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1. Η προβληματική της εργασίας
Η ραγδαία ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει σημαντικά πολλούς τομείς
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Παγκοσμίως στις οικονομίες των
ανεπτυγμένων χωρών σημειώνεται μια μετατόπιση του κέντρου βάρους από το χώρο
της παραγωγής, στην παροχή υπηρεσιών με τη χρήση των δικτύων και των
υπηρεσιών Διαδικτύου (Rifkin, 2001). Ως συνέπεια γίνεται επιτακτική η ανάγκη
προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μεθόδων διδασκαλίας στα νέα
δεδομένα με την ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος,
ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης και

κατάρτισης

(Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 2011). Σήμερα θεωρείται απαραίτητη η εκπαίδευση των
μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ και την ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων για τη
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας (Rivero, 2006).
Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογήθηκε η εισαγωγή κι αξιοποίηση των ΤΠΕ στο
σύγχρονο σχολείο. Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο σκοπός της εισαγωγής των
ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιγράφεται ως εξής:
«Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο είναι να
εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή
και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου
διδασκαλίας ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας
και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους
δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού
λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία
της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου (λαμβανόμενου, επιπλέον,
υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Σκοπός είναι
ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ )παρά για τη χρήση τους.» (ΥΠΕΠΘ, 2003).
Το αποτέλεσμα επέφερε σημαντική ανανέωση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το σχολείο
που βασιζόταν στην γνώση και μετάδοσή της από τον εκπαιδευτικό μετασχηματίζεται
σε ένα νέο τύπο σχολείου όπου ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον
μαθητή στην απόκτηση γνώσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών ενώ ο μαθητής
μετατρέπεται σε ερευνητή της γνώσης καλλιεργώντας παράλληλα τις δεξιότητες και τα
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (Αρβανιτάκης, 1993.Κόμης, 2001). Όμως για την
επίτευξη αυτού του στόχου δεν αρκεί μόνο η εισαγωγή των ΤΠΕ στο πρόγραμμα
σπουδών αλλά απαιτείται η στήριξή από όλους τους φορείς, με στόχο να γίνει
εφικτή η αξιοποίηση των ΤΠΕ έτσι ώστε να βελτιώσουν στην πράξη την εκπαιδευτική
διαδικασία (Μάτζακος, Κουλαϊδης & Δημόπουλος, 2011). Πιο συγκεκριμένα,
προϋποθέτει την απόκτηση πολύπλευρης γνώσης και εμπειρίας, αλλαγή νοοτροπιών,
καθώς και την εφαρμογή ανάλογα σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής από τους
αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς ώστε να συντελεστούν οι επιθυμητές αλλαγές
(Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α., 2014). Αυτό συμβαίνει γιατί από μόνη της η εισαγωγή των
νέων τεχνολογιών στο χώρο των επαγγελμάτων, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, δεν θα
οδηγούσε σε σημαντικές αλλαγές (ως προς την αναβάθμιση της ποιότητας της
εργασίας) χωρίς τον μετασχηματισμό της γνώσης και της εμπειρίας όσων τις
χρησιμοποιούν (Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α., 2014).
Είναι φανερό πως, όμοια με κάθε νέα τεχνολογία, η χρήση λογισμικού στην
εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να έχει θετικές αλλά κι αρνητικές παραμέτρους με
αποτέλεσμα να υπάρχουν επιφυλάξεις όχι όσον αφορά την εισαγωγή των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση αλλά κυρίως σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπολογιστών στο χώρο
της εκπαίδευσης. Πολλά παιδαγωγικά τμήματα έχουν εισαγάγει στον οδηγό σπουδών
μαθήματα σχετικά με τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας».
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία είναι η
επανασχεδίαση του μαθησιακού περιβάλλοντος, έτσι ώστε αυτό να προωθεί
συνεργατικές κι εποικοδομητικές διαδικασίες μάθησης. Επίσης είναι αναγκαίο η
ύπαρξη βοηθητικών εκπαιδευτικών εφαρμογών (Νικολοπούλου, 2010), γεγονός που
έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια.
Φοιτώντας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου
Κρήτης, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα αλλά και σεμινάρια
σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Επιπλέον στα πλαίσια της σχολικής
πρακτικής άσκησης μπόρεσα να χρησιμοποιήσω ορισμένα εκπαιδευτικά λογισμικά,
διαπιστώνοντας πως τέτοιες πολυμεσικές εφαρμογές συμβάλλουν στην προσέλκυση
του ενδιαφέροντος των μαθητών καθώς και στην αποτελεσματικότερη εμπέδωση
βασικών εννοιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποφάσισα να σχεδιάσω και να υλοποιήσω ένα
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εκπαιδευτικό λογισμικό με θέμα «Εισαγωγή στην Μετεωρολογία», το οποίο θα
περιλαμβάνει θεωρητικό πλαίσιο αλλά και ασκήσεις για τους μαθητές.
Το λογισμικό αυτό θα απευθύνεται κυρίως στον εκπαιδευτικό αλλά θα έχει ως
άμεσους αποδέκτες τους ίδιους τους μαθητές καθώς θα περιλαμβάνει ασκήσεις,
δραστηριότητες, προσομοιώσεις αλλά και πειράματα με στόχο την εμπέδωση της
νέας γνώσης. Στη συνέχεια, το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό, θα εφαρμοστεί ως
διδακτικό εργαλείο στη σχολική τάξη, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η αποδοτικότητά
του. Απώτερος στόχος όλης αυτής της ερευνητικής διαδικασίας θα είναι η βελτίωση
των δυνατοτήτων του προγράμματος, ώστε να αποτελέσει ένα ουσιαστικά χρήσιμο
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, αλλά και τον εκπαιδευόμενο

2. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού
λογισμικού για τη διδασκαλία βασικών στοιχείων της Μετεωρολογίας όπως είναι οι
έννοιες καιρός και κλίμα, η πρόγνωση του καιρού αλλά και τα καιρικά φαινόμενα. Η
εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας, που πραγματοποιείται
από το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου Κρήτης, για την
κατασκευή βοηθητικών εργαλείων για την εκπαιδευτική πράξη.
Η κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού έχει στόχο να προσφέρει ένα
ολοκληρωμένο και πρωτότυπο λογισμικό, το οποίο θα συμβάλλει αποτελεσματικά
στην κατανόηση όλων των εννοιών που σχετίζονται με τα καιρικά φαινόμενα. Ακόμα
το λογισμικό αυτό θα συμπεριλαμβάνει, πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο της
συγκεκριμένης ενότητας, και ασκήσεις, κινούμενες εικόνες και προσομοιώσεις
στοχεύοντας στην πλήρη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου.

3. ΤΠΕ και Εκπαίδευση
3.1 Η χρήση των ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία
Γενικά βασικός σκοπός της διδασκαλίας των ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι
να αποκτήσουν οι μαθητές κάποια βασικά προσόντα όσον αφορά στη λειτουργία των
ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και να έχουν μια σφαιρική αντίληψη του τρόπου
λειτουργίας των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνίας σε μια προοπτική
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τεχνολογικού αλφαβητισμού. Όμως πέραν αυτών των βασικών δεξιοτήτων, η
εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει στη χρήση τους
αφενός ως εποπτικού μέσου υποστηρικτικού της διδασκαλίας και αφετέρου ως
γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης
πληροφοριών (Ιωσηφίδου & Καλαϊτζινός, 2012).
Η αξία της χρήσης των ΤΠΕ με τη μορφή γνωστικών εργαλείων περιγράφεται ως
εξής (Μικρόπουλος Α. & Μπέλλου Ι., 2010 :66) :


Υποστηρίζουν τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης



Συμβάλλουν στην κριτική σκέψη

Ο υπολογιστής λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει ως γνωστικό εργαλείο πέραν του
βασικού του ρόλου που είναι αυτή καθεαυτή η εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας του
και η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε
αυτόν. Ένας τρόπος είναι η χρήση του λογισμικού ως μέσο έτσι ώστε να μπορέσει ο
μαθητής να βελτιώσει την απόδοσή του στην απόκτηση γνώσης. Στην περίπτωση
αυτή ο υπολογιστής είναι εργαλείο που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και
διευκολύνει την απόκτηση γνώσης. Οι ΤΠΕ συνεισφέρουν στην οικοδόμηση της
γνώσης ως εξής (Joanassen, 2000) :


Υποστηρίζουν την κατασκευή της γνώσης μέσω είτε της αναπαράστασης των
ιδεών των μαθητών ή της οργάνωσης βάσεων γνώσης από τους μαθητές.



Επίσης υποστηρίζουν την αναζήτηση, εξερεύνηση, διερεύνηση έχοντας
πρόσβαση σε δυναμική πληροφορία και έχοντας τη δυνατότητα να
συγκρίνουν διάφορες προσεγγίσεις κι εκδοχές.



Χρησιμοποιούνται στη μάθηση μέσω ενεργειών με τη χρήση προσομοιώσεων
φαινομένων και καταστάσεων και τη σύγκριση αιτιών-αποτελεσμάτων.

Ο δεύτερος τρόπος λειτουργίας του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου σχετίζεται
με τις δυνατότητες του λογισμικού που υποστηρίζουν τη δημιουργία νοητικών
μοντέλων από το μαθητή και ενισχύουν τις γνωστικές του διεργασίες. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους:


Βοηθούν

τους

μαθητές

στη

δημιουργία

ενός

πλαισίου

ανάλυσης,
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κατηγοριοποίησης και κατανόησης δεδομένων και συμβάλλουν στη μάθηση με
συνδιαλλαγή μέσω της επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα μέλη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας



Συμβάλλουν στη μάθηση μέσω αναστοχασμού βοηθώντας στην διατύπωση
από το μαθητή με σαφήνεια των γνώσεών του και την απόδοση νοήματος σε
φυσικά μεγέθη και καταστάσεις.

