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1)  Πποβλημαηική ηηρ επγαζίαρ 

Κχξην κέιεκα θάζε επζπλείδεηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπλερήο 

απηναμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπ έξγνπ, ε απηνθξηηηθή ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ηα επνπηηθά κέζα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηά ζα πξέπεη λα θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, λα ηνπο 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, λα πξνθαινχλ ηε δηάζεζε γηα 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε.  

ηελ επνρή καο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα δπλακηθφ εξγαιείν, ην 

νπνίν είλαη δπλαηφ λα πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο: ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

(εθεμήο Ζ/Τ). Οη θαηλνηφκεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη εληππσζηαθέο. Χζηφζν, έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ζ/Τ γηα ιίγνπο, ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, θπξίσο 

δηνηθεηηθνχο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, αιιά φρη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. ε έξεπλα ηεο Franklin (2007, φπ. αλαθ. ζην 

Μηράιεο, Σζαιίθεο & Υαηδεβαζηιείνπ, 2009) δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ πξσηίζησο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζπιινγή πιηθψλ, ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ απνζηνιή πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ ηνπ 

καζήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο, δε γίλεηαη πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, άκεζνη απνδέθηεο ηνπο δελ είλαη νη καζεηέο. 

Τπάξρνπλ, απφ ηελ άιιε κεξηά, εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ 

παηδαγσγηθή αμία  ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Αλαγλσξίδνπλ 

ην φθεινο ρξήζεο ελφο πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

έληαμήο ηνπ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. ε απηφ ην ζεκείν, βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί απηνί ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ θάπνηεο ζχλζεηεο γλψζεηο, νη νπνίεο ζα 

ζπλδπάδνπλ ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν, ηα ηερλνινγηθά κέζα, ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο 

θαη ζα είλαη ιεηηνπξγηθέο, ψζηε λα επηδξνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο πξαθηηθέο ηνπο (Φχιινο, 

Παξαζθεπάο, 2014). Δπνκέλσο, ππάξρεη αλάγθε νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ην εκπφξην είλαη δηαζέζηκνο κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ απηά είλαη αξρηθά ην θφζηνο ηνπο θη έπεηηα φηη 

θαηαζθεπάδνληαη απφ πξνγξακκαηηζηέο θαη ηερληθνχο, νη νπνίνη δελ είλαη εηδηθνί ζε 
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εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνηφηεηα απφ άπνςε παηδαγσγηθήο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. Απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ν Γηαλλνχιαο (2009) είλαη φηη αλ 

νη δεκηνπξγνί ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί, ηφηε ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ αμίεο 

θαη εζηθή, απφ ζπλεξγαηηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε θαη δεηήκαηα αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο. Έηζη, 

ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλαδεηά έηνηκα θαη δσξεάλ ινγηζκηθά ζην δηαδίθηπν, 

κε θαηαζθεπαζηέο ηνπο, θαηά πξνηίκεζε, εθπαηδεπηηθνχο. Απηνί, ρσξίο λα είλαη βέβαηα 

εηδηθνί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ Ζ/Τ, πξνζπαζνχλ λα θαηαζηήζνπλ επθνιφηεξε ηε ζρεδίαζε 

θαη αλάπηπμε λέσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Μηραειίδεο, 

2007). Καη φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Μαθξάθε (2000), κε ηνλ ηξφπν απηφ «ν 

εθπαηδεπηηθόο κεηαηξέπεηαη από κεηαδόηε γλώζεσλ ζε ελεξγό κέηνρν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ζε θξηηηθό ζηνραζηή, εξεπλεηή θαη ζπλεξεπλεηή ησλ δηθώλ ηνπ πξαθηηθώλ, 

αληηιήςεσλ θαη πεξηζηάζεσλ, δηακνξθσηή θαη παξαγσγό ηνπ δηθνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ». 

Απφ κία έξεπλα πνπ έθαλαλ νη Μαηδάθνο, Κανπιατδήο θαη Γεκφπνπινο (2011), 

πξνέθπςαλ ηα εμήο ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα: Ηζηνζειίδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηερφκελν ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαιχπηνπλ έλα επξχηαην θάζκα 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, αμηνπνηνχλ αξθεηά ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θεηκέλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

(πνιπκέζα, ππεξζχλδεζκνη κε εμσηεξηθέο πεγέο), είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα σο 

πξνο ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο ζε ζρέζε κε απηά άιισλ δεκηνπξγψλ, αιιά δίλνπλ 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επαλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Καη θαηαιήγνπλ 

πσο, πξνθεηκέλνπ ν ειιεληθφο ηζηνρψξνο λα απνηειέζεη ζην κέιινλ κηα νπζηαζηηθή πεγή 

αμηφπηζηνπ πιηθνχ, ζα πξέπεη αθελφο λα ελζαξξπλζνχλ πνιχ πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

ζηελ παξαγσγή εθιατθεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ, αθεηέξνπ, φκσο, ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο. 

Έηζη μεθίλεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κία πξνζπάζεηα ζηελ Διιάδα δεκηνπξγίαο κηαο 

«ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ». Καη πξαγκαηηθά παξάρζεθε έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη ινγηζκηθψλ, κέξνο ησλ νπνίσλ κάιηζηα 

πηζηνπνηήζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Σα ινγηζκηθά απηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

«αλεβάδνληαη» ζην δηαδίθηπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εχξεζε θαη ε ρξήζε ηνπο απφ φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εηδηθά εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, αλεμαξηήησο ρξφλνπ θαη ηφπνπ.  

Παξφκνηα πξνζπάζεηα μεθίλεζε πξηλ κεξηθά ρξφληα ν ηνκέαο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Π.Σ.Γ.Δ Ρεζχκλνπ θαη αθνξά ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ψζηε λα 
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δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηέηνηα ινγηζκηθά, δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, θνηηεηέο θαη καζεηέο. Γεκηνπξγήζεθαλ πξαγκαηηθά 

αμηφινγεο εξγαζίεο, νη νπνίεο έδσζαλ ην έλαπζκα θαη γηα ην πξνζσπηθφ κνπ ελδηαθέξνλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Σν δίιεκκα πνπ πξνέθπςε ζηε ζπλέρεηα ήηαλ: Πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζα αθνξνχζε 

ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ; Δίλαη γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηνπ H/Y είλαη δπλαηή ζε φια ηα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηε Γιψζζα θαη ηα Μαζεκαηηθά σο ηε Μνπζηθή θαη ηα 

Δηθαζηηθά. Πξαγκαηηθή πξφθιεζε απνηέιεζε, φκσο, ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, θη απηφ γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο: Πξψηνλ θαη θχξηνλ, επεηδή ζεσξείηαη έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα καζήκαηα. 

Σφζν νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο ηεο έλλνηεο, αιιά θαη νη δάζθαινη 

ληψζνπλ ζπρλά αλεπαξθείο λα ηε δηδάμνπλ. Δηδηθά ζε απηφ ην κάζεκα, επνκέλσο, 

απαηηείηαη έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο θη έλαο λένο πξνζαλαηνιηζκφο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ. Δίλαη αλάγθε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο, ψζηε νη καζεηέο λα κε ζεσξνχλ ηε 

Φπζηθή δπζλφεηε θαη έμσ απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή, αιιά λα θαηαλνήζνπλ φηη πνιιά 

απφ ηα θαζεκεξηλά θαηλφκελα εμεγνχληαη κε ηνπο λφκνπο ηεο Φπζηθήο. Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ απνηειεί έλα βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Δπίζεο, ελψ βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ην πείξακα, 

σζηφζν, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Παππάο, Κακαξάηνο & Κψηζεο (2009), ζηεξηδφκελνη ζε 

έξεπλα ηεο Υαιθηά (1999), νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ζπάληα θάλνπλ ρξήζε πεηξακάησλ θαη 

«πνιινί εθπαηδεπηηθνί εθδειώλνπλ έλα θόβν απέλαληη ζηα όξγαλα θαη ζηηο ζπζθεπέο ηεο 

Φπζηθήο». Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, πνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θάζε θαιή 

δηάζεζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πεηξάκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, δελ είλαη ζπάλην ην 

γεγνλφο λα κελ ππάξρεη εξγαζηήξην Φπζηθήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ, νχηε 

θαλ ηα βαζηθά θαη απαξαίηεηα φξγαλα. Μήπσο, φκσο, εηδηθά ζηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ γπκλαζίνπ, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ; 

Μήπσο απιά πεηξάκαηα κε αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο πνπ ην θάζε παηδί κπνξεί 

εχθνια λα βξεη, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε έλα εμίζνπ θαιφ απνηέιεζκα; Φπζηθά, 

ππάξρνπλ θαη θάπνηα πεηξάκαηα, ηα νπνία εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο, είηε ιφγσ ρξφλνπ, είηε πηζαλψλ θηλδχλσλ, είηε 

κεγάινπ θφζηνπο ηνπο. Σε ιχζε έξρνληαη λα δψζνπλ ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο, κε ηα 

νπνία νη ρξήζηεο θαινχληαη λα αιιειεπηδξάζνπλ, πξνζθέξνληάο ηνπο πνιινχο ηξφπνπο 

επίηεπμεο ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο.  
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Κεληξηθφ ξφιν, ινηπφλ, ζηελ αλαδήηεζε λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ παίδνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο. Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηε ζπκβνιή ή ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 

ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, φκσο, πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ απηψλ επηθεληξψλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο εμεηδηθεπκέλα θαη –θαηά ηε γλψκε κνπ- κνλφπιεπξα ζηελ έλλνηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. Σα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη είλαη ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ απφ απφζηαζε 

(Γίληζηνο & Πνιάηνγινπ, 2013˙ Μήηζνπ, Βαβνπγπηφο & ηαλνχζεο, 2013˙ Μπνιαλάθεο & 

Κψηζεο, 2009), ε ζχγθξηζε εηθνληθψλ θαη πξαγκαηηθψλ πεηξακάησλ (Δπαγγέινπ & Κψηζεο, 

2009˙ Δπαγγέινπ & Κψηζεο, 2013˙ Κψηζεο & Δπαγγέινπ, 2011˙ Λεχθνο, Φχιινο & 

Υαηδεθξαληψηεο, 2009˙ Οιπκπίνπ & Εαραξία, 2009˙ Σαξακφπνπινο, Φχιινο & 

Υαηδεθξαληψηεο, 2011)˙ Σαξακφπνπινο & Φχιινο, 2013) θαη θπξίσο ε δηδαζθαιία 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ηεο Φπζηθήο κε εηθνληθά εξγαζηεξηαθά πεξηβάιινληα, δειαδή 

κειεηάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο (Αλαγλψζηνπ & 

Αληχπαο, 2013˙ Αξβαληηάθεο & Καζθάιεο, 2009˙ Βνπδνχθεο & Καιθάλεο, 2009˙ παλφο, 

Γνπξιά & Βάηζηνο, 2013˙ Σζάθσλαο, Γθηθνπνχινπ & Καιθάλεο, 2011). Με ηα ινγηζκηθά 

απηά γίλεηαη εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ελφο θαηλνκέλνπ, θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο. πλήζσο ηα ινγηζκηθά απηά επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα 

κεηαβάιιεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο θαη λα θαηαλνήζεη έηζη ηνλ ηξφπν πνπ ε κεηαβνιή 

απηή επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ. Σα ινγηζκηθά απηά βεβαίσο είλαη πνιχ 

ρξήζηκα θαη επνηθνδνκεηηθά, βνεζνχλ, φκσο, ζε έλα θνκκάηη κφλν ηεο δηδαζθαιίαο, ηνλ 

πεηξακαηηζκφ. 

Λίγεο είλαη, απ’ φ,ηη θαίλεηαη, νη έξεπλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν κία πην 

ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, κηα πνιπκεζηθή ή ππεξκεζηθή 

εθαξκνγή, δειαδή έλαλ θνξέα πιεξνθνξίαο κέζσ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Έλα 

ινγηζκηθφ, ην νπνίν λα πξνζθέξεη ζην καζεηή πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

γλψζεο: λα κπνξεί πινεγεζεί, θαηά βνχιεζε, αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηεο 

χιεο, λα δηαβάδεη θείκελα θαη ππεξθείκελα, λα ηα αθνχεη ερνγξαθεκέλα, λα καζαίλεη 

επηπιένλ ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, λα παξαθνινπζεί ζρεηηθά videos, 

λα παξαηεξεί εηθφλεο, ζηαηηθέο θαη θηλνχκελεο (animations)˙ λα παξαθνινπζεί 

βηληενζθνπεκέλα πεηξάκαηα θαη, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο, λα πξνζπαζεί λα εθηειέζεη ν 

ίδηνο ηα πεηξάκαηα απηά˙ λα ιχλεη αζθήζεηο θαη λα απαληά ζε εξσηήκαηα κέζα ζε έλα 

ειθπζηηθφ θαη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ, κε παηγληψδε κνξθή. Οη πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο 
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ελεξγνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αίζζεζεο, ειθχνπλ θαη δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ρξήζηε ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη θαίλεηαη πσο ε 

ρξήζε ηνπο θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε, ζε αληίζεζε κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

«εληζρύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ηνπο παξέρεη θίλεηξα γηα ην ππό κειέηε 

αληηθείκελν» (Μηθξφπνπινο, 2008).  

ιεο νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζηάζεθαλ αθνξκή γηα λα ζειήζσ λα αζρνιεζψ κε ηε 

δεκηνπξγία κίαο ηέηνηαο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο, κε κνξθή ππεξκέζνπ. 

  

2) κοπόρ ηηρ επγαζίαρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επνκέλσο, ζα είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην δηαδίθηπν, ψζηε λα πξνζθεξζεί ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο έλα ελαιιαθηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ηεο 

κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή απηή ηζηνζειίδα ζα είλαη ζε κνξθή ππεξκεζηθήο εθαξκνγήο. Σα 

ππεξκέζα δηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο, εθκεηαιιεπφκελα ηηο ηδηφηεηεο απηψλ. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα ζχλνια πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή πνιπκέζσλ (θείκελν, 

εηθφλα, ήρνο, βίληεν θιπ.) θαη ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ηκεκαηηθά ζε κηθξφηεξα ππνζχλνια 

(θφκβνη), ζηα νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί δεζκνί, νη νπνίνη ζπλδένπλ ηα δηάθνξα κέξε ηεο 

πιεξνθνξίαο (νινκσλίδνπ, 2006). Έηζη, δηαρεηξίδεηαη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ ζε κηθξφ 

ρξφλν θαη κεηαθέξνληαη πιεξνθνξίεο κε πνιιαπινχο, δπλακηθνχο ηξφπνπο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο. Ο θ. Γηαλλνχιαο (2010) αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο, νη νπνίεο έδεημαλ φηη ζε 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε κάζεζε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε ρξήζε 

πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ.  
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3) Οι Νέερ Σεσνολογίερ ζηην Δκπαίδεςζη  

Αλ θαη νη γλψκεο γηα ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνλ ξφιν γεληθφηεξα πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ζηε δσή καο δηίζηαληαη, εληνχηνηο θαλείο δελ κπνξεί λα 

αγλνήζεη ηε δπλακηθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Οη Νέεο Σερλνινγίεο 

αζθνχλ κεγάιε επίδξαζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο, θνηλσληθήο θαη 

ηδησηηθήο καο δσήο. Ζ εθπαίδεπζε, επνκέλσο, δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηε απφ 

ηελ θαηαιπηηθή παξνπζία ησλ Ζ/Τ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 

3.1) Ιζηοπική αναδπομή 

Ζ ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε μεθίλεζε ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60. ηε ρψξα καο, νη πξψηνη Ζ/Τ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα 

ζρνιεία ηε δεθαεηία ηνπ ’90. 

Με ηελ αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δφζεθε έκθαζε ζηε ρξήζε δηαθφξσλ επνπηηθψλ κέζσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Έηζη, ηελ εηθνζαεηία 1960-1980 ρξεζηκνπνηνχληαλ 

νπηηθναθνπζηηθά εθπαηδεπηηθά κέζα, φπσο ην ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε, ην βίληεν, νη 

δηαθάλεηεο, νη εγγξαθείο ήρνπ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζε αξθεηέο ρψξεο ην 

ελδηαθέξνλ κεηαηνπίζηεθε κε εληππσζηαθφ ηξφπν ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

(Γηαλλνχιαο, 2009) θαη άξρηζε λα γίλεηαη επξχηαηα γλσζηφο ν φξνο «εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία», ν νπνίνο νξίδεηαη σο ε κειέηε θαη ε εζηθή πξαθηηθή γηα ην πψο δηεπθνιχλνληαη 

νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη βειηηψλνληαη νη επηδφζεηο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία, ηε ρξήζε θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ.   

Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε πέξαζε απφ ηξεηο κεγάιεο θάζεηο (Μηθξφπνπινο, 

2008). Ζ πξψηε θάζε αληηζηνηρεί ρξνληθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, θαηά ηελ νπνία δφζεθε 

πξνηεξαηφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (Basic, Logo), ζεσξψληαο πσο είλαη 

ν πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο ηξφπνο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. 

Γεπηεξεχνλ ζηφρνο ήηαλ ε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ θαη θπξίσο κε ηε ρξήζε 

πξνγξακκάησλ εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο, πνπ αληαλαθινχλ ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ σο 

ζεσξία κάζεζεο.  
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ηε δεχηεξε θάζε, πνπ θαιχπηεη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αξρίδεη λα ακθηζβεηείηαη πιένλ 

ε ηερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Οη 

εξεπλεηέο αλαδεηνχλ πηα ηξφπνπο λα αμηνπνηεζεί ν Ζ/Τ σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1990, πνπ απνηειεί ηελ ηξίηε θάζε, πινπνηείηαη ε πξαγκαηνινγηθή 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζθνπφο είλαη ε ελζσκάησζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ παηδαγσγηθή πξάμε θαη ε ρξήζε ηνπο ζηα πιαίζηα θάζε καζήκαηνο. 

 

Ζ ηζηνξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί επίζεο λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο πεξηφδνπο. 

ηελ πξψηε πεξίνδν, ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ήηαλ 

ζε κνξθή CD-ROM θαη θιεηζηά σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Γειαδή θάζε ηίηινο 

ινγηζκηθνχ έθεξε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, ην πιηθφ είρε αξρή, κέζε θαη ηέινο, 

κνηάδνληαο νπζηαζηηθά πνιχ ζε έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν. Ζ ρξήζε ηνπο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ήηαλ εχθνιε, αιιά ε θιεηζηφηεηα πνπ ηα ραξαθηήξηδε ζεσξείηαη ζήκεξα 

κεηνλέθηεκα.  

ηε δεχηεξε πεξίνδν, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ρξνληθά απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 

έσο θαη ζήκεξα, ππήξμε πξφνδνο ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο θη έηζη ζηελ 

εθπαίδεπζε άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ν ςεθηαθφο πξνβνιέαο, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο 

θ.ά. Οη ηίηινη πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2000 είλαη, ζπλήζσο, αλνηρηνί σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα αθφκα θαη ζήκεξα. Σν ινγηζκηθφ 

απεγθισβίζηεθε απφ ηα δεζκά ηεο πεπεξαζκέλεο δηδαθηέαο χιεο, θαη νη λένη ηίηινη 

ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε είηε λα αθνξνχλ ζε έλα νιφθιεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν, είηε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία γεληθήο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο.  

ηελ ηξίηε πεξίνδν δελ έρνπκε κφλν ηίηινπο ινγηζκηθνχ, αιιά ππεξεζίεο θαη 

εθαξκνγέο. Σν ινγηζκηθφ είλαη θάηη πνπ ην ηνπνζεηείο ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ θαη εθηειεί 

θάπνηεο ιεηηνπξγίεο. Με ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, φκσο, νη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη 

δηαζέζηκεο απ' επζείαο, κέζσ δηαδηθηχνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί θακία ηδηαίηεξε εγθαηάζηαζε 

ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή. Απηέο νη ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο ηαπηφρξνλα ζε φινπο, 

θνζηίδνπλ πνιχ ιηγφηεξν θαη, αλ ζρεδηαζηνχλ ζσζηά, είλαη αξθεηά εχρξεζηεο. 
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3.2) Η ένηαξη ηων Νέων Σεσνολογιών ζηην Δκπαίδεςζη 

Ζ θνηλσλία ηεο επνρήο καο ραξαθηεξίδεηαη «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

γλψζεο». Οη ζεκεξηλνί λένη, καζεηέο θαη θνηηεηέο, έρνπλ κεγαιψζεη κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο θη έρνπλ εμνηθεησζεί κε απηέο. Σηο έρνπλ απνδερηεί, ηηο έρνπλ εληάμεη ζηνλ 

θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο ηνπο, ειθχνληαη απφ ηηο πνιιαπιέο εθαξκνγέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ θαη ζεσξνχλ ηελ θαιή γλψζε ηνπο απαξαίηεηε γηα κηα 

επαγγεικαηηθή πξφνδν, κηα θαη νη ΣΠΔ έρνπλ θαηαιάβεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζε ηνκείο 

αηρκήο, φπσο ε βηνκεραλία θαη ε νηθνλνκία. 

Γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ην άηνκν ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, 

απηή ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ «ηερλνινγηθφ γξακκαηηζκφ» ηνπ. Οη ζηφρνη ηεο 

εθπαίδεπζεο, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ν ξφινο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ αιιάδεη 

δξαζηηθά. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα κελ επηβαξχλνπλ ηε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο κε 

έλα ράζκα ςεθηαθήο θχζεο, αιιά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλαδεηήζεηο ηεο λέαο γεληάο. Ζ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, επνκέλσο, αλαδεηά ηνλ θαηλνχξην ξφιν ηεο ζε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνλ Αλαζηαζηάδε (2000), ζηφρνο ηεο φιεο 

πξνζπάζεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα έρεη ηηο εμήο 

βαζηθέο παξακέηξνπο: 

 Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο 

γλψζεο, έηζη ψζηε λα ζπγρξνλίδεηαη κε ηηο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θνηλσλία. 

 Νέεο θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιπκέζσλ, 

ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο θιπ.  

 Ρηδηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ 

ππνρξεσηηθψλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ζεκεξηλνχ ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε λέα ειεθηξνληθή επνρή.  

 Δηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, δειαδή ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο πνπ 

ζα ζπληξνθεχεη ηνλ θάζε άλζξσπν ζην ζχλνιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ βίνπ. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

απνηεινχλ έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα ζέκαηα εξεπλψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αιήζεηα 

βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε. Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ δηθηχσλ ζηα 
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ζρνιεία κπνξεί λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, εάλ γίλεη ζσζηά, θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

πνηνηηθή βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ 

θαη ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν, ζην νπνίν πξέπεη λα ζηαζνχκε, είλαη φηη ν Ζ/Τ δελ ήξζε γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη νχηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νχηε θαλέλα άιιν δηδαθηηθφ κέζν, ε ρξήζε ηνπ 

νπνίνπ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή. Οη Νέεο Σερλνινγίεο δελ 

απνηεινχλ παλάθεηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. ,ηη είλαη εθηθηφ λα γίλεη κε ηελ 

ηερλνινγία δε ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ εθπαίδεπζε (Salomon, 2000). Ο 

καζεηήο πξέπεη λα κάζεη λα γξάθεη κε ραξηί θαη κνιχβη πξηλ κάζεη λα πιεθηξνινγεί, λα 

ζρεδηάδεη έλαλ θχθιν κε δηαβήηε θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, λα 

αζρνιεζεί κε πξαγκαηηθά πεηξάκαηα θη φρη κφλν κε εηθνληθά θ.ν.θ. θνπφο, ινηπφλ, είλαη ν 

Ζ/Τ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα επηπιένλ εξγαιείν, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη καζεηέο ζηελ 

θαηαλφεζε θαη θαηάθηεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Να αμηνπνηεζνχλ δειαδή νη δπλαηφηεηεο πνπ  

πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πινχζην θαη ειθπζηηθφ 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζα πξνθαιεί ηνλ καζεηή λα πεηξακαηίδεηαη, λα δεκηνπξγεί θαη 

λα καζαίλεη σο ελεξγφ κέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, έρνληαο αλαγλσξίζεη ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, πξνζπαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα λα εληάμεη ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ησλ λέσλ ΓΔΠΠ θαη 

ΑΠ είλαη «ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο» (ΦΔΚ 303Β/13-03-2003), φπνπ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα: «Οη λέεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ πνιύηηκα εξγαιεία 

γηα ηελ απόθηεζε γλώζεο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.» Σνλίδεηαη δε πσο ε εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε ζα πξέπεη λα γίλεη κε παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ν καζεηήο λα 
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πξνζεγγίζεη θξηηηθά ηελ «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» θαζψο θαη ηελ «θνηλσλία ηεο 

γλψζεο». ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη πσο γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή λέαο παηδαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, δειαδή ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ πνπ δηαθέξνπλ απφ ηα 

παξαδνζηαθά. 

Δπίζεο είλαη γλσζηή ε πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ επηκφξθσζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Α’ θαη Β’ επηπέδνπ, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΔΑΔΚ) 

ζηε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο. Άιισζηε ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη δηαζέζεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πνιιά ρξήκαηα ζηελ αγνξά ππνινγηζηψλ, ψζηε θάζε ζρνιείν λα δηαζέηεη έλα 

ζχγρξνλν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν φκσο δε ζα πξέπεη λα κέλεη 

αρξεζηκνπνίεην απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

Αθφκε παξαηεξείηαη πσο νη πεξηζζφηεξεο - αλ φρη φιεο - ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ελζσκαηψλνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο ζρεηηθά καζήκαηα 

εθκάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ.  

ια απηά εθθξάδνπλ ηηο απαηηήζεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ είλαη 

γλσζηφο σο «ςεθηαθφο θαη ηερλνινγηθφο εγγξακκαηηζκφο» θαη αλαθέξεηαη ζηε γλψζε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Νέεο Σερλνινγίεο απνηειεζκαηηθά. Σν 

πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο επνκέλσο αιιάδεη, εθζπγρξνλίδεηαη, αθνινπζεί ηνπο ξπζκνχο, ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 Τινπνίεζε πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ 

4) Η διδαζκαλία ηηρ Φςζικήρ με ηη βοήθεια ηων Νέων Σεσνολογιών 

4.1 Η Φςζική ωρ γνωζηικό ανηικείμενο  

χκθσλα κε έλαλ επξχ νξηζκφ, ε Φπζηθή είλαη ε γεληθή αλάιπζε ηεο θχζεο, πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ πξνζπάζεηα γηα θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζχκπαληνο. Πην απιά, ζα ιέγακε 

φηη ε Φπζηθή βνεζά ηνλ άλζξσπν λα παξαηεξήζεη, λα εμεγήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ 

θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. 

χκθσλα κε ηνλ Κφθθνηα (2008), ηα ζηνηρεία πνπ νξηνζεηνχλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, ην αληηθείκελν κε 

ην νπνίν αζρνινχληαη, ε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσληθή πξφνδν  θαη κε ηελ ηερλνινγία, ε 

ηζηνξηθή θαη θηινζνθηθή ηνπο δηάζηαζε ∙ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κειεηνχλ ηε θχζε θαη 

ε λννηξνπία, ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ δηακνξθψλνπλ φζνη αζρνινχληαη 

ζπζηεκαηηθά κε ηηο επηζηήκεο απηέο. 

 

4.1.1 Οι δςζκολίερ μαθηηών και εκπαιδεςηικών ζηο μάθημα ηηρ Φςζικήρ 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο, σζηφζν, παξνπζηάδεη πνιχ κεγάια πξνβιήκαηα δηεζλψο. 

Σα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζην ίδην ην κάζεκα, ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ζηνπο 

καζεηέο (Σζανχζεο, 1999). Οη Γελδξηλφο θαη Παηξηλφπνπινο (2009) αλαθέξνπλ πσο ζηελ 

πξφζθαηε Δπξσπατθή δηάζθεςε εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο δηαθάλεθε πσο νιφθιεξε ε επξσπατθή θνηλφηεηα, αθφκε θαη νη πεξηζζφηεξν 

πξνεγκέλεο εθπαηδεπηηθά ρψξεο, πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

Ση είλαη, φκσο, εθείλν πνπ μερσξίδεη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο απφ ηηο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο θαη ίζσο γη’ απηφ λα δπζθνιεχεη ηφζν καζεηέο 

φζν θαη εθπαηδεπηηθνχο; Σξηάληα ζρεδφλ ρξφληα λσξίηεξα, ν Εαβιαλφο (1987) ηνλίδεη πσο 

κέρξη θαη ηελ ειηθία ησλ 11-15 εηψλ, ην παηδί ζθέθηεηαη δηαηζζεηηθά ή ελζηηθησδψο θαη 

δπζθνιεχεηαη λα θαηαιάβεη ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ είλαη πνιχ αθεξεκέλεο. Αιιά θαη πην 

πξφζθαηα δεδνκέλα ησλ Λέηζη, Αξαπάθε θαη έξνγινπ (2014), ζηεξηδφκελνη ζε δηάθνξεο 

έξεπλεο, δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ ζε παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη αμηνινγψληαο 

ζηε ζπλέρεηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαηαιήγνπλ ιίγν ή πνιχ ζηα ίδηα απνγνεηεπηηθά 

απνηειέζκαηα. Καη ζπλερίδνπλ κε κία δηαπίζησζε ηνπ Thagard (1992, φπ αλαθ. ζην Λέηζη, 
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Αξαπάθε & έξνγινπ, 2014): «Οη αθεξεκέλεο έλλνηεο είλαη δύζθνιν λα ηηο δηαρεηξηζηνύλ 

ελήιηθεο εηδηθνί, πόζν κάιηζηα καζεηέο θαη καζήηξηεο».  

Μία αθφκε δπζθνιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο απνηεινχλ νη πξσηνγελείο, 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη, φπσο ήδε αλαθέξακε, 

ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα γλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ 

θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, έρνληαο ηε δηάζεζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηα ίδηα ηα γεγνλφηα, 

φρη απνκλεκνλεχνληαο δεδνκέλα, αιιά παξαηεξψληαο θαη επαιεζεχνληαο επηζηεκνληθά. 

Δδψ, φκσο, έξρνληαη λα ζηαζνχλ πνιιέο θνξέο εκπφδην νη πξσηνγελείο – δηαηζζεηηθέο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Σα παηδηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, αλαπηχζζνπλ έλα ζχλνιν 

ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ. Οη ηδέεο απηέο, πνπ  αλαθέξνληαη σο «πξφδξνκεο» ή 

«ελαιιαθηηθέο», αλ θαη ζπρλά ιαλζαζκέλεο, είλαη πνιχ εδξαησκέλεο θαη δελ εθξηδψλνληαη 

εχθνια κε ηε δηδαζθαιία είηε ζηελ πξσηνβάζκηα είηε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά 

κπνξεί λα παξακείλνπλ αθφκε θαη κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Οη καζεηέο επηκέλνπλ ζηηο 

ελαιιαθηηθέο ηνπο ηδέεο θαη κάιηζηα βξίζθνπλ επαξθή αηηηνιφγεζε γη’ απηέο (Καξάνγινπ, 

Κψηζεο, 2013). Απηή ε δπζθνιία απφξξηςεο ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ, παξεκβαίλεη ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη εκπνδίδεη ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ ηεο Φπζηθήο, αθφκε θαη κέρξη 

ηελ ειηθία πνπ ηα παηδηά θνηηνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Κψηζεο, 2013). Δάλ δελ 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ζε θάπνην ρξνληθφ ζεκείν ησλ ζπνπδψλ ησλ 

καζεηψλ/θνηηεηψλ, ππάξρεη θίλδπλνο λα θηάζνπλ λα είλαη νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί θη αθφκε λα 

είλαη θάηνρνη ησλ ίδησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο ηνπο, αιιά ζε κηθξφηεξν 

αξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα κελ ηηο αληηιακβάλνληαη θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά ηφζν ε δηδαζθαιία ηνπο φζν θαη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο 

(Παξαζθεπάο, Μνινρίδεο, Φχιινο, 2011). 

Χζηφζν, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο Φπζηθήο, ή 

κάιινλ αθξηβψο εμαηηίαο ηνπο, ε πξνζπάζεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα θαιχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε. πνπ 

ππάξρεη ζέιεζε ππάξρεη θαη δξφκνο. ε απηφ ζα ζπκθσλνχζε ζίγνπξα θαη ν ζπνπδαίνο 

επηζηήκνλαο θαη δηδάζθσλ Paul G. Hewitt, ηα ιφγηα ηνπ νπνίνπ ζα αλαθέξνπκε ζηε 

ζπλέρεηα, ζε κεηάθξαζε θαη επηκέιεηα ησλ Κνπκαξάο, Πηεξξάηνο (2014), ηα νπνία, φζν 

απιά θη αλ είλαη, έρνπλ ηε δχλακε λα ηαξαθνπλήζνπλ θάζε εθπαηδεπηηθφ: 

«Τν λα δηδάζθεηο είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από κηα δνπιεηά, πεξηζζόηεξν από έλα επάγγεικα, 

είλαη νιόθιεξνο ηξόπνο δσήο ν νπνίνο, θαηά ηελ άπνςή κνπ, είλαη απιά «αρηύπεηνο». Τν 
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λα δηδάζθεηο είλαη ηόζν πνιύ ζεκαληηθό θαη αμίδεη λα δώζεηο ό,ηη θαιύηεξν έρεηο, γηαηί από 

ζέλα εμαξηάηαη είηε ην λα ζβήζεηο θάζε ελζνπζηαζκό πνπ ηπρόλ έρνπλ νη θνηηεηέο ζνπ, είηε 

λα ηνπο παξαθηλήζεηο ώζηε λα θηάζνπλ ζηα όξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Μηα ζεηξά 

καζεκάησλ Φπζηθήο πξέπεη λα είλαη δηαζθεδαζηηθή, πηζαλά λα απαηηεί ζθιεξή δνπιεηά, 

αιιά νπσζδήπνηε πξέπεη λα είλαη δηαζθεδαζηηθή. […] 

Η Φπζηθή έρεη ηε θήκε όηη είλαη έλαο ζπξθεηόο εμηζώζεσλ θαη καζεκαηηθώλ ηνπ ρεηξίζηνπ 

είδνπο. Η Φπζηθή έρεη ηε θήκε όηη είλαη αθαηαλόεηε. Είλαη ινηπόλ δηαζθεδαζηηθό λα 

παξαθηλείο ηνπο θνηηεηέο λα αλαθαιύςνπλ όηη ην γλσζηηθό καο αληηθείκελν πξνθαιεί 

ελδηαθέξνλ. […] Ο θαζεκεξηλόο θόζκνο είλαη πινύζηνο ζε Φπζηθή. Είλαη ιάζνο λα βιέπεηο 

ηε Φπζηθή ζαλ θάηη πνπ ππάξρεη κόλν ζε θάπνηα εξγαζηήξηα ή ζε θάπνηα εγρεηξίδηα.» 

 

 

4.1.2 Σο πείπαμα και ο πόλορ ηος ζηη διδαζκαλία ηηρ Φςζικήρ 

 Σν πείξακα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Φπζηθήο. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ καζεηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ αλαθάιπςε θαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ απφ ηνπο καζεηέο. Ζ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπο βνεζά λα 

αλαπηχμνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο, μεθηλψληαο απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Μέζα απφ ην πείξακα νη καζεηέο θάλνπλ ππνζέζεηο, δνθηκάδνπλ, 

αλαθαιχπηνπλ ιάζε, απνξξίπηνπλ αξρηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, μαλαδνθηκάδνπλ, 

ζπκκεηέρνπλ δειαδή ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, θάηη πνπ είλαη θαη ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο κάζεζεο.  

Ση ζπκβαίλεη, φκσο, κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο; Αλαγλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πεηξακάησλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο; Δληάζζνπλ πεηξάκαηα ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία; Καη αλ λαη, απηφ γίλεηαη κε επίδεημε ηνπ πεηξάκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο ή 

κε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ;   

χκθσλα κε κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Κψηζεο θαη Μπαζηάθνο (2009), ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχζαλ φηη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεηξάκαηνο είλαη κεγάιε, θαζψο θαη φηη ζπκβάιιεη ηφζν ζηε δηαλνεηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. ηελ πξάμε, 

φκσο, έθαλαλ πεηξακαηηθή επίδεημε ηα 2/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ κφλν ην 43% επέηξεπαλ 



 

17 Τινπνίεζε πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ 

ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ην πείξακα. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη 

επίζεο φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί δελ έθαλαλ θαζφινπ 

πεηξάκαηα, νχηε θαλ κε επίδεημε, ήηαλ ε έιιεηςε νξγάλσλ. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλνπλ νη 

Γελδξηλφο θαη Παηξηλφπνπινο (2009), αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο «ν εξγαζηεξηαθόο 

εμνπιηζκόο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ είλαη αλύπαξθηνο θαη όπνπ ππάξρεη απνηειεί 

θιεξνλνκηά ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ δηέζεηε ην ππνπξγείν πξηλ από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990…». Αθφκε, ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ επέηξεπαλ νη δάζθαινη ηελ 

εθηέιεζε πεηξακάησλ απφ ηνπο καζεηέο ήηαλ ν θφβνο πηζαλνχ αηπρήκαηνο, αιιά θαη ε 

έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πεηξακάησλ.  

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Παξαζθεπάο θαη Σζίξνο (2011) ζε 

ζρεηηθή ηνπο έξεπλα: Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχζαλ ηε ρξήζε πεηξακάησλ, 

απαηηνχζαλ φκσο ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο ζην ζρνιείν ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, εκθαλίδνληαλ αβέβαηνη γηα ηελ πξαθηηθή θχζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη δε 

γλψξηδαλ πψο λα ην εληάμνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο. Δπηπιένλ ζεσξνχζαλ φηη 

ίζσο είλαη  κηα «πεξηηηή πνιπηέιεηα», θαζψο απαηηεί ζεκαληηθφ θφπν θαη ρξφλν απφ ηνπο 

ίδηνπο.  

ε έξεπλα ησλ ηχινο θαη Κψηζεο (2013), ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εξσηήζεθαλ, είρε ζεηηθέο ζηάζεηο ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Φπζηθήο, φζν θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. Σν 75% 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαη δελ έλησζαλ θάπνηα αλαζθάιεηα 

δηδάζθνληαο ην κάζεκα, αιιά παξφια απηά νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζεσξνχζαλ 

πσο πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ θαη λα πξνεηνηκάδνληαη θαιχηεξα. 

Αλαθεξφκελνη θαη πάιη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, «πνιινί από απηνύο έρνπλ κηα κε 

νξγαλσκέλε, κε επεμεξγαζκέλε αληίιεςε γηα ην ξόιν ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή ηνπ καζήκαηνο. Αξθεηνί ζεσξνύλ ην πείξακα σο κηα πεξηηηή πνιπηέιεηα πνπ 

απαηηεί ζεκαληηθό θόπν θαη ρξόλν από ηνπο ίδηνπο, ρσξίο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νπζηαζηηθή 

θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ηεο Φπζηθήο»  (Παππάο, Κακαξάηνο & Κψηζεο, 2009). 

Αλαξσηψκελνο πνηα είλαη ε άπνςε ηεο άιιεο πιεπξάο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία, δειαδή ησλ καζεηψλ, ν Κψηζεο (2011) κπφξεζε λα αλαδείμεη κε 

έξεπλά ηνπ ηελ πνιχ ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ ζηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ καζεηψλ απάληεζαλ πσο ελζνπζηάδνληαη κε ηελ εθηέιεζε 
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πεηξακάησλ, ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο φζν θαη ζηελ εθηέιεζή 

ηνπο θαη απνξξίπηνπλ ηε ζέζε λα γίλεηαη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο κφλν ζεσξεηηθά. 

Σν πφζν εληππσζηάδνληαη θαη ελζνπζηάδνληαη ηα παηδηά κε πεηξάκαηα, αθφκε θη αλ απηά 

γίλνληαη κε απιά πιηθά, θαίλεηαη θαη απφ ηε δηδαθηηθή δξάζε «Φπζηθά… καγηθά» πνπ 

νξγάλσζαλ νη Πξηκεξάθεο, Πηεξξάηνο, Πνιάηνγινπ & Κνπκαξάο (2011). θνπφο ηεο 

δξάζεο ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ / θνηηεηψλ / επξχηεξεο θνηλσλίαο 

γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Γηνξγαλψζεθαλ ηέζζεξηο αλνηθηέο εθδειψζεηο, ηηο νπνίεο 

παξαθνινχζεζαλ πεξηζζφηεξνη απφ 6.000 καζεηέο θαη θνηλφ. Ο θνξκφο ησλ επηδείμεσλ 

ήηαλ ηα βησκαηηθά πεηξάκαηα πνπ εθηεινχληαλ απφ ηνπο επηζθέπηεο, θεληξηθέο επηδείμεηο 

θαη άιιεο εκπεηξηθέο δξάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο θξίζεθαλ άθξσο ελζαξξπληηθά. 

 Μήπσο, φκσο, ε έιιεηςε εξγαζηεξίνπ θαη εηδηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ ζην ζρνιείν 

απνηειεί απιψο κία «θαιή δηθαηνινγία» γηα ηελ απνθπγή εθηέιεζεο πεηξακάησλ; Αλαθέξεη, 

ζρεηηθά, ν Κνπκαξάο (2014), κλεκνλεχνληαο ηα ιφγηα ηνπ Παπακαχξνπ (1929): «Ο 

δάζθαινο πνπ βάδεη ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ άκεζα όηη ν θνπβάο κέζα ζην λεξό ηνπ 

πεγαδηνύ είλαη ειαθξόηεξνο, παξά όηαλ είλαη πάλσ από ην λεξό, δείρλεη θαιύηεξα ηελ αξρή 

ηνπ Αξρηκήδε από ην δάζθαιν εθείλν πνπ γηα λα δείμεη ην ίδην θαηλόκελν, θαηαθεύγεη ζηε 

ζπζθεπή θαη θάλεη ην ζρεηηθό πείξακα. […] Καιό ζρνιείν δελ είλαη εθείλν πνπ έρεη σξαίεο 

θαη αθξηβέο ζπζθεπέο γηα θπζηθά πεηξάκαηα. Καιόο δάζθαινο δελ είλαη εθείλνο πνπ 

αγνξάδεη ηηο πνιπηηκόηεξεο ζπζθεπέο γηα ην ζρνιείν ηνπ. Μα είλαη εθείλνο πνπ θάλεη ηα 

πεηξάκαηα κε ηα πξνρεηξόηεξα θαη ηα απινύζηεξα κέζα». 

 

 

 

 

 

 

Σα πεξηζζφηεξα πεηξάκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, αιιά θαη ηνπ 

Γπκλαζίνπ, δελ είλαη νχηε επηθίλδπλα, νχηε πνιχ ρξνλνβφξα. Μπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε απιά πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο, νηθεία θαη ζηα παηδηά θαη ζηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο, θάηη ην νπνίν βνεζά άιισζηε ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ηελ επηζηήκε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έηζη 

απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο νη καζεηέο, βιέπνληαο ηα απνηειέζκαηα ελφο πεηξάκαηνο ζην 

εξγαζηήξην, λα πηζηεχνπλ φηη απηά νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηα εηδηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Κψηζεο, Μπαζηάθνο, 2009). Δηδηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο 

απνκπζνπνηνχληαη θαη ε Φπζηθή δε θαληάδεη ζαλ θάηη εμσπξαγκαηηθφ θαη μέλν. Σα 

πεηξάκαηα κε απιά θαη θαζεκεξηλά πιηθά κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ απφ ηα παηδηά θαη ζην 

ζπίηη ηνπο, λα θηλεζνχλ ειεχζεξα θαη ρσξίο θακία πίεζε, δνθηκάδνληαο ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο.  

  

 

4.2) κοποί ηων γνωζηικών ανηικειμένων ζηο Γ.Δ.Π.Π.. (Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο 

Ππογπαμμάηων ποςδών) και ηο Α.Π.. (Αναλςηικό Ππόγπαμμα ποςδών)  

Έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλνπο παηδαγσγηθνχο, 

δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Οη ζηφρνη απηνί ζα πξέπεη λα είλαη εμαξρήο ζαθείο 

θαη θαζνξηζκέλνη. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κειέηε ησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. 

ζηα καζήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη ην 

ινγηζκηθφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απνθεχγνληαο λα παξαζέζνπκε νιφθιεξν ην θείκελν, 

ζα ζηαζνχκε κφλν ζηα ζεκεία εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα αιιά θαη 

αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. 

