίες δεν είναι απλές παρανοήσεις, που οφείλονται μόνο σε κακή πληροφόρηση, 

αλλά αποτελούν προσωπικές ερμηνείες της πραγματικότητας και του κόσμου γύρω 

τους. Οι ιδέες αυτές έχουν περιορισμένη εφαρμογή, στερούνται συνέπειας και 

απέχουν σημαντικά από τον επιστημονικό τρόπο σκέψης (Driver et al., 2000).  

 Οι προέννοιες, όπως ονομάζονται οι εναλλακτικές αυτές ιδέες των μαθητών, 

είναι προσωπικές κι υποκειμενικές. Εξελίσσονται βαθμιαία, σύμφωνα με τη νοητική 

ανάπτυξη του παιδιού σε περισσότερο έγκυρες κι αντικειμενικές. Οι συλλογισμοί 

όμως αυτοί οδηγούν συχνά τα παιδιά σε αυθαίρετες κρίσεις και γενικεύσεις, οι οποίες 

έρχονται σε σύγκρουση με την επιστημονική γνώση. Για το λόγο αυτό, 
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δυσκολεύονται συχνά να αντιληφθούν και να εμπεδώσουν ορισμένες έννοιες των 

Φ.Ε. (Driver et al., 2000).  

Ειδικά στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής διδασκαλίας, φαίνεται αρκετά 

δύσκολο να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός αυτών των ιδεών των μαθητών. Η 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία με στεγνή παρουσίαση της θεωρίας, απλή 

αποστήθιση, επίλυση μαθηματικών τύπων και έλλειψη ενεργής συμμετοχής των 

μαθητών, ειδικά σε αυτό το μάθημα, δεν μπορεί παρά να είναι καταδικασμένη να 

αποτύχει. Το σχολικό εγχειρίδιο ως μοναδικό εποπτικό μέσο θεωρείται ανεπαρκές. Η 

χρήση πολλαπλών μέσων και μεθόδων για τη διδασκαλία των Φ.Ε. κρίνεται 

απαραίτητη, ώστε να ενεργοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις των 

μαθητών και να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Η χρήση πολλαπλών μέσων και μεθόδων διδασκαλίας προωθείται κυρίως 

μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες. Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν τον 

προσανατολισμό στη διδασκαλία των Φ.Ε., μεταβάλλοντας τη δομή, τους στόχους, 

τους τρόπους προσέγγισης όλων των πτυχών της μαθησιακής διαδικασίας. Η 

αξιοποίηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών τους μπορεί να βοηθήσει στη 

μετακίνηση από το δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας σε ανοικτά 

περιβάλλοντα, τα οποία ευνοούν την ενεργητική, αλληλεπιδραστική και συνεργατική 

μάθηση για όλους τους μαθητές.  

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά, που έχουν σχεδιαστεί στην περίπτωση των Φ.Ε., 

συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια μετασχηματισμού των ιδεών που 

κατασκευάζουν οι μαθητές σχετικά με τον κόσμο γύρω τους. Η χρήση του 

κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, δίνει 

την ευκαιρία στα παιδιά να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητές 

τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν, προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση 

και τη λήψη αποφάσεων.  

 Το μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

εμπλέκει τους διδασκόμενους σε διαδικασίες διερεύνησης και επίλυσης 

προβλημάτων, μέσα από διαφορετικές οδούς, προωθώντας την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και της εφευρετικότητας. Επιπρόσθετα, διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και 

τη συνεργασία, καθώς υποστηρίζουν και συχνά απαιτούν την εργασία σε ομάδες 
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(Δαφέρμου κ.ά., 2006). Μέσα σε τέτοια διαδραστικά περιβάλλοντα, το παιδί μπορεί 

να πειραματιστεί, αποκαλύπτοντας τις απόψεις του και λαμβάνοντας την ανάλογη 

ανατροφοδότηση, καθώς και να αντιληφθεί και να κατανοήσει τα λάθη του, ώστε να 

επέλθει η επιζητούμενη εννοιολογική αλλαγή (Driver et al., 2000). 

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το ότι στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) για το μάθημα «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» του δημοτικού σχολείου 

αναφέρεται ότι η διδασκαλία των Φ.Ε. πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει στην 

εξοικείωση του μαθητή με την επιστημονική μεθοδολογία, δηλαδή παρατήρηση, 

διατύπωση υποθέσεων, συγκέντρωση – αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες 

πηγές και μάλιστα με τη χρήση της τεχνολογίας της Πληροφορικής κ.ά.  

Καταλήγοντας, η τεχνολογία συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση 

της διδακτικής πράξης των Φ.Ε., ένα μέσο υποβοήθησης του εκπαιδευτικού, ένα 

δυναμικό συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς βέβαια να αποτελεί 

κάποιο υποκατάστατο του δασκάλου ή πανάκεια για τη λύση των όποιων 

προβλημάτων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας (Καλκάνης, 2011). Η αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. στις Φ.Ε. έχει δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο ως προς την 

κατανόηση των εννοιών, όσο και στη δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης, διερεύνησης 

προβλημάτων και διατύπωσης/αξιοποίησης των πληροφοριών στην όλη μαθησιακή 

διαδικασία (Καρτσιώτου, Τουμπεκτσής, Κλειτσιώτης, Καρποζήλου, 2012). 
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ΜΕΡΟΣ Β:  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

 

Στο σημείο αυτό της εργασίας, θα παρουσιαστεί συνολικά η εκπαιδευτική εφαρμογή 

με τίτλο «Βασικές έννοιες Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής». 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 ενότητα αυτού του μέρους θα 

επισημανθούν κάποιοι περιορισμοί που προέκυψαν κατά την κατασκευή της 

εκπαιδευτικής εφαρμογής. 

 

1. Στάδια σχεδίασης και κατασκευής της εφαρμογής 

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 «Βασικές έννοιες Ατομικής και 

Πυρηνικής Φυσικής» 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  
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 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 

 

 

Σχηματική απεικόνιση των σταδίων ανάπτυξης του λογισμικού 

  
• 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 
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Επιλογή γνωστικού αντικειμένου και καθορισμός ομάδας στόχου: 

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής εφαρμογής, πρώτο μέλημα 

αποτέλεσε ο προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου πάνω στο οποίο θα 

αναπτυσσόταν το λογισμικό. Η επιλογή του μαθήματος της Φυσικής 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.  

Ειδικότερα, επιλέχθηκε η ενότητα της Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής, που 

εμφανίζει αρκετές δυσκολίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία και από πλευράς 

μαθητών, αλλά και από πλευράς εκπαιδευτικών. Μάλιστα, πολλοί εκπαιδευτικοί (της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) δηλώνουν ότι ασχολούνται εντελώς επιφανειακά με τη 

συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, λόγω έλλειψης σχετικών γνώσεων κι εμπειρίας. 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 Φυσικής. 