Η ιδιότητα της αλληλεπιδραστικότητας, στην οποία στηρίζονται τα λογισμικά
αυτά, προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με τον
εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων και να εκφράζουν
ελεύθερα τις αντιλήψεις τους. Έτσι διαμορφώνεται το κατάλληλο εκπαιδευτικό
περιβάλλον με την επικοινωνία μεταξύ των μελών της τάξης, στα πλαίσια μιας
ισότιμης σχέσης (Ζωγόπουλος, 2001).
3.2 Ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Μια σημαντική προοπτική για την κατανόηση του ρόλου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
είναι η προβολή των ΤΠΕ ως δασκάλων, εργαλείων ή και ως μαθητών (Chai et al.,
2014). Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ως εκπαιδευτικών εξηγείται από το
εγχειρίδιο οδηγιών προσανατολισμένο στο λογισμικό ή στα διδακτικά πακέτα στο
YouTube και στις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας. Συνήθως, οι υπολογιστές
παρουσιάζουν πληροφορίες και παρέχουν πρακτική και ανατροφοδότηση για τους
μαθητές. Ο υπολογιστής ως εργαλείο υπογραμμίζει την ισχύ των υπολογιστών, η
οποία απελευθερώνει τους χρήστες να εστιάζουν σε εργασίες υψηλότερου επιπέδου,
όπως η αναγνώριση προτύπων και η πρόβλεψη. Ο Jonassen (2008) επεσήμανε πολλά
παραδείγματα για το πώς τα διάφορα πακέτα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
μπορούν να λειτουργήσουν ως γνωστικά εργαλεία για την εμπλοκή των μαθητών σε
μια εποικοδομητική μάθηση. Η χρήση των υπολογιστών ως μαθητών επιτρέπει στους
χρήστες να προγραμματίζουν τους υπολογιστές ώστε να εκτελούν ενέργειες που
αντιπροσωπεύουν την εκμάθηση συγκεκριμένου αντικειμένου, όπως για παράδειγμα
η χρήση του Scratch για τη συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση μέσω σχεδίου
(Baytak και Land 2011).
Αυτοί οι τρεις τρόποι χρήσης υπολογιστών στην τάξη –ως καθηγητών, ως εργαλείων
και ως μαθητών- δεν είναι αποκλειστικοί. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναμειγνύουν
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και να ταιριάζουν τους ρόλους των υπολογιστών στις μαθησιακές ανάγκες
διαφορετικών μαθητών. Εκτός από τη χρήση των υπολογιστών ως εκπαιδευτικών, η
οποία συνήθως συνδυάζεται με τη χρήση υπολογιστών για άσκηση και πρακτική, οι
τελευταίες δύο μορφές παιδαγωγικής χρήσης των υπολογιστών –ως εργαλείων και ως
μαθητών- απαιτούν υψηλές δεξιότητες από μέρους των εκπαιδευτικών για το
σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος. Ενώ η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
ως εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι ευπρόσδεκτη από τους δασκάλους, πολλοί
εκπαιδευτικοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει περισσότερο τη χρήση των υπολογιστών
ως εργαλεία ή μαθητές καθώς, με αυτούς τους ρόλους, πιστεύουν ότι διευκολύνεται η
ανώτερη σκέψη των μαθητών και η συνεργατική μάθηση. Μια τέτοια εποικοδομητική
χρήση των ΤΠΕ θεωρείται ότι προωθεί τις ικανότητες του εικοστού πρώτου αιώνα
(Voogt και Roblin 2012).
3.3 Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία
Δύο σημαντικά πλεονεκτήματα των ΤΠΕ είναι η υπολογιστική ισχύς και τα κανάλια
επικοινωνίας που παρέχουν στους χρήστες. Αναφορικά με την υπολογιστική ισχύ,
δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα να εκτελούν πολύπλοκες λειτουργίες με διάφορες
μορφές δεδομένων (αριθμητικά, οπτικά, ακουστικά κ.λπ.) αποτελεσματικά. Αναφορικά
με τα κανάλια επικοινωνίας, η επικοινωνία πληροφοριών μέσω του Παγκόσμιου Ιστού
επιτρέπει την ταχεία διάδοση και πρόσβαση σε πληροφορίες. Όταν οι δύο αυτές
δυνατότητες (υπολογιστική ισχύ και κανάλια επικοινωνίας) αλληλεπιδρούν, οι ΤΠΕ
καθίστανται ένα απαραίτητο εργαλείο για τους μαθητές. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον
κόσμο αναγνώρισαν γρήγορα τις οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές
επιπτώσεις των ΤΠΕ με αποτέλεσμα να διατυπώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια για
την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις σχολικές τάξεις. Τέτοιες πολιτικές συμβάλλουν επίσης
στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας για την ενοποίηση των ΤΠΕ. Ωστόσο,
μέχρι στιγμής η έρευνα δείχνει ότι παρά το τεράστιο ποσό της δημοσιονομικής
πρόβλεψης στον εξοπλισμό των σχολείων και της κατάρτισης εκπαιδευτικών,
υπάρχουν κενά στην πραγματική χρήση στις τάξεις και η ενίσχυση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων παραμένει αμφισβητήσιμη (Blackwell et al. 2013, Voogt et al., 2013).
Καθώς οι δάσκαλοι αποτελούν το κλειδί για τις περισσότερες εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις, μερικές από τις προηγούμενες μελέτες αφιέρωσαν μεγάλη προσοχή
στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των καινοτόμων
παιδαγωγικών που έχουν ενισχυθεί με την τεχνολογία (Zhao et al., 2002). Στο
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πρόγραμμα της Apple Classroom of Tomorrow, οι Sandholtz και Reilly (2004)
χρησιμοποίησαν τη βασισμένη προσέγγιση για να περιγράψουν πέντε στάδια
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην τάξη, που περιελάμβαναν την είσοδο, την υιοθέτηση,
την προσαρμογή, την οικειοποίηση και την εφεύρεση.
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν προμηθευτεί προσωπικούς υπολογιστές προχώρησαν από
την εκμάθηση της χρήσης της τεχνολογίας στην καινοτομία με την τεχνολογία. Οι
Zhao et al. (2002) χρησιμοποίησαν επίσης τη βασισμένη προσέγγιση και ανέφεραν
ότι εκτός από την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
εργαστούν στη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Αν μια νέα
πρακτική στη χρήση των ΤΠΕ μπορεί να γίνει ένα πιο μόνιμο μέρος της σχολικής
διδασκαλίας τότε η γνώση εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της καινοτόμου
πρακτικής και του καινοτόμου πλαισίου. Ο Lim (2007) υιοθέτησε τη θεωρία της
δραστηριότητας για να αναλύσει τις συνθήκες ενσωμάτωσης των ΤΠΕ με βάση τη
σχολική εμπειρία στη Σιγκαπούρη. Προσδιόρισε πολλαπλές αντιφάσεις και
υπογράμμισε ότι η διαχείριση της τάξης, οι δραστηριότητες προσανατολισμού και οι
υποστηρικτικές σχολικές πολιτικές είναι ευνοϊκές συνθήκες για την αποτελεσματική
ενσωμάτωση των ΤΠΕ για την προώθηση της σκέψης σε μεγαλύτερες τάξεις. Εν
ολίγοις, η αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών, όπως η
καινοτομία και ο σχεδιασμός, και οι μεταβαλλόμενες παραμέτρους, όπως η πρόσβαση
και η υποστήριξη των τεχνολογιών και οι προβλεπόμενες παιδαγωγικές, είναι οι
κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία της ενσωμάτωσης
των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η εστίαση στα χαρακτηριστικά των καθηγητών οδήγησε σε ένα άλλο θέμα - τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Ertmer
1999, Pelgrum 2001). Ο Ertmer (1999) υποστήριξε ότι τα αρχικά εμπόδια μπορεί να
περιλαμβάνουν την κατάρτιση των τεχνολογικών γνώσεων των εκπαιδευτικών, τη
διαθεσιμότητα εξοπλισμού, τους χρονικούς περιορισμούς για τον προγραμματισμό
των μαθημάτων και την έλλειψη τεχνικής υποστήριξης. Δευτερεύοντα εμπόδια
αναγνωρίζονται οι παιδαγωγικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. Ο Ertmer (2005)
πρότεινε στη συνέχεια ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών είναι πιθανό να είναι το
πιο βασικό εμπόδιο. Αυτές οι πεποιθήσεις θα μπορούσαν να αφορούν την τεχνολογία,
την παιδαγωγική, τους μαθητές και ακόμη και την επιστημολογία. Οι πεποιθήσεις θα
μπορούσαν να μεγεθύνουν ή να μειώσουν τους αρχικούς φραγμούς, να είναι πιο
βαθιά ριζωμένες και επομένως δύσκολο να αλλάξουν. Είναι επομένως απαραίτητο να
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αναμορφωθούν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση των
ΤΠΕ κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Μερικοί
ερευνητές έχουν προσδιορίσει εμπειρικά τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ως
πρόβλεψη της πρόθεσής τους να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ (Chai 2010, Sang et al.,
2010).
Πιο πρόσφατα, η μελέτη των Hsu and Kuan’s (2013) σε δασκάλους της Ταϊβάν σε
περισσότερα από διακόσια σχολεία, έδειξε ότι οι πεποιθήσεις των δασκάλων και οι
ώρες κατάρτισης προβλέπουν την επάρκεια της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ. Σημαντικοί
παράγοντες πρόβλεψης στο σχολείο είναι η σύνδεση στο Internet, η διαθεσιμότητα
προβολέων και η σταθερότητα των υπολογιστών. Η μελέτη τους δείχνει ότι τόσο τα
αρχικά εμπόδια όσο και τα δευτερεύοντα εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη χρήση
των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς και, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία τους.
Εκτός από αυτά τα εμπόδια, ο Tsai και ο Chai (2012) επεσήμαναν ότι η έλλειψη
σχεδιαστικής σκέψης των εκπαιδευτικών αποτελεί επίσης εμπόδιο στην ενσωμάτωση
των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί με ικανότητα σχεδιασμού είναι πιθανότερο να είναι
πρόθυμοι να αναζητήσουν τρόπους για να παρακάμψουν τα εμπόδια και να
σχεδιάσουν παιδαγωγικές λύσεις για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του
εργασιακού χώρου του 21ου αιώνα. Η έρευνα των Goktas et al. (2013), σχετικά με τη
χρήση των ΤΠΕ στην τουρκική πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατέδειξε το ίδιο
συμπέρασμα. Η έρευνα των Tsai και Chai (2012) συνδέεται με τις προηγούμενες
μελέτες (Sandholtz και Reilly 2004, Zhao et al., 2002), αλλά επισημαίνει πιο
συγκεκριμένα ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται σχεδιασμό.
Η παραπάνω ανασκόπηση δείχνει ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ είναι μια πολύπλοκη
και απαιτητική προσπάθεια και οι δεκαετίες των εργασιών έχουν οδηγήσει σε άνιση
υλοποίηση με περιορισμένους καινοτόμους φορείς και πλήθος εμποδίων (JamiesonProctor et al., 2006, Voogt κ.ά., 2013a). Αν ο στόχος της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ
στην διδασκαλία στην τάξη είναι να προωθηθεί τη μάθηση της επαληθευμένης
γνώσης (για να βοηθήσει τους μαθητές να πετύχουν καλά αποτελέσματα στις
εξετάσεις), τότε αρκεί η παραδοσιακή μέθοδος παροχής καλών διαλέξεων και
κατάλληλων πρακτικών καθοδήγησης. Ενώ οι διαρκείς διαταραχές της διδασκαλίας
με βάση τις ΤΠΕ έρχονται και παρέρχονται, οι επιδέξιοι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να
προετοιμάζουν τους μαθητές για εξέταση που πρακτικά δεν συνδέεται με τις ΤΠΕ,
χρησιμοποιώντας τις δοκιμασμένες και παραδοσιακές μεθόδους. Στην καλύτερη
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περίπτωση, ενδέχεται μερικές φορές να χρησιμοποιούν λογισμικό μέσω υπολογιστή
και να αναθέτουν στους μαθητές να κάνουν μία αυτοματοποιημένη άσκηση και
πρακτική στους υπολογιστές. Υπό αυτό το πρίσμα, οι Voogt κ.ά. (2013α) επεσήμαναν
την ανάγκη καινοτομίας των αξιολογήσεων.
Με βάση τα παραπάνω ζητήματα, η λογική της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα σχολεία
πρέπει να επανεξετάζεται διαρκώς για την δημιουργία βαθύτερης και παιδαγωγικά
ορθής γνώσης αυτών των θεμάτων. Ο Facer (2011) έχει εντοπίσει αρκετές τάσεις
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που είναι εξαιρετικά δυνατές. Οι ΤΠΕ είναι πιθανό να γίνουν
πιο προσιτές και να προχωρούν με συνεχώς αυξανόμενα πλεονεκτήματα (π.χ. η
εμφάνιση των περιβαλλόντων Web 2.0) για να ασκήσουν βαθύτερη και ευρύτερη
επίδραση στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και ζούμε. Οι ΤΠΕ δεν μπορούν να
παραμείνουν έξω από την τάξη στο τρέχον εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς η
οικονομική βιωσιμότητα της σημερινής κοινωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
αυτές.
Πολλά επαγγέλματα ενισχύονται σημαντικά από την χρήση των ΤΠΕ για λόγους
παραγωγικότητας και δημιουργίας γνώσεων. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας,
οι εργαζόμενοι στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι μηχανικοί και οι στατιστικοί για
παράδειγμα, βασίζονται σε εξειδικευμένο λογισμικό ΤΠΕ για την διεξαγωγή των
εργασιών τους. Οι ΤΠΕ έχουν επίσης ασκήσει τεράστια επιρροή στον τρόπο ζωής
των καταναλωτών και στα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα (π.χ. Αραβική Άνοιξη). Το
πιο σημαντικό είναι ότι η σημερινή νεολαία συμμετέχει ενεργά σε ομάδες ειδικών
ενδιαφερόντων στο διαδίκτυο και μαθαίνει από μόνη της να δημιουργεί σημαντικά
ψηφιακά αντικείμενα (π.χ. διαδικτυακά μυθιστορήματα, παιχνίδια, εφαρμογές κ.λπ.).
Αυτή η τάση έχει χαρακτηριστεί ως η νέα κουλτούρα της μάθησης (Thomas and
Brown 2011). Οι ΤΠΕ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής και
καθημερινής ζωής κάθε ατόμου και η χρήση των ΤΠΕ δεν μπορεί να αγνοηθεί, ειδικά
στα σχολεία.

3.4 Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών με τη χρήση των ΤΠΕ
Η τεχνολογία στις μέρες μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων
και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητος ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αλλά και ο
αλφαβητισμός της επιστήμης (Μιχαηλίδης, 2007).
Σύμφωνα με το παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002) η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
στην υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να συμβάλλει αρχικά, στην απόκτηση γνώσεων
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σχετικών με θεωρίες ,νόμους και αρχές που αφορούν τα επιμέρους γνωστικά
αντικείμενα των Φυσικών επιστημών ,ώστε ο μαθητής να είναι ικανός να ερμηνεύει
φαινόμενα αλλά και καταστάσεις. Στόχος είναι η προώθηση ανεξάρτητης σκέψης και η
λογική αντιμετώπιση καταστάσεων. Επιπλέον, η διδασκαλία των φυσικών επιστημών
πρέπει να συμβάλλει στην εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης
,την επιστημονική μεθοδολογία και με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής
,ώστε και ως μελλοντικός επιστήμονας να είναι ικανός για έρευνα και τεχνολογικό
σχεδιασμό.
Με την εφαρμογή των ΤΠΕ στις σχολικές τάξεις γίνεται εφικτή η μελέτη φαινομένων τα
οποία είναι πολύπλοκα, διαρκούν μεγάλο ή πολύ μικρό χρονικό διάστημα, απαιτούν
σύνθετη τεχνολογία ή δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν σε συνθήκες σχολείου. Πιο
συγκεκριμένα, η χρήση του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού ,στη διδασκαλία των
Φυσικών επιστημών δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους
,να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να συνεχίσουν να μαθαίνουν , προάγοντας την
αναζήτηση, την αιτιολόγηση ,την κριτική σκέψη , την λήψη αποφάσεων και την
επίλυση προβλημάτων. Τα διαδραστικά περιβάλλοντα δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να
πειραματιστεί, αποκαλύπτοντας τις απόψεις

του

και λαμβάνοντας την ανάλογη

ανατροφοδότηση, καθώς και να αντιληφθεί και να κατανοήσει τα λάθη του , ώστε να
επέλθει η ζητούμενη εννοιολογική αλλαγή ( Driver et. Al. , 2000).
Γενικά οι δυνατότητες των ΤΠΕ μπορεί να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των διαφορετικών
προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η πειραματική διάσταση των
φυσικών επιστημών, η δυσκολία επίλυσης διαφόρων προβλημάτων αλλά και η
αναγκαιότητα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με την χρήση πολλαπλών
αναπαραστάσεων καθιστά τις νέες τεχνολογίες απαραίτητες στην μαθησιακή
διαδικασία.