πσο επηζεκαίλεηαη ζην Γ.Δ.Π.Π. γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην 

Γπκλάζην, θάζε λένο, ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηνπ εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα απνθηήζεη 

βαζηθέο γλψζεηο αιιά θαη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ο ππνινγηζηήο θαη 

ηα κέζα πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, εθηφο απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο σο εξγαιεία δηεθπεξαίσζεο 

θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, αλαηξέπνπλ ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο λέαο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο 

(δηεπθνιχλνληαο λένπο ελεξγεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο) φζν θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ο ππνινγηζηήο, θάησ απφ ην πξίζκα απηφ, θαζίζηαηαη 

δηεπηζηεκνληθφ εξγαιείν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. 
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θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη λα 

απνθηήζνπλ νη καζεηέο κηα αξρηθή αιιά ζπγθξνηεκέλε θαη ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνινγηζηή, κέζα ζε κηα πξννπηηθή ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη 

αλαγλψξηζεο ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. Δπίζεο, λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή σο επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο, σο 

γλσζηηθνχ – δηεξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο) θαη σο εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην 

πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη εηδηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην 

είλαη νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, λα θαηαθηήζνπλ ηηο έλλνηεο 

ηεο πινήγεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, λα πεξηεγεζνχλ ζην Γηαδίθηπν, λα εθπαηδεπηνχλ 

ζηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή, αξρηθά ζην 

πιαίζην δηαθφξσλ καζεκάησλ ηνπο αιιά θαη ζηηο κεηέπεηηα δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  

ην Α.Π.. δηεπθξηλίδεηαη φηη «ζθνπόο είλαη ν καζεηήο λα καζαίλεη κε ηε ρξήζε ησλ 

Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλσλίαο, παξά γηα ηε ρξήζε ηνπ». Αθφκε, φηη 

επηρεηξείηαη  ε δηάρπζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα (νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε). «Οη απαξαίηεηεο γλώζεηο ζα απνθηεζνύλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ 

(όπσο: πξνζνκνηώζεηο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα, ινγηζκηθό 

γεληθήο ρξήζεο), ρξήζε θαη αμηνπνίεζε αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ θιπ. […] Οη καζεηέο, κεηαμύ 

άιισλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθαξκνγέο πνιπκέζσλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο πινήγεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, θαζώο θαη λα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζε απιέο βάζεηο δεδνκέλσλ ή ζε άιιεο πεγέο πιεξνθνξηώλ». 

ην Α.Π.. γηα ην κάζεκα «Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζκν» ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

αλαθέξεηαη φηη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα ζπκβάιιεη 

ζηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία, δειαδή παξαηήξεζε, 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ζπγθέληξσζε – αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη 

κάιηζηα κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θ.ά. 

ηε ζπλέρεηα ηνλίδεηαη φηη κε ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη ηηο άιιεο πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη, λα 

πεηξακαηίδνληαη, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε. Ο ραξαθηήξαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε, κέζα απφ πνηθίιεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

θαη κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ, λα δίλεηαη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ 
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Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην 

ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ σο εξγαιείν κάζεζεο θαη ζθέςεο. 

Σέινο, ζην Γ.Δ.Π.Π.. γηα ηε Φπζηθή ηνπ Γπκλαζίνπ, αλαθέξεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

είλαη δπλαηφ λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα δηαθξίλεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ απφςεψλ ηνπ γηα ηελ 

εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ νηθνδφκεζε θαη ρξήζε επηζηεκνληθψλ 

πξνηχπσλ – «κνληέισλ», πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη, λα εξκελεχζεη θαη λα πξνβιέςεη 

νξηζκέλα θπζηθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Καη 

ζπλερίδεη: «Τα λέα παηδαγσγηθά εξγαιεία (εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό,  Δηαδίθηπν, ζπζηήκαηα 

ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο ησλ κεηξήζεσλ) πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ 

καζεηώλ λα ζπγθεληξώλνπλ, αλαιύνπλ, νπηηθνπνηνύλ, κνληεινπνηνύλ θαη θνηλνπνηνύλ 

δεδνκέλα ώζηε νη καζεηέο, µε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο, λα θαηαλννύλ βαζηθέο αξρέο θαη 

λόκνπο ηεο Φπζηθήο.» 

 

4.3) Η ζςνειζθοπά ηων Νέων Σεσνολογιών ζηη διδαζκαλία ηηρ Φςζικήρ 

Αλ θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε φια ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ, ην κάζεκα ζην νπνίν κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο είλαη απηφ ηεο Φπζηθήο.  

Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο, ζε κνξθή δηάιεμεο απφ κέξνο ηνπ 

δηδάζθνληα, έρεη πξν πνιινχ μεπεξαζηεί. Ζ δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ζηεγλή 

παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο, απιή απνζηήζηζε θαη επίιπζε καζεκαηηθψλ ηχπσλ θαη έιιεηςε 

ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, εηδηθά ζε απηφ ην κάζεκα, δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην σο κνλαδηθφ επνπηηθφ κέζν θξίλεηαη 

αλεπαξθήο.  

Οη παηδαγσγηθέο έξεπλεο, 

αιιά θαη ε εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

επηβεβαηψλνπλ ηε γλσζηή 

ππξακίδα ηεο κάζεζεο, ε 

νπνία αλαδεηθλχεη ηελ 
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αλάγθε ρξήζεο πνιιαπιψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ γηα ηε δηδαζθαιία, ελεξγνπνηψληαο φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο ησλ καζεηψλ. Ο άλζξσπνο ζπγθξαηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κφιηο ην 5% απηψλ πνπ αθνχεη, ην 10% απηψλ πνπ δηαβάδεη, ην 20% ησλ 

γλψζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζπγρξφλσο ζε ήρν θαη εηθφλα. Ζ επίδεημε θαη παξνπζίαζε 

βνεζνχλ λα ζπγθξαηήζεη ην 30% ησλ πξνζθεξφκελσλ γλψζεσλ, ε νκαδηθή ζπδήηεζε 

βνεζά ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ 50% θαη ε πξάμε ή ην εξγαζηήξην (π.ρ. πεηξάκαηα) ην 75%. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηέο δελ είλαη θαηλνχξηεο. Ο Καλάθεο (1989) αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί φηη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηζζήζεσλ εμαξηάηαη ην 

πνζνζηφ ζπγθξάηεζεο ελφο κελχκαηνο. 

Έηζη, θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλαδήηεζε λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ έπαημαλ νη Νέεο Σερλνινγίεο, αιιάδνληαο ηε δνκή, ηνπο ζηφρνπο, ηνπο 

ηξφπνπο πξνζέγγηζεο φισλ ησλ πηπρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

κεηαθίλεζε απφ ην δαζθαινθεληξηθφ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο ζε αλνηθηά πεξηβάιινληα, ηα 

νπνία επλννχλ ηελ ελεξγεηηθή, αιιειεπηδξαζηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο. Οη Απνζηνινχκε, Καξαβειάθε-Καπιάλε & Γξεγνξηάδεο (2011) ηνλίδνπλ πσο ε 

ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαιχςνπλ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

πνιιαπιψλ ηξφπσλ παξνρήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ πξνο ηελ ελφηεηα πνπ δηδάζθεηαη ελψ απμάλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ ίδηα ε θχζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο επηβάιιεη λα 

δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα πεηξακαηηζηνχλ, λα δνθηκάζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ, 

λα κάζνπλ θαη φια απηά κέζα ζε έλα πνιχπιεπξν πεξηβάιινλ κάζεζεο, κε δηαθνξεηηθά 

εξεζίζκαηα  θαη κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ.  

 Ο Ζ/Τ έρεη γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο: ε αμηνπνίεζή ηνπ σο πεγή 

πιεξνθφξεζεο θαη επνπηηθνχ κέζνπ, ε ρξήζε ηνπ σο γλσζηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ 

εξγαιείνπ, ε ρξήζε ηνπ σο κέζν δηαζθέδαζεο θαη άηππεο κάζεζεο (Ράπηεο-Ράπηε, 2007). 

χληνκα έγηλε αληηιεπηφ φηη ε έληαμε θαη ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Με άιια ιφγηα, ε ηερλνινγία 

ζπληζηά έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, έλα κέζν 

ππνβνήζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έλα δπλακηθφ ζπκπιήξσκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ρσξίο φκσο λα απνηειεί θάπνην ππνθαηάζηαην ηνπ δαζθάινπ ή παλάθεηα γηα 

ηε ιχζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Καιθάλεο, 2011). 
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ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ έρεη έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα: ηελ πξνζνκνίσζε πεηξακάησλ. Τπάξρνπλ πεηξάκαηα, ηα νπνία εθ ησλ 

πξαγκάησλ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο, είηε ιφγσ ρξφλνπ, είηε 

πηζαλψλ θηλδχλσλ, είηε κεγάινπ θφζηνπο ηνπο. Σε ιχζε έξρνληαη λα δψζνπλ ηα ινγηζκηθά 

πξνζνκνίσζεο, κε ηα νπνία νη ρξήζηεο θαινχληαη λα αιιειεπηδξάζνπλ, πξνζθέξνληάο 

ηνπο πνιινχο ηξφπνπο επίηεπμεο ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. χκθσλα κε ηνλ 

Kennepohl (Kennepohl, 2001 φπ. αλαθ. Αξβαληηάθεο & Καζθάιεο, 2009) νη πξνζνκνηψζεηο 

κπνξνχλ επίζεο λα βειηηψζνπλ ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεηξακάησλ ζην εξγαζηήξην.  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο έρεη δψζεη εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα ηφζν σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα 

αλάιπζεο, ζχλζεζεο, δηεξεχλεζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαηχπσζεο/αμηνπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Καξηζηψηνπ, Σνπκπεθηζήο, Κιεηηζηψηεο & 

Καξπνδήινπ, 2012).  

Οη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ είλαη ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, θαηεγνξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηε 

Γεκεηξαθνπνχινπ (2011) σο εμήο: 

Δπηζηεκνινγηθνί ιφγνη:  Κάζε επηζηήκνλαο ζήκεξα, κε φπνην γλσζηηθφ αληηθείκελν θη 

αλ αζρνιείηαη, ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή σο βαζηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπ, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηηο φπνηεο δπλαηφηεηεο απηφο ηνπ πξνζθέξεη. Οη επηζηήκεο εμειίζζνληαη 

θη έηζη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη 

ζήκεξα ζηελ εθπαίδεπζε αλαπξνζαξκφδνληαη θαη ελζσκαηψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε 

ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, θάηη πνπ θαίλεηαη λα ελδηαθέξεη θαη λα ειθχεη ηνπο καζεηέο.  

Μαζεζηαθνί ιφγνη:  Σα ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη πνιιά, αιιά πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) 

Οπζηαζηηθέο θαη απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα 

δηεξεπλά, λα εθθξάδεη θαη λα δνθηκάδεη ηδέεο, λα εθαξκφδεη θαη λα θαιιηεξγεί εξεπλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, λα επηιχεη ζχλζεηα πξνβιήκαηα θ.ά.  β) Δκβάζπλζε ζε θάπνηα επηκέξνπο 

ζέκαηα ηεο χιεο πνπ ρσξίο ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ  (π.ρ. πξνζνκνίσζεο θαη 

κνληεινπνίεζεο) νη καζεηέο δελ είραλ σο ηψξα ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνζεγγίζνπλ.   γ) 

Αλάπηπμε θαη παξνρή επηκέξνπο «γλσζηηθψλ εξγαιείσλ» πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 
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ζπιινγηζκφ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, φπσο π.ρ. εξγαιεία πνιιαπιψλ 

θαη ελαιιαθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.  

Κνηλσληθνί ιφγνη:  Οη ΣΠΔ έρνπλ κπεη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, βξίζθνληαη παληνχ 

γχξσ καο. Ζ εθπαίδεπζε νθείιεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ θνηλσλία ηνπ αχξην, 

λα ηνπο κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία απηά κε ζσζηφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, λα 

ηα ζέζνπλ ζηελ ππεξεζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο απφ κηθξή ειηθία θαη 

κε θπζηθφ ηξφπν.  

Δλ θαηαθιείδη, φπσο ππνζηεξίδεη ν Καιθάλεο (2011), «ε αλακνλή –θαη βάζηκε ειπίδα– 

ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (θαη) ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηεξίδεηαη 

ηόζν ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο όζν θαη ζηελ ειθπζηηθόηεηα, αιιά 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, όπσο όιεο νη ελδείμεηο ησλ πηινηηθώλ/πεηξακαηηθώλ 

εθαξκνγώλ ηνπο έρνπλ δείμεη – θαη δείρλνπλ, ζε κηα ζπλερηδόκελε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα 

δηεζλώο.»  

 

4.4) Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού 

Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πηνζεηήζεη γεληθά κία ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηηο Σ.Π.Δ., φηη ηνπο αξέζεη ν Ζ/Τ σο δηδαθηηθφ κέζν, φηη νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ 

επηκνξθσζεί ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη φηη αλαγλσξίδνπλ ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, ή έζησ έλαο ππνινγηζηήο ζε 

θάζε ηάμε, ζπρλά κε εγθαηεζηεκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, έηνηκα πξνο ρξήζε. 

(Πεζκαηδφγινπ, Παπαδνπνχινπ, 2013).   

Χζηφζν νη Νέεο Σερλνινγίεο δελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο. Δίλαη αξθεηά κεγάιν αθφκε ην 

πνζνζηφ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη κε ζθεπηηθηζκφ ή αθφκε θαη κε 

αξλεηηζκφ ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Πνιιέο έξεπλεο 

παγθνζκίσο κειεηνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. 

ζηελ εθπαίδεπζε. Μία επηζθφπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζην ζέκα ρξήζεο ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ή κε, αθφκε θαη ζε ηερλνινγηθά πξνεγκέλα θξάηε (Βαγγειάηνο, Φψζθνινο & 

Κνκλελφο, 2011˙ Μπίθνο, Σδηθφπνπινο, 2011˙ Γφθνπ, 2012). Απηνί νη παξάγνληεο είλαη 

ελδεηθηηθά: 
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- ε έιιεηςε ρξφλνπ  

- ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 

- ε έιιεηςε εκπεηξίαο 

- ν θφβνο γεινηνπνίεζεο κπξνζηά ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

- ε αδπλακία επίιπζεο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ 

- ε έιιεηςε θηλήηξσλ 

- ε έιιεηςε ή ε παιαηφηεηα ησλ ππνδνκψλ 

- νη κε αμηφπηζηεο ιχζεηο (ινγηζκηθφ θαη πιηθφ) 

- ε έιιεηςε επηκφξθσζεο θ.ά. 

 

Οη Καξηζηψηνπ θαη Ρνχζζνο (2011), ζηεξηδφκελνη ζε πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

αλαθέξνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί αληηζηέθνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα δηδαζθαιία 

εμαηηίαο παξαγφλησλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή (Χζηφζν, ζε δηθή ηνπο έξεπλα δελ επηβεβαηψζεθαλ θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο.) 

 

Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έρνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. 

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηεινχλ: ε ζηελφηεηα ρψξνπ, ηα 

πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεσο, πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ε εχξεζε θαηάιιεινπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε δηακφξθσζε ησλ Α.Π.. (Πεζκαηδφγινπ, Παπαδνπνχινπ, 

2013), ε έιιεηςε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηκφξθσζεο (Μεηζηνπνχινπ, Βεθχξε, 

2011). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Κπξίδε, Γξφζν θαη Σζαθηξίδνπ (2003), πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί απνιακβάλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα πνπ δηαθξίλεη ην επάγγεικά ηνπο θαη 

αληηκεησπίδνπλ θάζε είδνπο αιιαγή σο απεηιή. Οη Νέεο Σερλνινγίεο απαηηνχλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ φρη κφλν ηελ απφθηεζε πνιιψλ λέσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, φπσο επίζεο θαη 

λέσλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν. 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Απηφο 

ζα θιεζεί λα νξγαλψζεη θαη λα ζπληνλίζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ. Θα δξα σο ζχκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο, δε ζα δίλεη έηνηκεο απαληήζεηο, ζα 

ελζαξξχλεη ηελ πξσηνβνπιία θαη απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λένο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηθιείεη ηέζζεξηο θχξηεο αιιαγέο: α) απφ ηελ θαηεπζπλφκελε 

εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηεξεχλεζε καδί κε ηνλ καζεηή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ 
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ππάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ, β) απφ ηελ παξαδνζηαθή ζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία ζε 

αιιειεπηδξαζηηθνχο ηξφπνπο παξέκβαζεο, νη νπνίνη εκπιέθνπλ ελεξγά ηνλ καζεηή ζηε 

κάζεζε, γ) απφ ζχληνκεο δηδαθηηθέο ψξεο, αθηεξσκέλεο ζε απηφλνκα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ζε κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα ρξφλνπ, αθηεξσκέλα ζε δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο ηα 

νπνία έρνπλ θάπνηα εκθαλή ζχλδεζε κε ηνλ θφζκν εθηφο ζρνιείνπ θαη δ) απφ ηελ αηνκηθή 

εξγαζία ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα ( Schofield, 1995, φπ, αλαθ. ζην Υξνλάθε, 2011). Καη θπζηθά 

ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πηζηεχεη ζε απηφ πνπ θάλεη, λα έρεη απηνπεπνίζεζε θαη 

ελζνπζηαζκφ θαη λα γλσξίδεη πσο ζε θάζε πηζαλή δπζθνιία πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζα 

ππάξρεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηε Γφθνπ (2012), απαξαίηεηα ζηνηρεία 

είλαη  ε κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο θαη πεηζψ γηα ηα νθέιε (αηνκηθά θαη νκαδηθά) πνπ 

πξνθχπηνπλ, ε δηεπθφιπλζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κε επηκφξθσζε, θαηάξηηζε θαη 

θαζνδήγεζή ηνπο, εμαζθάιηζε απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη θαηάιιεινπ πιηθνχ), ε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη εμαζθάιηζε ζπκθσλίαο (κε παξνρή θηλήηξσλ, επειημία ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα θ.ά.), θαζψο θαη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε (π.ρ. κε εκπινθή φισλ ζηελ πνιηηηθή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, δηεπθφιπλζε ηεο ζπλερνχο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πιηθψλ, 

αλάπηπμε κεραληζκνχ επίιπζεο πξνβιεκάησλ). 
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5) Θεωπίερ μάθηζηρ και Νέερ Σεσνολογίερ  

Πινχζηα, πνηθίιε αιιά θαη αληηθξνπφκελε 

ραξαθηεξίδεη ε Καπξαβέινπ (2011) ηε δηεζλή 

αξζξνγξαθία πνπ αθνξά ηε ζρέζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο 

κε ηηο Σ.Π.Δ. Οη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

πνπ απαζρνινχλ ηελ παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

εδψ θαη αηψλεο, απνδεηθλχνπλ φηη ε κάζεζε είλαη κία 

πνιχπινθε θαη πνιπζχλζεηε δηεξγαζία, κε πνιιέο θαη 

πνηθίιεο δηαζηάζεηο.  

Ζ δηδαζθαιία, ηφζν ρσξίο φζν θαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΔ, ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλεο 

παξαδνρέο θάζε θνξά, ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα κάζεη ν καζεηήο θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα 

ην κάζεη θαιχηεξα (Απνζηνινπνχινπ, Παλαγησηαθφπνπινο & Καξαηξάληνπ, 2012).  

ηαλ δεκηνπξγνχκε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ή φηαλ ην ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ πσο, φζν απιφ θη αλ είλαη ην 

ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθφ εξγαιείν, ελζσκαηψλεη θάπνηεο αληηιήςεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ 

ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ, δειαδή αληηθαηνπηξίδεη κία 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κάζεζεο.  

χκθσλα κε ηνπο Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο θαη & Πηληέιαο (2003), φιεο νη 

ζεσξίεο κάζεζεο κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, 

αξθεί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ λα γλσξίδεη ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία θάζε ζεσξίαο θαη λα 

βειηηζηνπνηεί ηε ρξήζε ηνπο κε ηελ θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή. Παξφκνηα, νη 

Ράπηεο θαη Ράπηε (2007) ηνλίδνπλ πσο είλαη δπλαηφλ ζηνηρεία αθφκε θαη αληίζεησλ 

πξνζεγγίζεσλ λα ζπλππάξρνπλ ζηα ζχλζεηα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, έηζη 

ψζηε λα αληιεί θαλείο φ,ηη θαιχηεξν κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ θάζε πξνζέγγηζε. 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο, θαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ηε ζέζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηε 

δηδαθηηθή θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία:  
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5.1)  Οι ζςμπεπιθοπιζηικέρ θεωπίερ μάθηζηρ: 

ηνλ άμνλα ησλ ζςμπεπιθοπιζηικών θεωπιών (δηακνξθσηέο ησλ νπνίσλ ππήξμαλ ν 

Pavlov, ν Watson, ν Thorndike, ν Skinner θ.ά.) βξίζθεηαη ε αληίιεςε φηη ε κάζεζε 

ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή δελ εμεγείηαη 

(εθφζνλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ εζσηεξηθή, ηε λνεηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

παηδηψλ: ηη πηζηεχνπλ, ηη πξνζδνθνχλ, πνηα είλαη ηα θίλεηξά ηνπο θιπ.) θη επνκέλσο κπνξεί 

κφλν λα πεξηγξαθεί. Ο ζπκπεξηθνξηζκφο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εζσηεξηθή, ηε λνεηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ καζεηψλ, ζεσξψληαο ηνλ λνπ σο έλα καχξν θνπηί ην νπνίν δελ  κπνξνχκε 

λα πξνζεγγίζνπκε. (Κφκεο, 2004). Ζ βαζηθή άπνςε ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ είλαη φηη ε 

κάζεζε θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο είλαη απνηειέζκαηα ζπλεμαξηήζεσλ αλάκεζα ζηα 

εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (π.ρ. απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ) θαη 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζε απηά. Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ 

εληζρχεηαη ζεηηθά (π.ρ. επηβξάβεπζε/έπαηλνο), έρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα επαλαιεθζεί, ζε 

αληίζεζε κε απηή πνπ εληζρχεηαη αξλεηηθά (π.ρ. 

πνηλή/απνδνθηκαζία). Δπνκέλσο, φζν 

πεξηζζφηεξα θαη θαηαιιειφηεξα είλαη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξνπκε ζην παηδί, ηφζν 

πεξηζζφηεξα καζαίλεη.  

Μία δηδαζθαιία πνπ αθνινπζεί ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ απαίηεζε γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ηε δφκεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε 

ζχληνκεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, ηε βαζκσηή πξφνδν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο ξπζκνχο ηνπ καζεηή (πξνζαξκνγή), ηελ άκεζε επαιήζεπζε ηεο απάληεζεο ηνπ 

καζεηή (επαλαηξνθνδφηεζε) θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο ηνπ καζεηή ζηελ 

ηηζέκελε εξψηεζε (Κφκεο, 2004). 