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 Ατομική και 

Πυρηνική Φυσική αποτελεί διδακτέα ύλη στην Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού 

Σχολείου (η Ατομική Φυσική εμπεριέχεται στην ενότητα «Υλικά Σώματα» της Ε’ 

τάξης κι η Πυρηνική Φυσική συναντάται στην ενότητα «Ενέργεια» του μαθήματος 

Φυσικά: Ερευνώ κι Ανακαλύπτω και στην Ε’ και στη Στ’ τάξη). Οι ενότητες αυτές 

αναλύονται περισσότερο στη Β’ και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και στη Γ’ Λυκείου.  

Επομένως, η ομάδα στόχου απαρτίζεται από μαθητές και εκπαιδευτικούς αυτών των 

τάξεων.  
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Ενημέρωση για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: 

Αρχικά μελετήθηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) αλλά 

και τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της 

Φυσικής και της Πληροφορικής του Δημοτικού και Γυμνασίου, καθώς και τα 

κεφάλαια που αφορούσαν την ενότητα της Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής. 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. 

  

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. Η αναζήτηση βέβαια 

υλικού δεν περιορίστηκε μόνο στα βιβλία, αλλά επεκτάθηκε και στο χώρο του 

παγκόσμιου ιστού.  

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.  

Ταυτόχρονα, κρίθηκε αναγκαία κι η αναδίφηση σε βιβλιογραφία σχετική με 

τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού και συγκεκριμένα τη δημιουργία 

ιστοσελίδας, τη δημιουργία κινούμενων εικόνων (animations), προγράμματα 

επεξεργασίας εικόνων, ήχου και βίντεο κ.ά. 
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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. Δημιουργήθηκαν σχεδιαγράμματα, 

μεταφράστηκαν 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» (Παναγιωτακόοπυλος 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. 

 

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.) 
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3. Περιγραφή της εκπαιδευτικής εφαρμογής 

3.1. Γενική περιγραφή 

Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Βασικές έννοιες Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής» 

χαρακτηρίζεται ως λογισμικό πολυμέσων, με την έννοια ότι αποτελεί ένα λογισμικό 

στο οποίο είναι ενσωματωμένα κείμενα, στατικές και κινούμενες εικόνες, ήχοι, βίντεο 

κ.ά. σε κόμβους συνδεδεμένους μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που να το 

χαρακτηρίζουν ως λογισμικό πολυμέσων. 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.  

Σε αυτήν την εκπαιδευτική ιστοσελίδα, οι επιλογές που μπορεί να κάνει ο 

χρήστης συνίστανται μόνο στην πλοήγησή του (με διάφορους τρόπους) μέσα στο 

λογισμικό. Η δομή του αποτελεί 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). 

Όπως σημειώνει ο Μακράκης (2000) η μη γραμμική δομή αναπαράστασης 

των πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που παρέχουν τα πολυμέσα στο 

χρήστη να επιλέγει ο ίδιος τη διαδρομή με  την οποία θα προσεγγίσει τις πληροφορίες 

που θέλει να μελετήσει, δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή «Βασικές έννοιες Ατομικής και Πυρηνικής 

Φυσικής» 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 βελτιώνει και τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Αναλυτικότερα, τα μέσα που αξιοποιούνται στο εκπαιδευτικό λογισμικό  είναι 

τα παρακάτω: 

Α) 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 εφαρμογή, έγινε προσπάθεια τα κείμενα να 

είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα (απευθύνεται άλλωστε σε παιδιά 11 

χρονών και άνω), με κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειράς, διαστημάτων και 

διάστιχου. Επίσης, επιχειρήθηκε η ύπαρξη αντίθεσης χρωμάτων, ώστε να 

διευκολύνεται η ανάγνωση, χωρίς να κουράζεται ο χρήστης. Για τον ίδιο λόγο, δεν 

περιλαμβάνονται κυλιόμενα κείμενα ή αναλαμπές/αναβοσβήματα, που θα μπορούσαν 

να αποσπάσουν την προσοχή του χρήστη από τις σημαντικές πληροφορίες. 

Αποφεύχθηκε επίσης, ο τονισμός λέξεων ή φράσεων με υπογραμμίσεις (μια και αυτή 

η τεχνική χρησιμοποιείται για υπερσυνδέσεις). 

Β) 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. 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 
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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 

Γ) Ήχος: Ο ρόλος του ήχου στην επικοινωνία και τη μετάδοση πληροφοριών είναι 

ουσιαστικός. Στο χώρο της εκπαίδευσης η ενσωμάτωση κατάλληλων ήχων στις 

παρουσιάσεις με χρήση οπτικοακουστικών μέσων έχει ως στόχο τη βελτίωση του 

οπτικού μηνύματος και την ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης. Μια εφαρμογή 

πολυμέσων χωρίς ήχο μοιάζει με ταινία του βωβού κινηματογράφου. Η ενσωμάτωση 

ήχου βελτιώνει σημαντικά την παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού, 

λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς τα κείμενα, τις εικόνες και κυρίως το βίντεο 

και το animation. Συχνά δημιουργεί μια ευχάριστη ψυχική διάθεση στο χρήστη. Ο 

σωστός συνδυασμός ήχου και μουσικής προδιαθέτει το χρήστη για το χρόνο και το 

χώρο που εξελίσσεται μια εφαρμογή. Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολυμεσική 

εφαρμογή, η αρχική σελίδα και οι διάφορες επιλογές που προσφέρει συνοδεύονται 

από ανάλογα ηχητικά εφέ, με τη μορφή μουσικής, με σκοπό να διασκεδάσουν και να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον του χρήστη. Η ενσωμάτωση ηχητικών εφέ, που 

ενεργοποιούνται με το πάτημα των πλήκτρων, δίνει έτσι τη δυναμική και το ρεαλισμό 

που χρειάζεται η εφαρμογή για να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

παρουσίασης.  

Δ) 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 
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συντελεί στην ενθάρρυνση του χρήστη. Για το λόγο αυτό, η εκπαιδευτική εφαρμογή 

«Βασικές έννοιες Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής» 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. Μάλιστα, 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. 

 

 

 

 

 

Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων 

 

 

Ήχος 

Εικόνα 

Βίντεο 

Κείμενο 
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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 το 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. 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, στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Βασικές έννοιες Ατομικής και 

Πυρηνικής Φυσικής», 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. 
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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. 
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o 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. 

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). 