4. Εκπαιδευτικό λογισμικό
4.1 Ορισμός εκπαιδευτικού λογισμικού
Εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται το λογισμικό που εμπεριέχει διδακτικούς
στόχους, ολοκληρωμένα σενάρια, αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και κυρίως
επιφέρει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα (Πιντέλας, Π., Πιερρακέας, Χ. και
Παναγιωτακόπουλος, Χ., 2003). Οι κατασκευαστές ενός εκπαιδευτικού λογισμικού
χρειάζεται πάντα να αναζητούν τρόπους προκειμένου να προσφέρουν στον χρήστη
όσες περισσότερες υπηρεσίες, κάνοντας έτσι το λογισμικό ισχυρό από μαθησιακής
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άποψης. Ένας άλλος ορισμός σύμφωνα με τον Μικρόπουλο (2000) είναι πως
αποτελεί ένα μέσο το οποίο διευκολύνει τη μάθηση με τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, κατασκευάζεται προκειμένου με τη χρήση του να εκπληρωθούν
συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό
μέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή ή ως υποστηρικτικό μέσο αυτοδιδασκαλίας
από τον εκπαιδευόμενο.

4.2 Το εκπαιδευτικό λογισμικό στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να
καταστεί εξαιρετικά αποτελεσματική για το μαθητή. Πιο αναλυτικά, η διδασκαλία
μπορεί να γίνει αλληλεπιδραστική, οδηγούμενη από τον χρήστη, εμπλουτισμένη,
διαθεματική, με δυνατότητες εξερεύνησης και συνεργατική (Μικρόπουλος, 2000).
Αναλυτικότερα, η αλληλεπιδραστική εμπεριέχει την έννοια της επίδρασης του χρήστη
προς το σύστημα και αντιστρόφως. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διάλογο
επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και του λογισμικού, μια αμοιβαία δράση μεταξύ του
μαθησιακού μέσου και του χρήστη. Ακόμα, η διδασκαλία οδηγούμενη από τον
χρήστη προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του σε αυτή καθώς ο μαθητής δεν
είναι πια παθητικός δέκτης αλλά συμμετέχει ενεργά. Επιπλέον, η εμπλουτισμένη
διδασκαλία παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της πληροφορίας με ποικίλους
τρόπους (π.χ ήχο, εικόνα, γραφικά). Επιπροσθέτως, η διαθεματικότητα στη
διδασκαλία δίνει τη δυνατότητα εξέτασης μίας έννοιας κάτω από πολλές οπτικές
γωνίες από διάφορα επιστημονικά πεδία, με αποτέλεσμα τη βαθύτερη κατανόησή της.
Η διδασκαλία δηλαδή, που παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εξερεύνησης
διάφορων θεμάτων ώστε να εμπεδωθεί η νέα γνώση. Ουσιαστικά το διερευνητικό
εκπαιδευτικό λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας υποθέσεων, λήψεις
αποφάσεων, εξαγωγής συμπερασμάτων, μάθησης μέσα από τα λάθη κτλ. Τέλος, το
λογισμικό που ενσωματώνει χαρακτηριστικά συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα στους
μαθητές να εργάζονται ως ομάδα και ο καθένας να συνεισφέρει με τις γνώσεις του.
Γενικά το εκπαιδευτικό λογισμικό που διέπεται από τις προηγούμενες παιδαγωγικές
αρχές μπορεί να καταστεί εξαιρετικά αποτελεσματικό για τον χρήστη (Μικρόπουλος
2000).
4.3 Σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού
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Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είναι
απαραίτητο να μελετήσουμε όλες τις παραμέτρους, οι οποίες επηρεάζουν με
οποιοδήποτε τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία (Παπαβασιλείου Β. & Μανταδάκης
Β.,2013).
Τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες που επηρέασαν και επηρεάζουν στον ένα ή στον
άλλο βαθμό την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού , και κατά συνέπεια τη θέση
των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία είναι : ο συμπεριφορισμός
(behaviorism) , ο εποικοδομισμός (constructivism) , γνωστικισμός (cognitivism)
(Κόμης Β.,2004 : 72).
Οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις είναι επηρεασμένες από το επικοινωνιακό
μοντέλο και δίνουν έμφαση στην αναμετάδοση της πληροφορίας και στην
τροποποίηση

της

ανθρώπινης

συμπεριφοράς.

Σύμφωνα

με

τις

αρχές

του

συμπεριφορισμού ο κεντρικός μηχανισμός μάθησης είναι ένας μηχανισμός που
συνδέει ερεθίσματα με αντιδράσεις ή νοητικές αναπαραστάσεις των ερεθισμάτων με
αντιδράσεις, ή ιδέες με ιδέες ( Βοσνιάδου Σ., 2001 : 118). Αντίθετα, οι
εποικοδομηστικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η υπολογιστική υποστήριξη της
μαθησιακής διαδικασίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ουσιαστικά αν δεν γίνει
αντιληπτό με ποιον τρόπο οικοδομούν τις γνώσεις τους τα υποκείμενα που μαθαίνουν
(Κόμης Β.,2004 : 73). Η βασική ιδέα είναι ότι ο άνθρωπος κατασκευάζει μια
αντιλήψεις, τις οποίες ο ίδιος αναπτύσσει. Τέλος, ο γνωστικισμός, εστιάζει στις
διαδικασίες της σκέψης που καθοδηγούν τη συμπεριφορά και προτείνει τη δημιουργία
και τη μελέτη νοητικών μοντέλων με βάση τα οποία κάποιος ρυθμίζει τη συμπεριφορά
του.
Σκοπός της σχεδίασης λογισμικού είναι η χαρτογράφηση αρχικά των διαφόρων
απαιτήσεων (τρόποι και μέθοδοι χρήσης, ενημέρωσης, επεξεργασίας κ.ά.) η οποία θα
οδηγήσει στη συνέχεια, στα στοιχεία που θα επιλεγούν για να δημιουργήσουν το
κατάλληλο λογισμικό, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές (Albin, 2003: 20). Με
άλλα λόγια, με τον όρο σχεδίαση λογισμικού (software design) εννοούμε μια
διαδικασία που περιλαμβάνει τα βήματα: σχεδιάζω, εφαρμόζω, παρατηρώ, δοκιμάζω,
αναστοχάζομαι και ξανασχεδιάζω δημιουργικά το λογισμικό είτε πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγία, είτε στην εργασία, είτε στην εκπαίδευση. Η σχεδίαση
μιας εφαρμογής ξεκινά από τη θεωρητική σύλληψη και (Fischer &Giaccardi, 2004,
Lee & Owens, 2004: 3):
1. την ανάλυση,
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2. το σχεδιασμό,
3. το πρωτότυπο (ανάπτυξη),
4. τις δοκιμές (εφαρμογή),
5. την αξιολόγηση
6. και τις συνεχείς διορθώσεις ακολουθώντας τη διάταξη αυτή.
Με αυτήν την αντίληψη περί «σχεδίασης» και με δεδομένο ότι τα περισσότερα
εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται σε ομαδικές δραστηριότητες με την
παρουσία του εκπαιδευτικού, ο Olson εκτιμά ότι ο σχεδιαστής ενός εκπαιδευτικού
λογισμικού θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό κριτήριο τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Olson,
1988). Ο εκπαιδευτικός είναι που «γνωρίζει» τις δυνατότητες των μαθητών του, αυτός
είναι που «δημιουργεί» την παιδαγωγική ατμόσφαιρα στην τάξη, αυτός είναι που
«καθοδηγεί» τη διαδικασία μάθησης (Χατζηγεωργίου, 1999, Hinostroza & Mellar,
2000).
4.4 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Αξιολόγηση είναι η εκτίμηση της αξίας, της χρησιμότητας και της καταλληλότητας
ενός λογισμικού μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων (Bayram and Nous, 2004).
Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί μία δύσκολη υπόθεση αφού οφείλει
να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μοναδική απάντηση στην ερώτηση αν ένα
συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διδασκαλία, δεν υπάρχει.
Για να αποκτηθεί μία συνολική εκτίμηση για ένα λογισμικό δημιουργούνται
διαφορετικές ομάδες αξιολογητών οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους
και μεθοδολογίες αξιολόγησης (Πιντέλας, Πιερρακέας και Παναγιωτακόπουλος,
2003). Αρχικά, υπάρχει ο ειδικός του περιεχομένου (γνωστικού αντικειμένου) που
ασχολείται με την επιστημονική ορθότητα της πληροφορίας, των προσομοιώσεων και
των ασκήσεων πρακτικής. Έπειτα η ομάδα των ειδικών της πληροφορικής
αποτελείται από ειδικούς στις τεχνολογίες σύμφωνα με τις οποίες δουλεύει το
λογισμικό, τους ειδικούς επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή αλλά και τους ειδικούς
για την αισθητική της εφαρμογής. Ακόμα, υπάρχει και η ομάδα των ειδικών της
διδακτικής που περιλαμβάνει παιδαγωγούς, αλλά και ψυχολόγους. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί αξιολογούν το λογισμικό για χρήση στην τάξη και τελικοί αξιολογητές
είναι οι μαθητές στους οποίους απευθύνεται η εφαρμογή.
Ανεξάρτητα από το είδος της αξιολόγησης, γενικός στόχος χρειάζεται να είναι ο
εντοπισμός των αδύνατων τεχνικών και παιδαγωγικών σημείων του λογισμικού,
17

καθώς και ο προσδιορισμός χαρακτηριστικών ώστε να βελτιώνεται η εκπαιδευτική
πράξη (Μικρόπουλος, 2000).
Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται τα διάφορα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού
εντάσσονται σε δύο ομάδες (Bayram and Nous, 2004). Στην πρώτη ομάδα, ανήκουν
γενικά κριτήρια παιδαγωγικού περιεχομένου, όπως αυτά με τα οποία κρίνουν οι
εκπαιδευτικοί κάθε μέσο και υλικό που χρησιμοποιείται στην τάξη. Η συγκεκριμένη
αξιολόγηση ονομάζεται εκπαιδευτική και σχετίζεται κυρίως με θέματα όπως το
επίπεδο δυσκολίας, και η καταλληλότητα του περιεχομένου. Η δεύτερη ομάδα
κριτηρίων, περιλαμβάνει τεχνολογικά θέματα που έχουν σχέση με τον υπολογιστή και
την χρήση του ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Αυτό το είδος της αξιολόγησης ονομάζεται
τεχνική και ασχολείται με ζητήματα όπως την ποιότητα του ήχου, των γραφικών και
της εικόνας.
4.5 Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού
Ανάλογα με τη μορφή της χρήσης και τον εκπαιδευτικό στόχο, υπάρχουν έξι βασικοί
τύποι εκπαιδευτικού λογισμικού, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω:
1. Εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης (drill and practice)

2. Εκπαιδευτικό λογισμικό εκπαίδευσης- φροντιστηρίου (tutorial)

3. Εκπαιδευτικό λογισμικό λύσης προβλημάτων (problem solving)
4. Εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων (simulations)

5. Λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational computer games)

6. Εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης (modeling)

(Μικρόπουλος,2000)
Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης –εκγύμνασης παρουσιάζει
ένα τμήμα της ύλης και για την εμπέδωσή της ακολουθούν ερωτήσεις με τυχαία σειρά
πάνω στο περιεχόμενο της. Ένα καλό λογισμικό αυτού του τύπου πρέπει να
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προσφέρει στο μαθητή απεριόριστη πρακτική άσκηση, να παρέχει συνεχή
ανατροφοδότηση και να εξηγεί πώς να βρεθεί η σωστή απάντηση σε ένα πρόβλημα
καθώς και να παρουσιάζει την πρόοδο των χρηστών. Ακόμα, αν σε μία ερώτηση ο
χρήστης δεν μπορεί να δώσει τη σωστή απάντηση ύστερα από κάποιες προσπάθειες,
το λογισμικό την παρουσιάζει μαζί με την εξήγηση. Στη συνέχεια, το λογισμικό
εκπαίδευσης –φροντιστηρίου παρουσιάζει διαδοχικά σύνολα από πληροφορίες και
έπειτα θέτει ερωτήσεις. Αυτό του είδους το λογισμικό είναι εμπνευσμένο από τον
ρόλο του εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα μέσα στο λογισμικό να υπάρχουν μοντέλα
διδακτικών στρατηγικών και μοντέλα μαθητή, ώστε το διδακτικό υλικό να
προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή. Ένα καλά
σχεδιασμένο λογισμικό τέτοιου τύπου έχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των
λανθασμένων απαντήσεων του χρήστη, προσφέροντας διευκρινίσεις πριν δοθεί νέα
πληροφορία. Έπειτα, το λογισμικό λύσης προβλημάτων βρίσκει εφαρμογή κυρίως
στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες. Πρόκειται για λογισμικό που ζητά από
το χρήστη να λύσει προβλήματα. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ή ακόμα και να
αναλύσει παραλλαγές της ίδιας της άσκησης μεταβάλλοντας τις παραμέτρους της.
Ουσιαστικά αυτού του είδους τα λογισμικά στοχεύουν στην υποστήριξη του μαθητή
ώστε να αναπτύξει αλγοριθμική σκέψη. Ακόμα, με το λογισμικό προσομοιώσεων
παρουσιάζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ένα τεχνητό περιβάλλον.
Ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά από το φυσικό στο τεχνητό. Εκεί ο χρήστης
μπορεί να εκτελέσει ένα πείραμα, το οποίο είναι δύσκολο να μεταφερθεί στην
αίθουσα διδασκαλίας (π.χ. ένα σύστημα πλανητών ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν
με τους νόμους της έλξης των σωμάτων και τους σχετικούς νόμους που τη διέπουν).
Μέσα από το περιβάλλον αυτό, ο χρήστης αποκτά εμπειρία, ερευνώντας και
μεταβάλλοντας τις συνθήκες εκτέλεσης του πειράματος (π.χ. αλλάζοντας τη μάζα
ενός σώματος ή την απόσταση του από ένα άλλο). Επίσης, τα λογισμικά
εκπαιδευτικών παιχνιδιών χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν τον χρήστη
δίνοντάς του κίνητρα μέσα από τον συναγωνισμό, την ύπαρξη νικητή αλλά και το
εντυπωσιακό περιβάλλον που εκτελούνται. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια προσφέρονται
ιδιαίτερα για συνεργατική μάθηση ενώ δύο γνωστές κατηγορίες παιχνιδιών είναι τα
παιχνίδια δράσης και τα παιχνίδια στρατηγικής. Χρειάζεται όμως προσοχή, ώστε τα
εντυπωσιακά εφέ του να μην καλύψουν τους εκπαιδευτικούς στόχους και
αποπροσανατολίσουν τον χρήστη. Τέλος με το λογισμικό μοντελοποίησης μπορεί να
γίνουν αναπαραστάσεις συστημάτων. Ένα μοντέλο λειτουργεί ως μία αναπαράσταση
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ενός συστήματος. Για παράδειγμα, ένα μοντέλο θα μπορούσε να είναι η
αναπαράσταση ενός πληθυσμού. Ο χρήστης μέσα από την εφαρμογή μπορεί να
αλλάξει κάποια δημογραφικά στοιχεία και να παρατηρήσει τα αποτελέσματα αυτής
της πράξης του, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα.
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση στο εκπαιδευτικό λογισμικό δεν γίνεται αντιληπτή
στην πράξη. Σήμερα, στο εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να συναντήσει στοιχεία από
προγράμματα εξάσκησης –εκγύμνασης μέχρι προσομοιώσεων. Μία εκπαιδευτική
εφαρμογή που περιέχει στοιχεία από όλες τις παραπάνω κατηγορίες θα παρουσιάζει
μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι σύγχρονες τάσεις κατασκευής εκπαιδευτικού λογισμικού
τείνουν στην ενοποίηση των προηγούμενων κατηγοριών λογισμικού.