Οη αξρέο απηνχ ηνπ είδνπο δηδαζθαιίαο, ζπλνςίδνληαη απφ ηε νινκσλίδνπ (1999) σο εμήο: 

 

 

 

 

 

Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη αηνκηθά. 

Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο. 

Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα πξνρσξά κε κηθξά βήκαηα. 

Κάζε κηθξφ βήκα ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε κηα δηαδηθαζία πξνζεθηηθά επηιεγκέλε. 

Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη λα απαληά ζε θάζε κηθξφ βήκα πνπ 
θάλεη. 

Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ακέζσο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζήο ηνπ.  
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Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία κάζεζεο έρεη δερηεί θαηά θαηξνχο αξλεηηθή θξηηηθή, 

ζεσξψληαο φηη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ «ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο», φηη δελ εξκελεχεη ηε 

γισζζηθή ζπκπεξηθνξά θαη κάζεζε, νη ζχλζεηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη δπλαηφ 

λα εξκελεπηνχλ κε κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ κάζεζεο, βαζηζκέλσλ ζηε δεκηνπξγία 

ζπλεηξκψλ, φηη ν ηξφπνο κάζεζεο είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θάζε άηνκν, φηη δελ αλαπηχζζεηαη 

ε απηφλνκε κάζεζε θαη φηη δελ πξνζαξκφδεηαη ζηηο γλσζηηθέο δνκέο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ (Πξέδαο, 2003).    

Παξφκνηα, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «ζπκπεξηθνξηζηηθά» 

ηζνδπλακνχλ ζήκεξα κε αξλεηηθή αμηνινγηθή θξίζε. ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπο 

θαηαινγίδνληαη φηη δελ ελδείθλπληαη γηα ζπλεξγαηηθή θαη νκαδηθή κάζεζε θαη φηη ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο νη καζεηέο λα εζηζηνχλ ζηελ εμάξηεζε απφ κηα εμσηεξηθή πεγή ελίζρπζεο θαη απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ πξάμεψλ ηνπο κε κηθξή αλαηξνθνδφηεζε θαη δπλαηφηεηα γηα 

απηναμηνιφγεζε. Θεσξείηαη πσο άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηα ιεγφκελα 

«αλνηρηά» παθέηα ινγηζκηθνχ, αθήλνπλ ζηνλ ρξήζηε πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζεσξνχληαη απφ παηδαγσγηθή άπνςε πεξηζζφηεξν αμηφινγα 

θαη πνιιά ππνζρφκελα. (Ράπηεο, Ράπηε, 2007).  

Χζηφζν δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεσξίαο κάζεζεο, θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά πνπ ηελ αληηθαηνπηξίδνπλ, φπσο:  

Ζ δπλαηφηεηα κνπ καζεηή λα αθνινπζήζεη ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ κάζεζεο θαη ην δηθαίσκα λα 

θάλεη ιάζνο ζε κία δηαδηθαζία δνθηκήο θαη πιάλεο. 

Οη πξνρσξεκέλνη καζεηέο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε πην δχζθνιεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά 

θαη φζνη βξίζθνληαη πην πίζσ δε κέλνπλ άπξαγνη ή ζηάζηκνη. 

Σν ζρήκα Δξέζηζκα-Αληίδξαζε-Δλίζρπζε βνεζά ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα βηψζνπλ κηθξέο επηηπρίεο θαη λα αλαπηεξψζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. (Ράπηεο, Ράπηε, 2007).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε επάξθεηα γηα ηελ παξνρή επνπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη λα  εθαξκνζηνχλ 

ζε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά εμάζθεζεο-εθγχκλαζεο θαη εθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ. 

Δλδείθλπληαη φηαλ ε ειηθία ησλ καζεηψλ είλαη κηθξή ή φηαλ δελ απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε 

αλψηεξσλ δηαλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηε κεξηά ηνπο, φπσο π.ρ. ε εθκάζεζε ηεο 

νξζνγξαθίαο ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ή ε απνζηήζηζε ηεο πξνπαίδεηαο θαζψο θαη φηαλ 
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απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε επαλάιεςε θαη εμάζθεζε ζε ήδε δηδαγκέλε χιε. ηα ινγηζκηθά 

απηά ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηθή ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο, κέζα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ήρσλ, 

εηθφλσλ, κελπκάησλ θ.ά.  

 

5.2) Οι γνωζηικέρ θεωπίερ μάθηζηρ 

ηηο γνωζηικέρ θεωπίερ μάθηζηρ, ε γλψζε δελ είλαη ην απφθηεκα ηεο πιεξνθνξίαο 

κέζσ εμάζθεζεο ή απιήο ζχλδεζεο εξεζίζκαηνο-αληίδξαζεο, αιιά κέζσ πεξίπινθεο 

δηεξγαζίαο πνπ αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Απνδίδεηαη 

δειαδή κεγάιε ζεκαζία ζηηο εζσηεξηθέο, λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ. Ζ κάζεζε δε 

κεηαδίδεηαη, αιιά είλαη κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο.  

        Κχξηνο εθπξφζσπνο ηεο γλσζηηθήο ζεσξίαο είλαη ν Jean 

Piaget, αλ θαη ν ίδηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θξηηηθή πνπ 

αζθήζεθε ζην έξγν ηνπ, κεηαηφπηζε ηε ζεσξία ηνπ απφ ην 

γλσζηηθηζκφ ζηα φξηα ηνπ δνκεηηζκνχ (Πξέδαο, 2003).  

Ο Piaget αζρνιήζεθε κε ηελ ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ, ηελ νπνία πεξηέγξαςε σο κία εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία, πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθά 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Κάζε ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζπλήζσο 

εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ 

απέθηεζε κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη δπλαηφηεηεο απηέο θαζνξίδνπλ ην ηη θαη κε πνην 

ηξφπν κπνξεί λα κάζεη ην άηνκν ζε θάζε θάζε. Ζ θαηάθηεζε ηνπ ελφο ζηαδίνπ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ επφκελνπ. Ο ξπζκφο πνπ ηα άηνκα πεξλνχλ απφ ην έλα 

ζηάδην ζην άιιν κπνξεί λα δηαθέξεη, ε ζεηξά φκσο ησλ ζηαδίσλ δελ κπνξεί λα αλαηξαπεί 

(Ράπηεο, Ράπηε, 2007). 

Ζ ζεσξία ηνπ Piaget μεθηλά απφ ηελ ππφζεζε φηη ν άλζξσπνο ληψζεη ηελ αλάγθε λα 

πξνζαξκνζηεί θαη λα ηζνξξνπήζεη ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σελ 

πξνζαξκνγή απηή πεξηγξάθνπλ ηξεηο έλλνηεο: «ην γλσζηηθφ ζρήκα», «ε αθνκνίσζε» θαη 

«ε ζπκκφξθσζε». Ζ κάζεζε σο δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ, απφ ην ίδην ην άηνκν, 

επεμεξγαζία ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ πνπ θαηέρεη, φηαλ απηά έξρνληαη ζε «ζχγθξνπζε» 

κε ην πεξηβάιινλ. Έηζη είηε ελζσκαηψλεη λέα ζηνηρεία ζε απηά ηα ζρήκαηα, ρσξίο λα 

κεηαβάιεη ηα ίδηα (αθνκνίσζε) είηε ηξνπνπνηεί απηά ηα ζρήκαηα γηα λα κπνξέζεη λα 



 

31 Τινπνίεζε πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ 

ελζσκαηψζεη ζε απηά ηα λέα ζηνηρεία (ζπκκφξθσζε). Απηφ φκσο δελ αξθεί. Σν 

εκπινπηηζκέλν ή ηξνπνπνηεκέλν γλσζηηθφ ζρήκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά θαη μαλά 

(άζθεζε θαη επαλάιεςε) ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

ζρήκαηνο, ζηε λέα ηνπ κνξθή είλαη ε κάζεζε σο απνηέιεζκα. ιε ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, κέζα απφ ηελ αθνκνίσζε θαη ηε ζπκκφξθσζε, ιακβάλεη ρψξα φηαλ 

"δηαηαξαρηεί" ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηείλεη ζην λα μαλαεπηηεπρζεί ε ηζνξξνπία απηή. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε 

είλαη ε βηνινγηθή σξίκαλζε, ε εκπεηξία θαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ν Piaget έβαιε ηα ζεκέιηα ζε κηα παηδαγσγηθή αληίιεςε 

πνπ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε γηα απηελέξγεηα ηνπ καζεηή θαη ηελ απφξξηςε ελφο 

παζεηηθνχ ηνπ ξφινπ. θνπφο είλαη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο, λα ελζαξξχλνληαη λα πεηξακαηηζηνχλ, λα δνθηκάζνπλ, λα παίμνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο λα θαηαθηήζνπλ ηε 

γλψζε. Έηζη νη καζεηέο καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα θαη ε γλψζε απηή δηαξθεί πεξηζζφηεξν.  

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ έξγνπ ηνπ Piaget είλαη νη 

αθφινπζνη (νινκσλίδνπ, 1999): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε γλσζηηθή 

ζεσξία κάζεζεο είλαη ε απζηεξά δνκεκέλε εμειηθηηθή ηνπο αιιεινπρία. Δίλαη θιεηζηά 

ινγηζκηθά.  «Υπάξρεη ε βαζηθή ζηνρνζεζία, πνπ γηα λα ηελ θαηαθηήζεη ν δηδαζθόκελνο, λα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ θιίκαθα ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο». ε αληίζεζε κε ηα 

ζπκπεξηθνξηζηηθά ινγηζκηθά, ν καζεηήο απνηειεί πιένλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζε φια ηα ζηάδηα 

πλερείο θαη δηαδνρηθέο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζηηο δνκέο ηεο ζθέςεο θαη ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ. 
 
Γηαδνρηθέο δνκέο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, κε θαζνξηζκέλε ζεηξά ε κία κεηά ηελ άιιε. 
 
Ζ θχζε ηεο πξνζαξκνγήο, δειαδή ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 
εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αιιαγέο, ππνδειψλεη φηη ν ξπζκφο ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο 
είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλάξηεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ 
ηνπ. 
 
Οη δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο ζεσξνχληαη φηη πξνέξρνληαη απφ δηαδηθαζίεο 
εζσηεξηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο γίλεηαη κε βάζε ηελ 
αληίιεςε θαη ηε δξάζε ηνπ παηδηνχ πάλσ ζηα πξάγκαηα θαη έηζη θαηαιήγεη ζηε 
δεκηνπξγία λνεηηθψλ ζρεκάησλ αληηζηξνθήο, κεηαθνξάο, ζπλδπαζκνχ θιπ. 
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εμέιημεο ηνπ καζήκαηνο (Πξέδαο, 2003). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα θαζνδεγεί, λα 

ζπκβνπιεχεη, λα ζηεξίδεη, φια απηά κε πνιχ δηαθξηηηθφ ηξφπν, αθήλνληαο ηνλ καζεηή λα 

αλαθαιχςεη κφλνο ηνπ ηε γλψζε. Με βάζε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο ζρεδηάζηεθαλ 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία παξέρνπλ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ 

πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ. Δπίζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ επίιπζε πξνβιεκάησλ, νηθείσλ 

ζηνπο καζεηέο, κέζα απφ πξαγκαηηθέο, θαζεκεξηλέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο. 

 

5.3) Η θεωπία ηος εποικοδομηηιζμού 

O Seymour Papert ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «θνλζηξνπθηηβηζκφο», ζέινληαο λα ηνλίζεη 

ηελ αλάγθε γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ «θαηαζθεπή» ηεο γλψζεο. Ο 

δεκηνπξγφο ηεο γλσζηήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Logo, ζεψξεζε φηη ην κεγαιχηεξν 

επίηεπγκα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο απφ ηνπο καζεηέο. 

Έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, πξφηεηλε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, ζην νπνίν νη καζεηέο εξγάδνληαλ ζε κηθξέο 

νκάδεο. 

χκθσλα κε ηε θεωπία ηος εποικοδομηηιζμού, ε γλψζε θαη ε κάζεζε δελ 

«απνθηηνχληαη» νχηε κεηαβηβάδνληαη, αιιά θαηαζθεπάδνληαη κφλν κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Σα παηδηά, πξηλ αθφκε πάλε ζην ζρνιείν, δηαζέηνπλ άηππεο γλψζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη 

λα απνηειέζνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα νηθνδνκεζνχλ νη λέεο (ηππηθέο). Ζ κάζεζε 

δειαδή ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε γλψζεσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

απνηέιεζκα ελεξγνχ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Ζ γλψζε πεξλάεη απφ κία θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο ζε κηα άιιε. Άξα κάζεζε είλαη ε πξνζσπηθή αλαθάιπςε, πνπ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα κηαο πξνζσπηθήο «πεξηπέηεηαο», ηεο έξεπλαο.  

χκθσλα κε ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner, νη πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξψπνπ δνκνχληαη πξννδεπηηθά θαη ε γλψζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ην ζρήκα πεηξακαηηζκφο-πξαθηηθή-αλαθάιπςε. Οη 

παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ είλαη: ε επλντθή ηνπνζέηεζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηε κάζεζε, ε παξψζεζε, ε γλσζηηθή δνκή, δειαδή ε νξγάλσζε ησλ 

γλψζεσλ, ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ θαη ε θαηνρή ζηξαηεγηθψλ ζρεκαηηζκνχ 

ελλνηψλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 
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Οη βαζηθέο αξρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο γηα ηε κάζεζε, ζχκθσλα κε ηελ Driver, 

φπσο ηηο αλαθέξεη ε θ. νινκσλίδνπ (1999) είλαη νη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ηηο επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηεξίδεηαη ζηελ επνρή καο ε δεκηνπξγία πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. ηηο ζεσξίεο ηνπ Piaget θαη ηνπ Bruner βαζίδνληαη ηα 

αιιειεπηδξαζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε ππνινγηζηέο, ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα 

ππεξκέζσλ, ηα ζπζηήκαηα πξνζνκνηψζεσλ θαη κνληεινπνίεζεο. Μέζα απφ απζεληηθέο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξείηαη λα έξζνπλ νη καζεηέο αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα 

απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ψζηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

ζρνιείνπ λα κελ θαληάδνπλ σο θάηη μέλν. Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ηδέα ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, ηνπ πξνζθέξνπλ πξνβιήκαηα, 

θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηα επηιχζεη αιιειεπηδξά κε ην ίδην ην ινγηζκηθφ, κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο καζεηήο δηεξεπλά, αλαθαιχπηεη ζηαδηαθά, θάλεη 

ππνζέζεηο ηηο νπνίεο επαιεζεχεη ή δηαςεχδεη θαη θηάλεη ζηαδηαθά ζηε γλψζε. 

Δλζαξξχλνληαη, δειαδή ε πξνζσπηθή εκπινθή θαη ε πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ. 

 

 

Οη καζεηέο δε ζεσξνχληαη πιένλ παζεηηθνί δέθηεο, αιιά νη ηειηθνί ππεχζπλνη ηεο δηθήο 
ηνπο κάζεζεο. ε θάζε καζεζηαθή δηαδηθαζία θέξλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνεγνχκελεο 
αληηιήςεηο θαη απφςεηο. 
 
Ζ κάζεζε ζεσξείηαη φηη εκπιέθεη ην καζεηή κε ελεξγφ ηξφπν ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία. Ζ κάζεζε πξνυπνζέηεη ηελ νηθνδφκεζε λνήκαηνο θαη ζπκβαίλεη ζπρλά 
κέζα απφ πξνζσπηθή δηαπξαγκάηεπζε. 
 
Ζ γλψζε δελ είλαη «θάπνπ εθεί έμσ», αιιά νηθνδνκείηαη κε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ 
ηξφπν.  
 
Οη δηδάζθνληεο θέξλνπλ επίζεο ζηηο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη 
αληηιήςεηο. Φέξλνπλ φρη κφλν ηε γλψζε πνπ έρνπλ γηα ην αληηθείκελν, αιιά θαη ηηο 
απφςεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, θαη φια απηά επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 
αιιειεπίδξαζεο κε ηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε. 

 

Ζ δηδαζθαιία δελ είλαη ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, αιιά πξνυπνζέηεη ηελ νξγάλσζε ησλ 
θαηαζηάζεσλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηξφπν πνπ λα 
πξνσζνχλ ηελ νηθνδφκεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα κάζεη θαλείο, αιιά 
απνηειεί έλα πξφγξακκα απφ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, πιηθά θαη πεγέο, κέζα απφ 
ηα νπνία νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε γλψζε. 
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5.4) Κοινωνικο-πολιηιζμικέρ θεωπίερ μάθηζηρ 

Ο επφκελνο «ζηαζκφο» ζηελ ςπρνινγία θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ήηαλ νη 

κοινωνικο-πολιηιζμικέρ θεωπίερ πνπ έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηηο απφςεηο ηνπ Vygotsky. Ζ 

ζεσξία ηνπ είρε δηαηππσζεί ήδε απφ ην 1934, αιιά κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα 

επεξεάδεη ηηο δπηηθέο ηδέεο θαη απφςεηο πεξί παηδαγσγηθήο. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, 

ινηπφλ, ε κάζεζε πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη σο πξνο ηελ επηθνηλσληαθή θαη πνιηηηζκηθή ηεο 

δηάζηαζε. Καη άιινη ζεσξεηηθνί ζεψξεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε αηφκνπ-θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο κάζεζεο. κσο εθείλνη δέρνληαλ φηη ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απιψο δηεπθνιχλεη ηε λνεηηθή αλάπηπμε, ελψ ν Vygotsky 

ππνζηήξημε φηη επηπιένλ θαη ηε δεκηνπξγεί. Θεσξνχζε, δειαδή, φηη ε κάζεζε θαη ε 

γλσζηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ δελ είλαη κηα εληειψο πξνζσπηθή ππφζεζε, αιιά φηη ε 

γιψζζα, ε ζθέςε θαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εμαξηψληαη απφ ην θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη. 

Βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky είλαη ε «δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο» πνπ 

πξνζδηνξίδεη απηφ πνπ έλαο καζεηήο κπνξεί λα εθηειέζεη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο 

ελειίθνπ ή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ηνπ, ην νπνίν φκσο δε ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη 

κφλνο ηνπ. Με άιια ιφγηα, ε δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ 

απηνχ πνπ μέξεη θάπνηνο θαη απηνχ πνπ κπνξεί λα κάζεη. 
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Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ην ρψξν ησλ Σ.Π.Δ. Ζ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη ε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε, νδήγεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε αξρηθά ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (World Wide Web), ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε 

θαη ην WEB 2, γηα λα θηάζνπκε ζηαδηαθά ζην WEB 3.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ αθνινπζεί ηελ 

θνλζηξνπβηζηηθή αληίιεςε είλαη: 

Παξέρεη απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληαγκέλεο ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Δλζαξξχλεη ηελ έθθξαζε θαη ηελ πξνζσπηθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Λακβάλεη ππφςε ηνπ ην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε κάζεζε ζπληειείηαη θαη ην φηη 

ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε επλνεί ηηο γλσζηηθέο θαηαζθεπέο. 

Δίλαη αλνηθηφ, κε ηελ έλλνηα ην απνηέιεζκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο λα κελ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλν, αιιά λα αθνινπζεί ηελ πνξεία αλαδήηεζεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ καζεηή. 

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε καζεηέο 

άιισλ ζρνιείσλ. 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο απφ ην καζεηή πξνζσπηθήο εξγαζίαο, ψζηε λα κπνξεί 

λα απνηηκεζεί ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο 

Πξέδαο, 2003). 

   

Παξ’ φια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κάζεζεο δε θαίλεηαη λα επεξέαζε ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε λένπ είδνπο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Απηφ νθείιεηαη πξνθαλψο ζηε 

δπζθνιία δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθψλ θαη ηαπηφρξνλα εθπαηδεπηηθψλ, αλνηρηψλ 

πεξηβαιιφλησλ, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

κπνξεί λα δψζεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία έλαλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

φηαλ γίλεηαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ελφο νκαδνζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ απζεληηθήο 

κάζεζεο κε ηηο Σ.Π.Δ., φπνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα εξεπλήζνπλ, λα 

αλαδεηήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα εμαγάγνπλ, απφ θνηλνχ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο («Θεσξίεο κάζεζεο θαη ΣΠΔ», 2012). 

 

 

 



 

36 Τινπνίεζε πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ 

6) Δκπαιδεςηικό λογιζμικό – οπιζμόρ και είδη – αποζαθήνιζη όπων   

 Χο λογιζμικό ςπολογιζηών (software) 

ζεσξείηαη φ,ηη δελ αλήθεη ζην πιηθφ (hardware) 

ηνπ ππνινγηζηή. ην πιηθφ πεξηιακβάλνληαη ηα 

αληηθείκελα πνπ έρνπλ πιηθή ππφζηαζε, ελψ 

ζην ινγηζκηθφ πεξηιακβάλνληαη ηα άπια 

πξνγξάκκαηα θαη νη εθαξκνγέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππνινγηζηή. 

Δπνκέλσο, κε ηνλ φξν ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ 

νξίδεηαη ε ζπιινγή απφ πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηψλ, δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο ρξήζεο πνπ εθηεινχλ νξηζκέλεο εξγαζίεο ζε έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Σν ινγηζκηθφ θαιχπηεη έλα επξχηαην θάζκα πξντφλησλ θαη 

ηερλνινγηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ. 

 

Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό είλαη ην πξντφλ ηεο ηερλνινγίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή. 

Δκπεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νινθιεξσκέλα δηδαθηηθά ζελάξηα, αιιεγνξίεο 

(πξνζνκνηψζεηο) κε παηδαγσγηθή ζεκαζία θαη επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά θαη 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Μηθξφπνπινο, 2000). Γειαδή είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ 

πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 

Μία πνιχ γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Means (1994), γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ: για διδαζκαλία, για εξεπεύνηζη, 

ωρ επγαλείο και για επικοινωνία.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί, αλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, σο εμήο (Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο & 

Πηληέιαο, 2003): 

 

Δκπαιδεςηικό λογιζμικό εξάζκηζηρ – εκγύμναζηρ (drill and practice): 

Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα εμάζθεζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζε χιε πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί. 

