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ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

1.Εισαγωγή 
 

1.1 Η προβληματική της εργασίας 
 

Η εποχή στην οποία ζούμε χαρακτηρίζεται από τεχνολογική έκρηξη 

,πληροφορική επανάσταση και επανάσταση της γνώσης. Η διαδικασία ενσωμάτωσης 

των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας , ήταν φυσικό και επόμενο να μην αφήσει 

ανέπαφο το εκπαιδευτικό σύστημα. Στη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης οι 

εκπαιδευτικοί μιλούσαν για μια εκπαίδευση με τα τρία R (Reading, wRiting, 

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

(Children, Computer, Communication) ή εξελληνισμένο ,για την εκπαίδευση με τα 

τρία Π ( Παιδί, Eπικοινωνία, Υπολογιστές) (Ράπτης Α. & Ράπτη Α,1999:24) . 

Οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) ,με κύριο 

εκπρόσωπό τους τον σύγχρονο υπολογιστή , θεωρούνται από τα ισχυρότερα εργαλεία 

του εκπαιδευτικού και του μαθητή για την υποστήριξη της διδακτικής πράξης και της 

μαθησιακής διαδικασίας. Η συνεισφορά των Τ.Π.Ε στη μαθησιακή διαδικασία 

πραγματοποιείται έμμεσα, μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης τους. Σημαντικοί 

στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε θεωρούνται το ενδιαφέρον των μαθητών για 

τον υπολογιστή, που λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης ,η ενεργός συμμετοχή των 

μαθητών μέσω αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν δράση και 

ανάδραση και η επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού για τη δημιουργία ή 

ενίσχυση των νοητικών μοντέλων του ( Μικρόπουλος Τα & Μπέλλου Ι.,2010:59). 

Ο υπολογιστής ως γνωστικό- διερευνητικό εργαλείο προτείνεται ως ο 

σημαντικότερος άξονας ένταξης των Τ.Π.Ε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η 

προσέγγιση αφορά κυρίως τη χρήση ανοικτού λογισμικού με στόχο τη δυνατότητα 

διερεύνησης από τους μαθητές πραγματικών ή μη καταστάσεων για την οικοδόμηση 

της γνώσης ( Μικρόπουλος Τα & Μπέλλου Ι.,2010:60). Η παρουσία ωστόσο των 

υπολογιστών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στην τάξη 

δεν αρκεί για να υπάρξει αυτόματη και άμεση μεταβολή του παραδοσιακού ρόλου 

που είχαν οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Είναι φυσικό και επόμενο οι 
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πρακτικές και οι συνήθειες που είχαν οι εκπαιδευτικοί στο παρελθόν να επηρεάζουν 

τις αλλαγές που υιοθετούν στην τάξη του προκειμένου να εντάξουν την τεχνολογία.  

Σε αντίθεση με όλες τις ανεπτυγμένες χώρες ,δεν υπήρξε ,μέχρι πρόσφατα , 

κεντρικός σχεδιασμός για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια ελληνική 

εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ελληνικών δημοτικών σχολείων με υπολογιστές. 

Το γεγονός αυτό ,καθώς και η όλο και περισσότερο αυξανόμενη από την κοινωνία 

απαίτηση για αλφαβητισμό στις ΤΠΕ , επέβαλλε συνολικό σχεδιασμό ένταξης της 

πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία από την πρώτη κιόλας βαθμίδα της 

εκπαίδευσης (Κόμης Β.,2004: 45). 

1.2 Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της κυκλικής κίνησης. Αποτελεί μέρος 

μια ευρύτερης προσπάθειας ,που πραγματοποιείται από το τμήμα μας και ειδικότερα 

από τον τομέα μας, κατασκευής βοηθητικών εργαλείων για την εκπαιδευτική πράξη. 

Τα λογισμικά αυτά απευθύνονται κυρίως στον εκπαιδευτικό αλλά έχουν ως 

άμεσους αποδέκτες τους ίδιους τους μαθητές. Με τη σωστή χρήση τους ο 

εκπαιδευτικός έχει μέσα στα χέρια του ένα πολύτιμο εργαλείο και ένα σημαντικό 

βοηθητικό μέσο μετάδοσης της γνώσης. Από την άλλη ,οι μαθητές λαμβάνουν την 

ύλη με ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

μάθησή τους. 

Ο βασικός σκοπός είναι να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο και πρωτότυπο 

λογισμικό, το οποίο θα μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατανόηση όλων 

των εννοιών της κυκλικής κίνησης, δηλαδή των εννοιών σχετικών με την ομαλή 

κυκλική κίνηση και τις ιδιότητες της. Επιπροσθέτως, έχει καταβληθεί σημαντική 

προσπάθεια να παρουσιαστεί αναλυτικά η συγκεκριμένη ενότητα με προσομοιώσεις, 

κινούμενες εικόνες και πειράματα με την επεξήγησή τους έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

χρησιμοποίηση της ολοκληρωμένης εφαρμογής τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και 

από μαθητές. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν 

κατασκευαστεί κάποια λογισμικά που αφορούν στις φυσικές επιστήμες, αλλά δεν 

αποτελούν ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά λογισμικά που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα 
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θεωρία, ασκήσεις ,δραστηριότητες ,προσομοιώσεις, κινούμενες εικόνες ,πειράματα 

κλπ στις ενότητες της φυσικής. 

Επιπλέον στόχος είναι το λογισμικό αυτό να είναι ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο στη διδασκαλία της κυκλικής κίνησης για τους εκπαιδευτικούς. Να 

αποδοθεί το γνωστικό περιεχόμενο του αντικειμένου με τρόπο τέτοιο ώστε να 

ξεφεύγει από την «παραδοσιακή» μέχρι τώρα διδασκαλία του προσφέροντας 

διάδραση και κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών. Επιπλέον, το λογισμικό που 

υλοποιήθηκε στοχεύει στην χρησιμοποίησή του σε ένα συνεργατικό-

αλληλεπιδραστικό πλαίσιο (εάν για παράδειγμα χρησιμοποιείται για να αναπτυχθεί 

συζήτηση και αλληλεπίδραση πάνω στις πληροφορίες και τις έννοιες που 

διαπραγματεύεται) και ενδεχομένως μπορεί να υποστηρίξει εποικοδομηστικού τύπου 

δρατηριότητες (Κόμης Β.,2004 :117). 

 

 

2.Πληροφορική στην εκπαίδευση : Η υπάρχουσα κατάσταση 
 

2.1 Η Πληροφορική στο δημοτικό σχολείο 
 

Μέχρι σήμερα δεν έχει εισαχθεί η Πληροφορική σε ευρεία κλίμακα στα 

δημόσια Δημοτικά Σχολεία Μικρός μόνο αριθμός μονοθεσιών και ολιγοθέσιων 

σχολείων συμμετέχουν σε μικρής κλίμακας ερευνητικά ή πιλοτικά προγράμματα 

όπως το δίκτυο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

ΛΟΓΟΜΑΘΕ1Α κ.λ.π.. Επίσης σε μικρό αριθμό σχολείων, με πρωτοβουλία των 

Συλλόγων Γονέων ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν αγορασθεί υπολογιστές και 

γίνεται προσπάθεια να έρθουν οι μικροί μαθητές σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη επιστημονικής-παιδαγωγικής 

καθοδήγησης και υποστήριξης ώστε να περιορισθούν οι υπαρκτοί κίνδυνοι 

αρνητικών επιπτώσεων από τον ανεξέλεγκτο-εμπειρικό πειραματισμό ( 

Παπαδόπουλος Γ., 1998). 
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2.2 Το ΕΠΠΣ για το Δημοτικό 
 

Στο ΕΠΠΣ Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ, 1997), η πρώτη επαφή των μαθητών με 

τις ΤΠΕ προτείνεται να αρχίζει στο Δημοτικό σχολείο χωρίς όμως να προσδιορίζεται 

επακριβώς από ποια τάξη όσον αφορά τη χρήση τους στα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα. Παράλληλα ,στις δυο τελευταίες τάξεις του καθιερώνεται ,κατ’ επιλογή, 

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

ημερήσιου σχολικού χρόνου (ΥΠΕΠΘ,1998). Με την ώρα της πληροφορικής δεν 

εννοείται η καθιέρωση ενός επιπλέον γνωστικού αντικειμένου στο δημοτικό. Δεν 

είναι συνεπώς στόχος να εισαχθεί στο δημοτικό ένα μάθημα πληροφορικής 

αντίστοιχο του γυμνασίου, ούτε πρόκειται για την απαρχή μιας εκπαίδευσης στην 

Πληροφορική. Το ΕΠΠΣ προτείνει να ενταχθεί 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 

Β.,2004 :49). 

Σύμφωνα με το ΕΠΠΣ γενικός σκοπός της ένταξης των ΤΠΕ στην 

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). Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων από τους μαθητές με τον υπολογιστή με την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού, αποσκοπώντας στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ ( 

Μικρόπουλος Τα & Μπέλλου Ι.,2010:60). 

 

2.3 Το ΔΕΠΠΣ για το Δημοτικό 
 

Το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (ΔΕΠΠΣ) που 

ακολούθησε το Ενιαίο πλαίσιο ,κάνει παρόμοιες προτάσεις (ΥΠΕΠΘ, 2003). Στο 

ΔΕΠΠΣ αναγνωρίζεται η αξία των ΤΠΕ και επισημαίνεται ότι «η εισαγωγή και χρήση 

τους στην εκπαιδευτική πράξη δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα ενός 

απλού τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ως αυτοσκοπού. Θα πρέπει να γίνει με 
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παιδαγωγικές προϋποθέσεις , οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ανθρωπιστική παιδεία για 

την κοινωνία που οραματιζόμαστε.», ώστε ο μαθητής να προσεγγίσει κριτικά την 

κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Ο ρόλος και η αξία της χρήσης των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων βρίσκονται σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα 

διαφοροποιούν από τα παραδοσιακά. 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ,ο 

ειδικός σκοπός της εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να 

έρθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου 

διδασκαλίας , ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείο επικοινωνίας 

και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών 

δραστηριοτήτων. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής 

ως διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου. Σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με την 

χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας παρά για την χρήση 

τους (Κόμης Β.,2004) . 

 

3.Η χρήση των ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία 
 

3.1 Η αξία της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
 

Η αξία της χρήσης των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων τεκμηριώνεται 

θεωρητικά και πρακτικά όπως περιγράφεται ακολούθως (Μικρόπουλος Α. & 

Μπέλλου Ι., 2010 :66) : 

 Συμβάλλουν στη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης  

 Υποστηρίζουν την κριτική σκέψη  

 Υποστηρίζουν τη μεταφορά μάθησης 

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει κατά δύο τρόπους. Ο 

πρώτος αφορά τη λειτουργία του λογισμικού κατά την οποία διαχωρίζονται σαφώς οι 

διεργασίες του μαθητή από αυτές του εργαλείου. Μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν ως 

εργαλείο προσανατολισμένο στη βελτίωση της απόδοσης της εργασίας του μαθητή. Ο 
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δεύτερος τρόπος λειτουργίας του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου σχετίζεται με 

τις δυνατότητες του λογισμικού που υποστηρίζουν τη δημιουργία νοητικών μοντέλων 

από το μαθητή και ενισχύουν τις γνωστικές του διεργασίες. 

Οι ΤΠΕ συνεισφέρουν στην οικοδόμηση της γνώσης ως εξής (Joanassen, 2000) : 

 Υποστηρίζουν την κατασκευή της γνώσης : 

 Μέσω της αναπαράστασης των ιδεών των μαθητών, 

 Μέσω της οργάνωσης βάσεων γνώσης από τους μαθητές,  

 Μέσα από τη δημιουργία ενός πλαισίου διατεταγμένων κατηγοριών 

ανάλυσης και κατανόησης δεδομένων από τους μαθητές. 

