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Υπεύθυνοι Έργου 

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου: 
Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της 
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Συντονισμός  
Θεόδωρος Καρτσιώτης  
Ιωάννης Κ. Ψυχογυιός 
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Μορφοποίηση 
Μαρία Μαυροπούλου 



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 
 
 
Η εκπαίδευση και ειδικότερα τα συστήματα εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο 
βρίσκονται κάτω από την επιτακτική ανάγκη της ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, προκειμένου να αναπτυχθούν στους εκπαιδευομένους γνώσεις και 
δεξιότητες, που απαιτούνται στον 21ο αιώνα. 
 
Η ανάγκη αυτή επιβάλλει, όχι απλώς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αλλά και την περιγραφή των αντιπροσωπευτικών δράσεων, που 
φαίνεται να επιδρούν στη μάθηση και τη διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό έμφαση 
πρέπει να δοθεί στην παραδοχή ότι μετασχηματίζεται η διαδικασία της μάθησης και 
της διδασκαλίας (learning & teaching process) και ιδιαίτερα ο τρόπος, με τον οποίο 
οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη γνώση, τις πληροφορίες και τις 
δεξιότητες. Σήμερα, με τις τεχνολογίες η διαδικασία αυτή εξελίσσεται και από 
δασκαλοκεντρική - βασισμένη στην παραδοσιακή κατεξοχήν διάλεξη – γίνεται 
περισσότερο μαθητοκεντρική – βασισμένη στην ενεργητική και συνεργατική 
μάθηση. Η μεταστροφή αυτή δε μπορεί να λάβει χώρα και να υλοποιηθεί αν δε 
βασίζεται σε ανάλογο σχεδιασμό και δράσεις, που υπαγορεύουν την εφαρμογή 
προγραμμάτων αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν 
τη βάση της θεμελίωσης της εκπαιδευτικής αυτής στροφής. 
 
Στη φάση αυτή το ερώτημα που τίθεται είναι … τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει; 
 
Τα σχολεία και άλλοι φορείς-οργανισμοί μπορούν να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό 
ρόλο στις γρήγορες αυτές εξελίξεις. Για να είναι αποτελεσματικό το όλο εγχείρημα 
και να αντανακλώνται τα οφέλη στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, θα 
πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα νέα 
αυτά δεδομένα και εργαλεία, που βασίζονται στις τεχνολογίες. Οι φορείς, που είναι 
υπεύθυνοι για ανάλογες δράσεις (προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών) θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη ανάλογων 
εφοδίων και εργαλείων, βασισμένων σε νέα επιστημονικά δεδομένα. 
 
Ειδικά για την Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) η ανάγκη αυτή 
επιβάλλεται λόγω της άμεσης σύνδεσης της ΤΕΕ με τη χρήση της τεχνολογίας και 
της εκτεταμένης χρήσης των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα της ΤΕΕ. Οι 
εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, να τις εντάσσουν στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους, να τις 
αξιοποιούν στην περαιτέρω επαγγελματική σταδιοδρομία και ανάπτυξή τους και, 
κυρίως, να τις αξιοποιούν διδακτικά. Θα πρέπει επομένως να επιμορφωθούν με 
ειδικά προγράμματα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική 
των ΤΕΕ. 
Η επιμόρφωση ενός τόσο μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών προϋποθέτει τη 
δημιουργία ενός σώματος εκπαιδευτών των επιμορφωτών, οι οποίοι, αφού 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις με τις απαραίτητες παιδαγωγικές βάσεις, θα αναλάβουν 
στη συνέχεια την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ. 
 
Στη βάση αυτή υλοποιείται το έργο «Ε2 για την ΤΕΕ». Μία από τις δράσεις του είναι 
η δημιουργία του Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικού Υλικού «Ε2 – Παιδαγωγικά», το 
οποίο έχετε στα χέρια σας, και θα χρησιμοποιηθεί για τη βασική εκπαίδευση των 
επιμορφωτών.  
 



Το υλικό αυτό απευθύνεται στους επιμορφωτές και στους εκπαιδευτές τους, 
υποστηρίζει την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών – «Ε2–Παιδαγωγικά» και 
έχει τους παρακάτω στόχους: 
• Ο εκπαιδευόμενος επιμορφωτής να ενημερωθεί για το εύρος των θεωρητικών / 

επιστημονικών προσεγγίσεων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

• Ο εκπαιδευόμενος επιμορφωτής να είναι σε θέση να εντάξει και να αξιοποιήσει 
το λογισμικό (διαφορετικών κατηγοριών) στις ανάγκες της καθημερινής 
εκπαιδευτικής πρακτικής. 

• Ο εκπαιδευόμενος επιμορφωτής να είναι σε θέση να αξιοποιήσει το διαδίκτυο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Το μεταπτυχιακό παιδαγωγικό υλικό αναπτύχθηκε από ομάδα με τεχνογνωσία και 
εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων ΤΠΕ και στην προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών για την διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και του 
Πανεπιστημίου Πειραιά. 
 
Στη βάση αυτή θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς του 
ΥπΕΠΘ, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην προσπάθεια αυτή, δίχως τη συμβολή 
των οποίων δε θα είχε ολοκληρωθεί το παρόν έργο. 
 



 

 
 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

 

 
Θεματική Ενότητα Ι 

 
Το έργο Επαγγελματικό 
Λογισμικό στην ΤΕΕ: 

Επιμόρφωση και Εφαρμογή 
 



 

 
 
 

 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 
 

  Μάθημα Ι.1. - Παρουσίαση του Έργου «Επαγγελματικό  
λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» 

  Μάθημα Ι.2. - Η εκπαίδευση των επιμορφωτών - 
Οργάνωση και διενέργεια της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών των ΤΕΕ. 

 



 
Μάθημα Ι.1  

Εισαγωγή: Το Έργο «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: 
επιμόρφωση και εφαρμογή» 

 
 
Μάθημα Ι.1:  
Παρουσίαση του Έργου «Επαγγελματικό λογισμικό στην 
ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» 

Η υλοποίηση του Έργου «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και 
εφαρμογή» απαντάει στην ανάγκη για ευρεία χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο σύγχρονο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη στην Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση (ΤΕΕ), αφού οι ΤΠΕ στην ΤΕΕ λειτουργούν με διπλό ρόλο: 

• Ως εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο θέτει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι υπολογιστές, το λογισμικό και το διαδίκτυο στην 
υπηρεσία της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων. 

• Ως άμεσο επαγγελματικό εφόδιο για τους μαθητές των ΤΕΕ. 

 

Η ταυτότητα του Έργου  

 
Τίτλος Έργου: «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και 

εφαρμογή» 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

Μέτρο 2.3: «ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» 

Ενέργεια 2.3.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΕ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΣΕΚ)» 

Κατηγορίες πράξεων − «ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΤΕΕ» 

− «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ» 

Φορέας Υλοποίησης: ΥπΕΠΘ/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων 
ΚΠΣ (ΕΥΕ) 

Φορέας Λειτουργίας: ΥπΕΠΘ/ ΔΣΔΕ- ΤΜΗΜΑ Β΄  

Επιστημονικός- Τεχνικός 
Σύμβουλος: 

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 

 

Στόχοι του Έργου 

Στρατηγικός στόχος του Έργου «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: 
επιμόρφωση και εφαρμογή» είναι η εκπαιδευτικά ολοκληρωμένη αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλα τα ΤΕΕ της 
χώρας.  
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Μάθημα Ι.1  

Ειδικοί στόχοι είναι:  

• Η αξιοποίηση λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της 
μαθησιακής διαδικασίας στα ΤΕΕ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. 

• Η ενίσχυση της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

• Η άσκηση εκπαιδευτικών και μαθητών στις δεξιότητες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 

• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ΤΕΕ (π.χ. αξιοποίηση λογισμικών 
προσομοίωσης). 

• Η εξοικείωση με τις σύγχρονες επαγγελματικές μεθόδους καθώς και με 
τις έννοιες της διαρκούς μάθησης και συνεχούς ενημέρωσης. 

• Η σε βάθος κατανόηση της τεχνολογίας, ώστε οι απόφοιτοι των ΤΕΕ να 
είναι σε θέση να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στη διάρκεια 
της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.  

• Η εξαγωγή συμπερασμάτων από την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων καινοτομικού χαρακτήρα, που θα προσφέρουν πολύτιμη 
εμπειρία για την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία του 
συστήματος της ΤΕΕ. 

Αντικείμενο του Έργου 

Το Έργο «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» 
στηρίζεται στις βασικές αρχές του πιλοτικού έργου «Λαέρτης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), το 
οποίο εφαρμόστηκε με επιτυχία σε 15 ΤΕΕ, στις περιοχές Θεσσαλονίκης, 
Σερρών, Τρικάλων και Αθήνας, τις σχολικές χρονιές 2000-2001 και 2001-
2002.  

Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στις παρακάτω δέσμες δράσεων: 

Λογισμικό: Απόκτηση αδειών χρήσης, προσαρμογή, ανάπτυξη, παραγωγή 
αντιτύπων και αποστολή στα ΤΕΕ, 45 περίπου πακέτων επαγγελματικού-
εκπαιδευτικού λογισμικού και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας στα ΤΕΕ, 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. 

Το λογισμικό θα συνοδεύεται από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (εκτός από το 
τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης-χρήσης) το οποίο θα συμπεριλαμβάνει:  

• Οδηγίες αξιοποίησης για τον εκπαιδευτικό, με δειγματικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες αξιοποίησης του λογισμικού στην τάξη (αναφέρεται και 
ως «βιβλίο καθηγητή»). 

• Τετράδιο με φύλλα έργου για τους μαθητές (σε αντιστοιχία με τις 
δειγματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναφέρεται και ως «τετράδιο 
μαθητή»).  

Επιμόρφωση: Εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΤΕΕ στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών για την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος Σπουδών. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί σε φάσεις, ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα λογισμικών και επιμορφωτών. 

Ως επιμορφωτές θα αξιοποιηθούν εκπαιδευτικοί της TEE οι οποίοι θα 
αναλάβουν την επιμόρφωση των συναδέλφων τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα 
εκπαιδευτούν με βάση κατάλληλα σχεδιασμένο μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό 
υλικό ώστε να προετοιμαστούν για το επιμορφωτικό έργο που θα αναλάβουν.  
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Μάθημα Ι.1  

Οι επιμορφώσεις θα γίνονται σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) τα οποία 
θα είναι σχολικά εργαστήρια υπολογιστών. Για την υποστήριξη της λειτουργίας 
των εργαστηρίων στα οποία θα διεξαχθούν επιμορφώσεις θα αξιοποιηθούν ως 
Υπεύθυνοι Υποστήριξης Επιμορφωτικών Συναντήσεων (ΥΥΕΣ) εκπαιδευτικοί 
της TEE (κατά κανόνα οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων στο πλαίσιο της ΤΕΕ).  

Εφαρμογή: Στόχος των δύο προηγούμενων δεσμών δράσεων (λογισμικού και 
επιμόρφωσης) είναι η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη των ΤΕΕ. Η 
εφαρμογή αφορά κυρίως τη διενέργεια διδασκαλιών στα εργαστήρια 
Εφαρμογών Η/Υ ή Πληροφορικής των ΤΕΕ (ΣΕΚ/ΣΕ) με αξιοποίηση του 
λογισμικού και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού που θα προκύψει από 
την πρώτη δέσμη δράσεων. 
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Μάθημα Ι.2:  
Η εκπαίδευση των επιμορφωτών-Οργάνωση και διενέργεια 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΤΕΕ. 
 

1.2. Γενικά χαρακτηριστικά 

Στο πλαίσιο του Έργου «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και 
εφαρμογή» οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αναλάβουν επιμορφωτική δράση θα 
εκπαιδευθούν έτσι ώστε να προετοιμασθούν κατάλληλα για το ρόλο του 
επιμορφωτή. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά 
της εκπαίδευσης των επιμορφωτών. 
 
Υποψήφιοι επιμορφωτές: Θα εκπαιδευθούν περίπου 250 εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ 
διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων (οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους 
τομείς της ΤΕΕ) ώστε να είναι ικανοί, από παιδαγωγική και τεχνική άποψη, να 
ανταποκριθούν στην επιμόρφωση των συναδέλφων τους εκπαιδευτικών της 
ΤΕΕ.  
 
Διάρκεια: Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα είναι συνολικής διάρκειας 
περίπου 150 ωρών. Οι ώρες αυτές είναι «ώρες μάθησης», αναφέρονται δηλαδή 
στις ώρες όπου ο εκπαιδευόμενος επιμορφωτής αφιερώνει για την μάθηση του 
αντικειμένου της εκπαίδευσης.  
 
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των επιμορφωτών περιλαμβάνει 
την κύρια ενότητα που αφορά την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
(αναφέρεται ως «Ε2 – Παιδαγωγικά»2) και μία ενότητα που αφορά τη χρήση 
και την εκπαιδευτική αξιοποίηση συγκεκριμένων τίτλων (ή ομάδων τίτλων) 
λογισμικού, εργαλείων και υπηρεσιών του διαδικτύου σχετικών με τον τομέα 
της ΤΕΕ στο οποίο θα αναλάβουν επιμορφωτική δράση (αναφέρεται ως ενότητα 
«Ε2 – Λογισμικό»). Η ενότητα «Ε2 – Παιδαγωγικά» ενσωματώνει εκπαίδευση σε 
τίτλους λογισμικού σχετικούς με τον τομέα δραστηριοποίησης του κάθε 
επιμορφωτή, έτσι ώστε με την ολοκλήρωσή της ο επιμορφωτής είναι έτοιμος 
να αναλάβει επιμορφωτική δράση. 
 