Μία ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο αθνινπζνχλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη νκαδνπνηεκέλεο αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο 

ηνπο. ηαλ ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα δψζεη ηε ζσζηή απάληεζε χζηεξα απφ νξηζκέλν 

αξηζκφ πξνζπαζεηψλ, ην ινγηζκηθφ ηνπ δίλεη αλαηξνθνδφηεζε, βνεζά ζηελ εχξεζε ηεο 

ιχζεο θαη ηελ επεμεγεί κε θάπνην παξάδεηγκα. Σν πξφγξακκα ζπγθξαηεί ηελ επίδνζε αιιά 

θαη ηα ιάζε ηνπ ρξήζηε, εληνπίδεη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ θαη ηνπ πξνηείλεη ηελ επαλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηεο ζεσξίαο. 

 

Δκπαιδεςηικό λογιζμικό εκπαίδεςζηρ – θπονηιζηηπίος (tutorial): Παξνπζηάδεη 

ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ζηνπο καζεηέο κε ειθπζηηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέζα, 

φπσο θείκελν, ππεξθείκελν, ήρν, εηθφλεο, βίληεν, πξνζνκνηψζεηο θ.ά., ψζηε ν ρξήζηεο λα 

απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Αθνινπζνχλ 

αζθήζεηο θαη εξσηήζεηο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ρξήζηε λα απαληήζεη ζσζηά, 

πξνζθέξνληαη, κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο, επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο. Καηά 

θαλφλα επαλαιακβάλεηαη ν θχθινο «πιεξνθνξία – εξψηεζε – αλάδξαζε», θάηη πνπ ζπκίδεη 

αξθεηά ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη 

ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ.  

 

Δκπαιδεςηικό λογιζμικό λύζηρ πποβλημάηων (problem solving):  Υξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ζε καζήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, κηα θαη σζεί ηνλ ρξήζηε λα αζρνιεζεί κε 

πξνβιήκαηα, εθαξκφδνληαο θιαζηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. πλήζσο 

πξνζθέξεη έλα πιαίζην πξνζνκνίσζεο ελφο πξαγκαηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη δεηά απφ ην 

ρξήζηε ηελ εθαξκνγή απνδεθηψλ αξρψλ ή θαλφλσλ γηα λα θηάζεη ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

Λογιζμικό εκπαιδεςηικών παισνιδιών (educational computer games): Λνγηζκηθφ 

ζε δειεαζηηθφ πεξηβάιινλ παηρληδηνχ, πνπ πξνζειθχεη ην ρξήζηε θαη ηνπ δίλεη θίλεηξν λα 
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αζρνιεζεί. Μπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, αξθεί απηνί λα 

κελ επηζθηάδνληαη απφ ηα εληππσζηαθά εθέ ησλ πνιπκέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Δκπαιδεςηικό λογιζμικό πποζομοιώζεων (simulations): Σν ινγηζκηθφ απηφ 

επηηξέπεη ηελ εηθνληθή αλαπαξάζηαζε θαη κνληεινπνίεζε 

ελφο θαηλνκέλνπ, θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο. Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα κεηαβάιιεη ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ην εηθνληθφ 

πείξακα θαη λα θαηαλνήζεη έηζη ηνλ ηξφπν πνπ ε κεηαβνιή 

απηή επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ.  

 

Έλα άιιν θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη ε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Απηά είλαη ηα πολςμέζα, ςπεπμέζα θαη 

ςπεπκείμενα (ΔΑΗΣΤ, 2003), αιιά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηά ελππάξρνπλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο (π.ρ. έλα ινγηζκηθφ εμάζθεζεο ή έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο 

κπνξεί λα είλαη ππεξκέζν). 

 

Ο φξνο πολςμέζα αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε πεξηζζφηεξσλ 

ηνπ ελφο κέζσλ. Γειαδή ηα πολςμέζα είλαη έλαο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, δειαδή ην ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ (ζηαηηθνχ ή δπλακηθνχ), ήρνπ, 

κνπζηθήο, γξαθηθψλ, ζηαηηθήο θαη θηλνχκελεο εηθφλαο, βίληεν θ.ά. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηεγείξνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κία αηζζήζεηο ηνπ ρξήζηε, κε απνηέιεζκα ε κεηαδηδφκελε 

γλψζε λα γίλεηαη πην άκεζε θαη πην θαηαλνεηή. Σελ ηδηφηεηα απηή ησλ πνιπκέζσλ 

εθκεηαιιεχνληαη πνιιά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. 
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Ο φξνο ςπεπμέζα πεξηιακβάλεη θαη ηα πνιπκέζα σο ππνζχλνιν απηνχ. Ζ δηαθνξά 

ηνπο έγθεηηαη ζην βάζνο θαη ηελ αθζνλία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηθιείνπλ ηα πξψηα. 

Έηζη, έλα παθέην ππεξκέζσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιπκέζα, αιιά π.ρ. θαη κία 

παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ π.ρ. PowerPoint – έλα λέν ζχλνιν πνιπκέζσλ «θξπκκέλν» θάησ 

απφ έλα ζχλδεζκν. Γειαδή πνιπκέζα κέζα ζηα πνιπκέζα. (Παλαγησηαθφπνπινο θ.ά., 

φ.π.). Σα ππεξκέζα είλαη, ινηπφλ, ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ςεθηαθά 

δεδνκέλα πνιιαπιψλ κνξθψλ. 

 

Σν ςπεπκείμενο είλαη έλα κε γξακκηθφ θείκελν (ζε 

αληίζεζε κε ην βηβιίν πνπ ζεσξείηαη  γξακκηθφ). ηελ 

πεξίπησζε ηνπ βηβιίνπ ν αλαγλψζηεο νθείιεη λα δηαβάδεη ηε 

κηα ζειίδα κεηά ηελ άιιε γηα λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελφ 

ηνπ. Σν ππεξθείκελν σο κέζν έξρεηαη λα μεπεξάζεη ηνλ 

πεξηνξηζκφ απηφ, επηηξέπνληαο ηελ ειεχζεξε πινήγεζε ηνπ 

αλαγλψζηε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε 

ππεξζπλδέζκσλ. Γειαδή ν αλαγλψζηεο δηαηεξεί έλα βαζκφ ειέγρνπ θαη κπνξεί αλ δνκήζεη 

ηελ ηειηθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηξφπν πνπ έρεη πεξηζζφηεξν λφεκα γηα ηνλ ίδην, 

επλνψληαο έηζη ηε ζπλεηξκηθή ζθέςε (Μηθξφπνπινο, φ.π.). 

 

Αλ ην θξηηήξην γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη ν βαζκφο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, ηφηε δηαθξίλνπκε ηα κλειζηά  θαη ηα 

ανοικηά μαθηζιακά πεπιβάλλονηα. 

 

Σα πεξηζζφηεξα «θιεηζηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εηζάγεη 

δεδνκέλα. ηε δηαδηθαζία απηή, φκσο, ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

πξνδηαγεγξακκέλε θαη πξνθαζνξηζκέλε. 

ηα «αλνηθηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη επηινγέο θαζνξίδνληαη 

ηφζν απφ ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα κάζεζε φζν θαη απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε µε 

ηηο απαηηνχκελεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. 
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7)  Σπόποι σπήζηρ ηος Η/Τ ζηη ζσολική ηάξη 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηξφπνη γηα λα εληάμνπκε ηνλ Ζ/Τ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Μηθξφπνπινο, Μπέιινπ, 2010): 

α)  ν Ζ/Τ σο γλσζηηθφ – δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν: Δξγαιείν, επεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμαξηάηαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή θαη γλσζηηθφ επεηδή ηνλ ππνζηεξίδνπλ ζηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε, ππεξβαίλεη ηνπο γλσζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη ηνλ εκπιέθεη ζε 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ είλαη δχζθνιν λα πινπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά (Μηθξφπνπινο, 

2006). Πξνηείλεηαη ε ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, κέζα απφ ην νπνίν ζα 

πεηξακαηίδνληαη, ζα ςάρλνπλ απαληήζεηο ζηηο απνξίεο ηνπο, ζα δηεξεπλνχλ, ζα βξίζθνπλ, 

ζα νηθνδνκνχλ ηε γλψζε. 

β)  ν Ζ/Τ σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο:  Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ινγηζκηθνχ γεληθήο 

ρξήζεο ζε φια ζρεδφλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε θαη ειθπζηηθφηεξε παξνπζίαζε ηεο χιεο. χκθσλα 

κε έξεπλα ηνπ Susskind (2005) ε ρξήζε ινγηζκηθνχ 

παξνπζηάζεσλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε, ζε αληίζεζε κε ην 

ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, εληζρχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπο παξέρεη θίλεηξα 

γηα ην ππφ κειέηε αληηθείκελν.  

γ)  ν Ζ/Τ σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ: Οη ηερλνινγίεο ησλ 

επηθνηλσληψλ είλαη πιένλ ςεθηαθέο θαη νη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη ν 

ππνινγηζηήο δίλνπλ λέα πξννπηηθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια ν Ζ/Τ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν κε ηελ πξφζβαζε ζε έλαλ ηεξάζηην φγθν 

πιεξνθνξίαο.  

δ)  ν Ζ/Τ σο κέζν γηα ηνλ πιεξνθνξηθφ αιθαβεηηζκφ: Ο άμνλαο απηφο ζεσξείηαη κέρξη 

ζήκεξα σο ε απαξαίηεηε θαη αλαγθαία κνξθή γλψζεο, ε νπνία πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο 

καζεηεπφκελνπο. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ ρξήζεο, φπσο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή, δηαρείξηζε αξρείσλ, 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, βαζηθέο γλψζεηο γηα ινγηζκηθά θιπ. 
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8) Βαζικέρ απσέρ ζσεδίαζηρ εκπαιδεςηικού λογιζμικού 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ζε φπνηα θαηεγνξία θη αλ αλήθεη, φπνηα ζεσξία κάζεζεο θη 

αλ αληηθαηνπηξίδεη, είλαη απαξαίηεην λα έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν θαηά ηε ζρεδίαζή ηνπ φζν θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπ:  

ζνλ αθνξά ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν: 

Σν πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην αληίζηνηρν Πξφγξακκα 

πνπδψλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη επαξθψο ηε δηδαθηέα χιε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα 

πξέπεη θαη λα ηελ αθνινπζεί βήκα βήκα. θνπφο δελ είλαη λα αληηθαηαζηήζνπκε απιά ην 

έληππν βηβιίν κε κία ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ, αιιά λα ην εκπινπηίζνπκε θαη λα ην 

ζπκπιεξψζνπκε, πξνζθέξνληαο ζην ρξήζηε επηπιένλ πεγέο κάζεζεο, γηα λα απνθηήζεη 

κηα πην ζθαηξηθή γλψζε γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν.  

Απαξαίηεηε είλαη ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή 

λα κελ ππάξρνπλ αλαθξίβεηεο, δηαζηξεβιψζεηο ή/θαη παξαιείςεηο. 

Δπίζεο, ην πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηά θαη μεθάζαξα δνκεκέλν, κε κηα 

ινγηθή αιιεινπρία, ψζηε λα κελ απνπξνζαλαηνιίδεη ην ρξήζηε. 

Ζ πνζφηεηα θαη ε ππθλφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

ειηθία θαη ζην γλσζηαθφ ππφβαζξν ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, έηζη ψζηε 

απηνί λα κπνξνχλ λα ην αθνκνηψζνπλ.  

 

ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή κεζνδνινγία: 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο καζεζηαθνί ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη 

εμαξρήο πξνζδηνξηζκέλνη. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γη’ απηνχο θαη ηνλ ηξφπν 

επίηεπμήο ηνπο ζε θάζε επηκέξνπο ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, ηηο 

πξνζθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. 

εκαληηθφ είλαη επίζεο ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ειίζζεηαη αλάκεζα ζηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα δηαιέγεη δηαδξνκέο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Καιφ είλαη, ινηπφλ, λα απνθεχγεηαη ε ππνρξεσηηθή 

γξακκηθή αθνινπζία ηεο χιεο. 
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Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πξνζειθχεη θαη λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ρξήζηε, θαζψο θαη λα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε. Δπνκέλσο λα δηαρεηξίδεηαη έλλνηεο απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γη’ απηά θαη 

γεθπξψλνπλ ην ράζκα κεηαμχ άηππεο θαη ηππηθήο γλψζεο. Έηζη ην ινγηζκηθφ δε ζα είλαη 

βαξεηφ θαη ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε απηφ ζα είλαη επράξηζηε. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα πξνθαιεί θαη λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγεηηθή, ηε ζπλεξγαηηθή, ηε 

δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηε δηεπηθάλεηα ηνπ ρξήζηε: 

Ζ δηεπηθάλεηα ρξήζηε ζα πξέπεη λα είλαη επράξηζηε, ελδηαθέξνπζα, λα πξνζειθχεη ην 

ρξήζηε θαη λα ηνπ θεληξίδεη ζπλερψο ην ελδηαθέξνλ, ππνθηλψληαο ηνλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Γε ζα πξέπεη λα θνπξάδεη ηνλ ρξήζηε, επνκέλσο ηα δηάθνξα κέζα θαη αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε αξκνλία θαη ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο.  

Σα θείκελα λα είλαη επαλάγλσζηα, κε νξζνινγηθή ρξήζε δηαθνξεηηθψλ γξακκαηνζεηξψλ 

θαη ρξσκάησλ, ρσξίο γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε. Αθφκε, λα είλαη γξακκέλα ζε απιή θαη 

θαηαλνεηή γιψζζα, επνκέλσο λα απνθεχγνληαη ηερληθνί φξνη θαη ε δπζλφεηε νξνινγία, 

ηαπηφρξνλα, φκσο, λα είλαη πινχζηα θαη πεξηιεπηηθά. 

Σα κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε ζθνπφ έρνπλ λα εμεγνχλ θαη λα 

θαζνδεγνχλ θη έηζη αθξηβψο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη, ρσξίο ππεξβνιέο. 

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη φζν είλαη δπλαηφ ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κεηάβαζε απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε, δειαδή 

λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα «θηλείηαη» ζε πξνεγνχκελν ή ζε επφκελν ζεκείν, 

λα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ή αθφκε θαη λα «βγαίλεη» απφ ην ινγηζκηθφ απφ φπνην 

ζεκείν θη αλ βξίζθεηαη. 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ κελνχ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ινγηζκηθνχ, ηα νπνία λα 

ππνδεηθλχνπλ ζηνλ ρξήζηε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη. Απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

νξζά νκαδνπνηεκέλεο θαη δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο λα θαηαλνεί εχθνια 

ζε πνηα ελέξγεηα ή δηαδηθαζία νδεγνχλ.  

εκαληηθή είλαη επίζεο ε χπαξμε ελφο ράξηε πινήγεζεο, ν νπνίνο ζα βνεζά ηνλ 

ρξήζηε λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ινγηζκηθφ θαη λα 

κπνξεί λα πξνρσξά απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα κε επθνιία. 
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Ζ ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ (εηθφλεο, ήρνο, βίληεν θιπ.) πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν. Σα 

πνιπκέζα ππάξρνπλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο θαη φρη γηα ιφγνπο εληππσζηαζκνχ. Ο ξφινο 

ηνπο είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη εληζρπηηθφο. Ζ θαηάρξεζή ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη ηα 

αληίζεηα απνηειέζκαηα, λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ην ρξήζηε, ν νπνίνο θνπηάδεη λα 

μερσξίζεη ηε ρξήζηκε πιεξνθνξία, λα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε παζεηηθφ δέθηε ή θαη λα ηνλ 

θνπξάζνπλ. Δπίζεο, ηα δηάθνξα εθέ κπνξεί λα επηζθηάζνπλ ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν. 
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ΜΔΡΟ Β:  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ΠΟΛΤΜΔΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ «Η ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΩΝ ΡΔΤΣΩΝ» 

ην ζεκείν απηφ, ζα επηρεηξήζνπκε κηα  ζπλνιηθή  παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο  γηα ηε κεραληθή ησλ ξεπζηψλ πνπ θαηαζθεπάζακε. ε πξψηε θάζε ζα γίλεη 

πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ ψζηε λα πινπνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα ινγηζκηθά παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο. Θα αθνινπζήζεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηζηνζειίδαο κε γεληθέο πιεξνθνξίεο θη έπεηηα ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε. Απηή νπζηαζηηθά ζα 

απνηειέζεη  έλα κηθξφ εγρεηξίδην ρξήζεο, απαξαίηεην βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα κηα ζσζηή θαη 

άλεηε πινήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα καο.  Σέινο, ζα επηζεκάλνπκε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο εθπαηδεπηηθήο καο εθαξκνγήο 

.  

1) ηάδια ζσεδίαζηρ και καηαζκεςήρ ηηρ εθαπμογήρ 

Ζ πινπνίεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζηελ πεξίπησζή καο ζε κνξθή 

ηζηνζειίδαο, είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία πξνυπνζέηεη λα ζρεδηάδνπκε 

πξνζεθηηθά θάζε βήκα θαη λα πεξλάκε απφ δηαδνρηθά θαη αιιειέλδεηα ζηάδηα, πξνθεηκέλνπ 

λα έρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα εμήο: 

Δπηινγή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη θαζνξηζκφο νκάδαο ζηφρνπ: 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε επηινγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο δελ ήηαλ ηπραία. 

Μέζα απφ αλαδίθεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη ε κεγάιε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο Φπζηθήο, αιιά θαη ε 

αλεπάξθεηα πνπ ληψζνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί (πεξηζζφηεξν ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο) ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Κχξηνο ζηφρνο καο, επνκέλσο, ήηαλ λα πξνζθέξνπκε 

έλα επράξηζην, ιεηηνπξγηθφ θαη εχρξεζην εξγαιείν, ην νπνίν ζα βνεζήζεη θαη ζα 

εκπινπηίζεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ επηινγή ηεο ελφηεηαο «Μεραληθή ησλ ξεπζηψλ» 

έγηλε θαηφπηλ ζπδεηήζεσλ ηφζν κε ηνλ επφπηε θαζεγεηή θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν 

ηεο εξγαζίαο, φζν θαη κε ζπλαδέιθνπο, δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο Φπζηθήο, αιιά ζχκθσλα 

θαη κε πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ.  

Ζ κεραληθή ησλ ξεπζηψλ απνηειεί δηδαθηέα χιε ζηελ Δ’ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

θαη αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν ζηε Β’ Γπκλαζίνπ. Δπνκέλσο, ηελ νκάδα ζηφρνπ απνηεινχλ 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί απηψλ ησλ ηάμεσλ.  
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πιινγή θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ: 

Ξεθηλήζακε κε ηελ αλαδήηεζε δηαζέζηκνπ πιηθνχ θαη ηε ζπιινγή ηνπ.  

Αξρηθά δηαβάζακε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) αιιά θαη ηα 

Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) ηεο Φπζηθήο θαη ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ θαζψο θαη ηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ελφηεηα ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ. Δπίζεο ιάβακε ππφςε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο νδεγίεο 

πνπ δίλνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνλ νδεγφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα. 

Αζρνιεζήθακε κε ηε κειέηε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη πψο απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζε θάζε είδνο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.  

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ ζρνιαζηηθά ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, αιιά θαη εμσζρνιηθά 

βηβιία Φπζηθήο θαη φρη κφλν θαη θπζηθά ε αλαδήηεζε πιηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δπηηεχρζεθε έηζη ε ζηαδηαθή ζπιινγή πιηθνχ, ζε κνξθή θεηκέλνπ, εηθφλσλ, 

ζρεδηαγξακκάησλ, videos θαη θσηνγξαθηψλ. Σν πιηθφ απηφ αμηνινγήζεθε θαη πεξηνξίζηεθε 

ζε εθείλν πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη θαηάιιειν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή καο ηζηνζειίδα.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε αλαδίθεζε ζε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, ηε δεκηνπξγία θηλνχκελσλ εηθφλσλ 

(animations), πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ θαη video, ερνγξάθεζεο θ.ά. 

Αθνινχζεζε ε νξγάλσζε ηεο χιεο ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ ζε επηκέξνπο θεθάιαηα 

θαη ελφηεηεο, θαζψο θαη ν αληίζηνηρνο δηαρσξηζκφο ηνπ πιηθνχ πνπ είρε ζπιιερζεί. Κάπνην 

πιηθφ ην θαηαζθεπάζακε νη ίδηνη. Πξαγκαηνπνηήζακε, γηα παξάδεηγκα, πεηξάκαηα, ηα 

βηληενζθνπήζακε θαη ηα επεμεξγαζηήθακε κε εηδηθφ πξφγξακκα επεμεξγαζίαο video. 

Δπίζεο δεκηνπξγήζακε θηλνχκελεο εηθφλεο (animations), γηα λα ηηο πξνζζέζνπκε ζε ζεκεία 

φπνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ή 

ηελ εμήγεζε ηεο θπζηθήο έλλνηαο. Αθφκε, ερνγξαθήζεθαλ φια ηα θείκελα ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κέξνπο ηεο ηζηνζειίδαο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη ρξήζηεο ηεο πνπ καζαίλνπλ θαιχηεξα 

αθνχγνληαο, παξά δηαβάδνληαο. 

ρεδηάζηεθε, έηζη, ην δηάγξακκα ξνήο θαη ν ηξφπνο πινήγεζεο κέζα ζηελ ηζηνζειίδα.   

  

Τινπνίεζε δηεπηθάλεηαο ρξήζεο θαη αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ: 

ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθε ε δηεπηθάλεηα ρξήζεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ φιεο νη 

επηκέξνπο ηζηνζειίδεο πνπ απαξηίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δηαθφξσλ θεθαιαίσλ θαη 

ελνηήησλ ηεο εθαξκνγήο καο, ελζσκαηψλνληαο παξάιιεια ηα θείκελα, ηηο εηθφλεο 



 

46 Τινπνίεζε πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ 

(ζηαηηθέο θαη θηλνχκελεο), ηα videos, ηνπο ήρνπο θαη γεληθφηεξα φιν ην πιηθφ πνπ θξίζεθε 

θαηάιιειν θαη αλαγθαίν γηα ηελ νιφπιεπξε παξνπζίαζε ηεο ελφηεηάο καο.  

 

Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ: 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα πεξηβάιινλ. 

Καηαζθεπάζηεθαλ νη ππεξζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζειίδσλ, αιιά θαη νη ππεξζπλδέζεηο κε 

θείκελα, videos, εηθφλεο θαη ήρνπο. 