 Υποστηρίζουν την αναζήτηση, εξερεύνηση ,διερεύνηση : 

 Για πρόσβαση σε δυναμική πληροφορία, 

 Για σύγκριση καταστάσεων ,προσεγγίσεων, εκδοχών. 

 Υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω ενεργειών : 

 Μέσω προσομοιώσεων φαινομένων και καταστάσεων, 

 Μέσω σύγκρισης αιτιών-αποτελεσμάτων. 

 Υποστηρίζουν τη μάθηση με συνδιαλλαγή : 

 Μέσω της συνεργασίας με άλλους, 

 Μέσω της συζήτησης ,επιχειρηματολογίας και συναίνεσης μεταξύ των 

μελών κοινοτήτων μάθησης. 

 Υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω αναστοχασμού : 

 Βοηθώντας τον μαθητή να διατυπώσει με σαφήνεια και να 

αναπαραστήσει τις γνώσεις του, 

 Βοηθώντας τον μαθητή στην απόδοση νοήματος σε φυσικά μεγέθη και 

καταστάσεις. 

 

3.2 Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών με την χρήση των ΤΠΕ 
 

Το γνωστικό αντικείμενο του λογισμικού που κατασκευάστηκε στα πλαίσια 

της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι η φυσική και πιο συγκεκριμένα η κυκλική 

κίνηση. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη αρχικά η αναφορά των στόχων της 
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διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και έπειτα η 

διδασκαλία των Φυσικών επιστημών με την χρήση των ΤΠΕ. 

Σύμφωνα με το παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002) η διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών στην υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να συμβάλλει αρχικά, στην 

απόκτηση γνώσεων σχετικών με θεωρίες ,νόμους και αρχές που αφορούν τα 

επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών επιστημών ,ώστε ο μαθητής να είναι 

ικανός να ερμηνεύει φαινόμενα αλλά και καταστάσεις. Στόχος είναι η προώθηση 

ανεξάρτητης σκέψης και η λογική αντιμετώπιση καταστάσεων.  

Επιπλέον, η διδασκαλία των φυσικών επιστημών πρέπει να συμβάλλει στην 

εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης ,την επιστημονική 

μεθοδολογία και με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής ,ώστε και ως 

μελλοντικός επιστήμονας να είναι ικανός για έρευνα και τεχνολογικό σχεδιασμό. 

Τέλος, οι φυσικές επιστήμες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στοχεύουν στην 

απόκτηση βασικών γνώσεων ,εξειδικευμένων πληροφοριών ,μεθόδων και τεχνικών 

που συμβάλλουν στην κατανόηση της δομής του γεωγραφικού χώρου ,στην 

κατανόηση και ερμηνεία των αλληλεξαρτήσεων και των αλληλεπιδράσεων 

γεωφυσικών και κοινωνικών παραγόντων. 

Η επίτευξη των στόχων κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

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 εναλλακτικές ιδέες των μαθητών , όμως είναι προσωπικές και 

υποκειμενικές. Σημαντική συμβολή στην προσπάθεια μετασχηματισμού των ιδεών 

των μαθητών έχουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Η χρήση του κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισμικού ,στη διδασκαλία ,δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να 
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χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους ,να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να 

συνεχίσουν να μαθαίνουν , προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση ,την κριτική 

σκέψη , την λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων.  

Το μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζουν τα λογισμικά αυτά εμπλέκει 

τους διδασκόμενους σε διαδικασίες διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων ,μέσα 

από διαφορετικές οδούς ,προωθώντας την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και της 

εφευρετικότητας. Επιπρόσθετα, διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 

, καθώς υποστηρίζουν και συχνά απαιτούν την εργασία σε ομάδες ( Δαφέρμου κ.α, 

2006). Τα διαδραστικά περιβάλλοντα δίνουν την ευκαιρία στο παιδί 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 

ζητούμενη εννοιολογική αλλαγή ( Driver et. Al. , 2000). 

Η πειραματική διάσταση των φυσικών επιστημών ,η δυσκολία επίλυσης 

διαφόρων προβλημάτων αλλά και η αναγκαιότητα διδασκαλίας των φυσικών 

επιστημών με την χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων καθιστά τις νέες τεχνολογίες 

απαραίτητες στην μαθησιακή διαδικασία. Αυτό, δημιουργεί την ανάγκη για 

κατασκευή διδακτικών εργαλείων , τα οποία θα βοηθούν τόσο τους μαθητές να 

προσεγγίσουν τις έννοιες της Φυσικής ,όσο και και να αναπτύξουν νοητικές και 

πρακτικές δεξιότητες και να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη (Παπαβασιλείου Β. & 

Μανταδάκης Β.,2013). 

4.Σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

4.1 Μοντέλα μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό 
 

Σύμφωνα με τον Μαρκόπουλο «Εκπαιδευτικό λογισμικό με την αυστηρή 

έννοια του όρου θεωρείται το λογισμικό που εμπεριέχει διδακτικούς στόχους 

,ολοκληρωμένα σενάρια ,αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και κυρίως παρέχει στο 

μαθητή ένα ολοκληρωμένο ,πλούσιο, δυναμικό κατά το δυνατό προσαρμοστικό 

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

Χ. & Παπαστεργίου Μ.,2004:55-64). 
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Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

είναι απαραίτητο να μελετήσουμε όλες τις παραμέτρους, οι οποίες επηρεάζουν με 

οποιοδήποτε τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία (Παπαβασιλείου Β. & Μανταδάκης 

Β.,2013).  Στο πλαίσιο αυτό, τρεις είναι οι κύριες ψυχολογικές θεωρίες που 

επηρέασαν και επηρεάζουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού λογισμικού , και κατά συνέπεια τη θέση των ΤΠΕ στη διδακτική και 

τη μαθησιακή διαδικασία : ο συμπεριφορισμός (behaviorism) , ο εποικοδομισμός 

(constructivism) , γνωστικισμός (cognitivism) (Κόμης Β.,2004 : 72). 

Οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις είναι επηρεασμένες από το 

επικοινωνιακό μοντέλο και δίνουν έμφαση στην αναμετάδοση της πληροφορίας και 

στην τροποποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τις αρχές του 

συμπεριφορισμού ο κεντρικός μηχανισμός μάθησης είναι ένας μηχανισμός που 

συνδέει ερεθίσματα με αντιδράσεις ή νοητικές αναπαραστάσεις των ερεθισμάτων με 

αντιδράσεις, ή ιδέες με ιδέες ( Βοσνιάδου Σ., 2001 : 118). Αντίθετα, οι 

εποικοδομηστικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η υπολογιστική υποστήριξη της 

μαθησιακής διαδικασίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ουσιαστικά αν δεν γίνει 

αντιληπτό με ποιον τρόπο οικοδομούν τις γνώσεις τους τα υποκείμενα που μαθαίνουν 

(Κόμης Β.,2004 : 73). Η βασική ιδέα είναι ότι ο άνθρωπος κατασκευάζει μια 

αποκλειστική οπτική του κόσμου μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες αλλά και τις 

αντιλήψεις, τις οποίες ο ίδιος αναπτύσσει. Τέλος, ο γνωστικισμός, εστιάζει στις 

διαδικασίες της σκέψης που καθοδηγούν τη συμπεριφορά και προτείνει τη 

δημιουργία και τη μελέτη νοητικών μοντέλων με βάση τα οποία κάποιος ρυθμίζει τη 

συμπεριφορά του. 

 

4.2 Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

Κατά το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού λογισμικού πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τα 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 
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ακολουθεί μια πορεία κορύφωσης ,σύμφωνα με ορισμένα επίπεδα δυσκολίας 

,τα οποία να είναι προσβάσιμα από τους μαθητές ανάλογα με της επίδοσή 

τους. 

 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 τον σχεδιασμό των αλληλεπιδράσεων 

,ώστε να μην επικεντρώνεται η προσοχή του μαθητή στο περιβάλλον 

διεπαφής ,γιατί τότε δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στην διερεύνηση και 

δόμηση της γνώσης .Συνίσταται να χρησιμοποιείται περιβάλλον 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 πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό 

ενός εκπαιδευτικού λογισμικού ,είναι η ενσωμάτωση στη δομή της 

τεχνολογίας ,η οποία να επιτρέπει στο χρήστη ,εκπαιδευτικό ή μαθητή, να 

επιφέρει αλλαγές στο περιεχόμενο του λογισμικού. 

 Η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών είναι από τους παράγοντες που 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό του λογισμικού. 

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

ανάγνωση μακροσκελών κειμένων στην οθόνη του υπολογιστή, η οποία είναι 

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

σύντομα αλλά περιεκτικά. Να υπάρχουν εικόνες που να συνοδεύονται από 

επεξηγήσεις ,να παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο λεξικό 

όρων μέσω του υπερκειμένου ή σε βάσεις δεδομένων (Μητροπούλου Β. ,σελ 

55-59). 
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4.3 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

Η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού , εξετάζει αν και σε ποιο 

βαθμό το εκπαιδευτικό περιβάλλον  αρχικά καλύπτει επαρκώς το γνωστικό 

αντικείμενο, στο οποίο αναφέρεται.   Έπειτα, αν έχει σχεδιαστεί σωστά και αν 

ενσωματώνει και ακολουθεί τις βασικές αρχές πολυμέσων. Επομένως, οι βασικοί 

άξονες για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εφαρμογής ορίζονται ως ακολούθως : 

 καθοδηγεί το χρήστη στη μελέτη του. 

 προάγει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, η 

οποία  είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα της μάθησης.   

 επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες. 

 αξιολογεί και ενημερώνει το χρήστη για την πρόοδό του. 

 εμψυχώνει και ενθαρρύνει το χρήστη να συνεχίσει 

 επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο και το χρόνο αλλά και το 

ρυθμό της μελέτης του.   

 έχει καλή δομή, εμφάνιση και αποτελεσματικότητα (Παπαβασιλείου Β. & 

Μανταδάκης Β.,2013). 

Τα πλέον σημαντικά από τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, τα 

οποία είναι καίρια στην κάθε αξιολόγηση είναι τα εξής: 

 Καταλληλότητα (applicability). 

 Προσαρμοστικότητα (adaptability). 

 Αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα (effectiveness). 

 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (instructional design). 

 Έλεγχος στο μαθητή (learner control). 

 Πρόσβαση χρήστη (learner access). 

 Εμφάνιση και αισθητική (appearance and aesthetics). 

 Ευκολία στη χρήση (ease of use). 

 Αποτίμηση-Ανατροφοδότηση (assessment-feedback). 

 Κίνητρο χρήσης (motivation). 

 Κόστος (cost factors). 
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5. Τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

5.1Εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης (Drill and Practice) 
 

Σε αυτού του είδους το λογισμικό, παρουσιάζεται μια εκπαιδευτική θεματική 

ενότητα και ακολουθούν ερωτήσεις με τυχαία σειρά πάνω στο περιεχόμενό της. Έτσι, 

οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν σε όλη την ύλη που έχουν διδαχτεί. 

Συχνά τα χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι για να εξασκήσουν τους μαθητές σε ένα 

συγκεκριμένο κομμάτι της ύλης και η χρήση τους είναι συχνή στα μαθηματικά. Το 

εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης συγκρατεί την επίδοση του μαθητή, 

τα λάθη του και επιπλέον δίνει παραδείγματα στα σημεία στα οποία ο μαθητής 

εμφάνισε αδυναμία. δίνουν ανάδραση στο μαθητή, εξηγούν πως να φτάσει στην 

σωστή απάντηση και περιλαμβάνουν σύστημα που ελέγχει και παρουσιάζει την 

πρόοδο του. Τελικά δίνουν τη σωστή απάντηση - συνοδευόμενη από κάποια εξήγηση 

- αν ο μαθητής δεν μπορεί να την προσεγγίσει μετά από ένα ορισμένο αριθμό 

προσπαθειών. Θετική θεωρείται η  διαβάθμιση δυσκολίας στις ερωτήσεις ανάλογα με 

τις απαντήσεις του μαθητή ( Μαρκέα Χ. & Πιντέλας Π., 2000). 