 

 

 

 

Θεωρίες μάθησης που αξιοποιούνται στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Βασικές έννοιες 

Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής» 

Συμπεριφοριστικές 
θεωρίες μάθησης 

Κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρίες μάθησης 

Γνωστικές θεωρίες 
μάθησης 
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3.3. Αναλυτική παρουσίαση 

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, με ανάλογη μουσική υπόκρουση και 

πληροφορείται 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). 
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Εικόνα 2 

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 (βλ. Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Συμβουλή οθόνης στις υπερσυνδέσεις 
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 Η ύλη που διαπραγματεύεται το λογισμικό είναι χωρισμένη σε δύο βασικές 

ενότητες, την Ατομική και την Πυρηνική Φυσική. Η τελευταία είναι χωρισμένη σε 

δύο υπο-ενότητες, την Πυρηνική Σχάση και την Πυρηνική Σύντηξη (βλ. Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Βασικές διδακτικές ενότητες εκπαιδευτικού λογισμικού 

Για να μεταβεί ο χρήστης στις παραπάνω ενότητες, θα πρέπει να επιλέξει τα 

ανάλογα κουμπιά, που συνοδεύονται με μια ευχάριστη μουσική υπόκρουση: 

 

 

 

Βασικές εννοιες Ατομικής 
και Πυρηνικής Φυσικής 

Ατομική 
Φυσική 

Πυρηνική 
Φυσική 

Πυρηνική 
Σχάση 

Πυρηνική 
Σύντηξη 

Κουμπί για την ενότητα 

«Ατομική Φυσική» 

Κουμπί για την ενότητα 

«Πυρηνική Σχάση» 
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Επίσης, στο χώρο της αρχικής σελίδας υπάρχουν κι άλλες κινούμενες εικόνες 

που λειτουργούν ως κουμπιά – υπερσυνδέσμους και μεταφέρουν το χρήστη σε 

σχετικές σελίδες, με ανάλογη μουσική υπόκρουση κάθε φορά:  

   

 

 

 

 

Κουμπί για την ενότητα 

«Πυρηνική Σύντηξη» 

Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη στο 

χάρτη της ιστοσελίδας. Πρόκειται για ένα 

πολύ σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει 

στη γρήγορη κι εύκολη περιήγηση στον 

ιστοχώρο. 

Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη στις 

δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται 

συνολικά στην εφαρμογή. Οι 

δραστηριότητες αυτές είναι διαχωρισμένες 

ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, στην 

οποία αναφέρονται. 

Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη στο 

βιβλίο επισκεπτών. Εδώ ο χρήστης μπορεί 

να υποβάλει τη γνώμη του για τον 

ιστοχώρο, τα σχόλιά του, υποδείξεις και 

προτάσεις για τη βελτίωσή του. 
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Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη στην 

προτεινόμενη βιβλιογραφία. Στο σημείο 

αυτό προτείνονται ορισμένα βιβλία, άρθρα 

και διαδικτυακές πηγές, κατανεμημένα 

ανάλογα με τη διδακτική ενότητα στην 

οποία αναφέρονται. 

Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη στα 

σχετικά βίντεο. Όλα τα βίντεο που 

συναντά κατά την πλοήγησή του στον 

ιστοχώρο είναι συγκεντρωμένα σε αυτό το 

σημείο και έχουν κατηγοριοποιηθεί 

ανάλογα με την ενότητα στην οποία 

αναφέρονται. 

Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη στον 

οδηγό πλοήγησης. Μελετώντας τον οδηγό 

αυτό θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τη 

δομή του ιστοχώρου, ώστε η πλοήγησή 

του να είναι πιο εύκολη και γρήγορη. 

Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη στο 

προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, στο σημείο αυτό 

περιλαμβάνεται μία ολοκληρωμένη 

διδακτική πρόταση, διάρκειας πέντε 

μηνών περίπου, με θέμα «Το ουράνιο ως 

καύσιμο στους πυρηνικούς αντιδραστήρες 

σχάσης και η ραδιενεργός ρύπανση από τα 

ατυχήματα αυτών». 
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3.3.2. Γενικές οδηγίες που αφορούν όλες τις σελίδες της πολυμεσικής 

εφαρμογής 

 

Σε όποιο σημείο της εφαρμογής κι αν βρίσκεται ο χρήστης, 

έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στην αρχική σελίδα άμεσα 

και γρήγορα πατώντας το κουμπί «Κεντρική» που υπάρχει 

στην οριζόντια γραμμή περιήγησης όλων των σελίδων. 

 

Επίσης, εάν έχει μεταφερθεί στα κατώτατα επίπεδα της 

ιεραρχικής δομής του ιστοχώρου, μπορεί να πατήσει το κουμπί 

«Επάνω», που εμφανίζεται στην οριζόντια γραμμή περιήγησης 

των σχετικών σελίδων, ώστε να μεταβεί στη γονική σελίδα. 

 

Σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρου, υπάρχει κάτω δεξιά ένα κινούμενο 

βελάκι. Πατώντας στο βελάκι αυτό, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

μεταβεί στην αρχή της εκάστοτε σελίδας. 

 

 Ορισμένες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν λίγο μετά το κείμενο κάποια 

σχετικά βίντεο. Για να παρακολουθήσει ο αναγνώστης τα βίντεο αυτά, 

θα πρέπει να πατήσει το διπλανό κουμπί. 

 

Σε κάποιες ιστοσελίδες συναντώνται και προσομοιώσεις. Για να μεταβεί ο χρήστης 

σε αυτές, θα πρέπει να πατήσει στην εκάστοτε σχετική εικόνα που ακολουθεί (για 

παράδειγμα βλ. Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1 
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Για τη διάκριση των προσομοιώσεων, έχει χρησιμοποιηθεί μία κινούμενη εικόνα 

με ένα παιδί που χοροπηδάει.  

 

3.3.3. Παρουσίαση διδακτικής ενότητας «Ατομική Φυσική»  

Όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στο χώρο της Ατομικής Φυσικής, τότε θα 

μεταφερθεί στην παρακάτω αρχική σελίδα (βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα Ατομικής Φυσικής 

Όλες οι σελίδες που αναφέρονται στην Ατομική Φυσική έχουν 

πάνω αριστερά μία κινούμενη εικόνα (βλ. αριστερά), που αναπαριστά τη 

δομή του ατόμου. Σε όποια σελίδα της συγκεκριμένης ενότητας κι αν 

βρεθεί ο χρήστης, πατώντας στην κινούμενη αυτή εικόνα είναι σε θέση να 

μεταφερθεί κατευθείαν στην αρχική σελίδα της Ατομικής Φυσικής.  