 

2) Λογιζμικά πακέηα πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην καηαζκεςή ηηρ ιζηοζελίδαρ: 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο καο, αιιά θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηγξακκαηηθά ηα παξαθάησ ινγηζκηθά παθέηα: 

 

 

 

Microsoft Front Page (ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ) 

Microsoft Windows Movie Maker (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο video) 

Ulead Gif Animator (ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο θηλνχκελσλ εηθφλσλ) 

Gimp 2 (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλαο) 

Εσγξαθηθή ησλ Windows (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλαο) 

Cool Edit Pro (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ήρνπ) 

Format Factory (πξφγξακκα κεηαηξνπήο αξρείσλ ήρνπ, video θαη    

εηθφλαο) 

Ζρνγξάθεζε ησλ Windows (ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο ήρνπ) 

Hyper Cam 2 (Πξφγξακκα βηληενζθφπεζεο ηεο νζφλεο ηνπ Ζ/Τ) 
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3) Πεπιγπαθή ηηρ εκπαιδεςηικήρ εθαπμογήρ 

3.1) Γενικά: 

Ζ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή «Μεραληθή ησλ ξεπζηψλ» είλαη έλαο ηζηνρψξνο, δειαδή κία 

ζπιινγή απφ ηζηνζειίδεο, εηθφλεο, videos, animations, ήρν θαη άιια ςεθηαθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία θηινμελνχληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή (domain) ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. πσο αλαθέξζεθε 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, φζν πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ηφζν θαιχηεξα θαη κνληκφηεξα απνηειέζκαηα έρνπκε. Γηα ην ιφγν απηφ, 

πξνζπαζήζακε λα ελζσκαηψζνπκε ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο καο πνιιαπιά κέζα, 

δειαδή πξφθεηηαη γηα κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή. Απηά είλαη, άιισζηε, πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. θνπφο είλαη ε εθαξκνγή απηή λα δηεπθνιχλεη, 

λα παξσζεί ηνλ καζεηή λα αιιειεπηδξά κε ηηο πιεξνθνξίεο, λα παξαηεξεί, λα εξκελεχεη, 

λα πινεγείηαη θαηά βνχιεζε, λα αλαθαιχςεη ζηαδηαθά κφλνο ηνπ, λα δηαβάζεη, λα αθνχζεη 

ην θείκελν ερνγξαθεκέλν, λα παξαθνινπζήζεη videos θαη animations, λα δεη πεηξάκαηα 

βηληενζθνπεκέλα θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηα πξαγκαηνπνηήζεη έπεηηα ν ίδηνο, λα δηαβάζεη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηζηνξηθά πξφζσπα, λα ιχζεη αζθήζεηο. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ κε πνιιαπιφ ηξφπν επειπηζηνχκε λα θάλεη ηε κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα, 

πην δηαζθεδαζηηθή, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα αιιά θαη ε δηάξθεηα ηεο πξνζνρήο ηνπ 

ρξήζηε.  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε ζπλνπηηθά ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

α) Σο κείμενο. Σν γξαπηφ θείκελν είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Έγηλε πξνζπάζεηα ηα θείκελα ηεο εθαξκνγήο λα είλαη γξακκέλα ζε απιή θαη 

θαηαλνεηή γιψζζα (απεπζχλεηαη άιισζηε ζε παηδηά 11-14 ρξνλψλ), κε θαηάιιειν κέγεζνο 

γξακκαηνζεηξάο, δηαζηεκάησλ θαη δηάζηηρνπ. Δπίζεο επηρεηξήζακε ηελ αληίζεζε 

ρξσκάησλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάγλσζε, ρσξίο λα θνπξάδεη ηνλ ρξήζηε. Απνθχγακε 

ηνλ ηνληζκφ ιέμεσλ ή θξάζεσλ κε ππνγξακκίζεηο (κηα θαη απηή ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ππεξζπλδέζεηο θαη κπνξεί λα κπέξδεπαλ ηνλ ρξήζηε), ή θαη κε θπιηφκελα θείκελα ή 

αλαιακπέο / αλαβνζβήκαηα, δηφηη, ζχκθσλα κε ηνλ παληηδάθε (2010), παξά ηελ 

ειθπζηηθφηεηα θαη ηνλ εληππσζηαζκφ πνπ πξνθαινχλ, θαίλεηαη φηη απνζπνχλ ηελ πξνζνρή 

ηνπ καζεηή απφ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Ο ίδηνο, ζηεξηδφκελνο ζε ζρεηηθέο έξεπλεο, 

εμεγεί πσο φηαλ ε έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κε ρσξάεη ζε κία νζφλε θαη 

απαηηείηαη ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ξάβδνπο θχιηζεο γηα λα θπιά ην θείκελν ζηελ 

νζφλε πάλσ – θάησ ή δεμηά – αξηζηεξά, ζπρλά νη καζεηέο έρνπλ ηελ εληχπσζε πσο ην 
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θείκελν πνπ αθνινπζεί δελ είλαη ην ίδην ζεκαληηθφ κε απηφ πνπ ήδε ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη 

έηζη πνιιέο θνξέο ην αγλννχλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, έγηλε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ ηέηνηα 

θείκελα, εθηφο θη αλ ε ξνή ηνπ θεηκέλνπ δελ ην επέηξεπε. Αλη’ απηνχ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ην θείκελν ήηαλ κεγάιεο έθηαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ησλ δηαδνρηθψλ νζνλψλ, 

δειαδή ε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ ζε άιιε ζειίδα.  

β) Οι εικόνερ. Ήδε απφ ην 1658 ν Comenius ηφληζε ηελ αμία ηεο εηθφλαο ζην θείκελν. Ζ 

εηθφλα κπνξεί λα απμήζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία 

ηεο κλήκεο θαη λα δψζεη επηπιένλ θίλεηξα  ζηνλ καζεηή λα αζρνιεζεί  κε ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν. Βνεζά, επίζεο, ηνλ καζεηή λα πξνζιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο εμαηνκηθεπκέλα, 

φπσο απηφο ηηο έρεη αλάγθε, θαη λα δνκήζεη ηηο θαηάιιειεο ιεθηηθέο θαη νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο (παληηδάθεο, 2010). Έηζη, ζηελ εθαξκνγή καο εληάμακε πνιιέο εηθφλεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηαδφηαλ λα ηνληζηεί ε ιεπηνκέξεηα θαη ν ξεαιηζκφο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσηνγξαθίεο. Δλψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είρε ζεκαζία ε 

ιεπηνκέξεηα, αιιά ήηαλ ζεκαληηθφηεξν λα πξνζέμεη ν καζεηήο άιιεο πιεξνθνξίεο, 

ρξεζηκνπνηήζακε εηθφλεο. ηαλ ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε έλα γλψξηζκα / ραξαθηεξηζηηθφ 

ή λα ηνλίζνπκε θάηη ζπγθεθξηκέλν, ζπρλά θαηαζθεπάδακε θηλνχκελεο εηθφλεο (animations) 

γηα λα ηξαβήμνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Δίλαη έλαο ειθπζηηθφο 

ηξφπνο εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε δπλακηθφ ηξφπν. 

γ) Ο ήσορ. Σν θείκελν θαη ε εηθφλα πξνζιακβάλνληαη κε ηελ φξαζε, ελψ ν ήρνο εκπιέθεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο. Πνιιά παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα 

αθνχγνληαο έλα θείκελν, παξά δηαβάδνληάο ην. Γηα ην ιφγν απηφ φια ηα θείκελα 

ερνγξαθήζεθαλ κε ηε ρξήζε θπζηθήο θσλήο. Ο ήρνο πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή 

θη επίζεο ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνχζεη θαη λα μαλαθνχζεη ηελ πιεξνθνξία φζεο 

θνξέο ζέιεη ή έρεη αλάγθε. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα αξρείν ήρνπ, αλνίγεη έλα 

παξάζπξν δηαιφγνπ, φπνπ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηε ξνή (δηαθνπή θαη παχζε) 

θαη ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ. 

Γχν είδε ήρσλ (έλαο ραξνχκελνο θη έλαο «δπζάξεζηνο») ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζηηο 

εξσηήζεηο εκπέδσζεο ηεο εθαξκνγήο, αλάινγα κε ην αλ ε απάληεζε πνπ έδσζε ν 

ρξήζηεο ζηελ ηηζέκελε εξψηεζε ήηαλ ζσζηή ή ιάζνο, σο κέξνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. 

Σέινο, ήρνο, κε ηε κνξθή κνπζηθήο, ζπλνδεχεη ηηο ηξεηο αξρηθέο ζειίδεο ησλ βαζηθψλ 

θεθαιαίσλ ηεο εθαξκνγήο καο, κε ζθνπφ λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα επραξηζηήζνπλ ηνλ 

ρξήζηε φζε ψξα παξαθνινπζεί ηηο θηλνχκελεο εηθφλεο θαη κέρξη λα αλαδηπισζεί ην κελνχ 

κε ηηο πεξαηηέξσ επηινγέο.   
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δ) Σα videos. Αξθεηά είλαη θαη ηα videos πνπ εληάρζεθαλ ζηελ εθαξκνγή. Απηά είλαη δχν 

εηδψλ. Καηαξρήλ ππάξρνπλ videos πνπ βξέζεθαλ ζην δηαδίθηπν θαη δίλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ θάζε θνξά εμεηάδεηαη. Μεξηθά απφ απηά, 

κάιηζηα, είλαη ζε κνξθή θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, θάηη πνπ αξέζεη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά θαη είλαη 

κέζα ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. ια ηα videos είλαη είηε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, είηε 

κεηαγισηηηζκέλα, είηε πξνζζέζακε ειιεληθνχο ππφηηηινπο. Σν δεχηεξν είδνο video είλαη ηα 

πεηξάκαηα. Απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εκάο, βηληενζθνπήζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ κε 

ην Windows Movie Maker, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνζζέζνπκε ζε απηά θείκελν (ζθνπφο 

ηνπ πεηξάκαηνο, εμήγεζε ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ θ.ά.), θσηνγξαθίεο (ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη  γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο), ήρνο θαη κνπζηθή ππφθξνπζε. Με ηα 

videos ν καζεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο φζεο 

θνξέο ζέιεη, ζηνλ ρξφλν πνπ ζέιεη, άκεζα θαη θαζαξά, θαζψο θαη λα επεμεξγάδεηαη ηελ 

πιεξνθνξία θαη λα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα ζεκεία πνπ ν ίδηνο έρεη αλάγθε 

(παληηδάθεο, 2010). 

                           

 

Θέινληαο λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα πνηα ζεσξία κάζεζεο αληηθαηνπηξίδεη ε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ζα ιέγακε πσο εκπεξηέρεη ζηνηρεία δηαθφξσλ ζεσξηψλ θαη φρη 

κφλν κίαο ζπγθεθξηκέλεο. Άιισζηε, ζηελ πξάμε νη αζρνινχκελνη κε ην ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαζνδεγνχληαη ζπρλά απφ πξνζσπηθέο ηνπο ζεσξίεο, ζηηο 

νπνίεο ελππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαίλεηαη φκσο λα ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά. Τπάξρεη κάιινλ έλα «θαηψθιη πνιππινθφηεηαο», πέξα απφ ην νπνίν 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα παξακείλεη θάπνηνο απζηεξά πξνζεισκέλνο ζε ζεσξεηηθνχο 

Κείμενο

Εικόνες

AnimationsVideos

Ήχος
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θαλφλεο, φηαλ νη πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ απαηηνχλ ζπλερψο ηελ πξαθηηθή 

δνθηκαζία ησλ ζεσξηψλ (Κεθέο, 2011). 

Γηα παξάδεηγκα, ν θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε δφκεζε ηεο χιεο ζε θεθάιαηα, απηά ζε ελφηεηεο 

θαη απηέο πάιη ζε ππν-ελφηεηεο, θαζψο επίζεο νη εξσηήζεηο εκπέδσζεο ηεο εθαξκνγήο, νη 

νπνίεο είλαη ζσζηνχ/ιάζνπο θαη πνιιαπιψλ επηινγψλ, αιιά θαη ν ήρνο θαη νη εηθφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηβξάβεπζε ή απνδνθηκαζία ζαλ αλαηξνθνδφηεζε, απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ.  

ηνηρεία ηεο γλσζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο είλαη ε απηνλνκία, κε ηελ νπνία κπνξεί λα θηλεζεί 

ν καζεηήο ζηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή θαη φπνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κφλν 

ζπληνληζηηθφο θαη βνεζεηηθφο. Οπζηαζηηθά, ν ρξήζηεο αλαθαιχπηεη κφλνο ηνπ ηε γλψζε. 

Δπίζεο, ιείπεη ε γξακκηθή αθνινπζία ηεο χιεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί θαηά 

βνχιεζε ζε φπνηα ελφηεηα θαη ζε φπνηα ππν-ελφηεηα επηζπκεί, αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη πνιπκέζα ζπκίδεη 

ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ. πσο επίζεο ε πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

πεηξακάησλ απφ ηνπο καζεηέο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή, αθνχ ν θνλζηξνπθηηβηζκφο ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε απζεληηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο 

έξρνληαη αληηκέησπνη  κε πξνβιήκαηα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή, ψζηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ λα κελ θαληάδνπλ σο θάηη μέλν.  

 

ηαλ εηζάγνπκε ην dvd ζηνλ ππνινγηζηή καο, ε εθαξκνγή αξρίδεη λα εθηειείηαη 

απηφκαηα. ε πεξίπησζε πνπ δε ζπκβεί απηφ, πξέπεη λα κπνχκε κέζα ζηνλ θάθειν «Ο 

ππνινγηζηήο κνπ», λα επηιέμνπκε θαη λα αλνίμνπκε ην dvd-rom θαη απφ εθεί ην αξρείν  

«index.htm». 
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3.2) Αναλςηική παποςζίαζη: 

Ζ εθαξκνγή καο απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά θεθάιαηα: Σε κεραληθή ησλ ξεπζηψλ, ηα 

πγξά θαη ηα αέξηα. Κάζε έλα απφ απηά ηα θεθάιαηα έρεη ηε δηθή ηνπ αξρηθή ζειίδα θαη ηηο 

δηθέο ηνπ ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 1: Τα ηξία βαζηθά θεθάιαηα, νη αξρηθέο ηνπο ζειίδεο θαη νη ελόηεηέο ηνπο 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΣΩΝ ΡΔΤΣΩΝ 

ΤΓΡΑ ΑΔΡΙΑ 

 Ση είλαη ε κεραληθή ησλ 
ξεπζηψλ θαη κε ηη 
αζρνιείηαη; 

 

 Ση είλαη ηα ξεπζηά; Οη 
θαηαζηάζεηο ηεο χιεο. 

 

 Video βνήζεηαο 
πινήγεζεο 

 

 Βαζηθφ ιεμηιφγην 
 

 Βηβιηνγξαθία / Πεγέο 
 

 Μεηάβαζε ζηα πγξά 
 

 Μεηάβαζε ζηα αέξηα 

 Τδξνζηαηηθή πίεζε 
 

 Άλσζε 
 

 Αξρή ηνπ Αξρηκήδε 
 

 Δπηθαλεηαθή ηάζε 
 

 Αξρή ηνπ Pascal 
 

 πγθνηλσλνχληα δνρεία 
 

 Ππθλφηεηα 
 

 Ημψδεο πγξψλ 
 

 Πιεχζε-Αηψξεζε-Βχζηζε 
 

 Αξρή ηνπ Bernoulli 
 

 Σξηρνεηδέο θαηλφκελν 
 

 Ζ ζεκαζία ηνπ λεξνχ ζηε 
δσή ηνπ αλζξψπνπ 

 Αέξηα θαη ηδαληθά αέξηα 
 

 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 
 

 Άλσζε ζηα αέξηα 
 

 Αξρή ηνπ Αξρηκήδε 
 

 Ο λφκνο ηνπ Boyle 
 

 Ζ αξρή ηνπ Bernoulli 
 

 Ζ αηκφζθαηξα ηεο γεο 
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α) Σο κεθάλαιο «Μησανική ηων πεςζηών» 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 2: Η αξρηθή ζειίδα ηνπ θεθαιαίνπ ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηώλ 
 

Ξεθηλψληαο ηελ εθαξκνγή, εκθαλίδεηαη ε πξψηε απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο αξρηθέο ζειίδεο, 

απηή ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία θηλνχκελε εηθφλα, έλα βηβιίν πνπ 

αλνίγεη ζηγά ζηγά θαη καο απνθαιχπηεη ηελ πξψηε ηνπ ζειίδα, κε κνπζηθή ππφθξνπζε, ε 

νπνία θαισζνξίδεη ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ πιεξνθνξεί γηα ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο.  

Σνλ ζπκβνπιεχεη, επίζεο, λα παξαθνινπζήζεη ην video 

βνήζεηαο πινήγεζεο, ην νπνίν ζα ηνλ θαηαηνπίζεη ζηε δνκή 

θαη ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Σν θεθάιαην απηφ έρεη δχν ελφηεηεο:  

1) Ση είλαη ε κεραληθή ησλ ξεπζηψλ θαη κε ηη αζρνιείηαη; 

2) Ση είλαη ηα ξεπζηά; Οη θαηαζηάζεηο ηεο χιεο. 

 
Δπίζεο απφ απηφ ην ζεκείν ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη κε ην 

θεθάιαην «ΤΓΡΑ» ή κε ην θεθάιαην «ΑΔΡΗΑ», παηψληαο πάλσ ζηνλ αληίζηνηρν 

ππεξζχλδεζκν 

Παηψληαο ζην εηθνλίδην ηεο δηπιαλήο εηθφλαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

κειεηήζεη ην βαζηθφ ιεμηιφγην, φπνπ ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα ζπλαληήζεη κέζα ζηελ εθαξκνγή καο. 

Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ζχληνκνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ. 

ην ζεκείν απηφ ππάξρεη επίζεο ε βηβιηνγξαθία, βηβιία, ηζηνζειίδεο θαη 

videos, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 
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β) Σο κεθάλαιο «Τγπά»: 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην θεθάιαην «Τγξά», ηφηε αλνίγεη ε αληίζηνηρε αξρηθή ζειίδα πνπ 

θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 3: Η αξρηθή ζειίδα ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πγξώλ 

Καη ζε απηή ηελ αξρηθή ζειίδα βιέπνπκε κία θηλνχκελε εηθφλα, ε νπνία ζπλνδεχεηαη 

απφ κνπζηθή ππφθξνπζε. Πξφθεηηαη γηα έλα ξνιφη, κφλν πνπ ζηε ζέζε ησλ αξηζκψλ 

βξίζθνληαη νη δψδεθα ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ. Απηέο είλαη νη εμήο: 

1) Ζ πδξνζηαηηθή πίεζε      7) Ζ ππθλφηεηα 
2) Ζ άλσζε        8) Σν ημψδεο ησλ πγξψλ 
3) Ζ αξρή ηνπ Αξρηκήδε      9) Ζ πιεχζε / ε αηψξεζε / ε βχζηζε 
4) Ζ επηθαλεηαθή ηάζε     10) Ζ αξρή ηνπ Bernoulli 
5) Ζ αξρή ηνπ Pascal     11) Σν ηξηρνεηδέο θαηλφκελν 
6) Σα ζπγθνηλσλνχληα δνρεία    12) Ζ ζεκαζία ηνπ λεξνχ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ 
 

Παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν κίαο ελφηεηαο, αλνίγεη ε αληίζηνηρε ηζηνζειίδα. 

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ησλ πγξψλ ππάξρεη έλα κελνχ κε δηάθνξεο 

επηινγέο. Αο ηηο δνχκε κία κία: 

Σν δηπιαλφ εηθνλίδην δειψλεη ηνλ ράξηε πινήγεζεο. Ζ χπαξμή ηνπ θξίλεηαη 

ζεκαληηθή, δηφηη βνεζά ηνλ ρξήζηε λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηε ζέζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηελ εθαξκνγή, αιιά θαη λα πξνρσξά κε 

επθνιία ζε φπνην ζεκείν απηφο επηζπκεί.  
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ηελ εηθφλα 4 θαίλεηαη έλα ηκήκα ηνπ ράξηε. ια ηα θεθάιαηα, νη ελφηεηεο θαη νη 

ππνελφηεηεο είλαη ππεξζχλδεζκνη θαη παηψληαο πάλσ ηνπο, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ 

αληίζηνηρν ζεκείν ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

 

                                                   

                                                   

Εηθόλα 4: Τκήκα ηνπ ράξηε πινήγεζεο 

 

Σα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη βηληενζθνπήζεθαλ, ππάξρνπλ 

δηάζπαξηα ζε φιν ην θεθάιαην ησλ πγξψλ. Σαμηλνκήζεθαλ, δειαδή, θαη 

θάζε ελφηεηα πεξηέρεη ηα δηθά ηεο πεηξάκαηα. Παηψληαο, φκσο, ζην δηπιαλφ 

εηθνλίδην, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζε κία ηζηνζειίδα (βι. εηθφλα 5), φπνπ 

βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα φια ηα πεηξάκαηα ηνπ θεθαιαίνπ. Απηφ ηνλ 

δηεπθνιχλεη ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα αζρνιεζεί κφλν κε ηα πεηξάκαηα.  

 

 

 

 

Εηθόλα 5: Όια ηα πεηξάκαηα ησλ πγξώλ ζπγθεληξσκέλα ζε κία ζειίδα 

 

Με ην ίδην ζθεπηηθφ, φηη δειαδή ν ρξήζηεο θάπνηα ζηηγκή ίζσο λα ζειήζεη 

λα αζρνιεζεί κφλν κε ηηο εξσηήζεηο εκπέδσζεο φινπ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 

πγξψλ, δεκηνπξγήζεθε ν δηπιαλφο ππεξζχλδεζκνο, ν νπνίνο νδεγεί ζηε 

ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6: 
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Εηθόλα 6: Όιεο νη εξσηήζεηο εκπέδσζεο ησλ πγξώλ ζπγθεληξσκέλεο 

Δδψ ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη εξσηήζεηο εκπέδσζεο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πγξψλ, 

αλά ελφηεηα. Έηζη ν ρξήζηεο δε ρξεηάδεηαη λα ηηο αλαδεηά κπαίλνληαο ζε θάζε ελφηεηα 

μερσξηζηά. 