5. Παρουσίαση πολυμεσικής εφαρμογής «Εισαγωγή στη
Μετεωρολογία»
5.1 Στάδια σχεδίασης και κατασκευής της ιστοσελίδας
Η κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού είναι αρκετά πολύπλοκη διαδικασία που
χρειάζεται οργάνωση και προγραμματισμό ώστε το τελικό προϊόν να μπορεί να
ανταποκριθεί στους σκοπούς και στους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε.
Αναλυτικότερα, την δημιουργία του λογισμικού «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία»
ακολουθήθηκαν ορισμένα στάδια τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα
τα στάδια για την ανάπτυξη της πολυμεσικής εφαρμογής είναι τα εξής:
 Επιλογή ενότητας και ομάδας στόχου
 Ενημέρωση για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ενότητας που
επιλέχθηκε
 Ενημέρωση για το περιεχόμενο της ενότητας που επιλέχθηκε μέσα από την
αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία κι συλλογή του απαραίτητου υλικού
 Οργάνωση του υλικού σε κεφάλαια και ενότητες
 Σχεδίαση αλληλεπίδρασης και σχεδίαση δομής λογισμικού
 Ανάπτυξη του λογισμικού
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 Παραγωγή του τελικού προϊόντος-μήτρας
 Παραγωγή συνοδευτικού εντύπου
Επιλογή ενότητας και ομάδας στόχου
Κυρίαρχος προβληματισμός για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής ήταν η
επιλογή της ενότητας. Η συγκεκριμένη ενότητα επιλέχθηκε καθώς γίνεται αντιληπτή η
δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση και στον διαχωρισμό των
βασικών εννοιών της Μετεωρολογίας που είναι ο καιρός και το κλίμα. Ακόμα
μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί καθώς δυσκολεύονται να
παρουσιάσουν στους μαθητές όλα εκείνα τα δομικά στοιχεία που αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους και δημιουργούν τον καιρό και το κλίμα.
Συγκεκριμένα, η ενότητα «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία» επιλέχθηκε ύστερα από
συζήτηση με τον επόπτη καθηγητή και τον επιστημονικό υπεύθυνο, με δασκάλους και
καθηγητές αλλά και σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Η Μετεωρολογία
αποτελεί μέρος των φυσικών επιστημών και συνεπώς γίνεται αντιληπτή η δυσκολία
κατανόησης και διδασκαλίας αυτής της ενότητας, αφού χαρακτηρίζεται από αλυσιδωτές
σχέσεις φαινομένων. Συνεπώς κύριο μέλημα ορίστηκε η δημιουργία ενός ευχάριστου
και εύχρηστου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές, αλλά συνάμα και ενός
σημαντικού βοηθητικού εργαλείου για τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία της
συγκεκριμένης ενότητας της Μετεωρολογίας
Στη συνέχεια έγινε ο προσδιορισμός της ομάδας στόχου του εκπαιδευτικού λογισμικού.
Η πολυμεσική αυτή εφαρμογή απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς.
Η ενότητα της Μετεωρολογίας είναι μέρος της ύλης της Ε’ και Στ΄ του Δημοτικού
Σχολείου. Ακόμα πιο αναλυτικά παρουσιάζονται και στην Α΄ και Β΄ γυμνασίου.
Ταυτόχρονα όμως στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής οι μαθητές Γυμνασίου κα
Λυκείου συναντάνε έννοιες σχετικές με τον καιρό και το κλίμα όπως η θερμοκρασία, η
πίεση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου κλπ. Επομένως, η ομάδα στόχου απαρτίζεται από
μαθητές και εκπαιδευτικούς αυτών των τάξεων, αλλά απευθύνεται και σε όποιον άλλο
θέλει να ενημερωθεί για τις βασικές έννοιες της Μετεωρολογίας.
Ενημέρωση για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ενότητας που επιλέχθηκε
Αρχικά μελετήθηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) αλλά και τα
Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της Φυσικής, της
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Πληροφορικής και της Γεωγραφίας του Δημοτικού και Γυμνασίου, καθώς και τα
κεφάλαια που αφορούσαν τις έννοιες του κλίματος και του καιρού. Μέσα από τη
διαδικασία

αυτή,

επισημάνθηκαν

οι

γενικοί

σκοποί

του

μαθήματος

και

προσδιορίστηκαν αρκετοί στόχοι στα επιμέρους κεφάλαια, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη
κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής.
Ταυτόχρονα, μελετήθηκαν αναλυτικά οι θεωρίες μάθησης, καθώς και το πώς αυτές
αντικατοπτρίζονται σε κάθε είδος εκπαιδευτικού λογισμικού. Έτσι, έγινε επιλογή των
κατάλληλων θεωριών, ώστε μέσα από το συνδυασμό αυτών να ικανοποιηθούν οι
παιδαγωγικοί και οι γνωστικοί στόχοι που ορίζονται σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα
Α.Π.Σ.
Ενημέρωση για το περιεχόμενο της ενότητας που επιλέχθηκε μέσα από την αναδίφηση
στη σχετική βιβλιογραφία κι συλλογή του απαραίτητου υλικού
Σε αυτή τη φάση έγινε η έρευνα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με στόχο την συλλογή
του κατάλληλου υλικού. Στην αρχή μελετήθηκαν τα σχολικά βιβλία και στη συνέχεια
τα εξωσχολικά βιβλία σχετικά με τη Φυσική, Γεωγραφία και τη Μετεωρολογία.
Επιπλέον αναγκαία ήταν και η μελέτη βιβλιογραφίας σχετικής με τη δημιουργία
εκπαιδευτικών εφαρμογών, δημιουργίας ιστοσελίδας, τη δημιουργία κινούμενων
εικόνων (anιmations), προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνων, ήχου και βίντεο κ.ά.
Ακόμα η συλλογή του υλικού δεν περιορίστηκε μόνο στα εγχειρίδια. Έγινε και
αναζήτηση στο χώρο του παγκόσμιου ιστού με στόχο την συσσώρευση των
απαραίτητων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και επιστημονικών άρθρων που θα
μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σαν πηγές πληροφοριών για την επιλεγμένη ενότητα.
Έτσι σταδιακά συλλέχθηκε το αναγκαίο υλικό σε μορφή κειμένου, ήχου, βίντεο,
σχεδιαγραμμάτων. Τέλος αξιολογήθηκε και περιορίστηκε σε εκείνο που θα ήταν
χρήσιμο για τη δημιουργία της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ιστοσελίδας.
Οργάνωση του υλικού σε κεφάλαια και ενότητες
Αφού συλλέχθηκε το αναγκαίο υλικό ακολούθησε ο διαχωρισμός του υλικού σε
ενότητες και υποενότητες. Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης ορίστηκε ο δομή που θα
έχει η πολυμεσική εφαρμογή και δημιουργήθηκαν σχεδιαγράμματα, μεταφράστηκαν
εικόνες, εντοπίστηκαν σχετικά βίντεο και όπου ήταν δυνατό κατασκευάστηκαν
κινούμενες εικόνες. Κατά τη διάρκεια κατασκευής της εφαρμογής οι ενότητες και οι
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υποενότητες τροποποιήθηκαν και διαφοροποιήθηκαν μέχρι να φτάσουν στην τελική
τους μορφή.
Σχεδίαση αλληλεπίδρασης και σχεδίαση δομής λογισμικού
Στη φάση αυτή σχεδιάστηκε το διάγραμμα ροής και ο τρόπος πλοήγησης μέσα στην
ιστοσελίδα, καθώς και το επίπεδο αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Συχνά βέβαια, μέχρι
την τελική φάση ολοκλήρωσης της εφαρμογής, χρειάστηκε να επαναπροσδιοριστούν οι
αρχικές προβλέψεις, αλλά και να γίνει μία ανάλογη αναδιάρθρωση του σχεδιασμού.
Ανάπτυξη του λογισμικού
Στο στάδιο της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του λογισμικού, σχεδιάστηκαν όλες οι
επιμέρους ιστοσελίδες των ενοτήτων και των κεφαλαίων της εφαρμογής. Σε αυτές
ενσωματώθηκαν τα κείμενα, οι εικόνες, τα βίντεο, οι ήχοι, οι κινούμενες εικόνες και
γενικά όλο εκείνο το υλικό που είχε συλλεχθεί σε προηγούμενο στάδιο. Όπου κρινόταν
αναγκαίο, αναζητήθηκε επιπρόσθετο υλικό, ώστε να παρουσιάζονται σφαιρικά κι
ολοκληρωμένα οι συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες και να καλύπτονται όλοι οι
σχετικοί στόχοι που είχαν τεθεί.
Παραγωγή του τελικού προϊόντος-μήτρας
Αφού ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της εφαρμογής, ελέγχτηκαν όλες οι σχετικές
υπερσυνδέσεις. Έπειτα, εγγράφηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό σε ένα USB stick και
δοκιμάστηκε σε διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Παραγωγή συνοδευτικού εντύπου
Στο τελευταίο στάδιο, δημιουργήθηκε ένα συνοδευτικό έντυπο, ένα απλό και εύχρηστο
εγχειρίδιο χρήσης, για την ευκολότερη πλοήγηση στο λογισμικό και για την επίλυση
τυχών προβλημάτων ή αποριών του χρήστη.

5.2 Λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της
ιστοσελίδας
Τα λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της εκπαιδευτικής
ιστοσελίδας είναι τα εξής:
 Microsoft FrontPage (λογισμικό κατασκευής ιστοσελίδων)
 Microsoft Windows Movie Maker (λογισμικό επεξεργασίας video)
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 Ulead Gif Animator (λογισμικό κατασκευής κινούμενων εικόνων)
 Ζωγραφική των Windows (λογισμικό επεξεργασίας εικόνας)
 Free YouTube Download (εφαρμογή που κατεβάζει βίντεο)
 Free YouTube to MP3 Converter (εφαρμογή που μετατρέπει
 βίντεο σε MP3)
 Free Audio Editor (πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου)
 Free Audio Converter (πρόγραμμα μετατροπής ήχου)
 Hot Potatoes (λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων κενών, σταυρόλεξων,
 αντιστοιχίσεων κ.ά.)
 Photoshop CC (πρόγραμμα εεξεργασίας είκονας-βίντεο)
 Gif Animator (ιστοσελίδα και εφαρμογή για τη δημιουργία κινούμενων
εικόνων)
 GIMP (εφαρμογή για την επεξεργασία εικόνας)
5.3 Δομή της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας
Η εκπαιδευτική ιστοσελίδα «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία» είναι μία πολυμεσική
εφαρμογή καθώς περιέχει κείμενα, εικόνες (κινούμενες και στατικές), ήχους, βίντεο,
κόμβους συνδεδεμένους μεταξύ τους κ.α. Ακόμα η συγκεκριμένη εκπαιδευτική
εφαρμογή θεωρείται και ιστοχώρος, δηλαδή μία συλλογή από ιστοσελίδες, εικόνες,
βίντεο, κινούμενες εικόνες, ήχο και άλλα ψηφιακά στοιχεία, τα οποία φιλοξενούνται
στην ίδια περιοχή (domain) του Παγκόσμιου Ιστού.
Η δομή του συγκεκριμένου λογισμικού αποτελεί ένα συνδυασμό των δομών
«γραμμική», «δέντρο» και «ιστοειδής»:


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



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



«Ιστοειδής» επειδή έχουν προστεθεί σύνδεσμοι οι οποίοι μπορούν, έπειτα από
την ενεργοποίησή τους, να μεταφέρουν το χρήστη σε οποιαδήποτε σελίδα,
οποιασδήποτε ενότητας κρίνεται σκόπιμο από τον κατασκευαστή (και έχει
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σχέση με το σύνδεσμο αυτό).
Η δομή της ιστοσελίδας «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία σχεδιάστηκε με τέτοιο
τρόπο ώστε ο μαθητής να αλληλεπιδρά με τις πληροφορίες, να επιλέγει εκείνος
σε ποια ενότητα να μεταφερθεί και να ανακαλύπτει σταδιακά την επιστήμη της
Μετεωρολογίας. Έτσι ο μαθητής γίνεται ενεργός με αποτέλεσμα η διαδικασία
της μάθησης να είναι πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για εκείνον.