Τρόπος υλοποίησης: Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί σε 
ολιγομελή εργαστηριακά τμήματα. Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
μαθημάτων, θα διατίθεται ένας σταθμός εργασίας (προσωπικός υπολογιστής) 
σε κάθε επιμορφωτή.  
Οι επιμορφωτές που δραστηριοποιούνται σε κάθε συγκεκριμένο τομέα θα 
εκπαιδευθούν στην ενότητα «Ε2 – Παιδαγωγικά» στο διάστημα που προηγείται 
της έναρξης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του τομέα δράσης τους. Θα 
ακολουθήσει (συνήθως την επόμενη σχολική χρονιά) εκπαίδευση σε ενότητα 
«Ε2 – Λογισμικό».  
 
Αξιολόγηση: Η ενότητα «Ε2 – Παιδαγωγικά» της εκπαίδευσης των 
επιμορφωτών περιλαμβάνει αξιολόγηση μέσω της οποίας χαρακτηρίζεται η 
εκπαίδευση ενός επιμορφωτή ως «επιτυχής» ή «μη-επιτυχής». 
 
  
1.2.1. Περιεχόμενο  
Η παιδαγωγική προσέγγιση της εκπαίδευσης των επιμορφωτών (καθώς και 
αυτή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών) αποσκοπεί στην ενεργή συμμετοχή 
των εκπαιδευόμενων κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι 
στην απλή παρακολούθηση εισηγήσεων. Στόχος του προγράμματος σπουδών 
είναι ο εκπαιδευόμενος να εστιάσει στη μάθηση θέτοντας προβλήματα, 

                                                 
2 Ο όρος «Ε2» αποτελεί συντόμευση για την φράση «Εκπαίδευση Επιμορφωτών» 

  
10



 
Μάθημα Ι.2  

μελετώντας πιθανές απαντήσεις, αναπτύσσοντας «προϊόντα» και κάνοντας 
παρουσιάσεις. Για τον λόγο αυτό τα προγράμματα σπουδών που αφορούν το 
Έργο «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευόμενου. Περιγράφουν 
τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο εκπαιδευόμενος και το παραδοτέο 
που προκύπτει από την συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στις δραστηριότητες 
αυτές. Οι περισσότερες δραστηριότητες δίνουν έμφαση στην ομαδική εργασία. 
 
1.2.2. Πρόγραμμα Σπουδών «Ε2 – Παιδαγωγικά» 
 
Η υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών – «Ε2 – Παιδαγωγικά» αποτελεί την 
πρώτη ενότητα της εκπαίδευσης των επιμορφωτών. Οι διδακτικοί στόχοι της 
ενότητας περιλαμβάνουν: 

 Ο επιμορφωτής να ενημερωθεί για το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ο επιμορφωτής να είναι σε θέση να αξιοποιήσει λογισμικό στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα: 
− Να κατηγοριοποιήσει το λογισμικό με βάση τη χρήση του, το πλαίσιο 

επικοινωνίας με το χρήστη και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά. 
− Να αξιολογήσει την καταλληλότητα ενός λογισμικού για 

εκπαιδευτική χρήση. 
− Να προσδιορίσει τα στοιχεία που συντελούν στο σχεδιασμό 

επιτυχημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (οι οποίες αξιοποιούν 
τις ΤΠΕ μέσω της ενσωμάτωσης σ’ αυτές χρήσης επαγγελματικού 
λογισμικού, γενικού λογισμικού ή υλικού διαθέσιμου στο 
διαδικτύου). 

− Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(καθώς και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό) οι οποίες 
ενσωματώνουν και αξιοποιούν επαγγελματικό λογισμικό (ή τις ΤΠΕ 
γενικότερα). 

 Ο επιμορφωτής να είναι σε θέση να αξιοποιήσει το διαδίκτυο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα: 
− Να αξιολογεί και να αξιοποιεί ψηφιακό υλικό διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο (applets, ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό, κλπ.). 
− Να δημοσιεύει υλικό στο διαδίκτυο.  
− Να είναι γνώστης των υπηρεσιών του διαδικτύου που υποστηρίζουν 

την εξ’ αποστάσεως μάθηση (υπηρεσίες επικοινωνίας, συνεργασίας, 
κλπ.). 

 Ο επιμορφωτής να ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες που διέπουν/ αφορούν την εκπαίδευση των ενηλίκων. 

 
Ο επιμορφωτής ο οποίος θα συμπληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση στην 
ενότητα «Ε2 – Παιδαγωγικά» θα πρέπει να είναι έτοιμος ώστε να αναλάβει 
άμεσα επιμορφωτική δράση. Αναδεικνύεται άρα ένας έμμεσος στόχος της 
ενότητας «Ε2 – Παιδαγωγικά». Αυτός είναι η εξοικείωση του επιμορφωτή με 
την ομάδα των πρώτων τίτλων λογισμικού σχετικά με τους οποίους θα  κληθεί 
να πραγματοποιήσει επιμορφώσεις. Ο στόχος της εξοικείωσης των 
επιμορφωτών που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα της ΤΕΕ με συγκεκριμένο 
τίτλο λογισμικού θα επιτευχθεί ενσωματώνοντας το συγκεκριμένο λογισμικό 
στο εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας «Ε2 – Παιδαγωγικά». Υπό την έννοια 
αυτή, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι η ενότητα «Ε2 – Παιδαγωγικά» 
παραμετροποιείται με βάση έναν ή περισσότερους τίτλους λογισμικού.  
 
 
1.2.3. Πρόγραμμα Σπουδών «Ε2 - Λογισμικό»  
 
Η εκπαίδευση των επιμορφωτών στην ενότητα «Ε2 – Λογισμικό» καλύπτει 
συγκεκριμένους τίτλους λογισμικού που αξιοποιούνται στο πλαίσιο σεμιναρίων 
επιμόρφωσης. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα σπουδών της ενότητας «Ε2 – 
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Λογισμικό» μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του 
σεμιναρίου που αξιοποιεί το συγκεκριμένο λογισμικό. Με δεδομένη όμως την 
εξοικείωση του επιμορφωτή στην αξιοποίηση λογισμικού για την υποστήριξη 
της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας, έμφαση θα δοθεί στην «θέση 
του λογισμικού στην ΤΕΕ» και τα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (εστιάζοντας στις 
θεμελιώδεις έννοιες στις οποίες στηρίζεται η σωστή χρήση του λογισμικού). Η 
παιδαγωγική προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση των 
επιμορφωτών σε ενότητα «Ε2 – Λογισμικό» θα είναι όμοια με αυτή της 
εκπαίδευσης τους σε ενότητα «Ε2 – Παιδαγωγικά», προωθώντας την ενεργή 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών. 

Η δικτυακή πύλη του Έργου: «iasonas.cti.gr» 

Η δικτυακή πύλη iasonas.cti.gr δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει την 
κύρια πηγή πληροφόρησης σχετικά με το Έργο «Επαγγελματικό λογισμικό 
στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή». Περιλαμβάνει πληροφορίες που 
αφορούν: 

− Τα στοιχεία του Έργου 
− Προκηρύξεις-προσκλήσεις 
− Ανακοινώσεις 
− Τα λογισμικά του Έργου 
− Την επιμόρφωση 
− Τα επιμορφωτικά προγράμματα 
− Την υποστήριξη των συμμετεχόντων στο Έργο 

 
H ιστοσελίδα μέσω της οποίας δίνεται πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και 
επιμορφωτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί βρίσκεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.aspete.gr  
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Συνολικές ώρες μάθησης: 35 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 23 (από 35) 

 

 
Θεματική Ενότητα ΙΙ 

 
Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ: 
Παιδαγωγική Προσέγγιση 

 



 
 

 

 
 Μάθημα ΙΙ.1. - Πώς η Τεχνολογία Μπορεί να Ενισχύσει - 
Βελτιώσει την Διδασκαλία και τη Μάθηση. 

 Μάθημα ΙΙ.2. - Κατευθυνόμενη Διδασκαλία (Directed 
Instruction): Χαρακτηριστικά, Κριτική, Θεωρίες Μάθησης. 

 Μάθημα ΙΙ.3. – Εποικοδομητισμός (Constructivism): 
Χαρακτηριστικά, Κριτική, Θεωρίες Μάθησης. 

 Μάθημα ΙΙ.4. – Παρουσίαση Πρότυπης Διδασκαλίας με 
αξιοποίηση του λογισμικού “Fundamentals of Nursing” 
βασισμένη σε προσέγγιση εποικοδομητισμού.  

 Μάθημα ΙΙ.5. – Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
 Μάθημα ΙΙ.6. – Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 
και Διδακτικού Υλικού. 



 
 

 

 
 
 
 
 

Μάθημα ΙΙ.1. 
Πώς η Τεχνολογία μπορεί να Ενισχύσει/ Βελτιώσει τη 

Διδασκαλία και τη Μάθηση 
 



 
 

Μάθημα ΙΙ.1. 
 

  

Μάθημα ΙΙ.1:  
Πώς η Τεχνολογία μπορεί να Ενισχύσει/ Βελτιώσει τη 
Διδασκαλία και τη Μάθηση. 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι τρόποι με τους 
οποίους η τεχνολογία επιδρά στη διδασκαλία και τη μάθηση.  
 
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι 
θα γνωρίζουν τις θετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις της 
τεχνολογίας σε ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης αλλά και θα 
μπορούν, με τη χρήση του υπολογιστή, να σχεδιάζουν 
διαγράμματα που απεικονίζουν τη γνώση. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 
αποκτήσουν ενδιαφέρον για την ένταξη της τεχνολογίας στην 
καθημερινή διδακτική πρακτική και ειδικότερα για την αξιοποίηση 
των διαγραμμάτων (κατασκευασμένα στον υπολογιστή), 
προκειμένου να οργανώσουν τη γνώση και να στηρίξουν μια 
διδασκαλία.  

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Τεχνολογία 
 Κατηγορίες 
εκπαιδευόμενων 

 Επικοινωνία 
 Συμμετοχή 
 Κίνητρο για μάθηση 

 

 Τρόποι διδασκαλίας 
 Οργάνωση 
 Παραγωγικότητα 
 Αξιολόγηση 
 Διάγραμμα 

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Η ενότητα που ακολουθεί αποτελεί μια εισαγωγή για το τι είναι 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία αλλά και ένα σημείο αναφοράς για τα 
κεφάλαια που θα ακολουθήσουν.  
Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθεί ο εκπαιδευόμενος στα θέματα 
που θα πραγματευτεί και να του δοθούν εναύσματα ώστε να 
διαμορφώσει άποψη για το ρόλο της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση.  
Καλό θα ήταν ο εκπαιδευόμενος να δημιουργήσει ένα μικρό 
αρχείο με τις σημειώσεις του, το οποίο στη συνέχεια θα μπορέσει 
να το χρησιμοποιήσει και να το εμπλουτίσει μέσα από τις 
δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. 
Οι δραστηριότητες είναι κυρίως ομαδικές/ συνεργατικές, αλλά και 
ατομικές. Γίνεται προσπάθεια εκμαίευσης της γνώσης των 
εκπαιδευόμενων καθώς και αξιοποίησης της γνώσης που ήδη 
έχουν. 
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Μάθημα ΙΙ.1. 
 

  

1. Εισαγωγή 
 

Η παρουσία της τεχνολογίας στο περιβάλλον γύρω μας είναι 
αδιαμφισβήτητη και η ζωή μας αναπόφευκτα επηρεάζεται και εξαρτάται από 
αυτήν. 
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.1-1  
 
Γράψτε σε μία παράγραφο τι σημαίνει για εσάς η λέξη 
τεχνολογία και ενδεικτικά συγκρίνετε τις ιδέες σας με τον 
παρακάτω ορισμό.  

 
 

«Τεχνολογία είναι η εφαρμογή της επιστημονικής και εμπειρικής γνώσης 
σε πρακτικούς στόχους, που πολλές φορές έχουν άμεση κοινωνική αναφορά. 
Προϋποθέτει δε, ένα είδος κοινωνικής οργάνωσης για τη διαχείριση, οργάνωση 
και συντονισμένη δράση των ανθρώπων και των μηχανημάτων που 
συμμετέχουν στο όλο εγχείρημα» (Χαλκιά Κρ., 1999). 

 

Για ποιο λόγο όμως 
να χρησιμοποιηθεί 
η τεχνολογία στην 
εκπαίδευση; 

 
Μπορεί η χρήση 
της να βελτιώσει τη 
διαδικασία της 
διδασκαλίας και 
της μάθησης; 
 
 

 
Τεχνολογικά μέσα που μπορoύν να χρησιμοποιηθούν για την 

υποστήριξη της μάθησης είναι:  
 τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας όπως ο προβολέας, το διαφανοσκόπιο, το 
βίντεο (video), το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, αλλά και  

 οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας –ΤΠΕ (Information and 
Communication Technologies - ICT), όπως ο υπολογιστής, τα πολυμέσα, 
το διαδίκτυο (internet), το εκπαιδευτικό λογισμικό. 

 
Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας υποστηρίζουν την αποσαφήνιση 

δυσνόητων εννοιών, φαινομένων ή διαδικασιών, την απεικόνιση αφηρημένων 
σχέσεων, την παρουσίαση αντικειμένων ή γεγονότων με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση των πληροφοριών.  
 