 

Παξφκνηα, παηψληαο πάλσ ζην δηπιαλφ εηθνλίδην ηεο θιαθέηαο, ν ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη εχθνια θαη γξήγνξα φια ηα videos 

θαη animations πνπ ππάξρνπλ ζην θεθάιαην ησλ πγξψλ (βι. εηθφλα 7). 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 7: Όια ηα videos θαη animations ησλ πγξώλ ζπγθεληξσκέλα 

 

Παηψληαο ην δηπιαλφ, πνξηνθαιί βέινο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εγθαηαιείςεη 

ην θεθάιαην ησλ πγξψλ θαη λα επηζηξέςεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο κεραληθήο 

ησλ ξεπζηψλ. 
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Αο δνχκε ηψξα ηηο ελφηεηεο. Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη π.ρ. ηελ ελφηεηα «Τδξνζηαηηθή 

πίεζε», ηφηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ πεξηβάιινλ: 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 8: Η αξρηθή ζειίδα ηεο ελόηεηαο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο 

Ζ νζφλε είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξία ηκήκαηα. ην πάλσ κέξνο βιέπνπκε έλα θπιηφκελν 

θείκελν, ην νπνίν καο ελεκεξψλεη ζε πνηα ελφηεηα βξηζθφκαζηε. ην αξηζηεξφ κέξνο 

ππάξρεη έλα κελνχ θαη ζην θχξην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο 

Ζ αξρηθή ζειίδα: Χο εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπκε απφ 

ηελ εκπεηξία καο πφζν ζεκαληηθή είλαη ζηελ πνξεία 

ηεο δηδαζθαιίαο καο ε αθφξκεζε. Γίλεηαη πάληνηε 

ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα 

απνζπάζνπκε ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ καο. Έηζη θαηαθέξλνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηα θίλεηξα κάζεζεο θαη 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηα παηδηά. 

Κξίζεθε, ινηπφλ, ρξήζηκν, ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο θάζε ελφηεηαο λα παξνπζηάδεηαη έλα 

παξάδεηγκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ παηδηψλ, θάηη κε ην νπνίν ζίγνπξα ζα έρνπλ έξζεη 

αληηκέησπα θάπνηα ζηηγκή, ψζηε λα ζέινπλ λα κάζνπλ πψο εμεγείηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν. Έηζη, ε Φπζηθή αξρίδεη λα έρεη δηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, λα ζρεηίδεηαη 

κε ηηο  εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη λα κε ζεσξείηαη κφλν απνκλεκφλεπζε αθεξεκέλσλ 

ελλνηψλ θαη ιχζε καζεκαηηθψλ ηχπσλ. Αλ ζέιεη ν ρξήζηεο λα 

επηζηξέςεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζε απηή 

ηε ζειίδα, αξθεί λα επηιέμεη ζην κελνχ αξηζηεξά ην εμήο: 
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Αο δνχκε θαη ηηο ππφινηπεο επηινγέο ηνπ κελνχ πνπ ππάξρεη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο 

νζφλεο. Σν κελνχ απηφ αλαθέξεηαη πάληνηε ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη… 

 

 … αλ ζέιεη λα δεη ηελ αξρηθή ζειίδα. 

 … αλ ζέιεη λα δηαβάζεη ζεσξία θαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο. 

 … αλ ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη βηληενζθνπεκέλα πεηξάκαηα. 

 

 … αλ ζέιεη λα δηαβάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηζηνξηθά πξφζσπα  
   πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. 
 

 … αλ ζέιεη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο εκπέδσζεο. 
 
 … αλ ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ πγξψλ. 
 

 … αλ ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο κεραληθήο  
   ησλ ξεπζηψλ. 

 

Αο δνχκε ηηο επηινγέο κία κία: 

Δδψ παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα: γεληθέο πιεξνθνξίεο, ν καζεκαηηθφο ηχπνο, ηα 

φξγαλα κέηξεζεο, δηάθνξεο ηζηνξηθέο αλαθαιχςεηο θαη 

εθεπξέζεηο, ε ζρέζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ 

(π.ρ. πδξνζηαηηθή πίεζε θαη θαηαδχζεηο, πδξνζηαηηθή πίεζε θαη αλζξψπηλνο νξγαληζκφο) 

θ.ά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο εκπινπηίδνληαη κε εηθφλεο, animations, videos θαη γξαθήκαηα.  

ηελ παξαθάησ εηθφλα  θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο ζεσξίαο γηα ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε: 
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Δδψ ππάξρνπλ βηληενζθνπεκέλα πεηξάκαηα. θνπφο είλαη, 

αθνχ πξψηα ηα παξαθνινπζήζεη ν ρξήζηεο ζε κνξθή video, 

λα πξνζπαζήζεη λα ηα εθηειέζεη θαη ν ίδηνο.  Αλαθέξακε ήδε 

πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ πεηξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο, αθνχ εκπιέθεη 

ηνλ καζεηή ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σα πεηξάκαηα δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλν εξγαζηήξην Φπζηθήο, αιιά ζηνλ νηθείν ρψξν καο θαη κε απιά πιηθά, 

αθξηβψο γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο φηη ζα είλαη εχθνιν λα γίλνπλ θη απφ απηνχο. 

Διάρηζηα είλαη ηα πεηξάκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ππήξρε αλάγθε απφ 

εμεηδηθεπκέλα φξγαλα θαη εξγαιεία. 

ε φια ηα πεηξάκαηα ππάξρεη ζηελ αξρή ν ζθνπφο ηνπ πεηξάκαηνο, έπεηηα αλαιπηηθά ηα 

πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εθηειεζηεί, ζαθείο νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ θαη ζην ηέινο 

ε εμήγεζε. ια ηα παξαπάλσ είλαη θαη ερνγξαθεκέλα.   

Δπηιέγνληαο, ινηπφλ, ηα πεηξάκαηα εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ζειίδα: 

 

Δδψ ππάξρνπλ, φπσο βιέπνπκε, ηέζζεξα πεηξάκαηα. Παηψληαο πάλσ ζηελ εηθφλα ηνπ 

πεηξάκαηνο πνπ ζέινπκε λα παξαθνινπζήζνπκε, μεθηλά ην αληίζηνηρν video. 

 

Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά ηζηνξηθά πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε απηή, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη πιεξνθνξίεο γηα απηά, παηψληαο   

πάλσ ζην δηπιαλφ εηθνλίδην. 
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Blaise Pascal: 

 

 

Οη εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη ην 

βαζκφ πνπ θαηαλφεζε ηελ χιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, δε 

ζα κπνξνχζαλ βέβαηα λα είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Έηζη, έρνπλ ηε 

κνξθή πνιιαπιήο επηινγήο ή ζσζηνχ/ιάζνπο. ηαλ ε απάληεζε πνπ δίλεη ν ρξήζηεο είλαη 

ζσζηή, δίλεηαη κία επηβξάβεπζε, εκθαλίδεηαη κία ραξνχκελε «θαηζνχια / smiley» θαη 

αθνχγεηαη έλαο επράξηζηνο ήρνο. Σφηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλερίζεη ζηελ επφκελε 

εξψηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε είλαη ιάζνο, ε «θαηζνχια» εκθαλίδεηαη 

δπζαξεζηεκέλε, ν ήρνο πνπ αθνχγεηαη είλαη θάπσο δπζάξεζηνο θαη ν ρξήζηεο πξνηξέπεηαη 

λα μαλαδνθηκάζεη. πρλά ππάξρεη θαη έλα ζρφιην ή κία επεμήγεζε. Ο ρξήζηεο δελ είλαη 

αλάγθε λα νινθιεξψζεη φιν ηνλ θχθιν ησλ εξσηήζεσλ, αιιά κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

ηηο εγθαηαιείςεη. 
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Με ηηο δχν ηειεπηαίεο επηινγέο ηνπ κελνχ, ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα επηζηξέςεη είηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ πγξψλ, είηε ζηελ 

αξρηθή ζειίδα ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ. 

 

ε φια ηα θείκελα ππάξρεη ην δηπιαλφ εηθνλίδην. Παηψληαο πάλσ ηνπ, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα αθνχζεη ην θείκελν ερνγξαθεκέλν. Σα παηδηά δε καζαίλνπλ 

φια κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηαπηζηψλνληαη θάπνηεο δπλάκεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο, 

νη νπνίεο δειψλνπλ ηνλ ηχπν κάζεζεο πνπ ππεξηεξεί. Έηζη, ην παηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί 

πεξηζζφηεξν ηνλ νπηηθφ ηχπν κάζεζεο, καζαίλεη θπξίσο κέζσ ηεο φξαζεο. Πξνηηκά λα 

δηαβάζεη έλα θείκελν γηα λα ην θαηαλνήζεη. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη παηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηνλ αθνπζηηθφ ηχπν κάζεζεο θαη θαηαλννχλ έλα θείκελν 

θαιχηεξα φηαλ ην αθνχλ. ε απηά απεπζχλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο καο πνπ κφιηο 

αλαθέξακε. 

Δπίζεο, φπνηε ν ρξήζηεο ζπλαληά ηελ θιαθέηα ηεο δηπιαλήο εηθφλαο, ζεκαίλεη 

πσο ππάξρεη θάπνην video ην νπνίν κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη. Αξθεί λα 

παηήζεη πάλσ ζηελ θιαθέηα θαη ην  video ζα μεθηλήζεη.  

 

ιεο νη ππφινηπεο έληεθα ελφηεηεο ησλ πγξψλ έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο δνκή, ην ίδην κελνχ 

θαη ηηο ίδηεο επηινγέο κε απηέο πνπ κφιηο πεξηγξάςακε. Οπφηε δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηηο 

πεξηγξάςνπκε φιεο αλαιπηηθά.  

ηελ εηθφλα 9 βιέπνπκε έλα δείγκα ησλ αξρηθψλ ζειίδσλ ησλ ελνηήησλ ηνπ θεθαιαίνπ 

«Τγξά».  

 

 

 

 

Εηθόλα 9: Δείγκα αξρηθώλ ζειίδσλ ελνηήησλ ησλ πγξώλ 
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γ) Σο κεθάλαιο «Αέπια»: 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην θεθάιαην «Αέξηα», ηφηε αλνίγεη ε παξαθάησ αξρηθή ζειίδα 

ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ: 

 

Εηθόλα 10: Η αξρηθή ζειίδα ηνπ θεθαιαίνπ «Αέξηα» 

 

Πξφθεηηαη γηα κία θηλνχκελε εηθφλα, κε κνπζηθή ππφθξνπζε, ελφο αεξνπιάλνπ, ην νπνίν 

ζην ηέινο παξνπζηάδεη ηηο επηά ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ κέζα ζηα παξάζπξά ηνπ. Απηέο 

είλαη: 

1) Αέξηα θαη ηδαληθά αέξηα 

2) Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε 

3) Ζ άλσζε ζηα αέξηα 

4) Ζ αξρή ηνπ Αξρηκήδε ζηα αέξηα 

5) Ο λφκνο ηνπ Boyle 

6) Ζ αξρή ηνπ Bernoulli 

7) Ζ αηκφζθαηξα ηεο γεο   
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Ζ νκνηφηεηα κε ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πγξψλ είλαη εκθαλήο. Δίλαη θάηη 

πνπ έγηλε ζθφπηκα. Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δνκή ζε θάζε θεθάιαην, αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο 

ελφηεηεο, φπσο ζα δνχκε ιίγν παξαθάησ, ν ρξήζηεο απνθηά πνιχ γξήγνξα εμνηθείσζε κε 

ηελ πινήγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δελ αλαιψλεηαη ζε ρξνλνβφξεο αλαδεηήζεηο. 

 

 

 

Έηζη, θαη νη επηινγέο ηνπ κελνχ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ηεο 

αξρηθήο ζειίδαο είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ θεθαιαίνπ «Τγξά».  

Τπάξρεη ν ράξηεο πινήγεζεο, ππάξρνπλ φια ηα πεηξάκαηα ηνπ 

θεθαιαίνπ «Αέξηα» ζπγθεληξσκέλα, ην ίδην θαη νη εξσηήζεηο εκπέδσζεο, 

ηα videos θαη ηα animations. Καη θπζηθά ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηελ 

αξρηθή ζειίδα ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ. 

 

 

Ζ δνκή ησλ ελνηήησλ είλαη επίζεο ε ίδηα κε απηή ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πγξψλ. ηελ 

παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ελφηεηαο «Αηκνζθαηξηθή 

πίεζε»: 

 

Εηθόλα 11: Η αξρηθή ζειίδα ηεο ελόηεηαο «Αηκνζθαηξηθή πίεζε» 
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Σν κελνχ ησλ ελνηήησλ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο έρεη ηηο 

ίδηεο επηινγέο κε απηφ πνπ πεξηγξάςακε ζην θεθάιαην «Τγξά». 

Γελ είλαη ζεκηηφ λα πξέπεη ν ρξήζηεο λα αλαδεηά ζε θάζε 

θεθάιαην ή ελφηεηα δηαθνξεηηθφ ηξφπν πινήγεζεο θαη λα 

κπεξδεχεηαη. Αληίζεηα, ε κεραληθή – απφ έλα ζεκείν θαη κεηά – 

επηινγή θαη πινήγεζε βνεζά ζην λα επηθεληξψλεηαη ζηα 

πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίεο. 

θνπφο ηνπ κελνχ είλαη απιά λα ππνδεηθλχεη ζηνλ ρξήζηε ηηο 

ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη, θαηαλνψληαο εχθνια ζε πνηα 

ελέξγεηα ή δηαδηθαζία νδεγνχλ.  

 

 

 

4) Πεπιοπιζμοί καηά ηην ςλοποίηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ εθαπμογήρ 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κίαο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο απνηειεί έλα αξθεηά 

δχζθνιν θαη πεξίπινθν εγρείξεκα. χκθσλα κε ηνπο Παλαγησηαθφπνπιν, Πηεξξαθέα θαη 

Πηληέια (2003) πξφθεηηαη γηα κηα καθξφρξνλε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία πξέπεη 

λα εκπιέθνληαη πνιιά άηνκα: Ο ζπληνληζηήο, ν ππεχζπλνο παξαγσγήο, νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ, νκάδα εηδηθψλ ζηε δηδαθηηθή θαη ζηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ηνπ ζέκαηνο 

πνπ ζα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή, νκάδα αλαιπηψλ-πξνγξακκαηηζηψλ, 

νκάδα εξγνλφκσλ ινγηζκηθνχ, νκάδα ππνζηήξημεο ήρνπ θαη κνπζηθήο, νκάδα ππνζηήξημεο 

εηθφλαο-γξαθηθψλ-βίληεν θαη νκάδα ζελαξηνγξάθσλ θαη δηνξζσηψλ-επηκειεηψλ.  

Ζ παξνχζα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή, σζηφζν, απνηειεί πξνζπάζεηα ελφο αηφκνπ. Δίλαη 

θπζηθφ ην απνηέιεζκα λα κελ πξνζεγγίδεη έλα παξφκνην ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ εηδηθνχο, φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Χζηφζν, κειεηήζεθαλ αξθεηά ζπγγξάκκαηα 

γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη έγηλε πξνζπάζεηα ε 

εθαξκνγή λα ζηεξίδεηαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζε απηέο.  

 

Έλα δεχηεξν πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη ην πιηθφ γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ησλ αεξίσλ, ζε αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν ησλ πγξψλ, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα πινχζην ζηε 

βηβιηνγξαθία. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα πεηξάκαηα (κε εμαίξεζε ηελ ελφηεηα ηεο 
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αηκνζθαηξηθήο πίεζεο), δε βξέζεθε αξθεηφ πιηθφ, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη κία 

αλνκνηνκνξθία ζηελ πνηθηιία θαη ζηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πγξψλ θαη αεξίσλ.  

Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζεί ην ζέκα ηεο ηερλνγλσζίαο. Αξθεηά απφ ηα 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο, δελ ήηαλ 

γλσζηά ζηελ ππνθαηλφκελε. Σα πξνγξάκκαηα απαηηνχλ ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο. 

Έηζη, κεξηθέο θνξέο αλαγθάζηεθε λα κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν 

κέξνο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξφλνο ίζσο λα είλαη θαη ην 

πνιπηηκφηεξν εξγαιείν πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαλείο, πξνθεηκέλνπ λα 

αζρνιεζεί κε ηελ πινπνίεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο.  

Σέινο, απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθή καο 

εθαξκνγή ίζσο λα κελ είλαη πνιχ «αλνηρηή» θαη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο λα κελ είλαη 

πνιχ κεγάινο.  
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ΜΔΡΟ Γ:  ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΛΤΜΔΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

1)  κοπόρ ηηρ έπεςναρ 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Πξαγκαηνπνηήζεθε κία κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα, ε νπνία 

ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα 

αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο, βαζηζκέλε ζε αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ κηα έγθπξε 

αμηνιφγεζε θαη ηθαλή λα εμάγεη γεληθεχζηκα ζπκπεξάζκαηα. Μπνξνχκε, φκσο, λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη πξφθεηηαη γηα έλα πξψην, δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα εγρείξεκα, κε θχξην 

ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηδξάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ ρξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ 

πνπ ε εθπαηδεπηηθή καο εθαξκνγή… 

… θαιχπηεη επαξθψο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη. 

… ζεσξείηαη ειθπζηηθή, ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε ζηε ρξήζε ηεο. 

… είλαη εχθνινο ν ηξφπνο πινήγεζεο θαη ε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο. 

… ζρεδηάζηεθε ζσζηά, αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πνιπκέζσλ. 

 

2)  Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

2.1)  Σο δείγμα 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 30 θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην Ρέζπκλν.  

2.2)  Αλληλεπίδπαζη με ηην πολςμεζική εθαπμογή 

Οη ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνηηεηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο εκέξεο ζην 

Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απηφ έγηλε γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ψζηε 

θάζε θνηηεηήο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ δηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Οη δχν νκάδεο θνηηεηψλ 

δεκηνπξγήζεθαλ ηπραία, αλάινγα κε ηελ εκέξα πνπ επηζπκνχζαλ νη ίδηνη. 

Ζ ζπλάληεζε μεθίλεζε κε ηελ πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο, κε 

πνιχ ζχληνκν, σζηφζν, ηξφπν. Κη απηφ επεηδή ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ν 

ρξήζηεο ζα θαηαλνήζεη ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο απφ κφλνο ηνπ, ρσξίο 
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ηδηαίηεξε εμσηεξηθή βνήζεηα. Απηφ θξίζεθε αξθεηά ζεκαληηθφ, κηα θαη ε εθαξκνγή είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε ζε κνξθή ηζηνζειίδαο, αθξηβψο γηα λα κπνξεί κειινληηθά ν θάζε 

ελδηαθεξφκελνο λα αζρνιεζεί κε απηή, ρσξίο λα απαηηνχληαη νδεγίεο ή ζπκβνπιέο απφ 

εμσηεξηθφ παξάγνληα. Γφζεθε, φκσο, ε ζπκβνπιή λα παξαθνινπζήζνπλ αξρηθά ην video 

βνήζεηαο πινήγεζεο, πνπ ππάξρεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα ειεγρζεί ην 

πφζν θαηαηνπηζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ είλαη.  

Οη θνηηεηέο αιιειεπίδξαζαλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα κία ψξα πεξίπνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην. 

2.3)  Σο επωηημαηολόγιο 

Με ζθνπφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηε δνκή, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ εκθάληζε ηεο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο, ζπληάρζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην, θπξίσο κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, αιιά θαη θάπνηεο αλνηρηνχ ηχπνπ.  

Ήηαλ αλψλπκν, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλσλπκία. 

Πεξηειάκβαλε ηξία κέξε: 

 Σν πξψην αλαθεξφηαλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, φπσο θχιν, 

ειηθία, έηνο θνίηεζεο, ηνκέα καζεκάησλ θιπ. 

 Σν δεχηεξν επηθεληξσλφηαλ ζηε ζρέζε ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

 ην ηξίην γηλφηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο.  

 

 

3)  Σα αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

3.1)  Υαπακηηπιζηικά ηος δείγμαηορ: 

Απφ ηνπο 30 θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο νη 19 ήηαλ 

γπλαίθεο θαη 11 άλδξεο (γξάθεκα 1). 

Ζ ειηθία ηνπο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 22 θαη 24 εηψλ. Απφ ηηο 

19 γπλαίθεο, νη 13 θνηηνχζαλ ζην Γ’ έηνο θαη νη 6 ζην 

 Γ’ έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Αληίζηνηρα, 7 άληξεο ήηαλ  

θνηηεηέο ηνπ Γ’ έηνπο θαη 4 ηνπ Γ’ έηνπο (γξάθεκα 2).  

 

Γπάθημα 1 

Γπάθημα 2 
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Γπάθημα 6 

3.2)  Δξοικείωζη ηος δείγμαηορ με ηιρ νέερ ηεσνολογίερ: 

Χο πξνο ηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, φινη νη 

θνηηεηέο είραλ δηθφ ηνπο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (ή laptop), 

θαη κφλν κία θνηηήηξηα δελ είρε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζην 

ζπίηη (γξάθεκα 3).  

Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δήισζε πσο ρξεζηκνπνηνχζε 

ηνλ ππνινγηζηή ηνπο αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα ρσξίο 

ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη θαζεκεξηλά κε ρξήζε δηαδηθηχνπ.  

Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ είρε παξαθνινπζήζεη καζήκαηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ.  

19 θνηηεηέο (14 γπλαίθεο - 5 άλδξεο) είραλ αζρνιεζεί 

θάπνηε κε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ελψ 11 (5 

γπλαίθεο - 6 άλδξεο) φρη (γξάθεκα 4). 

 

 

ρεηηθά κε ηελ άλεζε ρεηξηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, νη απαληήζεηο είραλ σο εμήο: 16 άηνκα 

«Πάξα πνιχ», 9 άηνκα «Πνιχ» θαη 5 άηνκα «Αξθεηά». 

Καλείο δελ απάληεζε «Λίγν» ή «Καζφινπ» (γξάθεκα 

5). 

ηελ εξψηεζε «Πφζν ζπρλά πηζηεχεηε φηη ζα 

ρξεζηκνπνηείηε σο κειινληηθνί δάζθαινη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο;» 11 άηνκα απάληεζαλ «Πάξα πνιχ», 8 

απάληεζαλ «Πνιχ», 7 απάληεζαλ «Αξθεηά» θαη 4 

απάληεζαλ «Λίγν». Ζ απάληεζε «Καζφινπ» δελ 

επηιέρζεθε απφ θαλέλαλ (γξάθεκα 6). 