Στο συγκεκριμένο λογισμικό αξιοποιήθηκαν τα παρακάτω μέσα:
Κείμενο: Αποτελεί το βασικό τρόπο απεικόνισης της πληροφορίας. Στην ιστοσελίδα τα
κείμενα που την απαρτίζουν είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα ώστε να γίνεται εύκολα
κατανοητό. Ακόμα η γραμματοσειρά, το μέγεθος των γραμμάτων και του διάστιχου
έγιναν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κουράζεται ο χρήστης και το κείμενο να είναι
ευανάγνωστο. Επιπλέον αποφεύχθηκαν τα έντονα χρώματα, τα κυλιόμενα μηνύματα
και οι πολλές υπογραμμίσεις για να μην αποσπάνε την προσοχή του μαθητή.
Εικόνα: Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται η εικόνα είτε κινούμενη είτε
στατική όχι μόνο για να ενισχύσει τις πληροφορίες του κειμένου αλλά και για να
υποστηρίξει και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή. Στην
εκπαιδευτική ιστοσελίδα «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία» έγινε μεγάλη προσπάθεια
ενσωμάτωσης όσο των δυνατών περισσότερων εικόνων, οι περισσότερες εκ των οποίων
κατασκευάστηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο λογισμικό. Αυτή μάλιστα είναι και η
βασική διαφορά της ιστοσελίδας με ένα εγχειρίδιο, το πλήθος των εικόνων (κινούμενων
και στατικών) που σου δίνουν πληροφορίες χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να ανατρέξει
στο κείμενο για να τις εντοπίσει. Πιο συγκεκριμένα, οι κινούμενες εικόνες που
δημιουργήθηκαν βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση και εστίαση των βασικών και
δύσκολων εννοιών, το περιεχόμενο έγινε πιο ελκυστικό, μαγνήτισε εντονότερα το
ενδιαφέρον του χρήστη και έκανε την ανάγνωση ευκολότερη.
Βίντεο: Η επιλογή εισαγωγής βίντεο στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα «Εισαγωγή στην
Μετεωρολογία» δεν ήταν τυχαία. Το βίντεο συνδυάζει ήχο και εικόνα, με αποτέλεσμα
να έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει και να βελτιώσει μία εφαρμογή. Στην
συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχουν επιλεχθεί από το διαδίκτυο και τοποθετηθεί βίντεο σε
σημεία που χρειάζεται να δοθεί έμφαση από τον χρήστη. Ακόμα είναι προτιμότερο ο
χρήστης να παρακολουθήσει ένα βίντεο σχετικό με ένα φαινόμενο από το να διαβάσει
ένα κείμενο που απλά να περιγράφει το φαινόμενο αυτό. Πιο συγκεκριμένα τον βοηθάει
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να έρθει σε άμεση επαφή με την πληροφορία, να την οπτικοποιήσει και τέλος να την
κατανοήσει καλύτερα. Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει
όσες φορές εκείνος επιθυμεί, ώστε να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που θέλει στο
χρόνο που επιθυμεί και χρειάζεται.
5.4 Θεωρίες μάθησης που αξιοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής εφαρμογής
Οι θεωρίες του συμπεριφορισμού, οι γνωστικές θεωρίες και οι κοινωνικοπολιτιστικές
προσεγγίσεις της μάθησης έχουν επιδράσει καταλυτικά στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων. Κάθε μια από τις προσεγγίσεις αυτές εστιάζει σε άλλη μορφή μάθησης
και σε διαφορετικά σημεία.
Αναλυτικότερα τα μαθησιακά υπολογιστικά περιβάλλοντα που στηρίζονται στον
συμπεριφορισμό ακολουθούν τη γραμμική πορεία, κατανεμημένη σε στάδια
κλιμακούμενης δυσκολίας, χρησιμοποιούν τη λογική της θετικής ενίσχυσης με ήχους
και εικόνες, όμως δεν αξιοποιούν τη συνεργατική μάθηση.
Επιπλέον οι γνωστικές θεωρίες εστιάζουν στην τροποποίηση των γνώσεων,
αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες. Η μάθηση χαρακτηρίζεται ως ενεργή και
οικοδομείται μέσα από εμπειρίες και όχι από απομνημόνευση εννοιών. Ακόμα σχετικά
με την αλληλεπίδραση του μαθητή με το λογισμικό υπάρχει μια εισαγωγή που βοηθάει
στην καθοδήγηση του μαθητή αλλά δεν υφίσταται μία αυστηρά καθορισμένη πορεία
την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής.
Επιπροσθέτως, οι κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις ενισχύουν τη συνεργατική
μάθηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα λογισμικό που σχεδιάζεται σύμφωνα με αυτές
τις προσεγγίσεις πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.
Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού λογισμικού χρειάζεται να έχει ως κριτήριο τον
εκπαιδευτικό. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος ο οποίος θα
δημιουργήσει την παιδαγωγική ατμόσφαιρα στην τάξη, θα καθοδηγήσει τη διαδικασία
μάθησης και θα αξιοποιήσει το λογισμικό σαν ομαδική δραστηριότητα.
Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός των τριών αυτών προσεγγίσεων
αξιοποιώντας τα θετικά κάθε μίας προσέγγισης λειτουργώντας συμπληρωματικά η μία
με την άλλη.
Στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία» έγινε προσπάθεια
ενσωμάτωσης και των τριών θεωριών. Πιο συγκεκριμένα μερικά χαρακτηριστικά της
συμπεριφοριστικής προσέγγισης που υπάρχουν στην ιστοσελίδα είναι:
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 δόμηση της ύλης σε μικρές ενότητες και με λογικά διακριτή
οργάνωση της διδακτικής ύλης
 παρουσίαση και οργάνωση των πληροφοριών ή των περιεχόμενων της
εξάσκησης με διακριτά χαρακτηριστικά
 η μάθηση διαμορφώνεται από την επανάληψη και την ενίσχυση
καθώς ομαθητής ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, με σκοπό
τη βελτίωση της ικανότητας απόκτησης της γνώσης
 η αξιολόγηση γίνεται ατομικά στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας
για να εξακριβωθεί αν έχει αποκτηθεί η γνώση των αντικειμένων της
μάθησης
 Η άμεση επαλήθευση της απάντησης του μαθητή (ανατροφοδότηση) στις
δραστηριότητες.
 Η γραμμική οργάνωση των δραστηριοτήτων (ευθύγραμμος σχεδιασμός όπου οι
απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται με Ναι ή Όχι) ή οι δραστηριότητες με πολλαπλές
επιλογές.
 πραγματοποιούνται

συγκεκριμένες

δραστηριότητες

για

να

επιτευχθούν

συγκεκριμένοι στόχοι
Ακόμα,

κατά

τον

σχεδιασμό

της

εκπαιδευτικής

ιστοσελίδας

αξιοποιήθηκαν και κάποια χαρακτηριστικά από τις γνωστικές θεωρίες
όπως τα παρακάτω:


η δυνατότητα να μελετήσει ο χρήστης οποιοδήποτε από τα επιμέρους τμήματα της

ύλης και να δοκιμάσει τις γνώσεις του όπου αυτός κρίνει ότι είναι απαραίτητο
καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή για ερμηνεία των γεγονότων και των
φαινομένων. Τέλος η πολυμεσική εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές των
κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της τα οποία
βλέπουμε στην ιστοσελίδα είναι τα εξής:


παροχή εμπειριών που στοχεύουν στην οικοδόμηση της γνώσης



ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα που σχετίζονται άμεσα

με τον πραγματικό κόσμο


εμπέδωση της μάθησης μέσω κοινωνικής εμπειρίας



ενθάρρυνση της χρήσης πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της γνώσης



ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και της γενικότερης

κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
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5.5 Αναλυτική παρουσίαση ιστοσελίδας
5.5.1 Παρουσίαση αρχικής σελίδας
Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με μία ιεραρχία. Στην κορυφή
της ιεραρχίας βρίσκεται η αρχική σελίδα, που αποτελεί και το πρώτο επίπεδο της
δομής αυτής. (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιεραρχική αυτή δομή
περιλαμβάνονται στο χάρτη της ιστοσελίδας.)
Η αρχική σελίδα της εφαρμογής απεικονίζει τον ουρανό με σύμβολα που σχετίζονται
με τα καιρικά φαινόμενα (βλ. Εικόνα 1). Έτσι καλωσορίζεται ο χρήστης και
πληροφορείται για το θέμα της εφαρμογής.

(Εικόνα 1)
Για να μεταβεί ο χρήστης σε αυτήν, πρέπει να ανοίξει το φάκελο «Ιστοσελίδα» και στη
συνέχεια να αναζητήσει το αρχείο «index.htm». Ακολούθως, μέσα από την επιλογή
«Άνοιγμα με» πρέπει να ορίσει ως πρόγραμμα περιήγησης web τον «Internet Explorer».
Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «Ο Internet Explorer περιόρισε την εκτέλεση δεσμών
ενεργειών ή στοιχείων ελέγχου ActiveX από αυτήν την ιστοσελίδα», τότε ο χρήστης θα
πρέπει να πατήσει στην επιλογή «Αποδοχή αποκλεισμένου περιεχομένου», ώστε να
παρουσιαστεί ολοκληρωμένα και χωρίς περιορισμούς το περιβάλλον της εφαρμογής
(βλ. Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Αποδοχή αποκλεισμού περιεχομένου
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Κάθε μία από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στην αρχική σελίδα, αποτελεί κι ένα
κουμπί - υπερσύνδεσμο. Εάν ο χρήστης μεταβεί με τον κέρσορα πάνω από κάποιο από
αυτά τα κουμπιά, ο κέρσορας μετατρέπεται αυτόματα σε χεράκι και εμφανίζεται μία
συμβουλή οθόνης, που υποδεικνύει στο χρήστη τον προορισμό του υπερσυνδέσμου.
Η ιστοσελίδα έχει σαν κεντρικό θέμα την «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία». Η ύλη που
περιέχει το λογισμικό χωρίζεται σε 3 βασικές ενότητες: Τον καιρό, το κλίμα και την
Ιστορική αναδρομή. Κάθε ενότητα χωρίζεται με τη σειρά της σε υποενότητες για να
μπορεί ο χρήστης να πλοηγηθεί γρηγορότερα και ευκολότερα στην εκπαιδευτική
ιστοσελίδα αλλά και για να κατανοήσει καλύτερα το συγκεκριμένο θέμα. Μαζί με τις
τρεις κύριες ενότητες υπάρχουν και άλλες έξι: οι δραστηριότητες, η επικοινωνία, η
βοήθεια, ο χάρτης πλοήγησης, ο οδηγός πλοήγησης και η βιβλιογραφία. Για να μεταβεί
ο χρήστης στις παραπάνω ενότητες, θα πρέπει να επιλέξει τα ανάλογα εικονίδια.
Παρακάτω παρουσιάζονται ποιες εικόνες της αρχικής σελίδας αντιστοιχούν στις
ενότητες της πολυμεσικής εφαρμογής.
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5.5.2 Γενικές οδηγίες που αφορούν όλες τις σελίδες της πολυμεσικής
εφαρμογής.
Σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρου υπάρχουν κάποια κουμπιά, ώστε να διευκολύνουν
την πλοήγηση του χρήστη. Τα κουμπιά αυτά ακολουθούν παρακάτω:

Σε όποιο σημείο της εφαρμογής βρίσκεται ο χρήστης,
έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στην αρχική
σελίδα άμεσα και γρήγορα, πατώντας το κουμπί
«Αρχική» που υπάρχει στην οριζόντια γραμμή
περιήγησης όλων των σελίδων.
Σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρου με μεγάλη
έκταση, υπάρχει κάτω δεξιά ένα βελάκι. Πατώντας
στο βελάκι αυτό, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
μεταβεί στην αρχή της εκάστοτε σελίδας.

Σε κάποιες ιστοσελίδες υπάρχει το διπλανό
κινούμενο εικονίδιο «Αν θες, δες και αυτό….» που
παραπέμπει τον χρήστη σε μελέτη υλικού για
περαιτέρω γνώσεις. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι
εικόνα,

κείμενο,

βίντεο

ή

συνδυασμός

των

παραπάνω.
Ορισμένες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν κάποια
σχετικά

βίντεο.

Για

να

παρακολουθήσει

ο

αναγνώστης τα βίντεο αυτά, θα πρέπει να πατήσει
το μπλε κουμπί που βρίσκεται κάτω αριστερά του
βίντεο.