 

5.2 Εκπαιδευτικό λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου (Tutorial) 
 

Στα λογισμικά αυτά μπορεί να παρουσιαστεί και πρωτότυπη και διδαγμένη 

ύλη. Εμφανίζουν διαδοχικά σύνολα πληροφοριών και στη συνέχεια θέτουν στο 

χρήστη σχετικές ερωτήσεις, μέσα από ένα κύκλο του τύπου: Πληροφορία → 

Ερώτηση → Ανάδραση. Η πληροφορία παρουσιάζεται με μη σειριακό τρόπο. Αυτού 

του τύπου το λογισμικό έχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των λανθασμένων 

απαντήσεων του χρήστη προσφέροντας, μέσω ανατροφοδότησης, διευκρινήσεις πριν 

δοθεί νέα πληροφορία. Η παρουσίαση των διαδοχικών συνόλων πληροφοριών προς 

το μαθητή γίνεται με συγκεκριμένα διακριτά βήματα. Ανάλογα με τη συμπεριφορά 

του μαθητή, καταγράφεται η επίδοσή του και γίνεται προσπάθεια επίτευξης των 

επιθυμητών εκπαιδευτικών στόχων και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά εκπαίδευσης προσαρμόζουν το διδακτικό υλικό στις 
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ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του μαθητή (Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, 

Χ. & Πιντέλας, Π.,2003) 

 

5.3 Εκπαιδευτικό λογισμικό λύσης προβλημάτων (problem solving) 
 

Τα λογισμικά αυτού του τύπου ζητούν από το μαθητή να επιλύσει 

προβλήματα και να βελτιώσει τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος.  Αυτού του 

τύπου τα λογισμικά χρησιμοποιούνται κυρίως στα μαθηματικά και στις Φυσικές 

επιστήμες. Βοηθούν το μαθητή να δημιουργήσει και να αναπτύξει περισσότερο την 

δική του στρατηγική επίλυσης . Τα λογισμικά λύσης προβλημάτων  πρέπει να ζητούν 

από το χρήστη να εφαρμόσει αποδεκτές αρχές ή κανόνες για να καταλήξει σε 

συμπεράσματα και λύσεις (Παναγιωτακόπουλος Χ.,1998). 

 

5.4 Εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων (simulations) 
 

Παρέχουν την δυνατότητα υλοποίησης καταστάσεων που δεν θα ήταν 

δυνατές με άλλο τρόπο. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων κατά κανόνα 

στηρίζονται σε μια σειρά αλγορίθμων και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

αλλάζουν τις τιμές ορισμένων μεταβλητών και να παρατηρούν τα αποτελέσματα της 

πράξης τους. Βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στη Φυσική, τα Μαθηματικά, την 

Κοινωνιολογία και τη Γλώσσα. Έτσι, ο μαθητής μπορεί να εξασκηθεί σε καταστάσεις 

που σε πραγματικό περιβάλλον θα ήταν ριψοκίνδυνο να υλοποιηθούν, όπως ένα 

επικίνδυνο πείραμα χημείας, ή ακόμα κάτι που η υλοποίηση του είναι πολυδάπανη ( 

Πιντέλας Π., 2000). 

 

 
 

5.5 Λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational games ή 
instructional games) 
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Το λογισμικό αυτό βοηθά στην απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 

περιβάλλον παιχνιδιού. Το παιχνίδι εδώ χρησιμεύει σαν κίνητρο και έτσι , καθώς ο 

μαθητής ολοκληρώνει τις διαδικασίες παιχνιδιού, αποκτά δεξιότητες και γνώσεις. Τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να διδαχθούν σε ένα 

πλαίσιο που αυξάνει την κινητοποίηση και τον ενθουσιασμό αλλά και την προσοχή 

στην μαθησιακή διαδικασία.  Πρόκειται για ένα δύσκολο είδος προς αξιολόγηση 

καθώς είναι αμφίβολο αν οι γνώσεις που μεταδίδονται μπορούν να μεταφέρουν και 

έννοιες. Το λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών προσφέρεται για συνεργατική 

μάθηση. Σημαντικό είναι βέβαια ,στοιχεία αυτού του είδους να υπάρχουν και στα 

άλλα είδη λογισμικών , ώστε να ενθουσιάζουν τους μαθητές και να τραβάνε την 

προσοχή τους (Παναγιωτόπουλος Χ., 1998) . 

 

5.6 Εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης (modeling) 
 

Με το εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης γίνεται αναπαράσταση 

συστημάτων και διαδικασιών. Ένα μοντέλο είναι και λειτουργεί ως μια 

αναπαράσταση ενός συστήματος. Δεν είναι ποτέ ένα ακριβές αντίγραφο αλλά 

αναπαριστά κάποια ή κάποιες πτυχές της δομής, των ιδιοτήτων ή της συμπεριφοράς 

αυτού του οποίου είναι το μοντέλο. Ο χρήστης μέσα από την εφαρμογή, μπορεί να 

αλλάξει ορισμένα δημογραφικά στοιχεία και να παρατηρήσει τα αποτελέσματα αυτής 

της πράξης του εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα (Παναγιωτακόπουλος Χ., 

Πιερρακέας  Χ. & Πιντέλας, Π. ,2003). 

 

5.7 Ανοικτά και κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα 
 

Κλειστά περιβάλλοντα θεωρούνται εκείνα που επιτρέπουν ή όχι στο μαθητή 

να εισάγει δεδομένα στα οποία η αντίδραση του συστήματος είναι 

προδιαγεγραμμένη, για παράδειγμα εκπαιδευτικό λογισμικό εκπαίδευσης-

φροντιστηρίου, εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης, λογισμικό 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων.  Ανοικτά 

μαθησιακά περιβάλλοντα (Open Learning Environments) θεωρούνται εκείνα που 
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σχεδιάζονται κυρίως με βάση τις σύγχρονες γνωσιοθεωρητικές τοποθετήσεις 

(οικοδομισμός, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της γνώσης, θεωρία 

πολλαπλής νοημοσύνης). Στα ανοικτά περιβάλλοντα οι επιλογές καθορίζονται τόσο 

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

 
 

6.Υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

 

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας και έχοντας λάβει υπόψη όλους 

τους προαναφερθέντες παράγοντες θα γίνει προσπάθεια κατασκευής ενός 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος  με θέμα την περιστροφική κίνηση.  Το προτεινόμενο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον θα προσπαθήσει να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων 

που χαρακτηρίζουν τα υπερμέσα όπως ο ήχος ,το κείμενο ,οι εικόνες (στατικές και 

κινούμενες) ,βίντεο και προσομοιώσεις. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα 

χρησιμοποιηθούν μια σειρά από προγράμματα. Μερικά ενδεικτικά είναι το hot 

potatoes, το gif animator ,η Java και το FrontPage 2003. Κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος πρόκειται να δοθεί προτεραιότητα στη 

μη γραμμική παράθεση πληροφοριών ,στη δυνατότητα μεταφοράς του χρήστη από 

οποιαδήποτε σημείο της εφαρμογής και αν βρίσκεται ,σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 

θέλει να επεξεργαστει και στην όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία του χρήστη με 

το περιβάλλον του Η/Υ. 

Τα βήματα σχεδιασμού που πρόκειται να ακολουθηθούν είναι πολλά. Το 

πρώτο βήμα είναι η επιλογή του γνωστικού αντικειμένου και η επιλογή των 

επιδιωκόμενων στόχων. Έπειτα πρόκειται να οργανωθεί το περιεχόμενο και να 

δημιουργηθεί σενάριο. Ακολουθεί η δόμηση του περιεχομένου σε υποενότητες καθώς 

και η  υλοποίηση των εφαρμογών υποενοτήτων. Τέλος θα κατασκευαστεί η επιφάνεια 

διασύνδεσης και θα γίνει ενοποίηση όλων των αυτόνομων υποενοτήτων. 

Η κατασκευή του περιβάλλοντος θα γίνει με την βοήθεια του FrontPage 

2003. Το FrontPage είναι εργαλείο κατασκευής και ανάπτυξης ιστοσελίδων και 
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τοποθεσιών του Web. Είναι παράδειγμα μιας γενιάς εφαρμογών , οι οποίες 

αποκαλόυνται «εφαρμογές συγγραφής ή δημοσίευσης περιεχομένου στο Web». Το 

πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί αντί του νεώτερου Webexpression. Ο βασικός 

λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι γιατί , το Frontpage είναι 

περισσότερο φιλικό προς το χρήστη, πιο ευέλικτο με λιγότερες απαιτήσεις Hardware 

και προσφέρει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για την υλοποίηση της διαδικτυακής 

τοποθεσίας. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 

δημιουργούν ιστοσελίδες ,χρησιμοποιώντας ένα οικείο και φιλικό σύστημα 

επικοινωνίας ,παρόμοιο με αυτό της επεξεργασίας κειμένου. Το FrontPage βοηθά όχι 

μόνο στη δημιουργία ιστοσελίδων αλλά και στην αποτελεσματική συντήρηση της 

διαρκώς μεταβαλλόμενης δομής και του περιεχομένου της τοποθεσίας.  
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ΜΕΡΟΣ Β : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Στο Β μέρος της εργασίας θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πολυμεσική 

εφαρμογή που κατασκευάστηκε ,αφού πρώτα αναλυθούν τα στάδια που 

ακολουθήθηκαν. Θα γίνει ακριβής αναφορά των προγραμμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Ακόμα θα παρουσιαστούν μια μια όλες οι ενότητες που εμπεριέχονται στην 

πολυμεσική εφαρμογή. Ουσιαστικά αυτό θα αποτελέσει ένα μικρό εγχειρίδιο χρήσης, 

απαραίτητο βοηθητικό εργαλείο για μια σωστή και άνετη πλοήγηση στην ιστοσελίδα. 

7.Στάδια σχεδίασης και κατασκευής της εφαρμογής 
 

Κατά τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού ακολουθήθηκαν τα στάδια που 
φαίνονται στο παρακάτω σχήμα : 

 

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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Παρακάτω θα αναλυθεί πώς εφαρμόστηκε καθένα από τα βήματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω : 

 

7.1 Επιλογή ενότητας και ομάδα στόχου  
 

Πρώτος και πολύ βασικός προβληματισμός κατά το σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής εφαρμογής ήταν η επιλογή της ενότητας. Αρχικά επιλέχθηκε ως 

γνωστικό αντικείμενο η Φυσική. Αυτό συνέβη γιατί , το μάθημα της φυσικής 

δυσκολεύει αρκετά όχι μόνο μαθητές και φοιτητές αλλά και τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Ακόμα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φυσική σαν αντικείμενο είναι 

δύσκολο στην κατανόηση καθώς και στη διδασκαλία ,αφού χαρακτηρίζεται από 

αλυσιδωτές σχέσεις των φαινομένων και συχνά για την εξήγηση και την ερμηνεία 

πολλών από αυτών απαιτείται άλγεβρα. 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η ενότητα της περιστροφικής κίνησης. Η επιλογή 

έγινε ύστερα από συζήτηση με τον επόπτη καθηγητή και τον επιστημονικό υπεύθυνο. 

Καταλήξαμε σε αυτή την ενότητα γιατί η περιστροφική κίνηση μελετάται στην 

ενότητα της μηχανικής, ωστόσο οι νόμοι που την χαρακτηρίζουν διαφοροποιούνται 

από τους νόμους της ευθύγραμμης κίνησης, κάτι που συχνά μπερδεύει μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Βέβαια, λήφθηκαν υπόψη και τα 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. 