Στα αριστερά της σελίδας υπάρχει μία κατακόρυφη γραμμή περιήγησης, όπου 

παρουσιάζονται τα διάφορα κεφάλαια κι ακολούθως τα υπό – κεφάλαια της 

συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας (βλ. Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2: Κατακόρυφη γραμμή περιήγησης 

Τα κεφάλαια αυτά μαζί με τα υπό – κεφάλαιά τους παρουσιάζονται σχηματικά 

παρακάτω (βλ. Εικόνα 4). Καθώς ο χρήστης μεταβαίνει στα παρακάτω επίπεδα της 

ιεραρχικής δομής του ιστοχώρου, τα κεφάλαια παρουσιάζονται στην οριζόντια 

γραμμή περιήγησης, ενώ τα ανάλογα υπό – κεφάλαια εμφανίζονται στην κατακόρυφη 

γραμμή περιήγησης (βλ. Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3 
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Εικόνα 4: Κεφάλαια και υπό – κεφάλαια 

Ατομικής Φυσικής 
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3.3.4. Παρουσίαση διδακτικής ενότητας «Πυρηνική Σχάση» 

Κατά αναλογία είναι οργανωμένη κι η ενότητα «Πυρηνική Σχάση». Ειδικότερα, όταν 

ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στη συγκεκριμένη ενότητα, τότε θα μεταφερθεί 

στην παρακάτω αρχική σελίδα (βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα Πυρηνικής σχάσης 

Όπως συμβαίνει και σε όλες τις σελίδες που αφορούν την Ατομική Φυσική, 

έτσι και στην περίπτωση της Πυρηνικής σχάσης, υπάρχει πάνω αριστερά μία 

κινούμενη εικόνα (βλ. αριστερά), που τώρα όμως απεικονίζει το σήμα του 

κινδύνου της ραδιενέργειας. Σε όποια σελίδα της συγκεκριμένης ενότητας 

κι αν βρεθεί ο χρήστης, πατώντας στην κινούμενη αυτή εικόνα είναι σε 

θέση να μεταφερθεί κατευθείαν στην αρχική σελίδα της Πυρηνικής 

σχάσης.  

Στα αριστερά κάθε σελίδας υπάρχει πάλι μία κατακόρυφη γραμμή 

περιήγησης, όπου παρουσιάζονται τα διάφορα κεφάλαια κι ακολούθως τα υπό – 

κεφάλαια της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας (βλ. Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2: Κατακόρυφη γραμμή περιήγησης 

Παρακάτω ακολουθεί κι η σχηματική αναπαράσταση των κεφαλαίων αυτών, 

μαζί με τα υπό – κεφάλαιά τους (βλ. Εικόνα 4). Καθώς ο χρήστης «κινείται» στα 

παρακάτω επίπεδα της ιεραρχικής δομής του ιστοχώρου, τα κεφάλαια 

παρουσιάζονται στην οριζόντια γραμμή περιήγησης, ενώ τα ανάλογα υπό – κεφάλαια 

εμφανίζονται στην κατακόρυφη γραμμή περιήγησης (βλ. Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3 

 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

 

~ 75 ~ 
 

 

 

Εικόνα 4: Κεφάλαια και υπό – κεφάλαια Πυρηνικής Σχάσης 
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3.3.5. Παρουσίαση διδακτικής ενότητας «Πυρηνική Σύντηξη»  

Η δομή κι η οργάνωση της διδακτικής ενότητας «Πυρηνική Σύντηξη» συμφωνεί με 

αυτή των προηγούμενων ενοτήτων. Η αρχική σελίδα που παρουσιάζεται στο χρήστη, 

μόλις βρεθεί στην ενότητα αυτή, είναι η παρακάτω (βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα Πυρηνικής σύντηξης 

Και στην ενότητα της Πυρηνικής σύντηξης, εμφανίζεται σε όλες τις σχετικές 

σελίδες πάνω αριστερά μία κινούμενη εικόνα (βλ. αριστερά). Σε αυτήν την 

περίπτωση η εικόνα αυτή αναπαριστά τον ήλιο. Σε όποιο κεφάλαιο ή υπό 

- κεφάλαιο αυτής της ενότητας κι αν βρεθεί ο χρήστης, πατώντας στην 

κινούμενη εικόνα είναι σε θέση να μεταφερθεί κατευθείαν στην αρχική 

σελίδα της Πυρηνικής σύντηξης. 

Στα αριστερά κάθε σελίδας υπάρχει και σε αυτήν την ενότητα μία 

κατακόρυφη γραμμή περιήγησης, όπου παρουσιάζονται τα σχετικά κεφάλαια και κατ’ 

επέκταση τα υπό – κεφάλαιά της (βλ. Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Κατακόρυφη γραμμή περιήγησης 

Το σύνολο των κεφαλαίων αυτών, μαζί με τα υπό – κεφάλαιά τους 

αναπαριστάται σχηματικά παρακάτω (βλ. Εικόνα 4). Και σε αυτήν την ενότητα, όσο 

ο χρήστης «μεταφέρεται» στα επόμενα επίπεδα της ιεραρχικής δομής του ιστοχώρου, 

τα κεφάλαια παρουσιάζονται στην οριζόντια γραμμή περιήγησης, ενώ τα ανάλογα 

υπό – κεφάλαια εμφανίζονται στην κατακόρυφη γραμμή περιήγησης (βλ. Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3 

 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

 

~ 78 ~ 
 

 

Εικόνα 4: Κεφάλαια και υπό – κεφάλαια Πυρηνικής Σύντηξης 
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3.3.6. Παρουσίαση ενότητας «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα»  

Η ενότητα «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα» είναι δομημένη με την ίδια λογική που 

σχεδιάστηκαν και οι υπόλοιπες ενότητες του ιστοχώρου, ώστε να είναι εύκολη για το 

χρήστη η πλοήγηση. Η αρχική της σελίδα είναι η παρακάτω (βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Σε όλες τις σελίδες και αυτής της ενότητας, εμφανίζεται πάνω αριστερά μία 

κινούμενη εικόνα, που σε αυτήν την περίπτωση σχετίζεται με τη μέθοδο 

project (βλ. αριστερά). Σε όποιο κεφάλαιο ή υπό - κεφάλαιο κι αν βρεθεί ο 

χρήστης, πατώντας στην κινούμενη εικόνα είναι σε θέση να μεταφερθεί 

κατευθείαν στην αρχική σελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Καθώς ο χρήστης πλοηγείται στις διάφορες σελίδες της ενότητας, τα 

κεφάλαια παρουσιάζονται στην οριζόντια γραμμή περιήγησης, ενώ τα ανάλογα υπό – 

κεφάλαια εμφανίζονται στην κατακόρυφη γραμμή περιήγησης (βλ. Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Κατακόρυφη και οριζόντια γραμμή περιήγησης 

Το σύνολο των κεφαλαίων της ενότητας, μαζί με τα ανάλογα υπό – κεφάλαια 

αναπαριστάται σχηματικά παρακάτω (βλ. Εικόνα 3). 
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Θεωρητικό μέρος 
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Βασική δομή 

Πρακτικό μέρος 

Εικόνα 3: Κεφάλαια και  

υπό – κεφάλαια εκπαιδευτικού 

προγράμματος 
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3.4. Περιορισμοί κατά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής εφαρμογής 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής αποτελεί 

ένα δύσκολο εγχείρημα. Απαιτεί τη συνεργασία αρκετών φορέων, ώστε το 

αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό και να παραχθεί ένα προϊόν, το οποίο να είναι σε 

θέση να ικανοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους για τους οποίους 

κατασκευάστηκε. Για το λόγο αυτό, τις περισσότερες φορές ένα εκπαιδευτικό 

λογισμικό συνιστά δημιούργημα μιας ολόκληρης ομάδας, που αποτελείται από το 

συντονιστή, από μια ομάδα ενεργών εκπαιδευτικών, από μια ομάδα ειδικών σε 

θέματα διδακτικής, από ομάδα αναλυτών – προγραμματιστών, από ομάδα εργονόμων 

λογισμικού, από ομάδα υποστήριξης ήχου και μουσικής, από ομάδα  υποστήριξης 

εικόνας – γραφικών – βίντεο και από ομάδα σεναριογράφων και διορθωτών – 

επιμελητών. 