 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επεκτείνουν τις 
παραπάνω δυνατότητες προσφέροντας 
επικοινωνία, αλληλεπιδραστικότητα, 
πολλαπλές αναπαραστάσεις, πρόσβαση σε 
μεγάλο αριθμό πληροφοριών, 
συνδυάζοντας διαφορετικά μέσα (κείμενο, 
ήχο, εικόνα, βίντεο). 
 
 

Συγκρατούμε: 
 10% αυτών που διαβάζουμε, 
 20% αυτών που ακούμε, 
 30% αυτών που βλέπουμε, 
 50% με συνδυασμό ακοής 
και όρασης, 

 70% μέσω της συζήτησης 
και 

 90% με συνδυασμό λόγου 
και ενεργειών. 
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Μάθημα ΙΙ.1. 
 

  

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.1-2 
 
Προτείνετε όσο περισσότερες λέξεις-κλειδιά μπορείτε, ώστε να 
δοθεί κάποια απάντηση στην ερώτηση «Τι είναι Εκπαιδευτική 
Τεχνολογία;».  
Οι απαντήσεις να γραφούν σε ένα πίνακα κατά το δυνατόν 
ομαδοποιημένες (με κάποιο κριτήριο ταξινόμησης) και να 
διατυπωθεί ο ορισμός της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας με τη 
βοήθεια αυτών των λέξεων. 
 

 
 
Η παραπάνω δραστηριότητα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκφραστούν, 
χωρίς να κρίνονται ή να αξιολογούνται.  
 
Η τεχνική αυτή χαλαρώνει και βοηθά τους εκπαιδευόμενους να βγουν από το 
προσωπικό πλαίσιο αναφοράς τους και να ανοιχτούν προς τα έξω (Courau S., 
2000). 
 

 
Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας (Association 

of Educational Communications and Technology-AECT), που εδρεύει στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ορίζει την εκπαιδευτική τεχνολογία ως ένα 
σύστημα που χρησιμοποιεί ως εισροές: υλικά, θεωρίες, ανθρώπινο δυναμικό 
και γνώση, για να παράγει ως εκροές: λύση εκπαιδευτικών προβλημάτων και 
βελτίωση της μάθησης (AECT, 1977).  

Το 1994 ο AECT επαναδιατύπωσε τον ορισμό της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας ως εξής: «Διδακτική τεχνολογία είναι η θεωρία και η εφαρμογή 
του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, χρήσης, διαχείρισης και αξιολόγησης των 
διαδικασιών και υλικών που αποσκοπούν στη μάθηση» (Seels B. B., Richey R. 
C.,, 1994, σελ.1).  

 
Επομένως, η εκπαιδευτική τεχνολογία διερευνά την κατάλληλη 

ενσωμάτωση και χρήση μέσων (π.χ. βίντεο, ηλεκτρονικό υπολογιστή), στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να επιτυγχάνεται το δυνατό εκπαιδευτικό 
αποτέλεσμα (μέγιστη απόδοση των εκπαιδευομένων). 

 
 
Για την αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευόμενων και την ανάπτυξη 
συνεργατικού πνεύματος, οι υπόλοιπες δραστηριότητες γίνονται σε ομάδες 
των 4-5 ατόμων.  
 
Κατά τη διάρκεια κάθε εργασίας πραγματοποιούνται συζητήσεις με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων. 
 
Μην ξεχνάτε ότι οι ομάδες είναι ένας όμορφος τρόπος να γνωριστούν οι 
εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους!! 
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2. Η Επίδραση της Τεχνολογίας στη Διδασκαλία και τη 
Μάθηση 
 

Η ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική 
συνεπάγεται νέους-διαφορετικούς προβληματισμούς, που αφορούν μεταξύ 
άλλων σε ζητήματα επικοινωνίας, τρόπων διδασκαλίας, αξιολόγησης, 
οργάνωσης κ.λπ.   
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.1-3 
 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και 
μελετούν τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία επιδρά 
στους παρακάτω τομείς (κάθε ομάδα μελετά 1-2 τομείς): 
1. Κατηγορίες εκπαιδευόμενων  
2. Επικοινωνία 
3. Κίνητρο για μάθηση  
4. Συμμετοχή 
5. Πρόσβαση σε πληροφορίες  
6. Τρόποι διδασκαλίας 
7. Οργάνωση 
8. Παραγωγικότητα  
9. Αξιολόγηση 
 

 
 
Για την υλοποίηση της παραπάνω δραστηριότητας οι εκπαιδευόμενοι 
βασίζονται στην προσωπική τους εμπειρία αλλά και σε βιβλιογραφική έρευνα. 
 
Παρουσιάζουν σχολιασμένες βιβλιογραφικές αναφορές που στοιχειοθετούν το 
αποτέλεσμα της μελέτης τους. 
 

 
 
Ο εκπαιδευτής, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και ενώ οι 
εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες, επιβλέπει τις ομάδες (διακριτικά), τις 
προσεγγίζει, συνομιλεί και τους ενθαρρύνει.  
 

 
 
3. Κατηγορίες Εκπαιδευόμενων και Εκπαιδευτική 
Τεχνολογία 
 

Τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει ο εκπαιδευτής να γνωρίζει, όταν 
σχεδιάζει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, είναι: 

1. ο αριθμός των συμμετασχόντων, 
2. ο χώρος διεξαγωγής της διδασκαλίας και 
3. η ομοιογένεια ή ανομοιογένεια της εκπαιδευτικής ομάδας. 

 
Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

είναι η δυνατότητά της να εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων.  
H βιντεοσυνδιάσκεψη (videoconferencing), για παράδειγμα, είναι ένας 

τύπος σύγχρονης επικοινωνίας, που επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων να συνδεθούν στον ίδιο δικτυακό τόπο, την ίδια χρονική 
στιγμή, για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα.  

Επιπρόσθετα, όσο περισσότεροι είναι οι εκπαιδευόμενοι, τόσο 
οικονομικότερη θα είναι η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αντίθετα, αν 

19



 
 

Μάθημα ΙΙ.1. 
 

  

ο αριθμός των εκπαιδευόμενων είναι μικρός, τόσο πιο ακριβή ανά άτομο θα 
είναι η εφαρμογή του προγράμματος.  

Όσον αφορά στον τόπο διενέργειας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος 
μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία από οπουδήποτε (σπίτι, βιβλιοθήκη, 
χώρο εργασίας ή σε κάποιο άλλο µη συμβατικό περιβάλλον), ανάλογα με το 
προσωπικό του πρόγραμμα και τις προτιμήσεις του.  

 
Εκτός όμως από το χώρο διεξαγωγής της διδασκαλίας, ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ανάλογα με το χρόνο που 
μπορεί να δαπανήσει (οποτεδήποτε).  

Για παράδειγμα, εκτός από τον τόπο ένας εργαζόμενος μπορεί με τη 
χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας να επιλέξει και το χρόνο εκπαίδευσής 
του (μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας). Με αυτόν τον τρόπο αποκτά δεξιότητες και 
γνώσεις για την καλύτερη εφαρμογή της εργασίας του.  

 
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει επίσης να 

γνωρίζει χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, 
για να καθοριστεί η ομοιογένεια της 
εκπαιδευτικής ομάδας και να ερευνηθεί αν 
χρειάζεται διαχωρισμός τους ανάλογα με τους 
σκοπούς της εκπαίδευσής τους.  

Στην περίπτωση των ΤΕΕ, επειδή 
υπάρχουν διαφορετικοί τομείς 
(Μηχανολογικός, Κατασκευών, 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ηλεκτρολογικός, 
Ηλεκτρονικός, Πληροφορικής καθώς και 
Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, 

Οικονομίας και Διοίκησης, Υγείας και Πρόνοιας), οι συμμετέχοντες πρέπει να 
εκπαιδευτούν σε υπολογιστές, αλλά σε διαφορετικές εφαρμογές (AutoCAD, 
TinaPro, «Η Ζωγραφική από τον 19ο έως τον 20ο Αιώνα», «Ελεύθερο Σχέδιο», 
Modellus, Interactive Physics, Excel, Διαδίκτυο). 

 
Η εξατομίκευση της διδασκαλίας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

τη χρήση ενός ευφυούς διδακτικού συστήματος (intelligent tutoring system), 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αφού δίνει τη 
δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ακολουθήσει όποια διαδρομή επιθυμεί για 
να φτάσει στη γνώση ανάλογα με τις ανάγκες, τις ικανότητες και το ρυθμό 
εκπαίδευσής του. Παράδειγμα αποτελεί το σύστημα WebPersona (Andre E., 
Rist T., Mueller J., 1997) που κατασκευάζει αυτόματα αλληλεπιδραστικές 
εκπαιδευτικές παρουσιάσεις (interactive education presentations) στο 
διαδίκτυο (internet), οι οποίες στη συνέχεια παρουσιάζονται με τη βοήθεια 
ενός κινούμενου χαρακτήρα που έχει τη μορφή ανθρώπου. Η ευφυΐα του 
συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι οι παρουσιάσεις δημιουργούνται δυναμικά 
ανάλογα με τις αντιδράσεις του χρήστη, καθώς επίσης και στον τρόπο με τον 
οποίο προκύπτουν και εκτελούνται οι ενέργειες του κινούμενου χαρακτήρα. 

 

Χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευόμενων: 

 η ηλικία,  
 το φύλο, 
 το επάγγελμα,  
 οι πιθανές αναπηρίες/ 
δυσκολίες, 

 τα ενδιαφέροντα, 
 οι ανάγκες, 
 οι ικανότητες. 
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Εικόνα ΙΙ.1-1: Μια Αλληλεπιδραστική Παρουσίαση με το Persona  
(Πηγή: Andre E., Rist T., Mueller J., 1997) 

 
Στα άτομα που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο σε νεαρή 

ηλικία για να εργαστούν, η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να δώσει τη λύση 
στην ανάγκη τους να συνδυάσουν εκπαίδευση, εργασία και οικογενειακές 
υποχρεώσεις. 

Στα υψηλόβαθμα στελέχη μιας επιχείρησης (και όχι μόνο), όπου η αξία 
του χρόνου είναι μεγάλη, η ηλεκτρονική μάθηση (και γενικότερα όλες οι 
μορφές εκπαιδευτικής τεχνολογίας) γίνεται πολύτιμη.  

Οι προσομοιώσεις (simulations) είναι ένα καλό παράδειγμα χρήσης της 
τεχνολογίας για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης (vocational 
training). Ο εξομοιωτής πτήσης που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση πιλότων 
τους δίνει τη δυνατότητα να προπονηθούν μέσα από ειδικά σενάρια, χωρίς να 
διακινδυνεύουν ζωές ή να προκαλούνται υλικές ζημιές.  

 

  
 

Εικόνα ΙΙ.1-2: Εξομοιωτής Πτήσης 
 
Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(distance learning) για να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενούς τους, αφού με 
αυτόν τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με τα οργανωμένα 
σεμινάρια που απαιτούν μετακίνηση του εργαζόμενου έξω από την επιχείρηση 
(π.χ. έξοδα ταξιδιού, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, διατροφή). 
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Ερώτηση 
Θα προτιμούσατε το συγκεκριμένο σεμινάριο να γινόταν με χρήση τεχνολογιών 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning); 

 
Η εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη δια βίου 

εκπαίδευση (lifelong learning) των εκπαιδευτών. Σημαντικά πλεονεκτήματα 
είναι: 

1. η μείωση των εξόδων μετακίνησης,  
2. η αποφυγή της διακοπής του κανονικού ρυθμού της τάξης,  
3. η εξοικείωση των καθηγητών µε τις νέες τεχνολογίες, 
4. η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης/ επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και 
5. η ανταλλαγή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. 

 
Για να μπορέσει όμως ο εκπαιδευόμενος να χρησιμοποιήσει την 

εκπαιδευτική τεχνολογία (και να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματά της) είναι 
απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του εκπαιδευτή όσο και των εκπαιδευόμενων με 
τις νέες τεχνολογίες, πράγμα που δεν είναι πάντα εφικτό. 

Επιπλέον, το κόστος για την προμήθεια του εξοπλισμού, και για τη 
συντήρησή του είναι αρκετά υψηλό, οπότε άτομα με οικονομικές δυσκολίες δεν 
μπορούν να επωφεληθούν.  

Για παράδειγμα, η χαμηλή ταχύτητα με την οποία πολλοί χρήστες 
συνδέονται στον Παγκόσμιο Ιστό (world wide web), περιορίζει την ποιότητα και 
την ποικιλία των πολυμεσικών προγραμμάτων στα οποία μπορούν να έχουν 
πρόσβαση.    
 
Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Μεγάλος αριθμός εκπαιδευόμενων Απαραίτητη η εξοικείωση με τον 

υπολογιστή 
Εκπαίδευση οπουδήποτε Κόστος εξοπλισμού 
Εκπαίδευση οποτεδήποτε  
Εξατομικευμένη εκπαίδευση ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευόμενων 

 

Ανομοιογενείς εκπαιδευτικές ομάδες  
Εκπαίδευση εκπαιδευτών  
 
 
4. Επικοινωνία και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 

Η επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογίας μπορεί να είναι σύγχρονη, όπου 
τα συμβαλλόμενα μέρη επικοινωνούν όπως όταν έχουν μια ζωντανή συνομιλία  
στο τηλέφωνο, ή ασύγχρονη, όπου υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ 
των συμβαλλόμενων μερών, όπως όταν αφήνουν ένα μήνυμα στον αυτόματο 
τηλεφωνητή το οποίο θα ακούσουν αργότερα. Η επικοινωνία διεξάγεται μεταξύ 
δυο ατόμων, από ένα άτομο με πολλούς ή από πολλούς ανθρώπους μεταξύ 
τους (Alessi S. M., Trollip S. R., 2001).  