Έπειτα έγινε ο προσδιορισμός της ομάδας στόχου. Η πολυμεσική εφαρμογή 

απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η περιστροφική κίνηση σαν ενότητα δεν 

περιλαμβάνεται αυτούσια στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στην ύλη της Ε’ δημοτικού ωστόσο συναντάμε σχετικές έννοιες όπως ισορροπία 

,κέντρο βάρους κλπ ( Φυσικά Ε Δημοτικού : Ερευνώ και ανακαλύπτω , Ενότητα 

Μηχανική ). Αναλυτικά η περιστροφική κίνηση διδάσκεται στην Α  και  Γ λυκείου. 

Επομένως, η ομάδα στόχου απαρτίζεται από μαθητές αυτών των τάξεων (κυρίως του 

Λυκείου) και εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων. Βέβαια αποτελεί και ενδιαφέρουσα 

εφαρμογή για οποιονδήποτε ενήλικα θέλει να μάθει για την συγκεκριμένη ενότητα. 
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7.2 Ενημέρωση για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ενότητας 
που επιλέχθηκε 
 

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 Περιστροφικής κίνησης. 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. 

 

7.3Ενημέρωση για το περιεχόμενο της ενότητας που επιλέχθηκε μέσα 
από την αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία και συλλογή του 
απαραίτητου υλικού 
 

Στη συγκεκριμένη φάση ψάξαμε τη σχετική βιβλιογραφία. Πρώτα από όλα, 

μελετήθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια .Έπειτα, περιηγηθήκαμε στο διαδίκτυο και 

αναζητήσαμε επιστημονικά άρθρα και αφορούν στην περιστροφική κίνηση. Έτσι 

συλλέχθηκε σταδιακά το αναγκαίο υλικό. Οι πληροφορίες κωδικοποιήθηκαν σε 

μορφή κειμένου, ήχου, βίντεο, σχεδιαγραμμάτων. 

 

7.4Οργάνωση του υλικού σε κεφάλαια και ενότητες 
 

Αφού είχε συλλεχθεί όλο το αναγκαίο υλικό, το περιεχόμενο χωρίστηκε σε ενότητες 

και υποενότητες. Ορίστηκε η δομή που θα έχει η πολυμεσική εφαρμογή.  

Δημιουργήθηκαν σχεδιαγράμματα, μεταφράστηκαν εικόνες, εντοπίστηκαν σχετικά 
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βίντεο και όπου ήταν δυνατό κατασκευάστηκαν κινούμενες εικόνες. Κατά τη 

διάρκεια κατασκευής της εφαρμογής οι ενότητες και οι υποενότητες 

διαφοροποιούνταν μέχρι που έφτασαν στην τελική τους μορφή.  

 

7.5 Σχεδίαση αλληλεπίδρασης και σχεδίαση δομής λογισμικού 
 

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. 

 

7.6 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. 

 

7.7 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. 

7.8 Παραγωγή συνοδευτικού εντύπου 
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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. 

 

8.Λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της 
ιστοσελίδας 

 

Για την κατασκευή της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισμικά 

πακέτα: 

 
 Microsoft FrontPage (λογισμικό κατασκευής ιστοσελίδων)  
 

 

 

 

 

 
 

 
 Microsoft Windows Movie Maker (λογισμικό επεξεργασίας video) 

 

 

 
 Ulead Gif Animator (λογισμικό κατασκευής κινούμενων εικόνων)  
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 Ζωγραφική των Windows (λογισμικό επεξεργασίας εικόνας)  

 
 

 Free YouTube Download (εφαρμογή που κατεβάζει βίντεο) 
 

 
 

 
 Free YouTube to MP3 Converter (εφαρμογή που μετατρέπει βίντεο σε MP3)  

 
 Hot Potatoes (λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων κενών, σταυρόλεξων, 

αντιστοιχίσεων κ.ά.)  
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9. Δομικά στοιχεία πολυμέσων –εφαρμογή δομής 
 

Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες τεχνολογίες των αρχών 

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

πολυμέσα αποτελούν το σημείο συνάντησης πέντε μεγάλων βιομηχανιών: της 

πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών εκδόσεων, της βιομηχανίας 

audio και video καθώς και της βιομηχανίας της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. 

Μια ανάλογη αναστάτωση επέφερε και η εμφάνιση της επιστήμης των δικτύων 

υπολογιστών στη δεκαετία του 70, φέρνοντας πιο κοντά την πληροφορική με τις 

τηλεπικοινωνίες. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε προϊόντα που στόχευαν κυρίως 

στην αγορά των επιχειρήσεων. Τα πολυμέσα έκαναν κάτι περισσότερο, διεύρυναν την 

αγορά των προϊόντων των παραπάνω βιομηχανιών που πλέον στοχεύουν και στους 

καταναλωτές. Στην εικόνα που ακολουθεί γίνεται σχηματική απεικόνιση της δομής 

των πολυμέσων : 

 

 

 

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. 

Δομικά 
στοιχεία 

πολυμέσων

Εικόνες και 
γραφικά Κείμενο Animation Ήχος Βίντεο
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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. 

 

Στο συγκεκριμένο λογισμικό ( Περιστροφική κίνηση : Θεωρία και 

Περιστροφές στη Φύση) αξιοποιούνται τα παρακάτω μέσα : 

 

Κείμενο : Το κείμενο της εφαρμογής είναι όσο το δυνατόν πιο απλό ,ώστε να γίνεται 

εύκολα κατανοητό. Ακόμα, επιλέχθηκε ευανάγνωστη γραμματοσειρά (Georgia) και 

μέγεθος γραμματοσειράς 12. Το διάστιχο που επιλέχθηκε είναι 1,5 ώστε να μην 

κουράζει τον αναγνώστη και να καθιστά πιο ευχάριστη την ανάγνωση. 

Αποφεύχθηκαν τα έντονα χρώματα, τα κυλιόμενα μηνύματα και οι πολλές 

υπογραμμίσεις. 
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Εικόνα : 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. Στην συγκεκριμένη 

εφαρμογή, έγινε προσπάθεια ενσωμάτωσης όσο το δυνατόν περισσότερων εικόνων. 

Πολλές μάλιστα κατασκευάστηκαν ειδικά για το λογισμικό. Επιπλέον , 

δημιουργήθηκαν μερικές κινούμενες εικόνες. Έτσι, καθίσταται πιο εύκολη τόσο η 

ανάγνωση του κειμένου , όσο και η κατανόηση των εννοιών, μέσω της σχηματικής 

απεικόνισης. Με την είσοδο των εικόνων , κινούμενων και στατικών, το κείμενο 

αυτομάτως γίνεται πιο ελκυστικό και τραβάει ευκολότερα το ενδιαφέρον. 

Οπωσδήποτε, κάνει και την ανάγνωσή του ευκολότερη. 

 

Ήχος :  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. 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. 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. 

 

Βίντεο : Το βίντεο εμπλουτίζει, βελτιώνει, δραματοποιεί και προσδίδει έμφαση σε 

μια εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, τοποθετήθηκαν βίντεο 

τα οποία διευκρινίζουν το εκάστοτε κείμενο και συχνά το αναπαριστούν. Έτσι,  ο 

χρήστης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα κάποιες έννοιες και φαινόμενα, 

παρακολουθώντας το ίδιο το γεγονός και όχι μια απλή περιγραφή μέσω του κειμένου. 

Επιπλέον, συχνά στην εφαρμογή συναντάμε βίντεο που δίνουν ακόμα περισσότερες 

πληροφορίες από εκείνες που δίνονται στο κείμενο. 
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10. Θεωρίες μάθησης που αξιοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής εφαρμογής 
 

Οι θεωρίες του συμπεριφορισμού, οι γνωστικές θεωρίες και οι 

κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις της μάθησης έχουν επιδράσει καταλυτικά στο 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Κάθε μια από τις προσεγγίσεις αυτές 

εστιάζει σε άλλη μορφή μάθησης.  

Στα λογισμικά που εμφορούνται από τις Θεωρίες της Συμπεριφοράς 

χρησιμοποιείται εκτενώς η λογική της θετικής ενίσχυσης (με ήχους, εικόνες κλπ.) 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 Η/Υ 

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 και σταδιακών 

επιτυχιών που ενισχύουν το αυτοσυναίσθημα των λιγότερο «προχωρημένων» 

μαθητών (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

Οι Γνωστικές Θεωρίες σε αντίθεση με τις Θεωρίες της Συμπεριφοράς, που δεν 

ενδιαφέρονται πάρα μόνο για την εξωτερική παρατηρούμενη συμπεριφορά των 

υποκειμένων- εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο εσωτερικό του γνωστικού 

συστήματος, και ειδικότερα, στη δομή και τη λειτουργία του: η μάθηση, υπό το 

πρίσμα αυτό, συνίσταται στην τροποποίηση των γνώσεων και, συνεπώς εξαρτάται 

άμεσα από τις προϋπάρχουσες γνώσεις (Κόμης, 2004). Ταυτόχρονα, η μάθηση 

συνιστά μια ενεργή ατομική διαδικασία «οικοδόμησης» νοήματος μέσω εμπειριών 

και όχι απομνημόνευσης εννοιών, γεγονότων και καθολικών εννοιών. Ο μαθητής 

οφείλει να εξασκηθεί στο να αποκτήσει τις κατάλληλες τεχνικές ή διαδικασίες για την 

επίλυση προβλημάτων (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Ένα μαθησιακό περιβάλλον που 

σχεδιάζεται στο πλαίσιο των Γνωστικών Θεωριών προσφέρει στο μαθητή μία 

καθοδηγούμενη εισαγωγή στο εκάστοτε θεματικό πεδίο και του υποδεικνύουν τις 

σχέσεις μεταξύ των συστατικών μερών του θεματικού πεδίου και τις διαδικασίες 

προσέγγισής του. Σε ότι αφορά την αλληλεπίδραση του μαθητή με το λογισμικό, δεν 
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υπάρχει μία αυστηρά καθορισμένη σειρά με την οποία ο μαθητής πρέπει να μάθει τα 

επιμέρους θέματα της ύλης. 

Οι Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε 

όλες τις μορφές της, κατά συνέπεια ένα Εκπαιδευτικό Λογισμικό οργανωμένο έτσι 

ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις Θεωρίες αυτές, πρέπει να είναι προσεχτικά 

σχεδιασμένο, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και τη 

γενικότερη κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά που 

σχεδιάστηκαν με βάση μόνο τις Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες είναι σχετικά λίγα. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όλα τα σύγχρονα Εκπαιδευτικά Λογισμικά 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες 57 επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον, οι Θεωρίες 

αυτές, επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο τα Εκπαιδευτικά 

Λογισμικά εντάσσονται στη διδασκαλία – καθώς ευνόησαν το μοντέλο των μαθητών 

που συνεργάζονται με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (με πολλαπλούς τρόπους), αντί να προσπαθούν ατομικά να 

επιλύσουν τα προτεινόμενα προβλήματα (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Τα Εκπαιδευτικά 

Λογισμικά που βασίζονται στις Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης επιδιώκουν να 

δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου ο μαθητής θα παίζει και θα χειρίζεται αντικείμενα 

και θα μπορεί να αναπτύσσει νέους συλλογισμούς με φυσικό τρόπο και πέρα από την 

καθιερωμένη εκπαίδευση (Κόμης, 2004). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού λοιπόν είναι  να  οργανώσει  διδακτικές  

καταστάσεις  και  μαθήματα,  στα  πλαίσια  των  οποίων  ο  μαθητής  έχει  τη  

δυνατότητα  να  εκφραστεί,  να  διερευνήσει  και  να  αλληλεπιδράσει  με  το  

περιβάλλον  του  προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση. Κρίνεται λοιπόν, ορθότερος 

ο συνδυασμός των προσεγγίσεων και η έμφαση στα θετικά στοιχεία της κάθε μιας, 

ώστε ο μαθητής να επωφεληθεί από τη διαφορετική οπτική που αντιμετωπίζει κάθε 

προσέγγιση το φαινόμενο της μάθησης. Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις 

λειτουργούν συμπληρωματικά. 