 Ωστόσο, η εκπαιδευτική εφαρμογή «Βασικές έννοιες Ατομικής και Πυρηνικής 

Φυσικής» αποτελεί προσπάθεια ενός ατόμου. Είναι φυσικό το αποτέλεσμα να μην 

προσεγγίζει μία παρόμοια εφαρμογή που δημιουργήθηκε από ειδικούς, όπως 

περιγράφηκαν παραπάνω. Όμως, μελετήθηκαν αρκετά συγγράμματα για τις 

βασικές αρχές σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού κι έγινε προσπάθεια η 

ιστοσελίδα να στηρίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτές. 

 Ένας βασικός περιοριστικός παράγοντας, που πρέπει να αναφερθεί, ήταν 

αυτός της τεχνογνωσίας. Η εκμάθηση των κατάλληλων προγραμμάτων, που κρίθηκαν 

αναγκαία για την ολοκλήρωση της εφαρμογής, αποδείχθηκε μια χρονοβόρα 

διαδικασία. Τελικά, ίσως ο χρόνος να είναι και το πολυτιμότερο εργαλείο που 

χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του κανείς, προκειμένου να ασχοληθεί με την 

υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής.  Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής του λογισμικού, προέκυψαν διάφορα τεχνικά προβλήματα 

που δυσχέραιναν την πορεία της εργασίας κι είχαν ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση 

του αρχικού σχεδιασμού και τη μείωση των απαιτήσεων. 

 Πρόσθετα, η επιλογή του υλικού, αλλά και η θεματική της εργασίας ήταν ένα 

ακόμα δύσκολο σημείο. Το υλικό, που βρέθηκε, για κάποιες διδακτικές ενότητες ήταν 

πλήρες, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η αναζήτηση και η επιλογή των 

κατάλληλων πληροφοριών ήταν μια αρκετά επίπονη διαδικασία. Ωστόσο, η 
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προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Με τη διάθεση του ανάλογου χρόνου, αλλά και 

την κριτική αξιολόγηση της εφαρμογής από κατάλληλα άτομα, το αποτέλεσμα μπορεί 

να γίνεται ολοένα και καλύτερο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

 

~ 83 ~ 
 

ΜΕΡΟΣ Γ:  ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1. Σκοπός της έρευνας 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

εφαρμογής που σχεδιάστηκε. Πραγματοποιήθηκε μία μικρής κλίμακας έρευνα η 

οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μία ολοκληρωμένη 

προσπάθεια αξιολόγησης της εφαρμογής, βασισμένη σε αρχές που πρέπει να διέπουν 

μια έγκυρη αξιολόγηση και ικανή να εξάγει γενικεύσιμα συμπεράσματα. Ωστόσο, 

πρόκειται για ένα πρώτο, διερευνητικού χαρακτήρα εγχείρημα, με κύριο σκοπό την 

ανίχνευση των αντιδράσεων και απόψεων των χρηστών, σχετικά με το βαθμό που η 

εκπαιδευτική εφαρμογή… 

 καλύπτει επαρκώς το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο πραγματεύεται. 

 θεωρείται ελκυστική, ενδιαφέρουσα και ευχάριστη στη χρήση της. 

 είναι εύκολος ο τρόπος πλοήγησης και η κατανόηση της δομής της. 

 σχεδιάστηκε σωστά, ακολουθώντας τις βασικές αρχές των πολυμέσων. 

 

2. Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1. Το δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 24 προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία κατά την 

παρακολούθηση των μαθημάτων τους στο χώρο του αμφιθεάτρου Δ7, στο Ρέθυμνο. 

 

2.2. Αλληλεπίδραση με την πολυμεσική εφαρμογή 

Οι φοιτητές κλήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου σε δύο 

διαφορετικές ημέρες για πρακτικούς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φοιτητής θα 

είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με το λογισμικό σε δικό του υπολογιστή. Οι δύο 

ομάδες φοιτητών δημιουργήθηκαν τυχαία, ανάλογα με την ημέρα που επιθυμούσαν οι 

ίδιοι. 
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Στην αρχή της συνάντησης περιγράφτηκε και παρουσιάστηκε σύντομα η 

εκπαιδευτική εφαρμογή. Αυτό έγινε σκόπιμα, μια και σκοπός ήταν να διερευνήσουμε 

κατά πόσο ο χρήστης θα κατανοήσει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της από 

μόνος του, χωρίς ιδιαίτερη εξωτερική βοήθεια. Άλλωστε, η εφαρμογή είναι 

κατασκευασμένη σε μορφή ιστοσελίδας, ακριβώς για να μπορεί μελλοντικά ο κάθε 

ενδιαφερόμενος να ασχοληθεί με αυτή, χωρίς να απαιτούνται οδηγίες ή υποδείξεις 

από εξωτερικό παράγοντα. Δόθηκε, βέβαια, στους φοιτητές η συμβουλή να 

μελετήσουν αρχικά τις οδηγίες πλοήγησης, που δίνονται στην αρχική σελίδα της 

εφαρμογής. Έτσι, θα ελεγχθεί και η αποτελεσματικότητά τους. 

Οι φοιτητές αλληλεπίδρασαν με το εκπαιδευτικό λογισμικό για μία ώρα 

περίπου και στη συνέχεια κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο 

(βρίσκεται στο Παράρτημα Ι). 

 

2.3. Το ερωτηματολόγιο 

Με στόχο τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με το περιεχόμενο, τη δομή, τη 

λειτουργικότητα και την εμφάνιση της πολυμεσικής εφαρμογής, συντάχθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο, κυρίως με ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά και κάποιες ανοιχτού 

τύπου.  Ήταν ανώνυμο, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα που συνδέεται με την 

ανωνυμία. Περιελάμβανε τρία μέρη: 

 Το πρώτο αναφερόταν στην καταγραφή των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως 

φύλο, ηλικία, έτος φοίτησης κλπ. 

 Το δεύτερο επικεντρωνόταν στη σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες. 

 Στο τρίτο γινόταν η αξιολόγηση της πολυμεσικής εφαρμογής.  