Μπορεί

ακόμη

να

σταματήσει

την

αναπαραγωγή του με το διπλανό κουμπί και να
αυξομειώσει την ένταση του ήχου από τα
αντίστοιχα κουμπιά, κάτω δεξιά.
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5.5.3 Παρουσίαση ενότητας Ιστορική αναδρομή
Όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στην Ιστορική αναδρομή, τότε θα
μεταφερθεί στην παρακάτω αρχική σελίδα. Από εδώ μπορεί να επιλέξει μία από
τις παρακάτω υποενότητες που δείχνει το κάθε παιδί για να ενημερωθεί για την
συγκεκριμένη θεματική (βλ. Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Ιστορική αναδρομή
Αν κάνει κλικ στο κουμπί – υπερσύνδεσμος Λαϊκή Μετεωρολογία θα βρεθεί στην
παρακάτω σελίδα. Εκεί θα μπορεί να ενημερωθεί για την έννοια της Λαϊκής
Μετεωρολογία, να βρει ρητά σχετικά με τον καιρό, πρακτικούς τρόπους πρόβλεψης για
τον καιρό αλλά και κείμενο σχετικά με τα μερομήνια. (βλ. εικόνα 4)
Εικόνα 4. Λαϊκή Μετεωρολογία

Εικόνα 4. Λαϊκή Μετεωρολογία
Επιστρέφοντας και πάλι στην γονική εικόνα, αν ο χρήστης επιλέξει να
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ενημερωθεί για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα μεταβεί στην
ιστοσελίδα που βρίσκεται παρακάτω. Από εδώ μπορεί να ενημερωθεί για το
έτος ίδρυσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τις αρχές της αλλά
και τον τρόπο λειτουργίας της (βλ. Εικόνα 5)

Εικόνα 5. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Επιστρέφοντας στη γονική σελίδα της Ιστορικής αναδρομής, αν ο χρήστης
κάνει κλικ στο κουμπί- υπερσύνδεσμο Ιστορικά στοιχεία θα μεταβεί στην
παρακάτω

ιστοσελίδα

όπου

θα

ενημερωθεί

για

την

εξέλιξη

της

Μετεωρολογίας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Θα βρει εικόνες από
τα πρώτα ημερολόγια και τους πρώτους χάρτες καιρού (βλ. Εικόνα 6).

Εικόνα 6. Ιστορικά στοιχεία
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Η τελευταία υποενότητα της Ιστορικής αναδρομής είναι τα σημαντικά πρόσωπα.
Αν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί υπερσύνδεσμο που αντιστοιχεί στην ενότητα
αυτή θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και
θα μπορεί να ενημερωθεί για τα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην
εξέλιξη της Μετεωρολογίας (βλ. Εικόνα 7).

Εικόνα 7. Σημαντικά πρόσωπα

5.5.4 Παρουσίαση ενότητας Καιρός
Όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στην ενότητα Καιρός τότε θα μεταφερθεί στην
παρακάτω αρχική σελίδα. Σε αυτή τη σελίδα θα συναντήσει ένα χαρούμενο επιστήμονα
ο οποίος είναι έτοιμος να παρουσιάσει αυτή την πολύπλοκη έννοια του καιρού (βλ
Εικόνα 8). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις ενότητες που αναγράφονται μέσα
στα συννεφάκια. Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει από τη στήλη που βρίσκεται
αριστερά.
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Εικόνα 8. Καιρός
Αν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί-υπερσύνδεσμος Τι είναι καιρός, Θα βρεθεί στην
παρακάτω σελίδα (βλ Εικόνα 9) όπου εκεί θα μπορέσει να βρει τον ορισμό του καιρού
και να γνωρίσει την επιστήμη που ασχολείται με τον καιρό. Ακόμα ο χρήστης θα μπορεί
να ενημερωθεί για τον διαχωρισμό δύο βασικών εννοιών της Μετεωρολογίας, του
καιρού και του κλίματος, καθώς είναι δύο έννοιες θεμελιώδεις για την Μετεωρολογία
αλλά πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.

Εικόνα 9.Τι είναι καιρός
Η επόμενη υποενότητα που ακολουθεί είναι εκείνη της ατμόσφαιρας. Όλα τα
μετεωρολογικά φαινόμενα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι
χρήσιμο να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της, τη δομή της, τα αέρια από τα οποία
αποτελείται αλλά και τα στρώματά της. Όλα αυτά θα μπορεί ο χρήστης να τα
συναντήσει στην ενότητα Ατμόσφαιρα (βλ Εικόνα 10).
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Εικόνα 10. Ατμόσφαιρα
Η επόμενη σελίδα που μπορεί να μεταβεί ο χρήστης είναι εκείνη του ήλιου. Ο ήλιος
είναι ένα θεμελιώδες αίτιο ύπαρξης και μεταβολής του καιρού. Σε αυτή την σελίδα ο
χρήστης θα ενημερωθεί για την προσφορά του ήλιου στις μεταβολές του καιρού (βλ
Εικόνα 11).

Εικόνα 11. Ήλιος
Η επόμενη ενότητα είναι εκείνη των δομικών στοιχείων του καιρού. Αυτή η ενότητα
αποτελείται από 8 μικρότερες υποενότητες που αναφέρονται ξεχωριστά και αναλυτικά
τα στοιχεία του καιρού. Στην ενότητα αυτή μας καλωσορίζει ένας μικρός επιστήμονας
και μας προτείνει να διαλέξουμε τα σύμβολα από τον πίνακα του για να ενημερωθούμε
για κάθε στοιχείο ξεχωριστά (βλ. Εικόνα 12)
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Εικόνα 12. Δομικά στοιχεία καιρού
Η πρώτη υποενότητα είναι η βροχή. Εδώ ο χρήστης θα μπορεί να ενημερωθεί για το πώς
δημιουργείται η βροχή, ποιο είναι το όργανο μέτρησης, πώς δημιουργούνται οι
ορογραφικές βροχές, για τον κύκλο του νερού, το ουράνιο τόξο και για τον καταμερισμό
των βροχών στην Ελλάδα (βλ. Εικόνα 13)

Εικόνα 13. Βροχή
Η επόμενη υποενότητα είναι ο άνεμος. Εδώ ο χρήστης θα μπορεί να ενημερωθεί για
τους ανέμους σε όλο τον κόσμο, για το πώς δημιουργείται ο άνεμος, για τους τοπικούς
ανέμους, την κλίμακα μποφόρ και τα όργανα μέτρησης του ανέμου (βλ. Εικόνα 14).
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Εικόνα 14. Άνεμος
Αμέσως μετά ακολουθεί η υποενότητα με τα σύννεφα. Εκεί μαθαίνει ο χρήστης πώς
δημιουργούνται τα σύννεφα και όλες τις κατηγορίες νεφών. Ακόμα παρακολουθεί και
ένα βίντεο για το πώς φαίνονται τα σύννεφα από ψηλά (βλ. Εικόνα 15).

Εικόνα 15. Σύννεφα
Ακολουθεί η υποενότητα με την πίεση. Εκεί ο χρήστης θα βρει πληροφορίες για την
πίεση τα όργανα μέτρησης και αλλά και πως κατασκευάστηκε το πρώτο βαρόμετρο (βλ
Εικόνα 16).
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Εικόνα 16. Πίεση
Η επόμενη υποενότητα είναι εκείνη με το χιόνι. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με
το χιόνι, το χιονόνερο, τους παγετώνες, το χαλάζι αλλά και την ομίχλη (βλ. Εικόνα 17).

Εικόνα 17. Χιόνι
Επόμενη υποενότητα των δομικών στοιχείων είναι η υγρασία και περιέχει πληροφορίες
για την εξάτμιση, την εξάχνωση και για τα όργανα που μετράμε την υγρασία (βλ Εικόνα
18).
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Εικόνα 18. Υγρασία
Επόμενη υποενότητα είναι εκείνη της θερμοκρασίας. Εδώ ο χρήστης θα μπορεί να βρει
τον ορισμό της θερμοκρασίας και της θερμότητας, την κατανομή θερμοκρασίας πάνω
στη γη, πληροφορίες για την πηγή θερμότητας, τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας,
την θερμοχωρητικότητα του νερού και τις κλίμακες μέτρησης (βλ Εικόνα 19).

Εικόνα 19. Θερμοκρασία
Η τελευταία υποενότητα των δομικών στοιχείων είναι τα Ηλεκτρομετέωρα. Εδώ ο
χρήστης θα μπορεί να μάθει για την αστραπή, τη βροντή, τον κεραυνό αλλά θα βρει και
τρόπους προστασίας από την κεραυνοπληξία (βλ Εικόνα 20).

40

Εικόνα 20. Ηλεκτρομετέωρα
Επιστρέφοντας στην ενότητα του καιρού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την υποενότητα
ακραία καιρικά φαινόμενα. Εδώ θα μπορεί να βρει όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα,
να μάθει τα πιο σημαντικά που έγιναν στην Ελλάδα αλλά και να παρακολουθήσει βίντεο
με καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο (βλ Εικόνα 21).

Εικόνα 20. Ακραία καιρικά φαινόμενα
Η τελευταία ενότητα του καιρού είναι η πρόγνωση του καιρού. Εδώ ό χρήστης θα
μεταφερθεί σε μία σχολική τάξη όπου κάθε μαθητής του προτείνει και μία υποενότητα
(βλ εικόνα 21).
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Εικόνα 21. Πρόγνωση καιρού
Η πρώτη υποενότητα είναι τα μετεωρολογικά όργανα. Εδώ υπάρχουν όλα τα όργανα
μέτρησης των μετεωρολογικών παραμέτρων καθώς και όλα τα στοιχεία που πρέπει να
έχουν. Τέλος γίνεται και αναφορά στους μετεωρολογικούς δορυφόρους (βλ. Εικόνα 22).

Εικόνα 22. Μετεωρολογικά όργανα και δορυφόροι
Επόμενη υποενότητα στη πρόγνωση του καιρού είναι τα βαρομετρικά και τα μέτωπα. Σε
αυτή την υποενότητα θα βρει ο χρήστης πληροφορίες για τα είδη των βαρομετρικών
και των μετώπων αλλά και πως συνδυάζονται αυτά μεταξύ τους (βλ Εικόνα 23).
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Εικόνα 23 Βαρομετρικά και Μέτωπα
Μία ακόμα υποενότητα είναι εκείνη είναι αυτή με τους Μετεωρολογικούς σταθμούς και
χάρτες. Εδώ ο χρήστης ενημερώνεται για όλους τους σταθμούς και φυσικά για τους
χάρτες που προβλέπουν τον καιρό (βλ. Εικόνα 24).

Εικόνα 24. Μετεωρολογικοί σταθμοί και χάρτες
Τελευταία υποενότητα είναι η πρόγνωση του καιρού που περιέχει αναλυτικά όλα τα
στάδια που ακολουθεί ο μετεωρολόγος για να κάνει την πρόγνωση του καιρού. Ακόμα
περιέχει και όλα τα μετεωρολογικά σύμβολα που χρησιμοποιούν τα δελτία πρόγνωσης
του καιρού (βλ. Εικόνα 25).
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Εικόνα 25. Η πρόγνωση του καιρού

5.5.5 Παρουσίαση ενότητας Κλίμα
Όταν ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στην ενότητα κλίμα τότε θα μεταβεί σε αυτή τη
σελίδα (βλ Εικόνα 26). Εκεί ο χρήστης θα μπορέσει μέσα από ένα ευχάριστο
περιβάλλον να διαλέξει όποια υποενότητα θέλει είτε από τον πίνακα είτε από ην στήλη
στα αριστερά.

Εικόνα 26. Κλίμα
Από την παραπάνω αρχική εικόνα αν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί-υπερσύνδεσμος Τι
είναι κλίμα θα μεταφερθεί στην παρακάτω σελίδα (βλ Εικόνα 27). Εδώ ο χρήστης θα
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μπορεί να ενημερωθεί για τον ορισμό του κλίματος και για την Κλιματολογία, την
επιστήμη δηλαδή που μελετάει το κλίμα.

Εικόνα 27. Τι είναι κλίμα
Επόμενη ενότητα είναι η μελέτη κλίματος (βλ Εικόνα 28). Εδώ ο χρήστης μπορεί να
βρει πληροφορίες σχετικές με τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα, τις κλιματικές
ζώνες αλλά και το κλίμα της Ελλάδας.

Εικόνα 28. Μελέτη κλίματος
Αν ο χρήστης επιλέξει την ενότητα Αλλαγή κλίματος τότε θα μπορεί να πάρει
πληροφορίες για το τι προκαλεί την αλλαγή του κλίματος, πληροφορίες σχετικά με το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, την τρύπα του όζοντος αλλά και τον συνδυασμό αυτών
των δύο φαινομένων. Επιπλέον θα μπορεί να παρακολουθήσει και βίντεο σχετικά με το
φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αλλαγή του κλίματος (βλ Εικόνα 29).
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Εικόνα 29. Αλλαγή κλίματος
Ακόμα στην ενότητα Συνέπειες θα μπορεί ο χρήστης να βρει πληροφορίες για τις
συνέπειες που προκαλούν οι αλλαγές στο κλίμα (βλ Εικόνα 30).

Εικόνα 30. Συνέπειες
Η τελευταία ενότητα του κλίματος είναι οι τρόποι αντιμετώπισης. Σε αυτή τη σελίδα ο
χρήστης θα μπορεί να ενημερωθεί μ ποιους τρόπους μπορούν οι άνθρωποι να
αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση αλλά και τι μπορούν να κάνουν ώστε μέσα από
την καθημερινότητά τους να βοηθήσουν τον πλανήτη Γη (βλ. Εικόνα 31).
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Εικόνα 31. Τρόποι αντιμετώπισης

5.5.6 Παρουσίαση των βοηθητικών ενοτήτων
Εκτός από τις βασικές ενότητες της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, έχουν δημιουργηθεί και
κάποιες βοηθητικές οι οποίες διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Αν ο χρήστης επιλέξει από την αρχική σελίδα το κουμπί-υπερσύνδεσμο βιβλιογραφία,
θα μεταφερθεί στην παρακάτω σελίδα όπου ια μπορεί να βρει τις πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της ιστοσελίδας. Οι πηγές μπορεί να είναι είτε σε
έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική (βλ Εικόνα 32).