Για το λόγο αυτό, κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

«Περιστροφική κίνηση: θεωρία και εφαρμογές στη φύση» έγινε προσπάθεια 

ενσωμάτωσης και των τριών θεωριών. Συγκεκριμένα ο συμπεριφορισμός 

εφαρμόστηκε ως εξής : 
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 δόμηση της ύλης σε μικρές ενότητες και με λογικά διακριτή οργάνωση της 

διδακτικής ύλης 

 παρουσίαση και οργάνωση των πληροφοριών ή των περιεχόμενων της 

εξάσκησης με διακριτά χαρακτηριστικά 

 η ύλη παρουσιάζεται με την μορφή ενός κανόνα ή ορισμού ή τύπου όπου 

ακολουθούν τα αντίστοιχα παραδείγματα με σκοπό την κατανόηση του 

κανόνα ή του ορισμού ή του τύπου 

 οι ερωτήσεις που θέτει το σύστημα είναι συγκεκριμένες όπως και απαντήσεις 

που επιδέχεται 

 πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες για να επιτευχθούν 

συγκεκριμένοι στόχοι 

 η μάθηση διαμορφώνεται από την επανάληψη και την ενίσχυση καθώς ο 

μαθητής ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, με σκοπό τη βελτίωση 

της ικανότητας απόκτησης της γνώσης 

 η αξιολόγηση γίνεται ατομικά στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας για να 

εξακριβωθεί αν έχει αποκτηθεί η γνώση των αντικειμένων της μάθησης 

 η αποτυχία σημαίνει ότι το περιεχόμενο της υπό μάθησης έννοιας πρέπει να 

επαναλαμβάνεται μέχρι να κατακτηθεί από το μαθητή 

 

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: 

 

 εισαγωγή στο θεματικό πεδίο και παρουσίαση των βασικών εννοιών 

 σε περίπτωση λάθους του μαθητή σε μια δραστηριότητα, το λογισμικό δίνει 

τις κατάλληλες υποδείξεις ώστε να οδηγηθεί ο μαθητής στη σωστή απάντηση 

 καλλιεργεί την ικανότητα του μαθητή για ερμηνεία των γεγονότων και των 

φαινομένων 

 η δυνατότητα να μελετήσει ο χρήστης οποιοδήποτε από τα επιμέρους τμήματα 

της ύλης και να δοκιμάσει τις γνώσεις του όπου αυτός κρίνει 

Τέλος, το περιβάλλον σχεδιάστηκε και με βάση τις αρχές των 

κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. Αυτό ,το επιβεβαιώνουν τα εξής στοιχεία : 
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 παροχή εμπειριών που στοχεύουν στην οικοδόμηση της γνώσης 

 ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα που σχετίζονται 

άμεσα με τον πραγματικό κόσμο 

 εμπέδωση της μάθησης μέσω κοινωνικής εμπειρίας 

 ενθάρρυνση της χρήσης πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της γνώσης 

 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. 

 Η παροχή στο μαθητή της δυνατότητας αυτοαξιολόγησης (μέσα από τις 

δραστηριότητες).  

 

 
 

Θεωρίες μάθησης που αξιοποιήθηκαν 

 

 

 
 

Γνωστικές 
θεωρίες

Κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρίες

Συμπεριφορισμ
ός
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11. Αναλυτική παρουσίαση 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

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 ένα σαλόνι (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 «Περιστροφική 

κίνηση» 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 
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αποκλεισμένου περιεχομένου», ώστε να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα και χωρίς 

περιορισμούς το περιβάλλον της εφαρμογής . 

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 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 : Συμβουλή οθόνης στις υπερσυνδέσεις 

 

Η ύλη που διαπραγματεύεται το λογισμικό είναι η θεωρία της περιστροφικής κίνησης 

από την μαθηματική-αλγεβρική της μεριά με την παρουσιάση των βασικών μεγεθών 

,καθώς και η εξήγηση φαινομένων στη φύση που βασίζονται στη θεωρία της 

περιστροφικής κίνησης και στα σχετικά με αυτήν μεγέθη. 
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Εικόνα 3 :Βασικές διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

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

κουμπιά, που συνοδεύονται με μια ευχάριστη μουσική υπόκρουση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιστροφική 
κίνηση

Θεωρία Περιστροφές 
στη φύση

Κουμπί για ενότητα "Θεωρία" 
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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 ενότητα 
"Περιστροφές στη φύση" 

Κουμπί που μεταφέρει το 
χρήστη στο χάρτη 

ιστοσελίδας. Πρόκειται για 
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 
που συμβάλλει στη γρήγορη 
και εύκολη περιήγηση στον 

ιστοχώρο. 
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Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη 
στις δραστηριότητες, που 

συμπεριλαμβάνονται συνολικά 
στην εφαρμογή. Οι 

δραστηριότητες είναι χωρισμένες 
ανάλογα με την 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 

σχόλια του, υποδείξεις και 
προτάσεις για τη βελτίωσή του. 

 

Κουμπί που μεταφέρει το 
χρήστη στην προτεινόμενη 

βιβλιογραφία. 
Προτείνονται ορισμένα 

βιβλία , άρθρα και 
διαδικτυακές πηγές. 
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Κουμπί που μεταφέρει το 
χρήστη στον οδηγό 

πλοήγησης. Μελετώντας τον 
οδηγό θα είναι σε θέση να 
αντιληφθεί τη δομή του 

ιστοχώρου, ώστε η πλοήγησή 
του να είναι εύκολη και 

γρήγορη. 

Κουμπί που μεταφέρει 
το χρήστη στην ενότητα 

πειράματα. 

Κουμπί που μεταφέρει το χρήστη 
στην ενότητα "ερωτήσεις 

εμπέδωσης". Εκεί θα βρει μερικές 
ερωτήσεις σχετικά με όλες τις 
αναφερόμενες ενότητες του 

ιστοχώρου. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

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. 

Κουμπί που μεταφέρει το 
χρήστη στην ενότητα "Έλεγξε 
τον εαυτό σου". Εκεί θα βρει 

ερωτήσεις κρίσεως που 
αφορούν σε όλες τις 

αναφερόμενες ενότητες του 
ιστοχώρου. 
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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 :     

                

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ "ΘΕΩΡΙΑ" 

 

Όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στο χώρο της Θεωρίας, τότε θα μεταφερθεί 

στην παρακάτω αρχική σελίδα (βλ. Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 : Αρχική θεωρίας 

 

Όταν ο χρήστης βρεθεί σε αυτό το μενού καλείται να κάνει κλικ στην εικόνα ώστε να 

μεταβεί στο μενού θεωρία ( βλέπε Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4: Μενού Θεωρία 

 

Στα αριστερά της σελίδας υπάρχει μία κατακόρυφη γραμμή περιήγησης, όπου 

παρουσιάζονται τα διάφορα κεφάλαια κι ακολούθως τα υπό – κεφάλαια της 

συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας (βλέπε Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5 :Κατακόρυφη γραμμή περιήγησης 

 

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

παρακάτω (βλ. Εικόνα 8). 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 6). 

 

 

Εικόνα 6 
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Εικόνα 7: Κεφάλαια και υπό – κεφάλαια Θεωρίας 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ "ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ" 

 

Κατά αναλογία είναι οργανωμένη κι η ενότητα «Περιστροφές στη φύση». 

Ειδικότερα, όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στη συγκεκριμένη ενότητα, τότε 

θα μεταφερθεί στην παρακάτω αρχική σελίδα (βλ. Εικόνα 8 ). 

 

Εικόνα 8 : Αρχική "Περιστροφές στη φύση" 

Όταν ο χρήστης βρεθεί σε αυτό το μενού καλείται να κάνει κλικ στο κουμπί "click 

here" ώστε να μεταβεί στο μενού "Περιστροφές στη φύση" ( βλέπε Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9 : Μενού "Περιστροφές στη φύση" 

Στα αριστερά κάθε σελίδας υπάρχει πάλι μία κατακόρυφη γραμμή περιήγησης, όπου 

παρουσιάζονται τα διάφορα κεφάλαια κι ακολούθως τα υπό – κεφάλαια της 

συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας. 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 10). 

 

 

Εικόνα 10 : Οριζόντια και κατακόρυφη γραμμή περιήγησης 

 

 Παρακάτω παρουσιάζεται σχεδιαγραμματικά το περιεχόμενο του μενού 

«Περιστροφές στη φύση». 
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Εικόνα 11: Κεφάλαια και υπό – 
κεφάλαια "Περιστροφές στη 

φύση" 
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ΜΕΡΟΣ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

Το τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά στην αξιολόγηση της πολυμεσικής 

εφαρμογής. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν μικρής κλίμακας και δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ολοκληρωμένη προσπάθεια αξιολόγησης της εφαρμογής βασισμένη σε 

αρχές που πρέπει να διέπουν μια έγκυρη αξιολόγηση και ικανή να εξάγει γενικεύσιμα 

συμπεράσματα. Ωστόσο, πρόκειται για ένα πρώτο, διερευνητικού χαρακτήρα 

εγχείρημα, με κύριο σκοπό την ανίχνευση των αντιδράσεων και απόψεων των 

χρηστών. 

12.Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Το δείγμα αποτέλεσαν 40 προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης , οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία κατά την 

παρακολούθηση του υποχρεωτικού σεμιναρίου με θέμα «Ηλεκτρονικό γραφείο»  στο 

χώρο του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στο Ρέθυμνο. 

 

12.1 Περιγραφή της διαδικασίας 
 

12.1.1 Στάδιο πρώτο 
 

Η έρευνα έγινε σε δύο τμήματα των 20 ατόμων σε δυο διαφορετικές μέρες. Οι 

πρώτοι 20 φοιτητές διδάχθηκαν επιλεγμένες ενότητες του λογισμικού, 

αλληλεπιδρώντας με αυτό. 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, με ελάχιστη 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 
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φοιτητές αλληλεπίδρασαν με το εκπαιδευτικό λογισμικό για μία ώρα περίπου και στη 

συνέχεια κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο (βρίσκεται στο 

Παράρτημα).  

 

12.1.2 Στάδιο δεύτερο 
 

Την δεύτερη μέρα, στους υπόλοιπους 20 φοιτητές ακολουθήθηκε διαφορετική 

διαδικασία. Επιλέχθηκαν οι ενότητες που διδάχτηκαν την πρώτη μέρα με το 

λογισμικό και σε αυτή την φάση διδάχτηκαν χωρίς αυτό, από την δημιουργό του 

λογισμικού με την βοήθεια  παρουσίασης Power Point. Η διδασκαλία διήρκησε 

περίπου μία ώρα. Έπειτα, δόθηκε στους φοιτητές το ίδιο ερωτηματολόγιο με εκείνο 

του πρώτου σταδίου και ζητήθηκε να αγνοηθεί η πρώτη σελίδα. Αφού οι φοιτητές 

συμπλήρωσαν τις υπόλοιπες σελίδες του ερωτηματολογίου, έγινε μια σύντομη 

παρουσίαση του λογισμικού στους φοιτητές και αλληλεπίδρασαν με αυτό ακόμη 15 

λεπτά. Ύστερα, ζητήθηκε από τους φοιτητές να συμπληρώσουν και την πρώτη σελίδα 

του ερωτηματολογίου. 