 
Η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα να 

ξεπεραστούν φυσικά και γεωγραφικά όρια (διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές 
γλώσσες, διαφορετικοί πολιτισμοί) και να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ 
εκπαιδευτών, μεταξύ εκπαιδευόμενων, μεταξύ εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων. 

 
Ο υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει μέσο μετάδοσης πληροφοριών και 

απόψεων. Ο εκπαιδευόμενος, για παράδειγμα, μπορεί να στείλει μήνυμα σε ένα 
διακομιστή ταχυδρομικής λίστας (mailing list server) και αντίγραφο του 
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μηνύματός του να σταλεί σε όλους τους ανθρώπους που περιέχονται στον 
κατάλογο του διακομιστή ταχυδρομικής λίστας. Ο διακομιστής ταχυδρομικής 
λίστας δημιουργείται από ένα άτομο (ιδιοκτήτη της λίστας), όπως ο 
εκπαιδευτής που εισάγει τα ονόματα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας των εκπαιδευομένων στον κατάλογο. Μετά από αυτό, όλα τα 
μέλη μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) σε ολόκληρη την 
ομάδα.  

 
Η χρήση της τεχνολογίας προϋποθέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας των 

µελών της ομάδας (οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν σε ομάδες, αφού οι 
υπολογιστές είναι συνήθως περιορισμένοι). Με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση 
στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό, µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων 
και τη πραγματοποίηση ενός έργου (project). 

 
Η εκπαιδευτική τεχνολογία προσφέρει και ελευθερία έκφρασης. Για 

παράδειγμα, η χρήση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), έχει αποδείξει ότι 
αυξάνει την κοινωνικότητα των ατόμων και εξισώνει τους ανθρώπους 
διαφορετικών επιπέδων, διότι τους παρέχει ίσες δυνατότητες έκφρασης. Επειδή 
ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει αλληλεπιδραστικά με ανθρώπους από όλο 
τον κόσμο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία δημιουργεί στα άτομα μια αίσθηση 
ελευθερίας και μειώνει τους δισταγμούς τους στην επικοινωνία. 

Σε μια σχολική τάξη, μερικοί ντροπαλοί μαθητές είναι προθυμότεροι να 
«μιλήσουν» μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των πινάκων 
ανακοινώσεων (bulletin boards) παρά σε μια αίθουσα που περιβάλλεται από 
άλλους μαθητές και με τον εκπαιδευτικό να στέκεται μπροστά του. Για τα 
αμφισβητούμενα ή ευαίσθητα θέματα (π.χ. σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
άμβλωση, ρατσισμός), οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να επιτρέψουν ανώνυμο 
ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ή καταχωρήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων 
(bulletin board) για να ενθαρρύνουν τη συζήτηση, αν και το να επιτρέπει 
κανείς την ανώνυμη επικοινωνία είναι από μόνο του ένα ζήτημα υπό 
αμφισβήτηση. (Alessi S. M., Trollip S. R., 2001) 

 
Η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας μειώνει αισθητά την προσωπική 

επικοινωνία και επαφή μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή. Η 
οθόνη του υπολογιστή είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τη φυσική 
παρουσία του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας και ο εκπαιδευόμενος 
μπορεί να νιώσει κατά διαστήματα απομονωμένος (Stelzer M, Vogelzangs I., 
2000). 

Παράδειγμα αποτελεί η ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. ηλεκτρονικά 
μηνύματα, διακομιστή ταχυδρομικής λίστας, πίνακες ανακοινώσεων) όπου η 
μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών μηνυμάτων και μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Άλλο πιθανό μειονέκτημα είναι ότι χωρίς την κατάλληλη ασφάλεια, η 
επικοινωνία βασισμένη σε δίκτυα μπορεί να κοινοποιηθεί σε άγνωστους που 
πιθανόν έχουν πρόσβαση. 
 
Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Σύγχρονη επικοινωνία Έλλειψη κατά πρόσωπο επικοινωνίας 
Ασύγχρονη επικοινωνία Πιθανή απομόνωση 
Επικοινωνία ένας προς έναν Αβεβαιότητα, ανασφάλεια 
Επικοινωνία ένας προς πολλούς  
Επικοινωνία πολλοί προς πολλοί  
Μετάδοση απόψεων  
Ανάπτυξη συνεργατικότητας  
Ελευθερία έκφρασης  
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5. Κίνητρο για Μάθηση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 

Μία αποτελεσματική διαδικασία μάθησης πρέπει να παρακινεί την 
περιέργεια και να προσφέρει μια αίσθηση ευχαρίστησης, η οποία θα μετατρέπει 
τους εκπαιδευόμενους από παθητικούς παραλήπτες της πληροφορίας σε 
ενεργητικούς κατασκευαστές της γνώσης.  

Η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να συνδυάσει πολλά μέσα (media) 
όπως: 

 ήχο, 
 εικόνα, 
 κίνηση, 
 κείμενο, 
 βίντεο, 
 γραφικά κ.τλ. 

Η αλληλεπίδραση αυτών των μέσων, τα οποία διεγείρουν τα αισθητήρια 
όργανα των εκπαιδευομένων µέσω εικόνων, χρωμάτων, ήχων και κίνησης, 
κάνει τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική και δημιουργεί κίνητρα 
για μάθηση (Crompton R., Mann P., 1996). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα που 
χρησιμοποιούν κινούμενους χαρακτήρες (life-like animated characters) για να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Η χρήση τέτοιων χαρακτήρων 
αυξάνει το ενδιαφέρον και την προσοχή του εκπαιδευόμενου για τη 
διδασκόμενη ύλη. Μέσα από τις εκφράσεις και τις κινήσεις του χαρακτήρα 
δίνεται επιπλέον βοήθεια στον εκπαιδευόμενο σχετικά με τις επιλογές του. 
Επίσης, δημιουργείται σε αυτόν η εντύπωση ότι το εκπαιδευτικό υλικό είναι 
λιγότερο δύσκολο (Johnson L., Shaw E., Ganeshan R., 1998, Andre E., Rist T., 
Mueller J., 1997). 

Ένα σύστημα που χρησιμοποιεί κινούμενο χαρακτήρα με τη μορφή 
ανθρώπου για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Adele 
(Agent for Distance Education – Light Edition). Αποτελεί ένα παιδαγωγικό 
μέσο, το οποίο καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στην επίλυση προβλημάτων 
που είναι ενσωματωμένα σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η 
αρχιτεκτονική του συστήματος Adele εφαρμόζει τις παρακάτω βασικές 
παιδαγωγικές λειτουργίες:  

 παρουσίαση,  
 έλεγχο και ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων,  
 εξέταση των ερωτήσεων,  
 υποδείξεις και  
 εξηγήσεις.  

Αυτές οι δυνατότητες συνδέονται με έναν κινούμενο χαρακτήρα που 
υποστηρίζει τη συνεχή αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο. Η αρχιτεκτονική 
υποστηρίζει την εκτέλεση από την πλευρά του χρήστη σε ένα περιβάλλον όπως 
των προγραμμάτων πλοήγησης/ περιήγησης (web browsers). (Johnson L., 
Shaw E., Ganeshan R., 1998). 
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Εικόνα ΙΙ.1-3: Το Adele πληροφορεί τον εκπαιδευόμενο  

πώς να απαντήσει στο quiz 
(Πηγή: Johnson L., Shaw E., Ganeshan R., 1998) 

 
Παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη καινοτόμου 

εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο εμπλέκει ενεργά τον εκπαιδευόμενο στη 
μαθησιακή διαδικασία μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτορρύθµισης και αναστοχασµού. 

 
Η τεχνολογική εκπαίδευση μπορεί να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους 

να αφιερώσουν περισσότερη ώρα και ενέργεια στην εκπαίδευση. Το κλειδί 
βρίσκεται στα εναλλακτικά και ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα που, εφόσον 
το επιτρέπει η τεχνολογία, μπορούν να μειώσουν τα ψυχολογικά εμπόδια, 
καθώς επίσης και τις πρακτικές δυσκολίες στις δραστηριότητες μάθησης. Το 
αποτέλεσμα είναι μια πιο προσωπική δέσμευση για μάθηση και ο έλεγχος στη 
μάθηση. 
  

Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη πολλών μέσων σε συνδυασμό με την 
έλλειψη σωστού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, μπορεί να αποσπά την προσοχή 
του εκπαιδευόμενου από το περιεχόμενο (που είναι και το ζητούμενο). 
 
Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Αλληλεπίδραση μέσων Απόσπαση της προσοχής από το 

περιεχόμενο 
Ενδιαφέρουσα/ Διασκεδαστική 
εκπαίδευση 

 

Αφιέρωση περισσότερου χρόνου και 
ενέργειας για εκπαίδευση 
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6. Συμμετοχή και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 

Με τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα να 
ενταχθούν στην εκπαίδευση πληθυσμοί που παραδοσιακά είναι αποκλεισμένοι 
για πολιτισμικούς ή κοινωνικούς λόγους (π.χ. γυναίκες, ηλικιωμένοι, άτομα με 
αναπηρίες).  

 
Άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή είναι περιθωριοποιημένα, 

απομονωμένα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση και ενεργητική 
συμμετοχή στη μάθηση χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική τεχνολογία. 

Για παράδειγμα, σε χώρες όπου τα κορίτσια υποχρεώνονται να 
εγκαταλείψουν το σχολείο, για να αποφύγουν την επαφή µε τους άνδρες 
καθηγητές και συμμαθητές τους, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν τη 
δυνατότητα στα κορίτσια αυτά να συνεχίσουν τις σπουδές τους από το σπίτι ή 
από μικρά εκπαιδευτικά κέντρα. 

 
Στα άτομα με ειδικές ανάγκες οι νέες τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν 

την απαραίτητη υποστήριξη, που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας. Άτομα με κινητικές δυσκολίες, 
προβλήματα όρασης ή ακοής μπορούν με ειδικές συσκευές, προσαρμοσμένο 
εξοπλισμό και το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό να εκπαιδευτούν.  

Κατάλληλα σχεδιασμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από 
μαθητές με γνωστικές ή μαθησιακές δυσκολίες. 

 
Η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας συμβάλλει επίσης, ώστε άτομα 

πιο συνεσταλμένα (σε χαρακτήρα) να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  

Παράδειγμα αποτελεί ένας πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board), 
δηλαδή ένας δικτυακός τόπος (web site), όπου οι χρήστες του παγκόσμιου 
ιστού (world wide web) μπορούν να συνδεθούν και να έχουν πρόσβαση ή να 
στείλουν μηνύματα κειμένων, εικόνες ή πλήρη προγράμματα πολυμέσων. Ο 
πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board) μπορεί να είναι περιορισμένος σε 
συγκεκριμένους χρήστες που έχουν άδεια για πρόσβαση σε αυτόν, ή μπορεί να 
είναι ανοικτός στο ευρύ κοινό. Αντίθετα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία 
που παραδίδεται στον υπολογιστή, θα πρέπει περιοδικά ο εκπαιδευόμενος να 
επισκέπτεται έναν πίνακα ανακοινώσεων και να «κατεβάζει» (brοwse) το 
περιεχόμενό του. Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευόμενους να 
πάρουν μέρος και να συνεισφέρουν στις συζητήσεις που αφορούν το μάθημα. 
 
Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Συμμετοχή στην εκπαίδευση 
αποκλεισμένων και ευπαθών ομάδων 

 

Ενεργητική συμμετοχή  
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7. Πρόσβαση σε Πληροφορίες και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 

Ο εκπαιδευόμενος, με τη χρήση ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών ή 
ηλεκτρονικών λεξικών, μπορεί να εμβαθύνει σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 
Μαθαίνει επίσης να συσχετίζει πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές 
πηγές.  

Ο εκπαιδευόμενος που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) με τη 
βοήθεια προγραμμάτων πλοήγησης/ περιήγησης (web browsers) και μηχανών 
αναζήτησης (search engines) μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση σε 
πλήθος πηγών και σε βάσεις διδακτικού υλικού. Με αυτόν τον τρόπο 
αναπτύσσεται η αυτονομία του αφού μαθαίνει να αναζητά βιβλιογραφία και να 
κάνει έρευνα. (Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης, 2001) 
 

Ο παγκόσμιος ιστός (world wide web) παρέχει τεράστιες ποσότητες 
πληροφορίας, αλλά ο εκπαιδευόμενος πρέπει να εντοπίζει ποιοτικό υλικό που 
προέρχεται από έγκυρες πηγές. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες βρίσκονται σε 
διάφορες μορφές (π.χ. κείμενο, εικόνες, βίντεο), παρέχουν στους εκπαιδευτές 
και στους εκπαιδευόμενους την πληροφόρηση που χρειάζονται για να 
υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης.  

 
Σε ένα σχολείο όπου χρησιμοποιείται το διαδίκτυο (internet), η 

εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνεται από την αναζήτηση πηγών. Με τη 
χρήση του παγκόσμιου ιστού (world wide web), μπορούν να φτάσουν στην 
αίθουσα διδασκαλίας ένα πλήθος από:  

 προγράμματα,  
 αρχεία με γραφικά,  
 ήχοι, μουσική,  
 εικόνες,  
 βίντεο,  
 κατάλογοι από εργασίες,  
 μελέτες,  
 επιστημονικά άρθρα,  
 βιβλιοθήκες,  

 βάσεις δεδομένων, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είτε από τον ίδιο τον 
εκπαιδευτικό είτε από τους 
μαθητές για παρουσιάσεις 
μέσα στην τάξη ή για 
αυτομάθηση (Ρετάλης Σ., 
2005). 