 

3. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

3.1. Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Από τους 24 φοιτητές του δείγματος οι 14 ήταν γυναίκες και 10 άνδρες (Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1 

 

Η ηλικία τους κυμαινόταν μεταξύ 19 και 22 ετών. Από τις 14 γυναίκες, οι 9 

φοιτούσαν στο Δ’ έτος και οι 5 στο  Γ’ έτος των σπουδών τους. Αντίστοιχα, 6 άντρες 

ήταν φοιτητές του Δ’ έτους και 4 του Γ’ έτους (Γράφημα 2).  
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3.2. Εξοικείωση του δείγματος με τις νέες τεχνολογίες 

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, οι φοιτητές δήλωσαν ότι είχαν 

όλοι δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή και μόνο ένας φοιτητής δεν είχε σπίτι του 

σύνδεση στο διαδίκτυο (Γράφημα 3).  

 

 

Γράφημα 3 

 

Επίσης, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν καθημερινά τον υπολογιστή 

τους με χρήση του διαδικτύου και μία φορά την εβδομάδα χωρίς χρήση του 

διαδικτύου.  

Το σύνολο των ερωτηθέντων είχε παρακολουθήσει μαθήματα αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών.  

Μάλιστα, 17 φοιτητές (9 γυναίκες - 8 άνδρες) είχαν ασχοληθεί κάποτε με ένα 

εκπαιδευτικό λογισμικό, ενώ 7 (5 γυναίκες - 2 άνδρες) δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ 

(Γράφημα 4). 
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Γράφημα 4 
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άτομα απάντησαν «Πάρα πολύ», 8 απάντησαν «Πολύ», 4 απάντησαν «Αρκετά» και 1 

απάντησε «Λίγο». Η απάντηση «Καθόλου» δεν επιλέχθηκε από κανέναν (Γράφημα 

6). 

 

 

Γράφημα 6 
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των ερωτηθέντων. Μέσα σε κάθε πλαίσιο εμφανίζονται οι τιμές για καλύτερη 

ποσοτική κατανόηση. 

 

3.3.1. Αξιολόγηση διδακτικού περιεχομένου 

Σχετικά με τον 1
ο
 άξονα, που αφορά την αξιολόγηση του διδακτικού περιεχομένου, οι 

ερωτήσεις έχουν να κάνουν τόσο με τη συμβατότητα, όσο και με την ποσότητα του 

περιεχομένου. Οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις που δόθηκαν φαίνονται 

στο παρακάτω Γράφημα 7: 
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κατάλληλος για την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνεται (19/24) και ότι 

είναι σωστά οργανωμένο (22/24). Οι φοιτητές που απάντησαν από «Αρκετά» και 

κάτω δεν ξεπερνούν τους 2-3 σε κάθε ερώτημα. 

Εξαίρεση αποτελεί η τρίτη ερώτηση, που αφορά την ποσότητα και την 

καταλληλότητα της προσφερόμενης πληροφορίας σε συνάρτηση με την ηλικία των 

μαθητών. Εδώ οι απαντήσεις από «Αρκετά» και κάτω φτάνουν τις 5, γεγονός που θα 

πρέπει να μας προβληματίσει. Πιθανόν σε κάποιες ενότητες ο όγκος των 

πληροφοριών να ήταν υπερβολικός σε συνάρτηση με την ηλικία των μαθητών. 

Βέβαια, η εφαρμογή σχεδιάστηκε με στόχο να καλύπτει και τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού, οπότε είναι λογικό και αναμενόμενο να συμπεριλαμβάνονται 

πληροφορίες υψηλότερου επιπέδου και αυξημένης δυσκολίας. Στην προαιρετική, 

ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου, όπου μπορούσαν οι ερωτώμενοι να 

σχολιάσουν σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής, 5 φοιτητές ανέφεραν ότι δεν 

έχουν διδακτική εμπειρία σχετικά με τη διδασκαλία αυτών των ενοτήτων στο 

δημοτικό. 

 

3.3.2. Αξιολόγηση διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας 

Στο 2
ο
 άξονα του ερωτηματολογίου αξιολογείται η διδακτική και παιδαγωγική 

μεθοδολογία της εφαρμογής. Οι ερωτήσεις είναι τέσσερις και οι απαντήσεις που 

δόθηκαν φαίνονται στο παρακάτω Γράφημα 8: 
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Γράφημα 8 
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Στην πρώτη και στη δεύτερη ερώτηση, το ποσοστό δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό. 

Οι περισσότεροι (17/24) έχουν την άποψη ότι το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι 

συνδεδεμένο με πραγματικές καταστάσεις από τις καθημερινές εμπειρίες των 

μαθητών και με γεγονότα της καθημερινής ζωής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται 

σύνδεση βιωματικής και επιστημονικής γνώσης. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι 

υπήρξαν και 7 φοιτητές που απάντησαν «Αρκετά» και κάτω. Το γεγονός αυτό οφείλει 

να μας προβληματίσει. Πιθανότατα η απουσία προτεινόμενων πειραμάτων από 

κάποιες ενότητες της εφαρμογής να οδήγησε τους ερωτηθέντες σε αυτήν την επιλογή. 

 

3.3.3. Αξιολόγηση σχεδίασης και δόμησης του περιεχομένου 

Με τον 3
ο
 άξονα αξιολογείται η σχεδίαση και η δόμηση του περιεχομένου και 

συγκεκριμένα ο τρόπος παρουσίασης και δόμησης, καθώς και η προσέγγιση του 

μαθησιακού περιεχομένου, μέσα από τέσσερις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων φαίνονται στο Γράφημα 9: 
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Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τη σχεδίαση και τη δόμηση του 

περιεχομένου είναι πολύ ενθαρρυντικές. Έτσι, 20 από τους 24 θεωρούν πως η 

εφαρμογή είναι πάρα πολύ έως πολύ κατάλληλη για ατομική χρήση από κάθε 

μαθητή, παρέχοντάς του εναλλακτικές διαδρομές πλοήγησης, ανάλογα με τις 

προσωπικές του ανάγκες. Επίσης υψηλό ποσοστό (20/24) βλέπει θετικά τη 

δυνατότητα ο μαθητής να επαναλάβει μία εκπαιδευτική διαδρομή ανάλογα με τις 

ανάγκες του ή σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ακόμη πιο υψηλό ποσοστό έχει την άποψη ότι ο σχεδιασμός της εφαρμογής είναι 

τέτοιος, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να την αξιοποιήσει ευέλικτα (22/24) και 

μάλιστα να μπορεί να επιλέξει με ποια σειρά θα παρουσιάσει τις έννοιες (17/24 

«Πάρα πολύ» και 6/24 «Πολύ»). Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε καθοριστικά 

και ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η εφαρμογή, αλλά και ο χάρτης πλοήγησης 

που περιλαμβάνει, όπως σημειώθηκε από κάποιους φοιτητές στην ερώτηση ανοιχτού 

τύπου αυτού του άξονα. 