 

12.2 Το ερωτηματολόγιο 
 

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

τη λειτουργικότητα και την εμφάνιση της πολυμεσικής εφαρμογής, συντάχθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ήταν ανώνυμο, ώστε να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα που συνδέεται με την ανωνυμία. Περιελάμβανε τρία δύο 

μέρη: 

 Το πρώτο αναφερόταν στην αξιολόγηση της πολυμεσικής εφαρμογής 

 Το δεύτερο αφορούσε ερωτήσεις Φυσικής βασισμένες στο περιεχόμενο της 

πολυμεσικής εφαρμογής. 
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12.3 Αποτελέσματα της έρευνας 
 

Οι απαντήσεις των φοιτητών φαίνονται στα παρακάτω γραφήματα. Αρχικά, 

θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου που 

αφορούν στην αξιολόγηση του λογισμικού. Έπειτα θα παρουσιαστούν γραφήματα με 

τις απαντήσεις των φοιτητών στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά 

στη Φυσική. Το πρώτο σε σειρά γράφημα αναφέρεται στα αποτελέσματα της πρώτης 

διδασκαλίας (με λογισμικό) ενώ το δεύτερο στη διδασκαλία με τη χρήση Power 

Point.  

 

Α ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Αξιολόγηση του λογισμικού) 

 

Ερώτηση 1 : «Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το εικονικό περιβάλλον του Ηλεκτρονικού 

υπολογιστή να κατανοήσετε καλύτερα τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα;»  
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Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το εικονικό περιβάλλον 
του Ηλεκτρονικού υπολογιστή να κατανοήσετε 
καλύτερα τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα;
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα οι περισσότεροι από τους φοιτητές 

θεωρούν ότι το εικονικό περιβάλλον τους βοήθησε πολύ να κατανοήσουν την 

ενότητα. Υπήρξε σημαντικός αριθμός φοιτητών που απάντησαν «αρκετά». 

Συγκεκριμένα 2 φοιτητές από τους 40 που συμπλήρωσαν την παραπάνω ερώτηση 

απάντησαν «λίγο», 15 φοιτητές απάντησαν «αρκετά» και 23 φοιτητές απάντησαν 

«πολύ». Η άποψη των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση του υλικού 

είναι πολύ ενθαρρυντική, καθώς δείχνει ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει απλή 

γλώσσα γραφής, έχει επεξηγηματικά σχόλια σε δύσκολα σημεία και τονίζει 

σημαντικές έννοιες και σημεία με πλαίσια ή έντονη γραφή. 

 

Ερώτηση 2 : «Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους 

της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;» 

 

 

 

 Στην ερώτηση  «Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται 

καλύτερα στους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;» είναι φανερό ότι ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτητών απάντησε «πολύ». Αναλυτικότερα, 1 από τους 40 
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Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ 
ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της 

συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;



Θεοδοσούλη Μαρία, Α.Μ 276 | 12.Μεθοδολογία της έρευνας 52 
 

φοιτητές απάντησε «καθόλου», 0 φοιτητές απάντησαν «λίγο», 10 φοιτητές 

απάντησαν «αρκετά» και 29 φοιτητές απάντησαν «πολύ». Αρκετοί παραπάνω από 

τους μισούς φοιτητές θεωρούν ότι οι στόχοι της ενότητας μπορούν να επιτευχθούν 

καλύτερα με τη διδασκαλία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Ερώτηση 3 : «Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε ενδιαφέρουσα την εμπειρία που 

αποκτήσατε με την διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ;» 

 

 

 

Όπως φαίνεται στο γράφημα, στη συγκεκριμένη ερώτησαν υπήρξε ποικιλία 

απαντήσεων. Ακριβώς οι μισοί από τους φοιτητές (20 φοιτητές) θεώρησαν πολύ 

ενδιαφέρουσα την διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κατά την 

παρουσίαση της πολυμεσικής εφαρμογής, οι φοιτητές φαίνονταν αρκετά προσεκτικοί 

και ενθουσιασμένοι. Υπήρξαν 3 φοιτητές που στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν 

«καθόλου», 5 φοιτητές απάντησαν «λίγο», 12 φοιτητές θεώρησαν «αρκετά» 

ενδιαφέρουσα την εμπειρία. 
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Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε ενδιαφέρουσα την 
εμπειρία που αποκτήσατε με την διδασκαλία αυτή μέσω 

Η/Υ;
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Ερώτηση 4 : «Σαν μελλοντικοί δάσκαλοι, σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιούσατε στις 

διδασκαλίες σας ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα;» 

 
 

Στην τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου το 75% 

των φοιτητών απάντησε ότι θα χρησιμοποιούσε «πολύ» στις διδασκαλίες του 

ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα. Πιο αναλυτικά, 2 φοιτητές στους 40 απάντησαν 

«καθόλου» στην συγκεκριμένη ερώτηση, 1 «λίγο», 7 «αρκετά», και 30 φοιτητές 

απάντησαν «πολύ». 

 

Β ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Ασκήσεις) 

 

Στο πρώτο γράφημα απεικονίζονται τα αποτελέσματα από την διδασκαλία με 

το λογισμικό. Στο δεύτερο κατά σειρά γράφημα απεικονίζονται τα γραφήματα από τις 

απαντήσεις με τη διδασκαλία με χρήση Power point. 
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Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Σαν μελλοντικοί δάσκαλοι σε ποιο βαθμό θα 
χρησιμοποιούσατε στις διδασκαλίες σας ανάλογα 

εικονικά περιβάλλοντα;
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Ερώτηση 1 : «Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση οφείλεται 

στη μεταβολή….» 

 

Διδασκαλία 1η 

 

Διδασκαλία 2η 
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική 
κίνηση, οφείλεται στη μεταβολή…
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική 
κίνηση, οφείλεται στη μεταβολή…
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Είναι φανερό ότι, στην πρώτη διδασκαλία οι φοιτητές αντιλήφθηκαν 

καλύτερα το που οφείλεται η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική 

κίνηση. Μέσα στην εφαρμογή που αξιοποιήθηκε κατά τη διαδικασία ήταν τονισμένο 

και ξεκάθαρο τόσο μέσα από στατικές, όσο και από κινούμενες εικόνες (gif) ,ότι η 

διεύθυνση της γραμμικής ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση, αλλάζει συνεχώς. 

Συνεπώς, αυτό είναι που κάνει την ομαλή κυκλική κίνηση, μια επιταχυνόμενη 

κίνηση. Στην πρώτη διδασκαλία (με χρήση της πολυμεσικής εφαρμογής) 15 φοιτητές 

από τους 20 απάντησαν σωστά, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία (χωρίς την πολυμεσική 

εφαρμογή) μόνο 7 από τους 20 φοιτητές απάντησαν σωστά. 

 

Ερώτηση 2 : «Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Αν διπλασιαστεί η γραμμική 
ταχύτητα του σώματος, τότε η κεντρομόλος θα…» 

 

Διδασκαλία 1η 
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Αν διπλασιαστεί η 
γραμμική ταχύτητα του σώματος, τότε η κεντρομόλος θα…
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Διδασκαλία 2η 

 

 

  

H συγκεκριμένη ερώτηση φάνηκε να δυσκόλεψε αρκετά τους φοιτητές και 

στις δυο διδασκαλίες καθώς είναι συνδυαστική. Έτσι 12 από τους 20 φοιτητές της 

πρώτης διδασκαλίας απάντησαν σωστά ενώ μόλις 6 από τους φοιτητές της δεύτερης 

διδασκαλίας απάντησαν σωστά. Τους φοιτητές της πρώτης διδασκαλίας βοήθησε ο 

αλγεβρικός τύπος που βρισκόταν στο λογισμικό μέσα σε χρωματιστό πλαίσιο σε 

μορφή εικόνας να απαντήσουν σωστά συνδυάζοντας τις δυο τιμές F και U. 

 

Ερώτηση 3 : «Ο δίσκος του διπλανού σχήματος ακτίνας R εκτελεί ομαλή κυκλική 

κίνηση. Δύο σημεία Α και Β απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=R/3. Ποια από τις 

παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;» 
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Αν διπλασιαστεί η 
γραμμική ταχύτητα του σώματος, τότε η κεντρομόλος θα…
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Διδασκαλία 1η 

 

 

Διδασκαλία 2η 

 

 

 Ερμηνεύοντας τα παραπάνω γραφήματα, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει 

ότι και η ερώτηση 3 δυσκόλεψε τους φοιτητές. Αυτό γιατί κατά την πρώτη 

διδασκαλία απάντησαν 11 φοιτητές σωστά από τους 20 και στη δεύτερη μόλις 4 

σωστές απαντήσεις. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτη η διαφορά των σωστών απαντήσεων 
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Ο δίσκος του διπλανού σχήματος ακτίνας R εκτελεί ομαλή 
κυκλική κίνηση. Δύο σημεία Α και Β απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση d=R/3. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Ο δίσκος του διπλανού σχήματος ακτίνας R εκτελεί ομαλή 
κυκλική κίνηση. Δύο σημεία Α και Β απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση d=R/3. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
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στις δυο διδασκαλίες. Οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, είδαν σε 

πολλά σημεία αναπαράσταση με εικόνες τις δυο ταχύτητες (γραμμική και γωνιακή) 

και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τους βοήθησαν να τις διαχωρίσουν και να 

αντιληφθούν καλύτερα τα χαρακτηριστικά τους.   

 

Ερώτηση 4 : «Σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με φορά που φαίνεται στην 

εικόνα. Σε ποια από τις εικόνες είναι σωστά σχεδιασμένο το διάνυσμα της γραμμικής 

του ταχύτητας;» 

 

Διδασκαλία 1η 
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με φορά 
που φαίνεται στην εικόνα. Σε ποια από τις εικόνες είναι 

σωστά σχεδιασμένο το διάνυσμα της γραμμικής του 
ταχύτητας;
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Διδασκαλία 2η 

 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα γίνεται κατανοητό ότι και στις δυο διδασκαλίες οι 

περισσότεροι φοιτητές γνώριζαν πως σχεδιάζεται το διάνυσμα της γραμμικής 

ταχύτητας. Βέβαια, οι φοιτητές της πρώτης διδασκαλίας απάντησαν σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό σωστά, 18 στους 20, έχοντας υπόψη εικόνα κινούμενη που 

συμπεριλαμβάνεται στην πολυμεσική εφαρμογή. Ωστόσο, φάνηκε ότι και οι φοιτητές 

της δεύτερης διδασκαλίας είχαν κατανοήσει αυτό το κομμάτι αφού απάντησαν σωστά 

14 στους 20. 

 
Ερώτηση 5 : «Η γάτα έχει μηδενική στροφορμή και προσγειώνεται πάντα με τα πόδια» 

(Σωστό-Λάθος) 
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με φορά 
που φαίνεται στην εικόνα. Σε ποια από τις εικόνες είναι 

σωστά σχεδιασμένο το διάνυσμα της γραμμικής του 
ταχύτητας;
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Διδασκαλία 1η  

 

 

Διδασκαλία 2η 

 

 

Στην πρώτη διδασκαλία 15 φοιτητές από τους 20 απάντησαν σωστά, ενώ στην 

δεύτερη υπήρχαν 12 σωστές απαντήσεις. Το παράδειγμα με την γάτα συναντάται 

συχνά στην καθημερινή ζωή και έτσι οι φοιτητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

στις δυο διδασκαλίες.  
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Η γάτα έχει μηδενική στροφορμή και προσγειώνεται 
πάντα με τα πόδια
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Ερώτηση 6 : «Όταν πέφτει η γάτα, κυρτώνει τη ράχη της (καμπουριάζει) για να 

δημιουργήσει…….» 