 
Οι εκπαιδευτές μπορούν να μοιράζονται σχέδια μαθήματος µε τους 

συναδέλφους τους. Οι εκπαιδευόμενοι από ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να 
αναλαμβάνουν ομαδικές εργασίες και να λύνουν προβλήματα. 

Επιπλέον, οι γνώσεις που αφορούν σε μειονοτικές ομάδες, γλώσσες και 
ενδιαφέροντα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να δημοσιευθούν και να διαμοιραστούν. 
 

Τα ποικίλα μεγέθη του παγκόσμιου ιστού (world wide web), με 
εκατομμύρια δικτυακούς τόπους και την περιπεπλεγμένη συνύπαρξη των 
πολλαπλών μεθόδων πλοήγησης και αναζήτησης, δημιουργούν σύγχυση στους 
αρχάριους χρήστες. Ακόμα και οι έμπειροι χρήστες μπορεί να απογοητευτούν 
και «να χαθούν». 

Ο μεγάλος όγκος γνώσης που παρέχει ο παγκόσμιος ιστός (world wide 
web) τον καθιστά χρήσιμο, αλλά εξαιρετικά δύσκολο στον εντοπισμό των 
χρήσιμων πληροφοριών. Η ισχύς των πληροφοριών στο διαδίκτυο (internet) 
ποικίλει, από δικτυακούς τόπους που δημιουργούνται από τους αληθινούς 
εμπειρογνώμονες σε κάθε πεδίο, σε κακούς «καλλιτέχνες» και ρατσιστές. Οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να μάθουν όχι μόνο να ψάχνουν για πληροφορίες, αλλά 
και να αξιολογούν τις πληροφορίες για την ακρίβεια και την ποιότητά τους. Το 
διαδίκτυο (internet) δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές πηγές, 
όπως οι βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία και οι συνεντεύξεις με τον 
εμπειρογνώμονα, απλά πρέπει απλά να αποτελεί μια από αυτές τις πηγές. 
(Alessi S. M., Trollip S. R., 2001).  

Οι συνεχείς αλλαγές στο διαδίκτυο (internet), με ιστοσελίδες να 
εμφανίζονται, να εξαφανίζονται και να αλλάζουν καθημερινά, δυσκολεύουν 
τους εκπαιδευτές να βασίζονται σε αυτό για σημαντικές πληροφορίες. 
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 Ένα άλλο θέμα είναι ότι ο παγκόσμιος ιστός (world wide web) 
ενθαρρύνει την αντιγραφή της πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων ανθρώπων. 

Για τους αρχάριους χρήστες η εξερεύνηση του Διαδικτύου μπορεί να 
είναι μια διασκεδαστική και πλούσια εμπειρία ή μια απογοήτευση. Οι 
εκπαιδευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως καθοδηγητές παρέχοντας 
οδηγίες για αναζήτηση.  
 
Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες 
πληροφοριών  

Αρχάριοι χρήστες μπορούν να χαθούν 
σε πλήθος πληροφοριών 

Συσχετισμός διαφορετικών πηγών Δύσκολος ο εντοπισμός των χρήσιμων 
πληροφοριών 

Ανάπτυξη αυτονομίας του 
εκπαιδευόμενου 

Συνεχείς αλλαγές στο περιεχόμενο 
του Διαδικτύου 

Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να 
αναζητά βιβλιογραφία 

Φαινόμενα αντιγραφής της 
πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων 
ανθρώπων 

Μαθαίνει να κάνει έρευνα  
Οι εκπαιδευτές εντοπίζουν 
εκπαιδευτικό υλικό 

 

 
 
8. Τρόποι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 
Ερωτήσεις 
Μπορεί η τεχνολογία να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων διδασκαλίας; 
Μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες μάθησης; 
Πώς μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις; 
 

 
Ας δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά των κυρίαρχων διδακτικών 

προσεγγίσεων και πώς η τεχνολογία αξιοποιείται μέσα από αυτές: 
 συμπεριφοριστική (behavioral) και 
 γνωστική (cognitive). 

 
8.1. Συμπεριφοριστική (Behavioral) 

 
Αναφέρεται, επίσης, ως κατευθυνόμενη διδασκαλία (direct instruction) ή 

κάποιες φορές ως «σαφής» διδασκαλία (explicit teaching). Τα κύρια 
χαρακτηριστικά της είναι: 

 εστιασμός στις βασικές δεξιότητες μάθησης μέσα από καλά δομημένα 
μαθήματα, 

 θετική ενίσχυση και εξάσκηση, 
 ο εκπαιδευτής παίρνει όλες τις αποφάσεις, 
 δεν επιτρέπει τους εκπαιδευόμενους να παρεκκλίνουν από την εργασία 
τους (keep students on-task), 

 έμφαση στη θετική ενίσχυση, 
 δομημένη (structured), 
 καθοδηγούμενη (guided). 

 
Ερώτηση 
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προκειμένου να στηριχθεί μια 
συμπεριφοριστική διδακτική προσέγγιση; 
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Μια διδασκαλία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τις αρχές του 
συμπεριφορισμού, δίνει έμφαση στην παρουσίαση συγκεκριμένων στόχων, 
«κομματιάζει» τη διαδικασία της μάθησης σε μικρά συγκεκριμένα βήματα και 
παρέχει άμεση ανατροφοδότηση, αλλά και ανταμοιβή. Μια τέτοιου είδους 
κατευθυνόμενη διδασκαλία (direct instruction) διακρίνεται από τις εξής φάσεις: 
του προσανατολισμού (orientation), της παρουσίασης (presentation), της 
δομημένης (structured), της καθοδηγούμενης (guided) και της ανεξάρτητης 
(independed) εξάσκησης (practice). 

Η μάθηση εδώ μεταφέρεται από τον υπολογιστή στον εκπαιδευόμενο. Τα 
περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά ή προγράμματα εξάσκησης (drill and 
practice) αλλά και μερικά εκπαιδευτικά λογισμικά ή προγράμματα 
αυτοδιδασκαλίας (tutorials) παρουσιάζουν την πληροφορία σύμφωνα με τις 
παραπάνω φάσεις, αυστηρά δομημένη (structured), βήμα-βήμα (step-by-step) 
και με συνεχή ανατροφοδότηση (feedback). Ο υπολογιστής δηλαδή εδώ, 
υιοθετεί το ρόλο του προγυμναστή (computer as tutor), βοηθώντας σημαντικά 
στη μάθηση των βασικών δεξιοτήτων (basic skills). 

 
Συνοπτικά: 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Πλήρως καθορισμένο περιεχόμενο και 
αντίστοιχη αξιολόγηση.  

Ο εκπαιδευτής παίρνει όλες τις 
αποφάσεις. 

Προσφέρει θετική ενίσχυση και 
εξάσκηση. 

Εστιασμός στις βασικές δεξιότητες. 

Εστιάζει σε ακολουθίες μαθημάτων 
που βασίζονται σε προαπαιτούμενες 
γνώσεις. 

Δεν υπάρχουν κίνητρα ενεργούς 
συμμετοχής. 

 Οι εκπαιδευόμενοι δεν εξασκούνται 
στην επίλυση προβλημάτων. 

 Έμφαση στην ατομική εργασία. 
 
8.2. Γνωστική (Cognitive) 

 
Οι γνωστικές θεωρίες εστιάζονται στις πνευματικές διαδικασίες του νου. 

Διακρίνονται δύο διδακτικές προσεγγίσεις, που βασίζονται σε δύο διαφορετικές 
μορφές του γνωστικισμού:  

1. η διδασκαλία που βασίζεται στη θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών 
(information processing theory) και  

2. η διδασκαλία που βασίζεται στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού 
(constructivism).  

 
Η διδασκαλία βασισμένη στη θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών 

(information processing theory) επικεντρώνεται στον τρόπο που το άτομο 
ερμηνεύει και επεξεργάζεται τη νέα πληροφορία. Κύρια χαρακτηριστικά της: 

 Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για 
μάθηση με κατανόηση. 

 Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς 
να μαθαίνουν. 

 Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν τι θα 
μάθουν, γιατί και πώς. 

 Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς 
θα χρησιμοποιούν την επεξεργασία 
της γνώσης. 

 
 Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους πώς μπορεί να 
γίνει η επεξεργασία της γνώσης-πληροφορίας. 

 Ο εκπαιδευτής βοηθά τους εκπαιδευόμενους να επεξεργαστούν την 
γνώση/ πληροφορία. 

Πώς το άτομο: 
 παρατηρεί, 
 αναγνωρίζει, 
 μετασχηματίζει, 
 αποθηκεύει, 
 ανακτά  

την πληροφορία. 
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 Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται την πληροφορία. 
 Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν την 
επεξεργασία της πληροφορίας προκειμένου να βελτιώσουν την 
απόδοσή τους. 

 Τα μαθήματα είναι καλά σχεδιασμένα. 
 Δίνεται έμφαση στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των εννοιών, 
μεταξύ της νέας γνώσης και της προυπάρχουσας και στην 
αποτελεσματική διαχείριση της γνωστικής διαδικασίας. 

 
 

Ερώτηση 
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προκειμένου να στηριχθεί μια 
διδασκαλία βασισμένη στη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών 
(information processing theory); 

 
Αρκετά τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο 

στο να οργανώνει και να αναπαριστά τη γνώση μέσα από σχήματα ή μοτίβα 
(patterns). Άλλα πάλι, προσφέρουν πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης, 
και καλλιεργούν ταυτόχρονα ποικίλες δεξιότητες. Η γνώση εδώ υφίσταται 
επεξεργασία και γίνεται κατανοητή.  

Τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) 
καθώς επίσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για συγγραφή (tools for 
writing), για ανάγνωση (tools for reading), για τις τέχνες και τη μουσική (tools 
for art and music), για τις επιστήμες και τα μαθηματικά (tools for science and 
math) αλλά και τα πολυμεσικά ή υπερμεσικά εργαλεία (multimedia and 
hypermedia tools).  

Τα εργαλεία αυτά περιέχουν εννοιολογικές πηγές όπως 
χρονοδιαγράμματα (timelines), χάρτες πληροφοριών (information maps) και 
τη δυνατότητα γενικών επισκοπήσεων (overviews) που βοηθούν τον 
εκπαιδευόμενο να οργανώσει τη γνώση και τις ιδέες του (Delgarno B., 2001). 
 

Η διδασκαλία η βασισμένη στον κονστρουκτιβισμό (constructivism) 
θεωρεί ότι τα άτομα κατασκευάζουν τις δικές τους κατανοήσεις για τον κόσμο 
γύρω τους, μέσα από την εμπειρία και το στοχασμό τους πάνω στην εμπειρία 
αυτή. Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενεργοί δημιουργοί της γνώσης τους. 
Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας: 

 
 Ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση 
(collaborative learning). 

 Επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες και 
εκφράσεις της μάθησης (multiple 
intelligences).  

 Ενισχύει την έκφραση των 
διαφορετικών απόψεων. 

 Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται αυτόνομοι 
(autonomous, self-directed learners) 

 Παρέχει σταδιακά αναπτυσσόμενη 
διδασκαλία μέσα στη ζώνη της 
επικείμενης εξέλιξης. 

 Παρέχει ευκαιρίες για μάθηση μέσα από 
την ανακάλυψη. 

 Ο εκπαιδευόμενος μετατρέπεται από παθητικό παραλήπτη των 
πληροφοριών σε έναν ενεργό συμμετέχοντα στη διαδικασία μάθησης. 

 Ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους στο να αξιολογούν συνεχώς αυτά που 
κάνουν. 

 Στόχος είναι να γίνουν έμπειροι εκπαιδευόμενοι (expert learners). 
 
 
 

 Ενθαρρύνει τη 
δημιουργικότητα. 

 Ενθαρρύνει την επαγωγική 
σκέψη και την επίλυση 
προβλημάτων. 

 Ενθαρρύνει τη μεταγνώση. 
 Αυξάνει τη μεταφορά της 
γνώσης μέσα από την 
επίλυση προβλήματος. 

 Ενθαρρύνει τη 
συνεργατικότητα. 
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Ερώτηση 
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προκειμένου να στηριχθεί μια 
διδασκαλία βασισμένη στο γνωστικό κονστρουκτιβισμό (cognitive 
constructivism); 

 
Ο υπολογιστής εδώ δε χρησιμοποιείται απλά σαν εργαλείο που μεταφέρει 

ή αναπαριστά τη γνώση για τον εκπαιδευόμενο ή από τον εκπαιδευόμενο. 
Προσφέρει επίσης: 

 Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 
ανακαλύψει τη γνώση (exploratory environment). Εξάλλου, η γνώση 
είναι στενά συνδεμένη με το περιβάλλον στο οποίο και ενυπάρχει 
(situated learning). Με τη βοήθεια του υπολογιστή, το άτομο εξερευνά 
την πληροφορία στον παγκόσμιο ιστό (world wide web), εισέρχεται σε 
προσομοιωμένα (simulations) περιβάλλοντα ή μικρόκοσμους 
(microworlds), παρατηρεί αντικείμενα μέσα από υπερμέσα 
(hypermedia) ή εφαρμογές βάσεων δεδομένων που στηρίζονται στον 
παγκόσμιο ιστό (web database).. 

 Δυνατότητες μάθησης μέσα από στοχασμό και πλαίσια στηρίγματος 
(scaffolding). Τα περιβάλλοντα εδώ, προδιαγράφουν τη δυνατότητα 
μιας ενεργητικής μάθησης, όπου δίνεται η ευκαιρία στον 
εκπαιδευόμενο να στοχαστεί πάνω στις ενέργειές του και να οδηγηθεί 
στη νέα γνώση με τη μεταγνωστική καθοδήγηση του εκπαιδευτή. 

 Μάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλήματος. Υπάρχουν 
προγράμματα (με προβλήματα μαθηματικά ή εργαστηριακά ή 
ερευνητικά) που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να βρει λύσεις σε 
προβλήματα πραγματικής ζωής (real-life problems). Οι εκπαιδευόμενοι  
έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τις ιδέες τους 
και την πληροφορία, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζονται. 

 
Ερώτηση 
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προκειμένου να στηριχθεί μια 
διδασκαλία βασισμένη στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό (social 
constructivism); 

 
Ενώ ο γνωστικός κονστρουκτιβισμός (cognitive constructivism) επιδιώκει 

να βρει εργαλεία που να βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να δομεί ενεργά τις νέες 
γνώσεις και ιδέες και τις μεταξύ τους σχέσεις, ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
(social constructivism) ενδιαφέρεται για εργαλεία που βοηθούν τον 
εκπαιδευόμενο να διαπραγματεύεται τις ιδέες του και τα ευρήματά του με τα 
άτομα της ομάδας του. Ο Roschelle J. (1996) αναφέρει ότι δεν έχει σημασία 
μόνο το να κατασκευάσουμε μια καλή προσομοίωση (simulation) της 
πραγματικότητας ή έναν μικρόκοσμο (microworld) στον υπολογιστή, αλλά 
σημαντικές είναι και οι κοινωνικές δραστηριότητες που ενισχύονται μέσα από 
αυτά τα περιβάλλοντα και που αναγκάζουν τους εκπαιδευόμενους και τους 
εκπαιδευτές να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Οι τεχνολογίες διαδικτύου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προς μια 
τέτοια κατεύθυνση μέσα από (Βούρος Γ., 2005): 

 τα συστήματα μηνυμάτων (π.χ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
βασίζονται στο ότι τα άτομα μπορούν να συνεργάζονται 
ανταλλάσσοντας μηνύματα,  

 τα συστήματα συνδιάσκεψης (π.χ. χώροι μέσων, εργαλεία 
τηλεδιάσκεψης/ διδασκαλίας): επιτρέπουν την ασύγχρονη ή σύγχρονη 
αλληλεπίδραση των χρηστών σε έναν κοινό χώρο, 

 τα συστήματα συγγραφής και επιχειρηματολογίας (π.χ. το SEPIA, 
Streitz at all, 1992, το οποίο χρησιμοποιεί υπερμέσα για την 
υποστήριξη της συνεργασίας): χώροι ομαδικής συγγραφής που 
υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση. 
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Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Δυσκολία πιστοποίησης των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων. 
Ενθαρρύνει την επαγωγική σκέψη και 
η επίλυση προβλημάτων. 

Δεν προσεγγίζονται όλα τα θέματα με 
την ίδια ευκολία. 

Ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα. Θέτει γενικούς στόχους μη 
εξειδικευμένους. 

Ενθαρρύνει τη μεταγνώση 
(metacognition). 

 

Επιτρέπει πολλές ερμηνείες και 
εκφράσεις της μάθησης. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται ενεργοί 
συμμετέχοντες στη διαδικασία της 
μάθησης.  

 

Ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση.  
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιγραμματικά μερικά από τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας. Η 
τεχνολογία μπορεί: 

 Να προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες διδασκαλίας αφού: 
− οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πηγές 

πληροφοριών και εκπαίδευσης,  
− οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απεικονίζουν τα προβλήματα και τις 

λύσεις τους, 
− μπορεί να σκιαγραφείται η πορεία μάθησης του εκπαιδευόμενου, 
− οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με νέα εργαλεία μάθησης. 

 
 Να εμπλουτίσει τη διδακτική πρακτική με την υιοθέτηση: 

− ηλεκτρονικών φακέλων (electronic portfolios), 
− πολυμεσικών παρουσιάσεων (multimedia slideshows), 
− εκπαιδευτικών λογισμικών αυτοδιδασκαλίας (tutorials), 
− βιβλιογραφικές αναφορές (book reports). 

 
 Να στηρίξει νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως: 

− τη συνεργατική μάθηση (cooperative learning), 
− την κοινή νοημοσύνη (shared intelligence), 
− την επίλυση προβλημάτων (problem solving) και  
− υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες (higher-level skills). 

 
Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Διαφορετικές δυνατότητες 
διδασκαλίας. 

Πολλά εργαλεία είναι δύσχρηστα. 

Στηρίζει τη διδακτική πρακτική με την 
χρήση ποικίλων εργαλείων.  

Εργαλεία με αμφισβητούμενη 
ποιότητα. 

Στηρίζει νέες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις. 

Έλλειψη εκπαίδευσης στη χρήση τους. 

Προωθεί την παραγωγικότητα των 
εκπαιδευτών αλλά και των 
εκπαιδευόμενων. 
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9. Οργάνωση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 
Η χρήση των υπολογιστών και συστημάτων που βασίζονται στον 

υπολογιστή (computer based systems) μπορεί να βοηθήσει σε ζητήματα 
οργάνωσης της διδασκαλίας, αλλά και της μάθησης, μέσα από: 

 καταιγισμό ιδεών (brainstorming), 
 εργαλεία σχεδιασμού μαθημάτων (lesson planning tools), 
 εργαλεία δημιουργίας χρονοπρογραμμάτων και ημερολόγιων 
προγραμμάτων (schedule/ calendar makers), 

 εργαλεία αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου (time management 
tools), 

 εργαλεία για την περιγραφή και τη συγγραφή (outlining tools and  
writing aids). 

Σήμερα υπάρχουν πολλά τεχνολογικά εργαλεία που βοηθούν τους 
εκπαιδευτές να καταγράφουν την πρόοδο των εκπαιδευομένων, να 
οργανώνουν τις σημειώσεις τους για μια διδασκαλία, να οργανώνουν σχέδια 
διδασκαλίας (lesson planning tools) και χρονοδιαγράμματα (timelines), να 
στέλνουν μαθησιακό υλικό στους εκπαιδευόμενούς τους και να 
εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτές μπορούν να αξιοποιήσουν τις βάσεις δεδομένων 
(databases), την επεξεργασία κειμένου (word processing) ή τα υπολογιστικά 
φύλλα (spreadsheets) για να δημιουργήσουν λίστες (ονομάτων, υλικών που 
χρειάζονται κ.λπ.). (McNAlly L., Etchison C., 2000). Επίσης, πολλά 
τεχνολογικά εργαλεία βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία φύλλων 
αξιολόγησης καθώς και στατιστικών γραφημάτων προκειμένου να 
παρακολουθήσουν την πρόοδο των εκπαιδευομένων τους (CardWell K., 2000).  

Με τη χρήση του υπολογιστή, η πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται 
άμεση. Επίσης, η πληροφορία μπορεί να αποθηκευτεί, να διανεμηθεί, να 
παρουσιαστεί και να ενσωματωθεί στη διδακτική πρακτική. Ο εκπαιδευτής 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία διαχείρισης της 
πληροφορίας, όπως είναι τα:  

 βαθμολόγια (grade books), 
 λογισμικά φύλλα (spreadsheets), 
 βάσεις Δεδομένων (databases), 
 εργαλεία δημιουργίας τεστ (test generators), 
 συστήματα διαχείρισης πληροφοριών του εκπαιδευόμενου (student 
information management systems). 

Επίσης, ποικίλα εργαλεία που στηρίζουν την επικοινωνία μπορούν να 
βοηθήσουν στην οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, όπως:  

 οι ιστοσελίδες (web pages), 
 η επιτραπέζια τυπογραφία (desktop publishing), 
 τα ηλεκτρονικά μυνήματα (e-mail), 
 το φωνητικό μήνυμα (voice mail), 
 το πρόγραμμα παρουσιάσεων (presentation software) 
 ο επεξεργασία κειμένου (word processing), 
 το βίντεο (video), 
 οι εξελισσόμενες τεχνολογίες (evolving technologies). 

 
Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Καταγραφή της προόδου των 
εκπαιδευομένων. 

Περιορισμένη εκπαίδευση στη χρήση 
εργαλείων που βοηθούν στην οργάνωση. 

Οργάνωση σημειώσεων.  
Οργάνωση σχεδίου διδασκαλίας.  
Αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων.   
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10. Παραγωγικότητα και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 

Σε πολλές έρευνες (Kulik, Kulik, 1991) επισημαίνεται ότι η διδασκαλία, με 
τη διαμεσολάβηση του υπολογιστή (computer mediated instruction), βελτιώνει 
την παραγωγικότητα και την απόδοση των εκπαιδευομένων. Σύμφωνα με 
αποτελέσματα ερευνών οι μαθητές στο σχολείο: 

 μαθαίνουν συνήθως όταν αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. 
 μαθαίνουν τα μαθήματά τους σε λιγότερο χρόνο. 
 εκτιμούν μαθησιακά περισσότερο το χώρο του σχολείου, όταν 
λαμβάνουν βοήθεια μέσω των υπολογιστών. 

 αναπτύσσουν θετικότερες στάσεις απέναντι στην τεχνολογία, όταν 
λαμβάνουν βοήθεια από ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη στο χώρο 
του σχολείου. 

 
Παράλληλα, υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης στην παραγωγικότητα των 

εκπαιδευτικών στο σχολείο: 
 δίνοντάς τους ελευθερία χρόνου προκειμένου να συνεργαστούν με 
τους μαθητές, 

 παρέχοντας γρήγορη και ακριβή πληροφόρηση, 
 προσφέροντας ποικιλία μαθησιακού υλικού μέσα από διάφορα είδη 
εκπαιδευτικού λογισμικού όπως το εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης 
(drill and practice), το εκπαιδευτικό λογισμικό αυτοδιδασκαλίας 
(tutorial), η προσομοίωση (simulation), τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
(instructional games), η επίλυση προβλημάτων (problem solving). 

 
Συνοπτικά: 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Περισσότερες ευκαιρίες μάθησης με 
την αξιοποίηση της τεχνολογίας.  

Περιορισμένη εκπαίδευση σε ζητήματα 
χρήσης της τεχνολογίας που βοηθούν 
στη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Μάθηση σε λιγότερο χρόνο.  
Γρήγορη και ακριβή πληροφόρηση.  
Ευκαιρίες παραγωγικής συνεργασίας 
με άτομα ανεξαρτήτως απόστασης. 

 

 
 
11. Αξιολόγηση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 

Η αξιολόγηση (assessment) είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους) προσδίδοντας 
κυρίως ευθύνη στους εκπαιδευτές.  

Σημαντικοί τύποι αξιολόγησης θεωρούνται: οι μετρήσεις 
(measurements), η αξιολόγηση απόδοσης (performance evaluation) και η 
αξιολόγηση επιτευγμάτων (achievement evaluation). Οι μετρήσεις 
αναφέρονται στους βαθμούς που αντιπροσωπεύουν τις πληροφορίες για τις 
γνώσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων, ενώ οι αξιολογήσεις 
(evaluation) αφορούν στην επάρκεια ή την αποδοχή του επιπέδου μάθησης 
του κάθε εκπαιδευόμενου (στόχοι). Οι αξιολογήσεις αυτές θεωρούνται 
σημαντικές επειδή βοηθούν στην πρόοδο της μάθησης των εκπαιδευομένων 
καθώς επίσης και στα ισχυρά ή τα αδύναμα σημεία τους (Snowman J., Biehler 
R, 2006). 
 

Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί μεγάλη τεχνολογική πρόοδος 
προκειμένου να ενισχυθούν οι διαδικασίες της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει σημαντικά τους εκπαιδευτικές διότι 
μείωσε το χρόνο που χρειάζεται για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η 
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τεχνολογία που βασίζεται στον υπολογιστή (computer-based technology) 
επιτρέπει: 

 να δημιουργούνται τράπεζες εξετάσεων,  
 να διατηρούνται τα αρχεία των εκπαιδευομένων,  
 να παράγονται εκθέσεις, 
 να δημιουργούνται σχεδιαγράμματα προόδου, 
 να δημιουργούνται ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e-portfolios). 

 
Με πολύ λίγη προσπάθεια, οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να παράγουν τα 

σύνθετα σχεδιαγράμματα της προόδου των εκπαιδευομένων. Εκτός από τη 
μείωση του χρόνου, η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στην αξιολόγηση 
της απόδοσης των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
δημιουργήσουν ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e-portfolios) για να επιδείξουν την 
εκπαιδευτική τους πρόοδο σε σχέση με διαφορετικά επίπεδα κατάκτησης της 
γνώσης και της βαθμολογίας αντίστοιχα. 

 
Ως κυρίαρχες μορφές αξιολόγησης αναφέρονται: 

 η αθροιστική αξιολόγηση (summative evaluation), η οποία παρέχει 
εκθέσεις για την απόδοση των εκπαιδευομένων, 

 η διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation), μέσα από την 
οποία παρακολουθείται η πρόοδος των εκπαιδευομένων, 

 η διαγνωστική αξιολόγηση (diagnosis evaluation), με την οποία 
εντοπίζονται τα δυνατά ή τα αδύνατα σημεία στη μάθηση των 
εκπαιδευομένων, 

 τα αποτελέσματα στη μάθηση (effects on learning), μέσα από την 
οποία γίνεται παρακίνηση για περαιτέρω μάθηση. 
 