Εικόνα 32. Βιβλιογραφία
Επόμενη βοηθητική ενότητα είναι η βοήθεια (βλ Εικόνα 33). Σκοπός της ενότητας
αυτής είναι και πάλι η διευκόλυνση του χρήστη. Εδώ ο χρήστης ανατρέχει όποτε έχει
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κάποια απορία ή άγνωστη λέξη, σχετική με το θέμα της Μετεωρολογίας. Υπάρχει στην
κορυφή μια αλφαβήτα, και πατώντας σε κάποιο γράμμα της ο χρήστης μεταφέρεται σε
όλες τις λέξεις που ξεκινάνε από το γράμμα αυτό. Έτσι η αναζήτηση γίνεται εύκολη και
γρήγορη.

Εικόνα 33. Βοήθεια
Ακόμα μία πολύ σημαντική ενότητα είναι αυτή των Δραστηριοτήτων. Στην ενότητα
αυτή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει τις γνώσεις του και το επίπεδό του. Περιλαμβάνονται
δραστηριότητες, όπως σταυρόλεξα, ερωτήσεις σωστού- λάθους, ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών κ.ά., οι οποίες διορθώνονται άμεσα, ώστε ο χρήστης να κατανοήσει τα λάθη
του και τις αδυναμίες του (βλ Εικόνα 34).

Εικόνα 34. Δραστηριότητες
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Ακόμη υπάρχει η υποενότητα που στοχεύει στην επεξήγηση της δομής της
ιστοσελίδας. Η ενότητα αυτή είναι ο «Οδηγός πλοήγησης» και την επισκέπτεται ο
χρήστης ώστε να ενημερωθεί περιληπτικά για το περιεχόμενο της κάθε σελίδας
(Βλ. Εικόνα 35) . Αν επιθυμεί την σχηματική αναπαράσταση της ιστοσελίδας
μπορεί να επισκεφθεί την υποενότητα «Χάρτης». Η ενότητα αυτή, δηλαδή ο
χάρτης κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τον χρήστη, ώστε να περιηγηθεί εύκολα και
γρήγορα σε όποια ενότητα ή υποενότητα ο ίδιος θέλει, χωρίς να χρειάζεται να
ψάξει και να χάσει χρόνο (Βλ. Εικόνα 36)

. Εικόνα 35. Οδηγός πλοήγησης

Εικόνα 36. Χάρτης
Η τελευταία ενότητα είναι αυτή της Επικοινωνίας. Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί49

υπερσύνδεσμο Επικοινωνία θα βρεθεί στην παρακάτω σελίδα (βλ Εικόνα 37). Εδώ ο
χρήστης θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας, να
σχολιάσει ή ακόμα και να εκφράσει παράπονα ή και υποδείξεις σχετικές με την
εκπαιδευτική ιστοσελίδα.

Εικόνα 37. Επικοινωνία

6. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού λογισμικού
6.1 Μεθοδολογία της έρευνας
Το τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά στην αξιολόγηση της πολυμεσικής
εφαρμογής. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν μικρής κλίμακας και δεν
μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη προσπάθεια αξιολόγησης της εφαρμογής
βασισμένη σε αρχές που πρέπει να διέπουν μια έγκυρη αξιολόγηση και ικανή να
εξάγει γενικεύσιμα συμπεράσματα.
Το δείγμα αποτέλεσαν 30 μαθητές από την Αχιλλοπούλειο σχολή Καΐρου που
φοιτούν στην Ε’ και Στ ΄ δημοτικού.

6.2 Στάδιο πρώτο
Η έρευνα έγινε σε δύο ομάδες των 15 μαθητών. Οι πρώτοι 15 μαθητές διδάχθηκαν τις
βασικές ενότητες της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας χωρίς όμως να αξιοποιηθεί η ίδια στη
εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μία συμβατική διδασκαλία
με τη χρήση ενός πίνακα. Η διδασκαλία διήρκησε περίπου τρεις διδακτικές ώρες (δύο
διδακτικές ώρες για την συμβατική διδασκαλία και μία διδακτική ώρα για την
εκπαιδευτική ιστοσελίδα και το ερωτηματολόγιο).

Αφού ολοκληρώθηκε η
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διδασκαλία, δόθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) στο οποίο,
σε πρώτη φάση, απάντησαν τις ερωτήσεις κατανόησης. Έπειτα έγινε μία σύντομη
παρουσίαση της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας και αλληλεπίδρασαν με αυτό για ακόμη 15
λεπτά. Τέλος τούς ζητήθηκε να συμπληρώσουν και τις υπόλοιπες ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου που αφορούσαν στη δομή του ερωτηματολογίου.

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

6.4 Το ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και
στόχευε στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δομή της εφαρμογής και το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ήταν ανώνυμο ώστε να διασφαλιστεί η
εγκυρότητα που συνδέεται με την ανωνυμία και αποτελούνταν από δύο μέρη. Το
πρώτο μέρος αναφερόταν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, ενώ
το δεύτερο μέρος αφορούσε στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας και
αποτελούνταν από ασκήσεις Φυσικής και ερωτήσεις κατανόησης σχετικές με το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

6.5 Αποτελέσματα της έρευνας
Οι απαντήσεις των μαθητών φαίνονται στα παρακάτω γραφήματα. Αρχικά, θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου που
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αφορούν στην αξιολόγηση του λογισμικού.
Έπειτα θα παρουσιαστούν γραφήματα με τις σωστές απαντήσεις των μαθητών
στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά στις ερωτήσεις Φυσικής.
Το πρώτο σε σειρά γράφημα αναφέρεται στα αποτελέσματα της πρώτης
διδασκαλίας (χωρίς την χρήση εκπαιδευτικής ιστοσελίδας ) ενώ το δεύτερο στη
διδασκαλία στην οποία αξιοποιήθηκε η εκπαιδευτική ιστοσελίδα. Πιο
συγκεκριμένα, το πρώτο γράφημα αναφέρεται στο ποσοστό των σωστών
απαντήσεων από την πρώτη διδασκαλία, ενώ το δεύτερο γράφημα αναφέρεται
στο ποσοστό των σωστών απαντήσεων στην δεύτερη διδασκαλία.
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Α μέρος ερωτηματολογίου (αξιολόγηση του λογισμικού)

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

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα οι περισσότεροι από τους μαθητές
θεωρούν ότι το εικονικό περιβάλλον τους βοήθησε πολύ να κατανοήσουν την
ενότητα.

Πιο συγκεκριμένα, 24 μαθητές απάντησαν «πολύ», 4 μαθητές

απάντησαν «αρκετά», 2 μαθητές απάντησαν «λίγο», ενώ κανένας μαθητής δεν
απάντησε «καθόλου». Η άποψη των μαθητών που συμμετείχαν στην
αξιολόγηση του υλικού είναι πολύ ενθαρρυντική, καθώς δείχνει ότι το
εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει απλή γλώσσα γραφής, έχει επεξηγηματικά σχόλια
σε δύσκολα σημεία και τονίζει σημαντικές έννοιες και σημεία με πλαίσια ή
έντονη γραφή, γεγονός που το καθιστά βοηθητικό στην κατανόηση της
συγκεκριμένης ενότητας.
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Ερώτηση 2: «Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται
καλύτερα στους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;»

Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι η διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται
καλύτερα στους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;» είναι
εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών απάντησαν «πολύ» και ένα
μικρό ποσοστό απάντησε αρκετά. Συγκεκριμένα, 26 μαθητές απάντησαν
«πολύ», ότι δηλαδή θεωρούν αυτή τη διδασκαλία μέσω Η/Υ ανταποκρίνεται
καλύτερα στους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, 4 μόλις
μαθητές απάντησαν «αρκετά», ενώ κανένας δεν απάντησε «καθόλου και «λίγο».
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Ερώτηση 3: «Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε ενδιαφέρουσα την εμπειρία που
αποκτήσατε με την διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ;»

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, στην ερώτηση αυτή, πάνω από
τους μισούς μαθητές, απάντησαν ότι τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η
εμπειρία που απέκτησαν με τη διδασκαλία αυτή μέσω Η/Υ. Πιο συγκεκριμένα ο
73% των μαθητών, δηλαδή 22 μαθητές, βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα τη
διδασκαλία με τη χρήση του λογισμικού. Επιπλέον το 20% των μαθητών ,
δηλαδή 6 μαθητές, βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη διδασκαλία,
ενώ μόλις 2 φοιτητές, δηλαδή το 7% του δείγματος, στη συγκεκριμένη ερώτηση
απάντησαν «λίγο».
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Ερώτηση 4: «Θα θέλατε να χρησιμοποιούσατε ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα και στα
υπόλοιπα μαθήματα;»

Στην τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου το 87% των
μαθητών απάντησε ότι θα ήθελε να χρησιμοποιούσε «πολύ» στις διδασκαλίες και των
υπόλοιπων μαθημάτων ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα. Πιο αναλυτικά, 26 μαθητές
από τους 30 απάντησαν «πολύ» στην συγκεκριμένη ερώτηση και 4 «αρκετά».
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Β’ μέρος ερωτηματολογίου
Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν γραφήματα που αναπαριστούν
αποτελέσματα από τις δύο διδασκαλίες. Η πρώτη διδασκαλία όπως έχει
αναφερθεί και παραπάνω, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πίνακα ενώ η
δεύτερη με τη χρήση του λογισμικού.
Ερώτηση 1: «Τι είναι κλίμα;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Στην πρώτη διδασκαλία 60% των μαθητών, δηλαδή 9 από τους 15 απάντησαν σωστά
ενώ 6 μαθητές απάντησαν λάθος. Αντίθετα στην δεύτερη ομάδα που η διδασκαλία
πραγματοποιήθηκε με την εκπαιδευτική ιστοσελίδα απάντησαν σωστά 14 μαθητές
δηλαδή το 93% και μόλις 1 μαθητής λάθος.
Ερώτηση 2: «Ποια είναι η αιτία εμφάνισης των εποχών;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών

Στη δεύτερη ερώτηση παρατηρούμε ότι κατά την πρώτη διδασκαλία υο 67% των
μαθητών, δηλαδή 10 από τους 15 απάντησαν σωστά, ενώ οι υπόλοιποι 5
απάντησαν λάθος. Αντίθετα στη δεύτερη διδασκαλία απάντησαν σωστά οι 12
μαθητές (80%) και λάθος οι 3.
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Ερώτηση 3: «Ποια είναι τα στρώματα της ατμόσφαιρας;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών

Στην ερώτηση αυτή κατά τη διάρκεια της πρώτης διδασκαλίας απάντησαν
σωστά 6 μαθητές (40%) και 9 μαθητές απάντησαν λάθος. Στην δεύτερη
διδασκαλία απάντησαν σωστά 12 μαθητές (80%) και 3 λάθος. Το αποτέλεσμα
της δεύτερης διδασκαλίας δικαιολογείται καθώς μέσα στο λογισμικό υπάρχουν
βίντεο και κινούμενες εικόνες που παρουσιάζουν τα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Ερώτηση 4: «Τι είναι η αέρια μάζα;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.

Στην τέταρτη ερώτηση στην πρώτη διδασκαλία απάντησαν σωστά 9 μαθητές
(60%) και λάθος 6 μαθητές. Αντίθετα στην δεύτερη διδασκαλία που
πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας απάντησαν
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σωστά 13 μαθητές (87%) και λάθος μόλις 2 μαθητές

Ερώτηση 5: «Ποια είναι η σωστή προϋπόθεση για να δημιουργηθεί το ουράνιο
τόξο;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.

Στην πρώτη διδασκαλία το 60% των μαθητών, δηλαδή 9 μαθητές απάντησαν
σωστά, ενώ στη δεύτερη διδασκαλία το 87% των μαθητών, δηλαδή 13 μαθητές
απάντησαν στα ενώ μόλις 2 απάντησαν λάθος. Η εκπαιδευτική ιστοσελίδα
έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τις σωστές απαντήσεις των μαθητών τη δεύτερη
διδασκαλία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιστοσελίδα ήταν γεμάτη με εικόνες,
κινούμενες εικόνες και βίντεο που βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν
καλύτερα το φαινόμενο του ουράνιου τόξου.
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Ερώτηση 6: «Πώς λέγεται η ικανότητα του νερού να αποθηκεύει μεγαλύτερη
ενέργεια σε σχέση με άλλα υλικά;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.