 

Διδασκαλία 1η 
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Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Όταν πέφτει η γάτα, κυρτώνει τη ράχη της 
(καμπουριάζει) για να δημιουργήσει……
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Διδασκαλία 2η 

 

  

Συγκριτικά με την προηγούμενη ερώτηση, η συγκεκριμένη φάνηκε να 

δυσκόλεψε περισσότερο τους φοιτητές και στις δυο διδασκαλίες. Πιο αναλυτικά, 

στην πρώτη διδασκαλία 13 φοιτητές απάντησαν σωστά, ενώ στην δεύτερη μόλις 9.Οι 

φοιτητές που απάντησαν με την βοήθεια του λογισμικού παρατηρήθηκε ότι το 

άνοιξαν παραπάνω από μια φορές τη σελίδα προκειμένου να απαντήσουν σωστά και 

οι φοιτητές της δεύτερης διδασκαλίας ζήτησαν διευκρίνιση. 

 
Ερώτηση 7: «Η γάτα μπορεί να περιστρέφεται στον αέρα με μηδενική συνολική 

στροφορμή» (Σωστό-Λάθος) 

 

 

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση

Όταν πέφτει η γάτα, κυρτώνει τη ράχη της 
(καμπουριάζει) για να δημιουργήσει…….
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Διδασκαλία 1η 

 

 

Διδασκαλία 2η  

 

 Στην πρώτη διδασκαλία απάντησαν 14 φοιτητές σωστά. Στην δεύτερη 

διδασκαλία υπήρξαν 10 σωστές απαντήσεις. Και σε αυτήν την ερώτηση φάνηκε να 

αντιλήφθηκαν καλύτερα οι φοιτητές που δούλεψαν με το λογισμικό. Ακριβώς οι 

μισοί από τους φοιτητές της δεύτερης διδασκαλίας απάντησαν σωστά.  
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Η γάτα μπορεί να περιστρέφεται στον αέρα με μηδενική 
συνολική στροφορμή.
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Ερώτηση 8 : «Τι πρέπει να κάνει ο αθλητής καταδύσεων πέφτοντας από τον βατήρα 
στον νερό για να μην κάνει καμία περιστροφή;» 

Διδασκαλία 1η 

 

 

 

Διδασκαλία 2η 

 

 Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι οι περισσότεροι φοιτητές απάντησαν 

σωστά και στις δυο διδασκαλίες. Αναλυτικότερα, 17 στους 20 φοιτητές της πρώτης 
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Τι πρέπει να κάνει ο αθλητής καταδύσεων πέφτοντας 
από τον βατήρα στον νερό για να μην κάνει καμία 

περιστροφή;
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διδασκαλίας απάντησαν σωστά και 14 φοιτητές από τους 20 της δεύτερης 

διδασκαλίας απάντησαν σωστά. Φάνηκε ότι έγινε κατανοητό σχεδόν σε όλους ότι 

προκειμένου να μην κάνει καμία περιστροφή ο αθλητής, πρέπει να αυξήσει την ροπή 

αδράνειάς του.  

Ερώτηση 9 : «Για να κάνει ο αθλητής καταδύσεων πολλές περιστροφές πέφτοντας από 
τον βατήρα στο νερό πρέπει :» 
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Διδασκαλία 2η 

 

 

  

 

 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η συγκεκριμένη ερώτηση είναι 

παρόμοιας λογικής με την προηγούμενη, σε αυτήν οι περισσότεροι φοιτητές της 

δεύτερης διδασκαλίας απάντησαν λανθασμένα. Συγκεκριμένα υπήρξαν 18 σωστές 

απαντήσεις στην διδασκαλία με λογισμικό και μόνο 9 σωστές στη δεύτερη 

διδασκαλία. Φαίνεται αρκετά μεγάλη η διαφορά μεταξύ των δυο διδασκαλιών σε 

αυτήν την ερώτηση. 

 

Ερώτηση 10 : «Αν η μπαλαρίνα κρατάει στο πλάι τεντωμένα τα χέρια της περιστρέφεται 

…..» 
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Διδασκαλία 1η 

 

 

 

Διδασκαλία 2η 

 

  

Στην παραπάνω ερώτηση φαίνεται σημαντική διαφορά μεταξύ των σωστών 

απαντήσεων στις δυο διδασκαλίες. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές της πρώτης διδασκαλίας 
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απάντησαν σωστά (17 από τους 20). Αντίθετα στην δεύτερη διδασκαλία ούτε οι μισοί 

από τους φοιτητές δεν απάντησαν σωστά (9 σωστές απαντήσεις από τους 20 

φοιτητές). 

Ερώτηση 11 : «Το φαινόμενο της μπαλαρίνας εξηγείται με την αρχή διατήρησης της 
στροφορμής.» (Σωστό-Λάθος) 
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Διδασκαλία 2η 

 

 

 Στην ενδέκατη ερώτηση του ερωτηματολογίου δεν φαίνεται σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δυο διδασκαλιών. Στην πρώτη διδασκαλία απάντησαν 14 

φοιτητές σωστά και στην δεύτερη 12. Μικρή λοιπόν η διαφορά με την πρώτη 

διδασκαλία να έχει και εδώ παραπάνω σωστές απαντήσεις. 

 
Ερώτηση 12 : «Με την σύμπτυξη των χεριών η ροπή αδράνειας ………………. και έτσι 
αυξάνεται και η γωνιακή της ταχύτητα.» 
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Διδασκαλία 1η 

 

 

Διδασκαλία 2η 

 

 

 Οι περισσότεροι φοιτητές και στις δυο διδασκαλίες απάντησαν σωστά. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη διδασκαλία είχαμε 18 σωστές απαντήσεις και στην 

δεύτερη 14 σωστές. 
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Ερώτηση 13 : «Αν αφήσουμε να κυλήσουν ταυτόχρονα πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο 

ένας ομογενής συμπαγής κυκλικός δίσκος και κυκλικός δαχτύλιος ανεξαρτήτου μάζας 

και εξωτερικής διαμέτρου, ποιος θα φτάσει πρώτος στο δάπεδο;» 

 

Διδασκαλία 1η 

 

 

Διδασκαλία 2η 
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 Στην τελευταία ερώτηση, στην πρώτη διδασκαλία, μονάχα ένας από τους 20 

φοιτητές απάντησε λάθος. Συνεπώς είχαμε 19 σωστές απαντήσεις. Αυτό συνέβη γιατί 

στο λογισμικό περιλαμβάνεται κινούμενη εικόνα στην οποία είναι ξεκάθαρο ότι ο 

κυκλικός δίσκος φτάνει πρώτος στο δάπεδο σε σχέση με τον δακτύλιο. Στην δεύτερη 

διδασκαλία υπήρξαν 8 λανθασμένες απαντήσεις και 12 σωστές.  

 

12.4 Συμπεράσματα 
 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω παρουσίαση, επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις που 

διατυπώθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα : 

 Το εικονικό περιβάλλον βοηθάει τον χρήστη να κατανοήσει καλύτερα τη 

συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. 

 Η διδασκαλία με την βοήθεια του συγκεκριμένου εικονικού περιβάλλοντος 

ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής 

ενότητας. 

 Η διδασκαλία με την χρήση του εικονικού περιβάλλοντος χαρακτηρίστηκε 

ενδιαφέρουσα από την πλειοψηφία των φοιτητών. 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν στη Φυσική 

το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν υψηλότερο στους φοιτητές που 

εργάστηκαν με την βοήθεια του εικονικού περιβάλλοντος. 

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. 

Το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον αφορούσε στην ενότητα της Φυσικής 

«Περιστροφική κίνηση». Θα μπορούσε να παραχθεί ανάλογο υλικό και για άλλες 

ενότητες της Φυσικής καθώς και για άλλα μαθήματα ώστε να χρησιμοποιηθούν και 

για την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και για χρήση στη 

σχολική τάξη από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να μελετούν χωρίς 

άγχος και να συμμετέχουν πιο ενεργητικά. 

 

13.Επίλογος 
 

Στην παρούσα εργασία κατασκευάστηκε μια πολυμεσική εφαρμογή με θέμα 

«Περιστροφική κίνηση: θεωρία και εφαρμογές στη φύση». Το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον  προσπάθησε να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που χαρακτηρίζουν 

τα υπερμέσα όπως ο ήχος ,το κείμενο ,οι εικόνες (στατικές και κινούμενες) ,βίντεο 

και προσομοιώσεις. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά 

από προγράμματα. Μερικά ενδεικτικά είναι το hot potatoes, το gif animator ,η Java 

και το FrontPage 2003. Το λογισμικό αυτό απευθύνεται κυρίως στον εκπαιδευτικό 

αλλά έχει ως άμεσους αποδέκτες τους ίδιους τους μαθητές. Με τη σωστή χρήση του ο 

εκπαιδευτικός έχει μέσα στα χέρια του ένα πολύτιμο εργαλείο και ένα σημαντικό 

βοηθητικό μέσο μετάδοσης της γνώσης. Κατά το σχεδιασμό του λογισμικού 

αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα και οι γνωστικές θεωρίες μάθησης και ενσωματώθηκαν με 

διαφορετικό τρόπο και οι τρεις βασικές θεωρίες (συμπεριφορισμός, γνωστικές 

θεωρίες και κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις). Στο τελευταίο μέρος της εργασίας 

δόθηκε ερωτηματολόγιο σε δείγμα 40 φοιτητών παιδαγωγικού προκειμένου να 

αξιολογηθεί το λογισμικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, το 

λογισμικό φάνηκε να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στους στόχους του. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θεοδοσούλη Μαρία, Α.Μ 276 | 14.Βιβλιογραφία 74 
 

14.Βιβλιογραφία 
 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Π. (2000). Στον αιώνα της πληροφορίας. Αθήνα: Λιβάνη.  

 ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ Σ.(2001), Εισαγωγή στην ψυχολογία, εκδ. Gutenberg , Αθήνα 2001 

 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, Α. (2009). Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Διδακτική Αξιοποίηση στο 

Σύγχρονο Ψηφιακό Περιβάλλον. Αθήνα: Καυκάς.  

 ΔΑΦΕΡΜΟΥ, Χ., ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Π., ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ, Ε. (2006). Οδηγός 

Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: 

ΟΕΔΒ.  

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Σ. (2004). Σχεδίαση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

[πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα 

Πληροφορικής, Εαρινό εξάμηνο. Θεσσαλονίκη  

 ΚΑΓΙΑΦΑΣ, Ε., ΛΟΥΜΟΣ, Β., ΠΑΠΑΟΔΥΣΕΥΣ, Χ. (2000). Τεχνολογία 

πολυμέσων. Ε.Μ.Π. Αθήνα. Ανακτημένο στις 22-07-2016 από το δικτυακό τόπο 

www.medialab.ntua.gr/education/MultimediaTechnology/MultimediaTerchnologyN

otes/index.htm 

 ΚΑΛΚΑΝΗΣ, Γ. (2011). Οι τεχνολογίες προσομοίωσης και πειραματισμού (και) 

στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες – Επί του πρακτέου (…). Στο Ι. Κεκές 

(Επιμ.), Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση.  

 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ, Γ., ΛΟΥΚΗΣ, ΕΥ. (2006). Ε-λεκτρονική μάθηση. Αθήνα: 

Κλειδάριθμος.  

 ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ, Θ., ΡΟΥΣΣΟΣ, Π. (2011). Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος 

εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία. 

Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (4ος τομ.), (1-3 αρ.). 117-130. 