 

Γπάθημα 3 

Γπάθημα 4 

Γπάθημα 5 
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3.3)  Αξιολόγηζη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο θηλήζεθε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο θαη 

επηκέξνπο θξηηήξηα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην δείγκα απνηειείηαη απφ θνηηεηέο κε κηθξή 

ζρεηηθά δηδαθηηθή εκπεηξία, αιιά θαη ην είδνο ηεο εθαξκνγήο καο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη εμήο 

άμνλεο: 

1)  Αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

2)  Αμηνιφγεζε δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο 

3)  Αμηνιφγεζε ζρεδίαζεο θαη δφκεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

4)  Αμηνιφγεζε δηεπηθάλεηαο ρξήζηε 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηε κειέηε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξνπζηάδνληαη βάζεη ηνπ άμνλα 

ζηνλ νπνίν αληηζηνηρνχλ νη εξσηήζεηο. Γηα θάζε άμνλα εκθαλίδεηαη έλα γξάθεκα κε κία 

ξάβδν γηα θάζε εξψηεκα, φπνπ εκθαλίδεηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ. 

Μέζα ζε θάζε πιαίζην εκθαλίδνληαη νη ηηκέο γηα θαιχηεξε πνζνηηθή θαηαλφεζε. 

 

3.3.1  Αξιολόγηζη διδακηικού πεπιεσομένος 

ρεηηθά κε ηνλ 1ν άμνλα, πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη 

εξσηήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηε ζπκβαηφηεηα, φζν θαη κε ηελ πνζφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Οη εξσηήζεηο θαη νη αληίζηνηρεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ γξάθεκα 7: 
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Γπάθημα 7 

Παξαηεξψληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη εξσηψκελνη έκεηλαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πνιχ έσο πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη. Θεσξνχλ φηη ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν θαιχπηεηαη ζθαηξηθά (27/30), φηη 

παξνπζηάδεηαη κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο (27/30), φηη ν φγθνο ηνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ 

ειηθία ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη (24/30) θαη φηη είλαη ζσζηά νξγαλσκέλν 

(28/30). Οη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ απφ «Αξθεηά» θαη θάησ δελ μεπεξλνχλ ηνπο 2-3 ζε 

θάζε εξψηεζε, παξά κφλν ζηελ ηξίηε, ε νπνία αθνξά ηελ πνζφηεηα θαη ππθλφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίαο, φπνπ θηάλνπλ ηνπο 6, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα 

αλαξσηεζνχκε κήπσο ζε θάπνηεο ελφηεηεο ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ ππεξβνιηθφο. 

ηελ πξναηξεηηθή, αλνηρηή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ κπνξνχζαλ νη εξσηψκελνη 

λα ζρνιηάζνπλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο, 3 θνηηεηέο ζεκείσζαλ φηη δελ 

έρνπλ αξθεηή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ χιε πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί ζην θεθάιαην «Μεραληθή 

ησλ ξεπζηψλ» θαη φηη απάληεζαλ κε θάζε επηθχιαμε. 
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3.3.2  Αξιολόγηζη διδακηικήρ και παιδαγωγικήρ μεθοδολογίαρ 

Με ηνλ 2ν άμνλα γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο 

κεζνδνινγίαο. Οη εξσηήζεηο είλαη ηέζζεξηο θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ γξάθεκα 8: 

ζνλ αθνξά ηνλ 2ν άμνλα αμηνιφγεζεο, πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ είλαη ην πνζνζηφ ζηελ 

πξψηε εξψηεζε, φπνπ 28 ζηνπο 30 εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ην πεξηερφκελν ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ζπλδεδεκέλν κε θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη 

εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ αλνηρηή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαίλεηαη πσο ζε απηφ ζπλέβαιαλ θπξίσο νη αξρηθέο ζειίδεο ηεο θάζε ελφηεηαο.  Δπίζεο, 25 

ζηνπο 30 θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο επηηπγράλεηαη ζχλδεζε βησκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο 

γλψζεο, ηδηαίηεξα κέζσ ησλ πεηξακάησλ, ππνθηλψληαο ηαπηφρξνλα ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ. Οη απαληήζεηο ζηελ ηξίηε εξψηεζε καο πξνβιεκάηηζαλ, δηφηη, αλ θαη ηα πνζνζηά 

ησλ απαληήζεσλ «Πάξα πνιχ» θαη «Πνιχ» δελ είλαη κηθξά (10 θαη 10 άηνκα αληίζηνηρα), 

σζηφζν γηα πξψηε θνξά ππάξρνπλ 7 άηνκα πνπ απάληεζαλ «Αξθεηά» θαη 3 άηνκα «Λίγν». 

Φαίλεηαη πσο ίζσο δελ επηζεκαίλεηαη αξθεηά ε αμία θαη ε ζεκαζία ηνπ πξνο δηδαζθαιία 

Γπάθημα 8 
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αληηθεηκέλνπ. Σέινο, 26 ζηνπο 30 εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη δίλεηαη πάξα πνιχ έσο πνιχ ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη λα καζαίλεη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ, 

εηδηθά, φπσο ζεκεηψζεθε ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο αλνηθηήο εξψηεζεο, κέζσ ησλ 

πεηξακάησλ. 

 

3.3.3  Αξιολόγηζη ζσεδίαζηρ και δόμηζηρ ηος πεπιεσομένος 

Με ηνλ 3ν άμνλα αμηνινγείηαη ε ζρεδίαζε θαη ε δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη δφκεζεο, θαζψο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, κέζα απφ ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαίλνληαη 

ζην γξάθεκα 9: 

 

Ζ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ ζηνλ 3ν άμνλα αμηνιφγεζεο είλαη πνιχ ελζαξξπληηθή, θαζψο 26 

απφ ηνπο 30 ζεσξνχλ πσο ε εθαξκνγή είλαη πάξα πνιχ έσο πνιχ θαηάιιειε γηα αηνκηθή 

ρξήζε απφ θάζε καζεηή, παξέρνληάο ηνπ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πινήγεζεο, αλάινγα κε 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο θαη 25 απφ ηνπο 30 βιέπνπλ ζεηηθά ηε δπλαηφηεηα 

επαλάιεςεο κηαο δηαδξνκήο απφ ηνλ ρξήζηε. Δπίζεο, 24 εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ν 

Γπάθημα 9 
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ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ηελ 

αμηνπνηήζεη επέιηθηα θαη κάιηζηα λα κπνξεί λα επηιέμεη κε πνηα ζεηξά ζα παξνπζηάζεη ηηο 

έλλνηεο (20/30 «Πάξα πνιχ» θαη 10/30 «Πνιχ» αληίζηνηρα). 

ηελ αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε απηνχ ηνπ άμνλα δε δφζεθε θακία απάληεζε. 

 

3.3.4  Αξιολόγηζη διεπιθάνειαρ σπήζηη 

Ο 4νο άμνλαο, πνπ αθνξά ηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε, ζεσξείηαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο. Οη 

εξσηήζεηο ήηαλ αξθεηέο, νπφηε ρσξίζηεθαλ ζε 4 ππν-άμνλεο θαη εθθξάδνπλ: 

4.1)  ηελ πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο: 

ζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη απνθεχγεηαη ε 

ρξήζε εηδηθήο νξνινγίαο θαη ηερληθψλ φξσλ πάξα πνιχ (25/30) θαη πνιχ (3/30), φηη δελ 

απαηηνχληαη πνιχπινθνη ρεηξηζκνί θαη ρξνλνβφξεο πιεθηξνινγήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή 

Γπάθημα 10 
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δεδνκέλσλ (28/30) θαη φηη θάζε ηκήκα ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε πινπνηεί ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή ελφηεηα, ελψ ε πξφζβαζε απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα είλαη επέιηθηε (27/30). 

Δπίζεο ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ηα θείκελα είλαη επαλάγλσζηα θαη γξακκέλα 

απιά θαη θαηαλνεηά, ρσξίο γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε (24/30). Χζηφζν, 10 

εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη ν ράξηεο πινήγεζεο βνεζά κέηξηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο 

ηνπ ρξήζηε, 10 απάληεζαλ «Πνιχ» θαη κφλν 8 «Πάξα πνιχ».  

 

4.2)  ηελ αιιειεπίδξαζε εθαξκνγήο – ρξήζηε θαη ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο: 

 

Γπάθημα 11 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ έκεηλε πάξα πνιχ έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλε κε ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ ρξήζηε λα ειέγρεη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο (25/30) θαη λα επηζηξέθεη ζε θεληξηθέο ή 

ζηελ αξρηθή ζειίδα (28/30). Έλαο θνηηεηήο ζεκείσζε, φκσο, πσο είλαη θάπσο ελνριεηηθφ 

λα πξέπεη θαλείο, επηζηξέθνληαο ζε κία απφ ηηο ηξεηο αξρηθέο ζειίδεο, λα παξαθνινπζεί εθ 

λένπ ηελ θηλνχκελε εηθφλα. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ ηξίηε εξψηεζε απηνχ ηνπ 

άμνλα εθθξάδνπλ ίζσο ην «κειαλφ ζεκείν» ηεο εθαξκνγήο καο. Φαίλεηαη πσο δε δίλεηαη 
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αξθεηά ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηζηξέςεη ζε ζεκείν φπνπ δηέθνςε, ρσξίο ηελ 

απψιεηα δεδνκέλσλ. Απ’ φ,ηη θάλεθε απφ ηηο αλνηρηέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε απηφ ην 

ζεκείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απηφ αθνξά θπξίσο ηηο εξσηήζεηο εκπέδσζεο,  ηηο νπνίεο ν 

ρξήζηεο πξέπεη, θάζε θνξά πνπ ηηο εγθαηαιείπεη / δηαθφπηεη ρσξίο λα ηηο νινθιεξψζεη λα 

απαληήζεη μαλά απφ ηελ αξρή. Δπίζεο ππήξμε ε πξφηαζε απφ έλαλ θνηηεηή λα 

παξνπζηάδεηαη έλα πνζνζηφ επηηπρίαο ζην ηέινο ησλ εξσηήζεσλ. 

 

4.3)  Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ: 

 

Γπάθημα 12 

ρεηηθά κε ηα πνιπκέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή, νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθέο. 28 απφ ηνπο 30 ζεσξνχλ πσο ε ρξήζε ησλ 

πνιπκέζσλ έρεη ππνζηεξηθηηθφ θαη εληζρπηηθφ ξφιν πξνο ηνλ ρξήζηε (19 απάληεζαλ 

«Πάξα πνιχ» θαη 8 «Πνιχ»), φηη ηα πνιπκέζα δξνπλ εληζρπηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ 

παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε ησλ ελνηήησλ (19 «Πάξα πνιχ» θαη 6 «Πνιχ») θαη φηη ππάξρεη 

ηζνξξνπία ζηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ (20 «Πάξα πνιχ» θαη 8 «Πνιχ»). Δπίζεο 18 

θνηηεηέο ζεσξνχλ πσο ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ είλαη απιφο γηα ηνλ 

ρξήζηε, φκσο 10 απάληεζαλ «Αξθεηά» θαη 2 «Λίγν». Απφ απηνχο θάπνηνη παξαηήξεζαλ σο 

αξλεηηθφ ην γεγνλφο φηη ηα animations «ηξέρνπλ» απφ κφλα ηνπο θαη δελ ππάξρεη ηξφπνο 
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δηαθνπήο, παχζεο ή επαλέλαξμήο ηνπο. Μία θνηηήηξηα έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά: «ηαλ 

θηάλσ ζην ζεκείν ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο θαη απηή ήδε παίδεη, πξέπεη λα ηελ 

παξαθνινπζήζσ κέρξη λα ηειεηψζεη γηα λα κπνξέζσ λα ηελ δσ μαλά απφ ηελ αξρή.» 

 

4.4)  Αηζζεηηθφ απνηέιεζκα: 

 

Γπάθημα 13 

ζνλ αθνξά ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο καο, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη 

ηα πνιπκέζα είλαη πάξα πνιχ ή πνιχ ειθπζηηθά θαη φηη παξαθηλνχλ ηνλ ρξήζηε λα 

ζπλερίζεη ηελ πινήγεζή ηνπ (24/30) θαη 25 απφ ηνπο 30 ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ζπλέρεηα, 

ζπλέπεηα θαη νκνηνκνξθία ζηα πεξηερφκελα ηεο εθαξκνγήο. ρεηηθά κε ηα κελχκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο εξσηήζεηο εκπέδσζεο, παξαηεξήζεθε φηη ζε πεξίπησζε ζσζηήο 

απάληεζεο ν ρξήζηεο επηβξαβεχεηαη θαηάιιεια θαη παξαθηλείηαη λα ζπλερίζεη (9 «Πάξα 

πνιχ» θαη 13 «Πνιχ» ηθαλνπνηεκέλνη θνηηεηέο), ελψ ζηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη κηθξφηεξα, θαζψο 

ππνζηεξίδνπλ φηη λαη κελ ηα θείκελα είλαη απιά θαη θαηαλνεηά, αιιά ε βνήζεηα πνπ δίλεηαη 

σο αλαηξνθνδφηεζε είλαη πεξηνξηζκέλε.  
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3.4)  ςμπεπάζμαηα 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη  παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο 

έκεηλαλ αξθεηά επραξηζηεκέλνη απφ ηελ πνιπκεζηθή εθαξκνγή θαη νη απαληήζεηο ηνπο είλαη 

πνιχ ελζαξξπληηθέο θαη θνιαθεπηηθέο. Ζ εθαξκνγή θαίλεηαη πσο ηθαλνπνηεί αξθεηά ηνπο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάζηεθε. Οη εχζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη 

πξνηάζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε γηα ηε κειινληηθή δηφξζσζε θαη 

βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ  ζεκείσλ ηεο εθαξκνγήο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι 

 

 

Αγαπεηνί θνηηεηέο, 

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο πινπνίεζα κία εθπαηδεπηηθή 

εθαξκνγή γηα ηε Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ. θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα απνηειέζεη έλα 

ρξήζηκν καζεζηαθφ  εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο ηεο Φπζηθήο.  

 Με ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην, θαιείζηε λα αμηνινγήζεηε ζθαηξηθά ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν. Παξαθαιψ λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ ειεχζεξα θαη κε εηιηθξίλεηα. Ζ γλψκε ζαο ζα απνηειέζεη γηα εκάο κηα 

ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο δνπιεηάο καο . 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ, φπνπ θαιείζηε λα ηζεθάξεηε  ην θνπηάθη πξνηίκεζήο ζαο.  ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ, ζηηο νπνίεο απαληάηε πξναηξεηηθά, κπνξείηε λα θάλεηε παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα ζε 

ζέκαηα πνπ δε ζαο θάιπςαλ κέζσ ησλ εξσηήζεσλ.  

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο  

 

 

 

ΦΤΛΟ:                         Άλδξαο                          Γπλαίθα 

 

ΖΛΗΚΗΑ: _________   εηψλ 

 

ΔΣΟ   ΦΟΗΣΖΖ: _________   έηνο 

Α .  ΠΡΟΩΠΙΚΑ  ΣΟΙΦΕΙΑ 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
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1.  Έχετε  ηλεκτρονικό υπολογιστή / laptop; 

                                                         Ναι                                 Όχι 

 

2.  Έχετε  σύνδεση στο διαδίκτυο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας στο σπίτι σας; 

                                                          Ναι                                 Όχι 

 

3. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τον Ηλεκτρονικό Τπολογιστή,  χωρίς χρήση του         

διαδικτύου ;  

  Καθημερινά                                         Μια φορά την εβδομάδα 

  Αρκετές φορές την εβδομάδα              Μια φορά το μήνα                   Καθόλου  

 

4. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τον Ηλεκτρονικό Τπολογιστή,  με χρήση του        

διαδικτύου ;  

   Καθημερινά                                        Μια φορά την εβδομάδα 

  Αρκετές φορές την εβδομάδα              Μια φορά το μήνα                   Καθόλου  

 

5. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, είτε στα 

πλαίσια των σπουδών σας είτε ιδιωτικά (π.χ. ECDL);  

  Ναι                                          Όχι 

 

6. Έχετε αλληλεπιδράσει ποτέ με κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό;  

  Ναι                                          Όχι 

 

7. Πόσο άνετα αισθάνεστε με το χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή;  

Πάρα πολύ               Πολύ                   Αρκετά                  Λίγο                  Καθόλου 

 

8. Πόσο συχνά πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιείτε ως μελλοντικοί δάσκαλοι τις νέες 

τεχνολογίες στη σχολική τάξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς;  

Πάρα πολύ               Πολύ                   Αρκετά                  Λίγο                  Καθόλου 

 
 

Β .  ΕΞΟΙΚΕΙΩΗ ΜΕ ΣΙ ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ 
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Παξαθαιψ ζεκεηψζηε έλα Υ ζηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν: 

Αξιολόγηση διδακτικού περιεχομένου 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Σο διδακτικό περιεχόμενο παρουσιάζεται με εναλλακτικές 

μορφές, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας τη διδακτέα 

ύλη; 

     

Τπάρχει ολοκληρωμένη και σφαιρική κάλυψη της 

προσφερόμενης πληροφορίας; 

     

Η πυκνότητα και η ποσότητα (όγκος) της πληροφορίας 

είναι κατάλληλη και σε συνάρτηση με την ηλικία των 

μαθητών; 

     

Σο διδακτικό υλικό είναι σωστά οργανωμένο και δομημένο 

σε ενότητες, με σωστή αλληλουχία στην παρουσίαση 

αυτών; 

     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με το 

διδακτικό περιεχόμενο; 

 

 

Αξιολόγηση διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Σο περιεχόμενο της εφαρμογής είναι αρκετά συνδεδεμένο 

με πραγματικές καταστάσεις από τις καθημερινές 

εμπειρίες των μαθητών και με γεγονότα της καθημερινής 

ζωής;  

     

Γίνεται σύνδεση βιωματικής και επιστημονικής γνώσης και 

καταδεικνύεται ο τρόπος εφαρμογής τους, ώστε να 

υποκινείται το ενδιαφέρον των μαθητών; 

     

Επισημαίνεται ξεκάθαρα η αξία και η σημασία του προς 

διδασκαλία αντικειμένου; 

     

Δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να συμμετέχει ενεργά 

και να μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες του; 

     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με τη 

διδακτική και παιδαγωγική μεθοδολογία; 

 

 

Γ .  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΛΤΜΕΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
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Αξιολόγηση σχεδίασης και δόμησης του περιεχομένου 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Είναι η εφαρμογή κατάλληλη για ατομική χρήση από κάθε 

μαθητή, παρέχοντάς του εναλλακτικές διαδρομές 

πλοήγησης, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες; 

     

Ο μαθητής μπορεί να επαναλάβει μια εκπαιδευτική 

διαδρομή ανάλογα με τις ανάγκες του ή σύμφωνα με το 

επίπεδο των γνώσεών του; 

     

Έχει σχεδιαστεί η εφαρμογή έτσι ώστε να προσφέρει μια 

διδακτική πρόταση, την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αξιοποιήσει ευέλικτα; 

     

Η εφαρμογή παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να 

επιλέξει τη σειρά παρουσίασης των εννοιών; 

     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με τη 

σχεδίαση και δόμηση του περιεχομένου; 

 

 

 

Αξιολόγηση διεπιφάνειας χρήστη 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Σα κείμενα είναι ευανάγνωστα και γραμμένα σε γλώσσα 

απλή και κατανοητή, με πλούσιο, ωστόσο, λεξιλόγιο και 

γραμματική και συντακτική συνέπεια; 

     

Αποφεύγεται η χρήση ορολογίας σχετικής με τους 

υπολογιστές και τεχνικών όρων; 

     

Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων απαιτεί πολύπλοκους 

χειρισμούς και χρονοβόρες πληκτρολογήσεις; 

     

Η δομή της διεπιφάνειας χρήστη είναι τέτοια, ώστε κάθε 

τμήμα του να υλοποιεί μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

ενότητα και η ακολουθία πρόσβασης από ενότητα σε 

ενότητα να είναι ευέλικτη; 

     

Ο χάρτης πλοήγησης βοηθά στον προσδιορισμό της 

θέσης του χρήστη στην εφαρμογή; 

     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με την 

ποιότητα αλληλεπίδρασης της διεπιφάνειας χρήστη ; 
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 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να ελέγχει τη ροή της 

πληροφορίας (μπρος-πίσω, σε διαφορετικά σημεία 

της εφαρμογής κλπ.); 

     

Έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιστρέψει στην 

αρχική σελίδα, αλλά και σε ενδιάμεσες κεντρικές 

σελίδες; 

     

Μπορεί ο χρήστης να επιστρέψει σε σημείο όπου 

διέκοψε, χωρίς απώλεια δεδομένων; 

     

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με 

την αλληλεπίδραση εφαρμογής – χρήστη και ροής 

της πληροφορίας της διεπιφάνειας χρήστη; 

 

 

 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

ε τι βαθμό πιστεύετε ότι η χρήση πολυμέσων στην 

εφαρμογή έχει υποστηρικτικό και ενισχυτικό ρόλο 

προς τον χρήστη; 

     

Πιστεύετε ότι τα πολυμέσα δρουν ενισχυτικά και 

συμπληρωματικά στην παρουσίαση και επεξήγηση 

των ενοτήτων όπου χρησιμοποιούνται; 

     

Ο τρόπος χειρισμού των στοιχείων πολυμέσων είναι 

απλός για τον χρήστη; 

     

Τπάρχει, πιστεύετε, ισορροπία στη χρήση των 

πολυμέσων, ώστε να μην επισκιάζεται το διδακτικό 

περιεχόμενο και να μην προσελκύεται η προσοχή 

του χρήστη σε βάρος του διδακτικού περιεχομένου; 

     

 

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με τα 

πολυμέσα της εφαρμογής; 
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Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζαο! 

 

 

 

 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Σο κείμενο, ο ήχος, τα animations και τα videos είναι 

ελκυστικά και παρακινούν τον χρήστη να συνεχίσει 

να ασχολείται με την εφαρμογή; 

     

Τπάρχει συνέχεια, συνέπεια και ομοιομορφία στα 

περιεχόμενα της εφαρμογής; 

     

Σα μηνύματα λάθους και σωστού των ερωτήσεων 

εμπέδωσης, με τον χαρακτηριστικό ήχο, είναι απλά, 

κατανοητά και βρίσκονται σε αρμονία με το σύνολο 

της οθόνης; 

     

Σα μηνύματα που εμφανίζονται στις ερωτήσεις 

εμπέδωσης σε περίπτωση σωστής απάντησης, 

επιβραβεύουν κατάλληλα τον χρήστη, χωρίς 

υπερβολές, και τον παρακινούν να συνεχίσει; 

     

 

Θα θέλατε να παρατηρήσετε κάτι άλλο σχετικά με 

την αισθητική της διεπιφάνειας χρήστη ; 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙ 

 