Στην έκτη ερώτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης διδασκαλίας το 67% των
μαθητών απάντησαν σωστά, δηλαδή 10 μαθητές, ενώ 5 απάντησαν λάθος. Στην
δεύτερη διδασκαλία οι σωστές απαντήσεις ήρθαν από 13 μαθητές (87%) ενώ 2
μαθητές απάντησαν λάθος.
Ερώτηση 7: «Πού οφείλεται η ατμοσφαιρική πίεση που ασκείται πάνω στην επιφάνεια
των διάφορων σωμάτων;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Στην έβδομη ερώτηση κατά την πρώτη διδασκαλία 8 μαθητές (53%) απάντησαν σωστά,
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ενώ 7 μαθητές απάντησαν λανθασμένα. Αντίθετα στην δεύτερη διδασκαλία οι μαθητές
κατανόησαν πλήρως τους λόγους ύπαρξης της ατμοσφαιρικής πίεσης καθώς
πλοηγήθηκαν σε ένα διαδραστικό εικονικό περιβάλλον και απάντησαν σωστά 14 από
τους 15 μαθητές (93%) ενώ μόλις 1 μαθητής απάντησε λάθος.
Ερώτηση 8: «Σε ποιο σημείο του υγρού γίνεται η εξάτμιση;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Σε αυτή την ερώτηση 9 μαθητές (60%) απάντησαν σωστά και 6 λάθος στην πρώτη
διδασκαλία. Στην δεύτερη διδασκαλία το 87% των μαθητών απάντησαν σωστά, δηλαδή
υπήρχαν 13σωστές απαντήσεις και 2 λάθος.
Ερώτηση 9: «Πώς λέγονται οι καμπύλες που ενώνουν τους τύπους που έχουν ίδια
ατμοσφαιρική πίεση την ίδια χρονική στιγμή;»
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Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Σε αυτή την ερώτηση στην πρώτη διδασκαλία, 8 μαθητές απάντησαν σωστά (53%) και
7 μαθητές απάντησαν λάθος. Στην δεύτερη ομάδα διδασκαλίας με τη χρήση της
εκπαιδευτικής ιστοσελίδας απάντησαν σωστά οι 13 μαθητές (87%) και οι 2 απάντησαν
λάθος.
Ερώτηση 10: «Ένας τόπος που βρίσκεται ανάμεσα σε ένα χαμηλό και ένα ψηλό
βαρομετρικό θα δέχεται πολύ ισχυρούς ανέμους γιατί η φορά και των δύο
βαρομετρικών συστημάτων είναι ίδια όποτε η ένταση αυξάνεται. Πώς λέγεται μία τέτοια
γνωστή περίπτωση συνδυασμού αυτών των δύο βαρομετρικών;»
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Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Σε αυτή την ερώτηση στην πρώτη διδασκαλία το 67% των μαθητών απάντησε σωστά,
δηλαδή 10 μαθητές απάντησαν σωστά και 5 λάθος. Στην δεύτερη διδασκαλία το 87%
των μαθητών απάντησε σωστά, δηλαδή 13 μαθητές έδωσαν σωστή απάντηση ενώ 2
έδωσαν λάθος.
Ερώτηση 11: «Γράψε κάτω από την εικόνα ποιο μέτωπο συμβολίζει κάθε ένα από τα
παρακάτω σχήματα.»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Σε αυτή την ερώτηση, στην πρώτη διδασκαλία 3 μαθητές (20%) απάντησαν σωστά και
12 λάθος. Αντίθετα στ δεύτερη διδασκαλία το 53% των μαθητών, δηλαδή ο μαθητές,
απάντησαν σωστά και 7 μαθητές λάθος.
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Ερώτηση 12: «Τι μπορούμε να μετρήσουμε με το μετεωρολογικό όργανο βαρόμετρο;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Αναλύοντας τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για την ερώτηση 12 παρατηρούμε ότι
στη πρώτη διδασκαλία 11 μαθητές (73%) απάντησαν σωστά και 4 λάθος. Από την
άλλη πλευρά στην δεύτερη διδασκαλία 14 μαθητές (93%) απάντησαν σωστά και μόνο 1
μαθητής απάντησε λάθος.
Ερώτηση 13: «Πότε δημιουργείται η απόγειος αύρα;»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Στην ερώτηση 13 κατά την πρώτη διδασκαλία απάντησαν σωστά 6 παιδιά (40%)
σωστά και 9 λάθος. Αντίθετα στην δεύτερη διδασκαλία απάντησαν σωστά 9 παιδιά, ενώ
6 απάντησαν λάθος.
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Ερώτηση 14: «Να γράψεις τα 3 στάδια του υδρολογικού κύκλου»

Τα ποσοστά του διαγράμματος αναφέρονται στις σωστές απαντήσεις των μαθητών.
Η τελευταία γνωστική ερώτηση ήταν σχετική με τον κύκλο του νερού. Τα αποτελέσματα
που προκύπτουν είναι πώς στην πρώτη διδασκαλία 5 παιδιά (33%) απάντησαν σωστά
και 10 απάντησαν λάθος. Στην δεύτερη διδασκαλία το 80% των μαθητών, δηλαδή 12
μαθητές απάντησα σωστά και 3 λάθος. Η μεγάλη διαφορά στις σωστές απαντήσεις που
προκύπτουν από τις δύο διδασκαλίες δείχνει ότι η ιστοσελίδα με τις κινούμενες εικόνες
βοήθησε περισσότερο τους μαθητές να κατανοήσουν τον υδρολογικό κύκλο.

7. Συμπεράσματα
Μέσα από την παρούσα έρευνα που αναλύθηκε παραπάνω, έγινε μία
προσπάθεια αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δικτυακής ιστοσελίδας με θέμα
τους «Εισαγωγή στην Μετεωρολογία», η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με τίτλο
«Πληροφορική στην Εκπαίδευση», του Πανεπιστημίου Κρήτης
Όπως φαίνεται από την παραπάνω παρουσίαση, επεξεργασία και ανάλυση των
δεδομένων τα οποία συγκεντρώθηκαν σε σχέση με τους στόχους και τις
επιδιώξεις που διατυπώθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο, προκύπτουν τα εξής
συμπεράσματα :




Το εικονικό περιβάλλον βοηθάει τον χρήστη να κατανοήσει
καλύτερα τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα.
Η διδασκαλία με την βοήθεια του συγκεκριμένου εικονικού
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περιβάλλοντος ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της
συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας.
 Η διδασκαλία με την χρήση του εικονικού περιβάλλοντος
χαρακτηρίστηκε ενδιαφέρουσα από την πλειοψηφία των
φοιτητών.
 Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν
στη Φυσική το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν
υψηλότερο στους φοιτητές που εργάστηκαν με την βοήθεια του
εικονικού περιβάλλοντος.
Το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον αφορούσε στην ενότητα της
Γεωγραφίας «Καιρός και κλίμα» αλλά και ορισμένα σημαντικά σημεία
από την ύλη της Φυσικής. Ωστόσο αντίστοιχες εκπαιδευτικές
ιστοσελίδες θα μπορούσαν να παραχθούν και για άλλες ενότητες της
Φυσικής, καθώς και για άλλα μαθήματα, ώστε να χρησιμοποιηθούν
τόσο για την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά
και για χρήση στη σχολική τάξη από τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά στους περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας το
δείγμα που επιλέχθηκε ήταν μικρό (30 άτομα), συνεπώς η έρευνα
που πραγματοποιήθηκε ήταν μικρής κλίμακας. Γι’ αυτό το λόγο δεν
μπορούμε να προβούμε σε γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Η

συγκεκριμένη

εργασία

αποτελεί

ένα

πρώτο

εγχείρημα

διερευνητικού χαρακτήρα που στοχεύει στην ανίχνευση των
αντιδράσεων και των απόψεων των μαθητών ενώ θα ήταν
ενδιαφέρον να διερευνηθεί η χρήση αυτών των εφαρμογών ως προς
την αξία τους και τις δυνατότητες που προσφέρουν διδακτικά.

8. Επίλογος
Στην παρούσα εργασία κατασκευάστηκε μια πολυμεσική εφαρμογή με
θέμα «Εισαγωγή στη Μετεωρολογία». Το εκπαιδευτικό περιβάλλον
προσπάθησε να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που χαρακτηρίζουν
τα υπερμέσα όπως ο ήχος ,το κείμενο ,οι εικόνες (στατικές και κινούμενες)
,βίντεο και προσομοιώσεις. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού
χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από προγράμματα. Μερικά ενδεικτικά είναι το
hot potatoes, το gif animator ,η Java και το FrontPage 2003.
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Το λογισμικό αυτό απευθύνεται κυρίως στον εκπαιδευτικό αλλά έχει ως
άμεσους αποδέκτες τους ίδιους τους μαθητές. Με τη σωστή χρήση του ο
εκπαιδευτικός έχει μέσα στα χέρια του ένα πολύτιμο εργαλείο και ένα
σημαντικό βοηθητικό μέσο μετάδοσης της γνώσης. Κατά το σχεδιασμό του
λογισμικού αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα και οι γνωστικές θεωρίες μάθησης και
ενσωματώθηκαν με διαφορετικό τρόπο και οι τρεις βασικές θεωρίες
(συμπεριφορισμός,

γνωστικές

θεωρίες

και

κοινωνικοπολιτιστικές

προσεγγίσεις).
Στο τελευταίο μέρος της εργασίας δόθηκε ερωτηματολόγιο σε δείγμα 30
μαθητών που φοιτούν στην Έ και ΣΤ΄ δημοτικού προκειμένου να
αξιολογηθεί

το

λογισμικό.

Σύμφωνα

με

τα

αποτελέσματα

του

ερωτηματολογίου, το λογισμικό φάνηκε να ανταποκρίνεται σε μεγάλο
βαθμό στους στόχους του.
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10.

Παράρτημα Α΄Ερωτηματολόγιο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητέ μαθητή- μαθήτρια
Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας έχει κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την
άποψή σας για τη διδασκαλία που παρακολουθήσατε με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σας
παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ.
1. Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το εικονικό περιβάλλον του Ηλεκτρονικού
υπολογιστή να κατανοήσετε καλύτερα τη συγκεκριμένη διδακτική
ενότητα;
Καθόλου ☐ Λίγο

☐

Αρκετά ☐

Πολύ ☐

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

☐

Αρκετά ☐

Πολύ ☐

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

☐

Αρκετά ☐

Πολύ ☐

4. Θα θέλατε να χρησιμοποιούσατε ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα και στα
υπόλοιπα μαθήματα;
Καθόλου ☐ Λίγο

☐

Αρκετά ☐

Πολύ ☐

Ερωτήσεις κατανόησης
1. Κλίμα είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα τόπο και…
Α. επαναλαμβάνονται για πολλά χρόνια.
Β. επικρατούν για μικρό χρονικό διάστημα.
Γ. δεν μεταβάλλονται σχεδόν ποτέ.
Δ. επικρατούν μόνο για 24 ώρες.
2. Ποια είναι η αιτία εμφάνισης των εποχών;
Α. Η θερμοκρασία της γης είναι ίδια σε όλα τα σημεία της.
Β. Η γη κινείται γύρω από τον ήλιο.
Γ. Ο άξονας της Γης είναι κατακόρυφος ως προς το επίπεδο της περιφοράς
της γύρω από τον Ήλιο.
Δ. Ο άξονας της Γης δεν είναι κατακόρυφος ως προς το επίπεδο της
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περιφοράς της γύρω από τον Ήλιο.

3. Ποια είναι τα στρώματα της ατμόσφαιρας; Συμπληρώστε τα κενά στην
παρακάτω εικόνα.

4. Αέρια μάζα είναι ένα τεράστιο σώμα αέρα που έχει περίπου..
Α. την ίδια θερμοκρασία
Β. την ίδια υγρασία
Γ. την ίδια πίεση
Δ. όλα τα παραπάνω
5. Ποια είναι η σωστή προϋπόθεση για να δημιουργηθεί το ουράνιο τόξο;
Α. Ο ήλιος να βρίσκεται πίσω από τον παρατηρητή και η βροχή μπροστά.
Β. Ο ήλιος να βρίσκεται μπροστά από τον παρατηρητή και η βροχή πίσω.
Γ. Ο ήλιος και η βροχή να είναι μπροστά από τον παρατηρητή.
Δ. Ο ήλιος και η βροχή να είναι πίσω από τον παρατηρητή.
6. Το νερό έχει πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να αποθηκεύει ενέργεια σε
σχέση με άλλα υλικά. Για αυτό λέμε ότι το νερό έχει μεγάλη …
Α. Θερμοκρασία
Β. Θερμοχωρητικότητα
Γ. Θερμότητα
Δ. Πυκνότητα.
7. Ατμοσφαιρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί η ατμόσφαιρα πάνω
στην επιφάνεια των διαφόρων σωμάτων εξαιτίας …
Α. της θερμοκρασίας του αέρα
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Β. του βάρους του αέρα
Γ. του μεγέθους του αέρα
Δ. της θερμοχωρητικότητας του αέρα
8. Η εξάτμιση είναι η αλλαγή από την υγρή στην αέρια φάση. Σε ποιο
σημείο του υγρού συμβαίνει η εξάτμιση;
Α. Στην μέση του υγρού.
Β. Στην επιφάνεια του υγρού.
Γ. Στον πάτο του υγρού.
Δ. Σε όλα τα σημεία του υγρού.
9. Πώς λέγονται οι καμπύλες που ενώνουν τους τόπους που έχουν ίδια
ατμοσφαιρική πίεση την ίδια χρονική στιγμή;
Α. Ισόθερμες καμπύλες.
Β. Ισοβαρείς καμπύλες.
Γ. Ισόβροχες καμπύλες.
Δ. Ισότιμες καμπύλες.
10. Ένας τόπος που βρίσκεται ανάμεσα σε ένα χαμηλό και ένα ψηλό
βαρομετρικό θα δέχεται πολύ ισχυρούς ανέμους γιατί η φορά και των
δύο βαρομετρικών συστημάτων είναι ίδια όποτε η ένταση αυξάνεται.
Μια τέτοια γνωστή περίπτωση συνδυασμού αυτών των δύο
βαρομετρικών είναι …
Α. Οι αλκυονίδες μέρες
Β. Το μελτέμι.
Γ. Τα ημερομήνια
Δ. Ο τυφώνας
11. Γράψε μέσα στα πλαίσια ποιο μέτωπο συμβολίζει κάθε ένα από τα
παρακάτω σχήματα.
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12. Τι μπορούμε να μετρήσουμε με το μετεωρολογικό όργανο βαρόμετρο;
Α. την ηλιοφάνεια
Β. την θερμοκρασία
Γ. το ύψος της βροχής
Δ. Την ατμοσφαιρική πίεση
13. Πότε δημιουργείται η απόγειος αύρα;
Α. Το πρωί
Β. Την νύχτα
Γ. Το μεσημέρι
Δ. Το απόγευμα
14. Συμπλήρωσε στο παρακάτω σχήμα τα στάδια του υδρολογικού
κύκλου.
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11.

Παράρτημα Β΄CD με την εκπαιδευτική ιστοσελίδα
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