 

3.3.4. Αξιολόγηση διεπιφάνειας χρήστη 

Ο 4
ος

 άξονας, που αφορά τη διεπιφάνεια χρήστη, θεωρείται από τους πιο 

σημαντικούς. Οι ερωτήσεις ήταν αρκετές, οπότε χωρίστηκαν σε 4 υπο-άξονες και 

εκφράζουν: 
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4.1)  την ποιότητα αλληλεπίδρασης: 

 

Γράφημα 10 

Η πλειοψηφία του δείγματος (19/24) εκφράζει την άποψη ότι τα κείμενα είναι 
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ειδικής ορολογίας και τεχνικών όρων (20/24). Όσον αφορά την ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης, το σύνολο των ερωτηθέντων θεώρησε ότι δεν απαιτούνται 

πολύπλοκοι χειρισμοί και χρονοβόρες πληκτρολογήσεις για την εισαγωγή δεδομένων 

(23/24), ενώ ταυτόχρονα κάθε τμήμα της διεπιφάνειας χρήστη υλοποιεί συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική ενότητα και η πρόσβαση από ενότητα σε ενότητα είναι ευέλικτη 

(22/24). Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία (23/24) θεωρεί «Πάρα πολύ» και «Πολύ» 

σημαντική τη χρήση του χάρτη πλοήγησης στον προσδιορισμό της θέσης του χρήστη. 
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4.2)  την αλληλεπίδραση εφαρμογής – χρήστη και ροής της πληροφορίας: 

 

Γράφημα 11 

Το σύνολο των ερωτηθέντων μας προσέφερε πολύ ενθαρρυντικά ποσοστά σε αυτόν 

τον άξονα αξιολόγησης της εφαρμογής. Ειδικότερα, η πλειονότητα έμεινε πάρα πολύ 

έως πολύ ευχαριστημένη με τη δυνατότητα του χρήστη να ελέγχει τη ροή της 

πληροφορίας (22/24) και να επιστρέφει στην αρχική σελίδα ή σε ενδιάμεσες 

κεντρικές (22/24). Ωστόσο, στην τρίτη ερώτηση τα ποσοστά δεν ήταν ιδιαιτέρως 

ικανοποιητικά. Ένα σημαντικό ποσοστό (9/24) επέλεξε από «Αρκετά» και κάτω. 

Φαίνεται πως σε ορισμένες περιπτώσεις δε δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 

επιστρέψει σε σημείο όπου διέκοψε, χωρίς την απώλεια δεδομένων. Ενδιαφέρον 

εμφανίζουν κι οι ανοιχτές απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτό το σημείο. Μέσα από 

αυτές, έγινε αντιληπτό ότι το χαμηλό αυτό ποσοστό αφορά κυρίως τις 

δραστηριότητες. Εκεί ο χρήστης, όταν διακόψει ή εγκαταλείψει μία δραστηριότητα 

χωρίς να την έχει ολοκληρώσει, αναγκάζεται να την απαντήσει ξανά από την αρχή. 

Προφανώς αυτό ίσως να είναι ένα «μελανό σημείο» για την εφαρμογή. 
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4.3)  Χαρακτηριστικά στοιχείων πολυμέσων: 

 

Γράφημα 12 

Σχετικά με τον τρίτο άξονα αξιολόγησης, φάνηκε ότι οι ερωτηθέντες έμειναν πολύ 

ικανοποιημένοι από τα πολυμέσα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. 

Συγκεκριμένα, 22 από τους 24 έχουν την άποψη ότι η χρήση των πολυμέσων έχει 

υποστηρικτικό και ενισχυτικό ρόλο προς το χρήστη, ενώ 20 από τους 24 θεωρούν ότι 

τα πολυμέσα δρουν ενισχυτικά και συμπληρωματικά στην παρουσίαση και 

επεξήγηση των ενοτήτων. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό (22/24) πιστεύει ότι ο τρόπος 

χειρισμού των στοιχείων πολυμέσων είναι απλός για το χρήστη. Αξίζει βέβαια να 

σημειωθεί ότι ένα άτομο χαρακτήρισε ως αρνητικό το γεγονός ότι τα animations 

«τρέχουν» από μόνα τους, μόλις ανοίξει η σελίδα. Τόνισε ότι θα έπρεπε να υπάρχει 

τρόπος διακοπής, παύσης ή επανέναρξής τους. Τέλος, εξίσου μεγάλο ποσοστό 

(22/24) υποστήριξε ότι υπάρχει ισορροπία στη χρήση των πολυμέσων που 

χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. 
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4.4)  Αισθητικό αποτέλεσμα: 

 

Γράφημα 13 

Το αισθητικό αποτέλεσμα της εφαρμογής φαίνεται να ικανοποίησε πάρα πολύ έως 

πολύ τους ερωτηθέντες. Έτσι, 23 από τους 24 απάντησαν ότι τα πολυμέσα είναι πάρα 

πολύ ή πολύ ελκυστικά και ότι παρακινούν το χρήστη να συνεχίσει την πλοήγησή 

του. 21 από τους 24 υποστηρίζουν ότι υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και ομοιομορφία 

στα περιεχόμενα της εφαρμογής. Σχετικά με τα μηνύματα που εμφανίζονται στις 

ερωτήσεις εμπέδωσης, παρατηρήθηκε ότι και σε περίπτωση λανθασμένης, αλλά και 

σε περίπτωση σωστής απάντησης, τα κείμενα είναι απλά και κατανοητά (12 «Πάρα 

πολύ» και 8 «Πολύ»), ενώ παρέχεται στο χρήστη κατάλληλη επιβράβευση ώστε να 

συνεχίσει την πλοήγησή του (10 «Πάρα πολύ» και 9 «Πολύ»).  
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πολύ ενθαρρυντικές. Η εφαρμογή φαίνεται πως ικανοποιεί αρκετά τους σκοπούς και 

στόχους για τους οποίους κατασκευάστηκε. Οι εύστοχες παρατηρήσεις και προτάσεις 

των ερωτηθέντων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη για τη μελλοντική διόρθωση και 

βελτίωση συγκεκριμένων  σημείων της εφαρμογής.  
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εκπαιδευτικό περιβάλλον του λογισμικού. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Παρακαλώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν ελεύθερα και με ειλικρίνεια. Η γνώμη σας θα αξιοποιηθεί σε μία 

προσπάθεια βελτίωσης της εκπαιδευτικής εφαρμογής. 

Το μεγαλύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, όπου καλείστε να τσεκάρετε με ένα Χ το κουτάκι προτίμησής σας.  

Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, στις οποίες απαντάτε προαιρετικά, μπορείτε να 

κάνετε παρατηρήσεις και σχόλια σε θέματα που δε σας κάλυψαν μέσω των 

ερωτήσεων.  

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!  