Χαρακτηριστικές στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι ποικίλες και 
διαφορετικές τεχνικές μέτρησης προκειμένου να καθοριστεί τι ακριβώς έχουν 
μάθει οι εκπαιδευόμενοι, βασισμένοι στους στόχους. Οι στόχοι αναφέρονται σε 
δύο κυρίαρχες κατηγορίες: τη γνώση για κάτι (τι) και τη γνώση πώς θα γίνει 
κάτι (πώς). Οι γραπτές δοκιμασίες (written tests) χρησιμοποιούνται συχνά για 
να αξιολογήσουν τους στόχους εκείνους που σχετίζονται με τη γνώση για κάτι. 
Τα τεστ επιδοσης (performance tests) χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν 
τους στόχους, που αφορούν στη γνώση για το πώς θα κάνουν κάτι οι 
εκπαιδευόμενοι. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλά 
είδη για διαφορετικές γραπτές δοκιμασίες και δοκιμασίες απόδοσης. 
 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 
βασίζεται σε υπολογιστικά περιβάλλοντα, έχει παρατηρηθεί ότι τα εκπαιδευτικά 
λογισμικά εξάσκησης (drill and practice) στηρίζουν μια διδασκαλία, είναι 
αποτελεσματικά σχετικά με την επίδοση των εκπαιδευόμενων και οι 
αξιολογήσεις που παρέχουν θεωρούνται άμεσες, εμφανείς και 
αντιπροσωπευτικές. 

Σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα γίνεται προσπάθεια  να αποτιμηθεί 
και να αξιολογηθεί η διαδικασία και τα αποτελέσματα από τη μάθηση των 
εκπαιδευόμενων, που αφορούν στα κίνητρα, τους εκπαιδευτικούς στόχους, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη λύση προβλημάτων ακόμη και τη συνεργατικότητα. 
Ωστόσο, αυτές οι πιο σύνθετες, παιδαγωγικά χρήσεις της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας δεν έχουν αξιολογηθεί ιδιαίτερα. Οι εφαρμογές αυτές αφορούν σε 
βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις.  

Οι αξιολογήσεις της εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα πρέπει να αφορούν 
πραγματικά στις αξιολογήσεις της διδασκαλίας και τα αποτελέσματα θα πρέπει 
να αναφέρονται στην εφαρμογή του διδακτικού σχεδιασμού (instructional 
design). Οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών εφαρμογών μέσω της τεχνολογίας 
έχουν να αντιμετωπίσουν πλείστα μεθοδολογικά προβλήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων από τα σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης 
(standardized achievement tests), τις ατομικές διαφορές των εκπαιδευομένων, 
τις δυνατότητες και ευκαιρίες για μάθηση, τις διαφορές στην αρχή και το τέλος 
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της εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και την ατομική 
παρέμβαση και συνεργατικότητα. 

Προκύπτει επιτακτική η ανάγκη να υπάρξουν αποτελέσματα από την 
αξιολόγηση της μάθησης μέσω της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τα οποία στην 
πορεία θα αφορούν στις νεότερες γενιές των εκπαιδευομένων και θα 
αναφέρονται σε αυθεντικά πλαίσια και περιβάλλοντα μάθησης (εκπαιδευτικά 
σενάρια, κατανομή ρόλων, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης). 

 
Ερώτηση αναστοχασμού (reflective question) 
Ενώ μιλάμε σήμερα για αυθεντικά πλαίσια και περιβάλλοντα μάθησης 
(authentic learning environments) … πώς παράλληλα θα μπορούσαμε να 
μιλάμε, αλλά και να δημιουργούμε αυθεντικά πλαίσια αξιολόγησης (authentic 
assessments); 

 
Η αξιολόγηση στα πλαίσια των αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης 

(situated cognition, cognitive apprenticeship κ.λπ.) γίνεται μέσα από τον 
καθορισμό  των στόχων, των συνθηκών και της κατανομής των ρόλων, τα 
πλαίσια συνεργασίας, τη διαδικασία, τα αποτελέσματα κ.λπ. Σε πολλά 
προγράμματα πολυμέσων χρησιμοποιούνται οι συμβατικές μέθοδοι εξετάσεων. 
Μέσα σε τέτοια πλαίσια μάθησης η αξιολόγηση μπορεί να λάβει διαφορετικές 
μορφές όπως: 

 ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e-portfolios) 
 αρχεία καταγραφής (logfiles…) 
 πολυμεσικά προγράμματα (multimedia programs)  
 γνωστικά εργαλεία (cognitive tools, …)  
 διαγνωστικό τεστ και τεστ αυτοαξιολόγησης (diagnosis and self-
assessment tests). 

 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αξιολόγηση δεν μπορεί πλέον να 

αντιμετωπιστεί ως πρόσθετο στοιχείο σε ένα εκπαιδευτικό σχέδιο ή απλά ως 
ξεχωριστό στάδιο σε μια γραμμική διαδικασία προγνωστικού ελέγχου (pre-test) 
και μεταελέγχου (post-test), αλλά θα πρέπει να αποτελεί ένα ενσωματωμένο 
μέρος του μαθησιακού περιβάλλοντος. Θα πρέπει να λάβει χώρα η αυθεντική 
αξιολόγηση (authentic assessment) που ενδιαφέρεται για τη διαδικασία καθώς 
επίσης και για το προϊόν της συμμετοχής στα προγράμματα πολυμέσων. Ενώ 
σχεδιάζονται αυθεντικά πλαίσια μάθησης (περιεχόμενο, δραστηριότητες 
μάθησης κ.λπ.), δε θα μπορούσε να μη σχεδιαστούν και αυθεντικές 
δραστηριότητες αξιολόγησης της μάθησης των εκπαιδευομένων (authentic 
assessment of student learning). 
 
Συνοπτικά: 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Μείωση του χρόνου της διαδικασίας 
αξιολόγησης. 

Ανεπαρκής διδασκαλία και μάθηση 
πριν την αξιολόγηση (περιεχόμενο 
μάθησης, φύση του αντικειμένου, 
στόχοι μάθησης και απόδοσης, 
κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ). 

Νέα εργαλεία αξιολόγησης. Εστίαση στο αποτέλεσμα και όχι στις 
διαδικασίες της μάθησης. 

Σύνθετα σχεδιαγράμματα της προόδου 
των εκπαιδευομένων. 

Έλλειψη ενημέρωσης για την 
υιοθέτηση των πλέον κατάλληλων 
πρακτικών αξιολόγησης. 

Δημιουργία εργαλείων 
αυτοαξιολόγησης (ηλεκτρονικά 
χαρτοφυλάκια (e-portfolios), κ.λπ.) 

Περιορισμένη εκπαίδευση σε ζητήματα 
αξιοποίησης της τεχνολογίας στην 
αξιολόγηση. 
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Συμπερασματικά, η αξιολόγηση που βασίζεται σε αυθεντικά πλαίσια 
μάθησης χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως: 

 αξιολόγηση εστιασμένη στη διαδικασία της μάθησης και όχι στη 
μέθοδο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,  

 βάση για την αξιολόγηση αποτελούν οι διευκολύνσεις που παρέχονται 
για δράση, για δημιουργία και για χρήση των υλικών και των μέσων, 

 αξιοποίηση των καταστάσεων στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 
χρησιμοποιούν τη γνώση, τις δυνατότητες και τις αξίες της 
αξιολόγησης, 

 ανάπτυξη της «γνώσης για την αξιοποίηση» και όχι «της γνώσης που 
βασίζεται στα τεστ και τις δοκιμασίες». 

Τεχνικές αξιολόγησης
(Techniques)

Εστιασμένες στο Μαθητή

(Student’s Performance)

Αυθεντικές Μορφές Αξιολόγησης

Authentic Assessment

Portfolios
Journals ConferencesRubrics

Checklists Summary statistics
(logfiles)

Multimedia  programs

(cognitive tools, mind 
maps)

 
Σχήμα ΙΙ.1-1: Αυθεντικές Μορφές Αξιολόγησης 

 
 

 
 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.1-4 
 
Κάθε ομάδα οργανώνει τα σημεία που βρήκε σε ένα διάγραμμα 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Word ή Visio που 
κατηγοριοποιεί και αναδεικνύει τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

 
 
 

 
 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.1-5 
 
Ο εκπαιδευτής προβάλλει την εργασία κάθε ομάδας με το 
προβολέα. 

 
 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.1-6   
 
Αφού προβληθούν τα διαγράμματα όλων των ομάδων, γίνεται 
συζήτηση για τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της τεχνολογίας 
σε κάθε τομέα. 
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Ταυτόχρονα γίνεται ενσωμάτωσή τους από τον εκπαιδευτή στο 
προτεινόμενο διάγραμμα (σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή 
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό). 
 
Στο τέλος ο εκπαιδευτής δείχνει και το επόμενο προτεινόμενο 
διάγραμμα. 
 

 
Ενδεικτικό διάγραμμα: 
 

 
 
Σημείωση: με μπλε συνδέσμους δηλώνονται οι θετικές επιδράσεις και με κόκκινους 
συνδέσμους οι αρνητικές επιδράσεις. 
        
 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο διάγραμμα κρίνει. 
 

 
 

 

 
 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.1-7 
 
Γίνεται συζήτηση για τη χρησιμότητα της τεχνολογίας στο παρόν 
μάθημα. 

 Σχεδιασμός διαγράμματος, 
 Ευκολία τροποποίησης, 
 Πλεονεκτήματα οπτικοποίησης 
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Κατευθυνόμενη διδασκαλία (Directed instruction): 

Χαρακτηριστικά, κριτική, θεωρίες μάθησης 
 



 
 

Μάθημα ΙΙ.2. 
 

Μάθημα ΙΙ.2. Κατευθυνόμενη διδασκαλία (Directed 
instruction): Χαρακτηριστικά, κριτική, θεωρίες μάθησης 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 8 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα και τα μειονεκτήματα μιας «κατευθυνόμενης 
διδασκαλίας» αλλά και οι αρχές των θεωριών μάθησης που 
ακολουθούν την προσέγγιση αυτή. 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν 
μια παραδειγματική διδασκαλία, με τη βοήθεια των λογισμικών Real 
Nursing Skills Rediatric Nursing Skills και Fundamentals of Nursing, 
την οποία θα παρουσιάσουν με χρήση του λογισμικού Microsoft 
PowerPoint.   

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

 Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τα βασικά γνωρίσματα μιας 
«κατευθυνόμενης διδασκαλίας» αλλά και θα μπορούν να  
σχεδιάσουν θεματικές ενότητες ή και να εφαρμόσουν 
δραστηριότητες στη διδακτική τους πρακτική. Θα  μπορούν 
επίσης να αξιοποιούν το λογισμικό Microsoft PowerPoint. 

   
 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Κατευθυνόμενη διδασκαλία 
(directed instruction) 

 Συμπεριφορισμός ή θεωρία 
της συμπεριφοράς 
(behaviourism)  

 

 Θεωρία επεξεργασίας των 
πληροφοριών (information 
processing theory) 

 Θεωρία βασισμένη στις 
διδακτικές οδηγίες (teaching 
guidelines) 

 Διδακτικός σχεδιασμός 
βασισμένος σε υπολογιστικά 
συστήματα (instructional 
design system approaches) 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην κριτική θεώρηση του 
μοντέλου της «κατευθυνόμενης διδασκαλίας» (directed 
instruction) (χαρακτηριστικά γνωρίσματα, μειονεκτήματα).  
 
Γνωστοποιείται το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης, αλλά και η 
πρακτική εφαρμογή του.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι, συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων, εξετάζουν τις θεωρίες που 
ερμηνεύουν την κατευθυνόμενη προσέγγιση στη μάθηση και τη 
διδασκαλία και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική αξιοποίηση 
του λογισμικού Microsoft PowerPoint. 
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1. Διδασκαλία με θέμα «Χορήγηση φαρμάκου με ενδομυϊκή 
ένεση»  

 
Θα γίνει παραδειγματική διδασκαλία με θέμα «Ενδομυϊκή ένεση» 

 
Διάρκεια διδασκαλίας: μία (1) ώρα 
 
Τμήμα: Νοσηλευτικής 
 
Επιλεγμένη ενότητα: Ο Η/Υ στο χώρο της Υγείας Πρόνοιας. Χορήγηση φαρμάκου 
με ενδομυϊκή ένεση 
 
Σκοπός: Να μάθουν οι μαθητές  την διαδικασία της ενδομυϊκής  ένεσης 
προσέχοντας τις άσηπτες συνθήκες , ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν την πράξη 
στο χώρο της μελλοντικής τους εργασίας.  
 

Η διδασκαλία της επιλεγμένης ενότητας θα ακολουθήσει τις παρακάτω φάσεις, 
οι οποίες χαρακτηρίζουν κατευθυνόμενου τύπου προσεγγίσεις 

 
 

 
Διδασκαλία με θέμα «Ενδομυϊκή ένεση» 

 

Φάση 
Προσανατολισμού 

(orientation) 

 
α) Ο εκπαιδευτής δίνει με 
λίγα λόγια μια γενική εικόνα 
της ενότητας που θα διδάξει 
(τι πρόκειται να μάθουν). 
 
 
 
 
β) Ο εκπαιδευτικός εξηγεί 
στους μαθητές γιατί το 
συγκεκριμένο μάθημα είναι 
χρήσιμο. 
 
 
 
γ) Ο εκπαιδευτικός εξηγεί 
πως η ενότητα αυτή 
συνδέεται με προηγούμενες 
που ήδη γνωρίζουν. 

 
α) π.χ. η θεματική αυτή αφορά 
σε animation προβολή της 
τεχνικής της ενδομυϊκής ένεσης 
με απλά σχήματα που 
επιτρέπουν στον μαθητή να 
εξοικειωθεί με την διαδικασία 
της παραπάνω δεξιότητας. 
 