Ανακτήθηκε στις 10-8-2016 από το δικτυακό τόπο 

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/111/73  



Θεοδοσούλη Μαρία, Α.Μ 276 | 14.Βιβλιογραφία 75 
 

 ΚΟΛΙΑΔΗΣ, Ε. (1997). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη: Γνωστικές 

Θεωρίες (Γ’ τομ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα  

 ΚΡΙΒΑΣ, Σ. (2007). Παιδαγωγική Επιστήμη. Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg  

 ΚΟΜΗΣ Β.(2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των επικοινωνιών, εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004 

 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Α. (χ.χ.). Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η 

μεταβολή του ρόλου του εκπαιδευτικού: Διερευνώντας τα δεδομένα μιας εξελικτικής 

πορείας από τη λογοκεντρική διδασκαλία και τους παραδοσιακούς τρόπους 

μετάδοσης της γνώσης στη διδασκαλία με τη χρήση Τ.Π.Ε. Ανακτημένο στις 26-5-

2016 από το δικτυακό τόπο  

http://www.larissa.gr/data/synekdil/tzartz10%5C05.%CE%9A%CE%A5%CE%A1

%CE%99%CE%91%CE%96%CE%97%CE%A3.pdf 

 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ Β. & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β.(2013), Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

στις Φυσικές Επιστήμες: Γεωμετρική Οπτική, Ιδρυματικό αποθετήριο Ολυμπίας, 

Τόμος 25 (11), 2013 , από το διαδικτυακό τόπο : 

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/5862/1/8.%20%CE%95%

CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84

%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%

CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CF%84%CE

%B9%CF%82%20%20%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE

%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE

%CE%BC%CE%B5%CF%82.pdf ,ανακτήθηκε στις 24/6/2016 

 ΜΑΤΖΑΚΟΣ, Π., ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ, Β., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (2011). Τα 

χαρακτηριστικά ιστοχώρων στην περιοχή της Φυσικο-επιστήμης. Θέματα 

Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (4ος τομ.). (1-3 αρ.). 165-176. 



Θεοδοσούλη Μαρία, Α.Μ 276 | 14.Βιβλιογραφία 76 
 

Ανακτημένο στις 14-6-2016 από το δικτυακό τόπο  

http://earthlab.uoi.gr/ojs/thete/index.php/thete/article/view/114/76 

 ΜΑΡΚΕΑ, Χ. & ΠΙΝΤΕΛΑΣ, Π.(2000), Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, 

Πάτρα 2000. 

 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. (2008). Ο Υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα.  

 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ. & ΜΠΕΛΛΟΥ Ι.(2000),  Σενάρια Διδασκαλίας με 

Υπολογιστή, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2000 

 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ.(2000), Εκπαιδευτικό λογισμικό : Θέματα σχεδίασης και 

αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων, εκδ. Κλειδάριθμος , Αθήνα 2000 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (2002) ,Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών- Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών, Τόμος Α’, Αθήνα 

2002 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (2002),Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών- Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών, Τόμος Β’, Αθήνα 

2002 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (2000) ,Προγραμματιστικά εργαλεία για το 

διαδίκτυο ,2ος κύκλος ,Αθήνα 2000 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (1997) ,Η πληροφορική στο σχολείο: Ο 

σχεδιασμός και το έργο του παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1997 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (1998) ,( Γραφείο πιστοποίησης και 

πολυμέσων ),Γενικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού ,ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1998 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ, Χ. & ΠΙΝΤΕΛΑΣ, Π.(2003) 

,Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του. Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2003 



Θεοδοσούλη Μαρία, Α.Μ 276 | 14.Βιβλιογραφία 77 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. (1998), Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το 

εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο: Κόκκος Α., Λιοναράκης A., Ματραλής Χ. & 

Παναγιωτακόπουλος, X. Ανοικτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Το Εκπαιδευτικό 

Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες. Τόμος Γ’, Ελληνικό ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 

1998 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.(1998) ,Η Πληροφορική στο σχολείο ,σχεδιασμός και 

το έργο του ΠΙ, ΕΤΠΕ, 1998 από το διαδικτυακό τόπο: 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe256.pdf , ανακτήθηκε στις 24/6/2016 

 ΠΟΡΠΟΔΑΣ, Κ. (2000). Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

 ΠΡΕΖΑΣ, Π.(2003) Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό., εκδ. 

Κλειδάριθμος, Αθήνα 2003 

 ΡΑΠΤΗΣ Α.-ΡΑΠΤΗ Α. (2003) ,Πληροφορική στην εκπαίδευση-Συνολική 

προσέγγιση , εκδ. Ράπτης ,Αθήνα  

 ΡΑΠΤΗΣ, Α., ΡΑΠΤΗ, Α. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της 

πληροφορίας. Ολική προσέγγιση (Α’ & Β’ τομ.). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων 

Τεχνολογιών  

 ΣΚΟΥΜΙΟΣ, Μ. (2012). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση [πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρόδος. Ανακτημένο στις 26-5-2016 από το 

δικτυακό τόπο  

http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/labfe/downloads/dfe/DFE_Athmia_EKPAI

DEYSH_SHMEIWSEIS_2012_2013.pdf 

 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ Χ.-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ (2004)., Αναπαραστάσεις 

μαθητών/τριών για το διαδίκτυο, προτάσεις για μια εποικοδομητική διδασκαλία 



Θεοδοσούλη Μαρία, Α.Μ 276 | 14.Βιβλιογραφία 78 
 

,Πρακτικά 2ης Διημερίδας «Διδακτική της Πληροφορικής», σ.σ 55-64, Βόλος 

2004 

 ΥΠΕΠΘ. (1997). Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. Αθήνα: 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

 ΥΠΕΠΘ. (1998). Η Πληροφορική στο σχολείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

 ΥΠΕΠΘ. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

Πληροφορικής. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  

 DEPOVER, CH., KARSENTI, TH., ΚΟΜΗΣ, B. (2010). Διδασκαλία με χρήση της 

τεχνολογίας. Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Αθήνα: Κλειδάριθμος 

 KYRIAZIS, Α., KORRES, Κ. (2002). Pre-service and in-service teacher of 

Mathematics’ training in teaching with the use of Computers. Proceedings of the 

2nd International Conference on the Teaching of Mathematics at the 

Undergraduate Level. Ανακτημένο στις 26-5-2016 από το δικτυακό τόπο 

http://www.math.uoc.gr/~ictm2/Proceedings/pap178.pdf  

 FISCHER, G., GIACCARDI, E., YE. Y., SUTCLIFFE, A. G., MEHANDJIEV, N. 

(2004). Meta-design: A framework for the future of end-user development. 

Communications of the ACM. 47(9). 33-37.  

 HEWIT, PAUL G. (2007),Οι έννοιες της φυσικής, Πανεπιστημιακές εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο, 2007 

 LEE, W., OWENS, L. (2004). Multimedia-based instructional design: computer 

based training; web-based training; distance broadcast training; performance-

based solutions. Wiley John and Sons.  

 
 MAKRAKIS, V. (1991). Computer-Resource Teachers: A Study and a Derived 

Strategy for Their Use in In-Service Training. Computers and Education. 16(1). 43-

49.  



Θεοδοσούλη Μαρία, Α.Μ 276 | 14.Βιβλιογραφία 79 
 

 MEIANNI, ANTONELLA (2004), Διασκεδάζω με την επιστήμη Πειράματα, 

Μοντέρνοι καιροί, Αθήνα, 2004 

 NARDI, B. (1996). Context and Consciousness: Activity Theory and Human- 

Computer Interaction. The MIT Press. Cambridge  

 
 VALETTO, G., HELANDER, M., EHRLICH, K., CHULANI, S., WEGMAN, M., 

WILLIAMS, C. (2007). Using software repositories to investigate socio-technical 

congruence in development projects. In Proceedings of the 4th International 

Workshop on Mining Software Repositories (MSR’ 07). Minneapolis. IEEE 

International Conference on Software Engineering. 25.  

 
 YOUNG, HUGH D. (1994) , Φυσική, Παπαζήση, όγδοη έκδοση,Αθήνα, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θεοδοσούλη Μαρία, Α.Μ 276 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Ερωτηματολόγιο 80 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Ερωτηματολόγιο 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αγαπητέ φοιτητή-φοιτήτρια, 

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

Σας ευχαριστούμε. 

 

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

Καθόλου                          Λίγο                         Αρκετά                         Πολύ 

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

Καθόλου                          Λίγο                         Αρκετά                         Πολύ 

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

Καθόλου                          Λίγο                         Αρκετά                         Πολύ 

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

Καθόλου                          Λίγο                         Αρκετά                         Πολύ 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1)Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ,οφείλεται στη 
μεταβολή : 

Α)Του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας 
Β)Της διεύθυνσης της γραμμικής ταχύτητας 
Γ)Του μέτρου της γωνιακής ταχύτητας 
Δ)Της κατεύθυνσης της γωνιακής ταχύτητας  

 

2) Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Αν διπλασιαστεί η  γραμμική ταχύτητα 
του σώματος, τότε η κεντρομόλος δύναμη θα : 

Α)Διπλασιαστεί 
Β)Τετραπλασιαστεί 
Γ)Υποδιπλασιαστεί 
Δ)Παραμένει ίδια 

 

3)Ο δίσκος του διπλανού σχήματος ακτίνας R εκτελεί 
ομαλή κυκλική κίνηση. Δυο σημεία Α και Β απέχουν 
μεταξύ τους απόσταση d=R/3. Ποια από τις παρακάτω 
σχέσεις είναι σωστή : 

Α) ωΑ >ωΒ 

Β) ωΑ<ωΒ 

Γ) ωΑ =ωΒ 
Δ)UA> UB 

Ε)UA < UB 

ΣΤ) UA = UB 

4)Σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με φορά που φαίνεται στην εικόνα. 
Σε ποια από τις εικόνες είναι σωστά σχεδιασμένο το διάνυσμα της γραμμικής του 
ταχύτητας; 

 

                          Α )                                              Β )                                               Γ )                                   Δ) 
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5.Η γάτα έχει μηδενική στροφορμή και προσγειώνεται πάντα με τα πόδια. 

Σ                                    Λ 

6. Όταν πέφτει η γάτα, κυρτώνει τη ράχη της (καμπουριάζει) για να δημιουργήσει 
…………………………….  

Α)πολλούς άξονες περιστροφής   Β)ένα και μοναδικό άξονα περιστροφής      Γ)δύο ξεχωριστούς   άξονες 
περιστροφής 

7.Η γάτα μπορεί να περιστρέφεται στον αέρα με μηδενική συνολική στροφορμή. 

Σ                                    Λ 

8.Τι πρέπει να κάνει ο αθλητής καταδύσεων πέφτοντας από το βατήρα στο νερό για να μην κανει καμία 
περιστροφή. 

Α)να αυξήσει την ροπή αδράνειας    Β)να ελαττώσει τη ροπή αδράνειας  Γ) να έχει σταθερή ροπή              
αδράνειας 

9.Για να κάνει ο αθλητής καταδύσεων πολλές περιστροφές πέφτοντας από τον βατήρα στο νερό πρέπει: 

 Α)να αυξήσει την ροπή αδράνειας    Β)να ελαττώσει τη ροπή αδράνειας  Γ) να έχει σταθερή ροπή              
αδράνειας           

10.Αν η μπαλαρίνα κρατάει στο πλάι τεντωμένα τα χέρια της περιστρέφεται ……………………….. 

Α) πιο αργά                               Β) πιο γρήγορα                                  Γ)το ίδιο με όταν είναι κλειστά 

11.Το φαινόμενο της μπαλαρίνας εξηγείται με την αρχή διατήρησης της στροφορμής. 

 Σ                                 Λ           

12.Με την σύμπτυξη των χεριών η ροπή αδράνειας …………………. και έτσι αυξάνεται και η γωνιακή 
της ταχύτητα. 

Α) αυξάνεται                                     Β)μειώνεται                                      Γ)μένει ίδια   

13. Αν αφήσουμε να κυλήσουν ταυτόχρονα πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο ένας ομογενής 
συμπαγής κυκλικός δίσκος και κυκλικός δαχτύλιος ανεξαρτήτου μάζας και εξωτερικής 
διαμέτρου. Ποιος θα φτάσει πρώτος στο δάπεδο; 

Α) ο δαχτύλιος                                Β)ο δίσκος                                            Γ)θα φτάσουν ταυτόχρονα 

   

 

                                                                                              

Θεοδοσούλη Μαρία     theodosouli.m@gmail.com 
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