 

Γυπαράκη Στυλιανή 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. 
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ΦΥΛΟ:                         Άνδρας                          Γυναίκα 

 

ΗΛΙΚΙΑ: _________   ετών 

 

ΕΤΟΣ   ΦΟΙΤΗΣΗΣ: _________   έτος 

 

 

 

 

1.  Έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή; 

                                                         Ναι                                 Όχι 

 

2.  Έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι σας; 

                                                          Ναι                                 Όχι 

 

3. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,  χωρίς χρήση του         

διαδικτύου;  

  Καθημερινά                                         Μια φορά την εβδομάδα 

  Αρκετές φορές την εβδομάδα              Μια φορά το μήνα                   Καθόλου  

 

4. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,  με χρήση του        

διαδικτύου;  

  Καθημερινά                                         Μια φορά την εβδομάδα 

  Αρκετές φορές την εβδομάδα              Μια φορά το μήνα                   Καθόλου  

 

5. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, είτε στα 

πλαίσια των σπουδών σας είτε ιδιωτικά (π.χ. ECDL);  

  Ναι                                          Όχι 

Α .  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Β .  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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6. Έχετε αλληλεπιδράσει ποτέ με κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό;  

  Ναι                                          Όχι 

 

7. Πόσο άνετα αισθάνεστε με το χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή;  

Πάρα πολύ               Πολύ                   Αρκετά                  Λίγο                  Καθόλου 

 

8. Πόσο συχνά πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιείτε ως μελλοντικοί δάσκαλοι τις νέες 

τεχνολογίες στη σχολική τάξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς;  

Πάρα πολύ               Πολύ                   Αρκετά                  Λίγο                  Καθόλου 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ σημειώστε ένα Χ στην απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο: 

Αξιολόγηση διδακτικού περιεχομένου 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Το διδακτικό περιεχόμενο παρουσιάζεται με εναλλακτικές μορφές, 

συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας τη διδακτέα ύλη; 
     

Υπάρχει ολοκληρωμένη και σφαιρική κάλυψη της προσφερόμενης 

πληροφορίας; 
     

Η πυκνότητα και η ποσότητα (όγκος) της πληροφορίας είναι 

κατάλληλη και σε συνάρτηση με την ηλικία των μαθητών; 
     

Το διδακτικό υλικό είναι σωστά οργανωμένο και δομημένο σε 

ενότητες, με σωστή αλληλουχία στην παρουσίαση αυτών; 
     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με το διδακτικό 

περιεχόμενο; 
 

 

Αξιολόγηση διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι αρκετά συνδεδεμένο με 

πραγματικές καταστάσεις από τις καθημερινές εμπειρίες των 

μαθητών και με γεγονότα της καθημερινής ζωής;  

     

Γίνεται σύνδεση βιωματικής και επιστημονικής γνώσης και 

καταδεικνύεται ο τρόπος εφαρμογής τους, ώστε να υποκινείται το 

ενδιαφέρον των μαθητών; 

     

Επισημαίνεται ξεκάθαρα η αξία και η σημασία του προς διδασκαλία 

αντικειμένου; 
     

Δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά και να 

μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες του; 
     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με τη διδακτική και 

παιδαγωγική μεθοδολογία; 
 

 

     

Γ .  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Αξιολόγηση σχεδίασης και δόμησης του περιεχομένου 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Είναι η εφαρμογή κατάλληλη για ατομική χρήση από κάθε μαθητή, 

παρέχοντάς του εναλλακτικές διαδρομές πλοήγησης, ανάλογα με τις 

προσωπικές του ανάγκες; 

     

Ο μαθητής μπορεί να επαναλάβει μια εκπαιδευτική διαδρομή 

ανάλογα με τις ανάγκες του ή σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεών 

του; 

     

Έχει σχεδιαστεί η εφαρμογή έτσι ώστε να προσφέρει μια διδακτική 

πρόταση, την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει ευέλικτα; 
     

Η εφαρμογή παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέξει 

τη σειρά παρουσίασης των εννοιών; 
     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με τη σχεδίαση και 

δόμηση του περιεχομένου; 
 

 

 

Αξιολόγηση διεπιφάνειας χρήστη 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Τα κείμενα είναι ευανάγνωστα και γραμμένα σε γλώσσα απλή και 

κατανοητή, με γραμματική και συντακτική συνέπεια; 

     

Αποφεύγεται η χρήση ορολογίας σχετικής με τους υπολογιστές και 

τεχνικών όρων; 

     

Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων απαιτεί πολύπλοκους χειρισμούς 

και χρονοβόρες πληκτρολογήσεις; 

     

Η δομή της διεπιφάνειας χρήστη είναι τέτοια, ώστε κάθε τμήμα του 

να υλοποιεί μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα και η ακολουθία 

πρόσβασης από ενότητα σε ενότητα να είναι ευέλικτη; 

     

Ο χάρτης πλοήγησης βοηθά στον προσδιορισμό της θέσης του 

χρήστη στην εφαρμογή; 

     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με την ποιότητα 

αλληλεπίδρασης της διεπιφάνειας χρήστη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να ελέγχει τη ροή της πληροφορίας 

(μπρος-πίσω, σε διαφορετικά σημεία της εφαρμογής κλπ.); 
     

Έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιστρέψει στην αρχική σελίδα, 

αλλά και σε ενδιάμεσες κεντρικές σελίδες; 
     

Μπορεί ο χρήστης να επιστρέψει σε σημείο όπου διέκοψε, χωρίς 

απώλεια δεδομένων; 
     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με την 

αλληλεπίδραση εφαρμογής – χρήστη και ροής της πληροφορίας της 

διεπιφάνειας χρήστη; 
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 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η χρήση πολυμέσων στην εφαρμογή έχει 

υποστηρικτικό και ενισχυτικό ρόλο προς το χρήστη; 
     

Πιστεύετε ότι τα πολυμέσα δρουν ενισχυτικά και συμπληρωματικά 

στην παρουσίαση και επεξήγηση των ενοτήτων όπου 

χρησιμοποιούνται; 

     

Ο τρόπος χειρισμού των στοιχείων πολυμέσων είναι απλός για το 

χρήστη; 
     

Υπάρχει, πιστεύετε, ισορροπία στη χρήση των πολυμέσων, ώστε να 

μην επισκιάζεται το διδακτικό περιεχόμενο και να μην προσελκύεται 

η προσοχή του χρήστη σε βάρος του διδακτικού περιεχομένου; 

     

 

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με τα πολυμέσα της 

εφαρμογής; 

 

 

 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Το κείμενο, ο ήχος, τα animations και τα videos είναι ελκυστικά και 

παρακινούν το χρήστη να συνεχίσει να ασχολείται με την εφαρμογή; 
     

Υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και ομοιομορφία στα περιεχόμενα της 

εφαρμογής; 
     

Τα μηνύματα λάθους και σωστού των ερωτήσεων εμπέδωσης είναι 

απλά, κατανοητά και βρίσκονται σε αρμονία με το σύνολο της 

οθόνης; 

     

Τα μηνύματα που εμφανίζονται στις ερωτήσεις εμπέδωσης σε 

περίπτωση σωστής απάντησης, παρακινούν κατάλληλα το χρήστη, 

ώστε να συνεχίσει; 

     

 

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με την αισθητική της 

διεπιφάνειας χρήστη; 

 

 

 