β) Γιατί στην επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία η δεξιότητα 
αυτή είναι απαραίτητη και ο 
Η/Υ θα επιτρέψει την 
εξοικείωση τους με αυτήν την 
δραστηριότητα.  
 
γ) Στην εισαγωγική αυτή 
δραστηριότητα θα 
χρησιμοποιούν τακτικές που οι 
μαθητές έχουν ήδη συναντήσει 
στο μάθημα . 

Φάση 
Παρουσίασης 
(presentation). 

 
α) Αρχικά, παρέχονται 
επεξηγήσεις και υποδείξεις 
σχετικά με το πώς μπορεί ο 
μαθητής να χρησιμοποιεί τον 
Η/Υ στην καθημερινή πράξη.  
Ο τρόπος παρουσίασής του 
ακολουθεί βήμα-βήμα τη 
διαδικασία προβολής του 
video. 
 
β) Ακολουθεί συζήτηση 

 
α) Ο μαθητής πρώτα 
εξοικειώνεται με το περιβάλλον 
των λογισμικών και τον τρόπο 
που το χρησιμοποιεί. 
 
 
 
 
 
 
β) Αναφέρονται παραδείγματα 
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ερωτήσεις, απαντήσεις και 
σχόλια για άλλους τρόπους 
χρήσης της Τ.Π.Ε στην 
συγκεκριμένη ενότητα 
 
 
 
 
 
 
γ) Θα μπορούσαν εδώ να 
χρησιμοποιηθούν και 
διάφορα λογισμικά που 
προτείνουν την επίλυση 
προβλημάτων.  
 
 
 
 
δ) Στο τέλος της φάσης 
αυτής, ο εκπαιδευτής κάνει 
διάφορες ερωτήσεις, για να 
διαπιστώσει αν οι 
εκπαιδευόμενοι κατανόησαν 
αυτά που τους είπε. 
 

που αναδεικνύουν τα 
πλεονεκτήματα της χρήσης του 
Η/Υ και των λογισμικών στην 
κατανόηση και εμπέδωση της 
συγκεκριμένης δεξιότητας. 
Αναφέρονται επίσης  οι 
διαφορετικές δεξιότητες που 
απαιτούνται με την 
παραδοσιακή διδασκαλία.  
 
γ)Υπάρχουν διάφορα λογισμικά 
που κάποια από αυτά είναι 
ελεύθερα διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο  στα οποία μπορεί ο 
μαθητής να ανατρέξει, να βρει 
περισσότερες πληροφορίες π.χ. 
στην χρήση νέων υλικών ή να 
αναζητήσει τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για την αντισηψία.  
δ) π.χ. Ποιο είναι το κομβικό 
σημείο που διαφοροποιεί τη μια 
μέθοδο από την άλλη; 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ή 
τα μειονεκτήματα; Κλπ. 
 

Φάση Δομημένων, 
Καθοδηγούμενων 
και Ανεξάρτητων 
Πρακτικών 

(structured, guided, 
and independent 

practice). 

 
α) Ο εκπαιδευτής προτείνει 
μια δραστηριότητα  
 
 
 
 
β) ο εκπαιδευόμενος 
καθοδηγείται σε κάθε βήμα 
της προσπάθειάς του. Η 
σωστή κίνηση ενισχύεται και 
τα λάθη διορθώνονται. 
 
 
γ) στη συνέχεια ο 
εκπαιδευόμενος εργάζεται 
περισσότερο μόνος του, Οι 
προσπάθειές του πάλι 
ελέγχονται και διορθώνονται 
τα λάθη του. 
 
δ) Τέλος, τους δίνεται σχεδόν 
μόνο η εκφώνηση της 
εργασίας και οι 
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 
μπορούν να το παρουσιάσουν 
με ελάχιστη βοήθεια από τον 
εκπαιδευτή 

 
α) Η δραστηριότητα που θα μας 
απασχολήσει αφορά την 
εμπέδωση της γνώσης για την 
σωστή και ασφαλή χορήγηση 
φαρμάκου με ενδομυϊκή ένεση. 
 
β) Η  δραστηριότητα χωρίζεται 
σε επί μέρους δραστηριότητες, 
που κατ’ αρχήν εκτελεί ο 
εκπαιδευτικός, στη συνέχεια 
γίνεται συζήτηση και 
ερωτήσεις. 
 
γ) Στην συνέχεια ο 
εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί 
μόνος του τα λογισμικά ενώ ο 
εκπαιδευτής απαντά σε απορίες 
και  ελέγχει την κατανόηση της 
διαδικασίας. 
 
δ) Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 
αναζητά τη σχηματική ανα-
παράσταση της πράξης και των 
συνθηκών, μέσω του  video 
στο πρώτο λογισμικό. Στη 
συνέχεια, αναζητά και  
παρακολουθεί βιντεοσκοπημένη 
την πράξη, σε πραγματικές 
συνθήκες .  
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Διδασκαλία με θέμα «Χρήση λογισμικού για την επίδειξη της 
ενδομυϊκής ένεσης» 
 
Η Δραστηριότητα αφορά στην ηλεκτρονική επίδειξη video, animation της τεχνικής 
της ενδομυϊκής ένεσης με την χρήση των λογισμικών Fundamentals of Nursing  και  
Real Nursing Skills Rediatric Nursing Skills.  
Για την χρήση και επίδειξη των animation οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τις 
παρακάτω εντολές : 
 
Για το λογισμικό Real Nursing Skills - Rediatric Nursing Skills τις Εντολές εκτέλεσης 
της εφαρμογής: 
Skip Intro ( για παράλειψη της εισαγωγής) 
STOP, PLAY, PAUSE, Print/Save Complete Skill, ΜAXIMIZE, MINIMIZE 
Για το λογισμικό Fundamentals of Nursing  τις Εντολές εκτέλεσης της εφαρμογής: 
Exe, Minimize 
 
H δραστηριότητα αποτελείται από (3) τρεις επιμέρους δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την εξοικείωση με τις 
νοσηλευτικές δεξιότητες, μέσω χειρισμού των συγκεκριμένων λογισμικών, με χρήση 
των εντολών που αναφέρθηκαν παραπάνω.         
 
 

 
 
Δραστηριότητα 1ⁿ: 
 
α) Περιγραφή: Περιγραφή της διαδικασίας 
 
β) Επίδειξη :Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί επίδειξη από τον εκπαιδευτή ο οποίος 
ανοίγει τον Η/Υ. τοποθετεί το cd και ανοίγει το λογισμικό Fundamentals of Nursing. 
Επιλέγει την ενότητα «Chap 31-45» ( Εικόνα ΙΙ.2-1)   
 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 1 Περιγραφή της διαδικασίας 

Δραστηριότητα 2 Επιλογή του θέματος 
Παρακολούθηση σχηματοποιημένης 
1ης  και 2ης τεχνικής της ενδομυϊκής 
ένεσης  

Δραστηριότητα 3 Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένη 
τεχνική στο νοσοκομείο  

Δραστηριότητα 4 Σύγκριση στοιχείων των 2 βίντεο- 
Συζήτηση  
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Εικόνα ΙΙ.2-1:  Επιλογή της ενότητας chap. 31-45 
                                      
γ) Καθοδηγούμενη διδασκαλία : Ο εκπαιδευόμενος, με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτή ανοίγει τον Η/Υ,  τοποθετεί το cd ανοίγει το λογισμικό, επιλέγει ενότητα. 
Απαντά σε τυχόν ερωτήσεις του εκπαιδευτή και διορθώνει τυχόν λάθη. 
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόμενος εφαρμόζει αυτά που έμαθε χωρίς την 
βοήθεια του εκπαιδευτή. 
 
Δραστηριότητα 2ⁿ: 
 
α) Περιγραφή:  Eπιλογή του θέματος, παρακολούθηση σχηματοποιημένης 
τεχνικής. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί επίδειξη από τον εκπαιδευτή ο οποίος 
μέσα από διαδοχικά βήματα δείχνει τον τρόπο ανοίγματος του λογισμικού, την 
επιλογή του θέματος «Chapter 33 : Μedications» και το άνοιγμα του βίντεο 
«Animations». Παρακολουθεί  σχηματικά την δεξιότητα. Συγκεκριμένα, σε κάθε 
βήμα τον παρακολουθεί να κάνει τα εξής: 
 
 
Βήμα 1: Επιλέγει από τα περιεχόμενα που εμφανίζονται όταν επιλέξει το πλαίσιο 
«Chs 31-45»  την ενότητα « Chapter 33:Medications»  (Εικόνα ΙΙ.2- 2). 
 
Βήμα 2: Επιλέγει το «Animations» (Eικόνα ΙΙ.2-3) 
 
Βήμα 3: Παρακολουθεί το animation: “injections- Two Angles”  και παρακολουθεί το 
video animation injection (Εικόνα II.2- 4). 
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Εικόνα ΙΙ.2- 2:  Eπιλογή της ενότητας  «Chapter 33: Medications» 
 
 

 
 

Εικόνα ΙΙ.2- 3:  Επιλογή του Animation 
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Εικόνα ΙΙ.2-4:  Επιλογή του Αnimation Injections: «next page» για προβολή 
 της δεύτερης τεχνικής  

 
 
Βήμα 4: Πατάει το πλήκτρο next page  στα κουμπιά κάτω αριστερά της οθόνης του 
βίντεο για να επιδειχθεί η δεύτερη τεχνική ( Eικόνα ΙΙ.2-4). 
 
 
γ) Καθοδηγούμενη διδασκαλία: Ο εκπαιδευόμενος τοποθετεί το cd στον Η/Υ και 
ανοίγει το λογισμικό Fundamentals of Nursing. Κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες 
ώστε να επιλέξει το «Chapter 33», όπως διδάχθηκε. Αν συναντήσει πρόβλημα, θα 
βοηθηθεί από τον εκπαιδευτή. 
Στην συνέχεια, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, εκτελεί διαδοχικά τα βήματα 
της δραστηριότητας 2. Απαντά στις τυχόν ερωτήσεις του εκπαιδευτή και διορθώνει 
τυχόν λάθη. 
 
δ) Ανεξάρτητη πρακτική : Ο εκπαιδευόμενος εκτελεί από την αρχή αυτά που 
έμαθε, χωρίς την βοήθεια του εκπαιδευτή. Κρατάει ελαχιστοποιημένο το λογισμικό 
Fundamentals of Nursing (Kozier) με την σχηματοποιημένη τεχνική της ενδομυϊκής 
ένεσης. 
 
Δραστηριότητα 3ⁿ 
 
α) Περιγραφή: Παρακολούθηση της τεχνικής της ενδομυϊκής ένεσης επισκοπικά, 
σε μαγνητοσκοπημένη αναπαράσταση της τεχνικής, σε πραγματικές συνθήκες 
(νοσοκομείου). 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί επίδειξη από τον εκπαιδευτή ο οποίος 
μέσα από διαδοχικά βήματα δείχνει την χρήση του λογισμικού Real Nursing Skills 
Rediatric Nursing Skills Νο 1. Σε κάθε βήμα, τον παρακολουθεί να κάνει τα εξής : 
 
Βήμα 1: Βάζει το cd στον Η/Υ και ανοίγει  την εφαρμογή, επιλέγοντας το πλήκτρο 
Skip Intro, για να αποφευχθεί η καθυστέρηση στις εισαγωγικές εικόνες 
(Εικόνα ΙΙ.2-5). 
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Βήμα 2: Ανοίγει η βασική οθόνη της εφαρμογής, όπου εμφανίζονται 3 κεφάλαια.  
(εικόνα ΙΙ.2-6) 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.2-5 : Επιλογή Skip Intro   

Εικόνα ΙΙ.2-6 : Άνοιγμα Οθόνης εφαρμογής 
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Βήμα 3: Κάνει κλικ πάνω στο πρώτο στρογγυλό πορτοκαλί χρώματος πλήκτρο 
βασικών ενοτήτων, με τίτλο «Oral/ Topical Medication» και εμφανίζονται τα επί 
μέρους θέματα.  Επιλέγει την  τρίτη δεξιότητα  «Administering an intramuscular 
Injection» (Εικόνα ΙΙ.2-7) 
           

 
                                   Εικόνα ΙΙ.2-7: Επιλογή 3ης ενότητας 
Βήμα 4: Ανοίγει τη δεξιότητα «Administering an Intramuscular Injection» και 
επιλέγει τη φάση «procedure» (διαδικασία) πάνω στην μπάρα με τις φάσεις της 
επίδειξης (Εικόνα ΙΙ.2-8). 
Αρχίζει το video, που περιέχει ρεαλιστική αναπαράσταση της δεξιότητας της 
ενδομυϊκής ένεσης. Μεγιστοποιεί την οθόνη ( Εικόνα ΙΙ.2- 8).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.2-8 Επιλογή της διαδικασίας 
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γ) Καθοδηγούμενη διδασκαλία: Ο εκπαιδευόμενος επαναλαμβάνει  την 
διαδικασία επιλογής του video. Αν συναντήσει κάποιο πρόβλημα, θα βοηθηθεί από 
τον εκπαιδευτή. Απαντά σε τυχόν ερωτήσεις του εκπαιδευτή και διορθώνει τυχόν 
λάθη. 
 
Δ) Ανεξάρτητη Πρακτική : Ο εκπαιδευόμενος ανοίγει το video μόνος του και 
παρακολουθεί την ενδομυϊκή ένεση σε ρεαλιστική εικόνα. 
 
Δραστηριότητα 4ⁿ: 
Ο εκπαιδευτικός, με κατάλληλες ερωτήσεις, παρακινεί τους εκπαιδευόμενους να  
κρίνουν το κατά πόσο  η  τεχνική που εφαρμόστηκε στο ρεαλιστικό βίντεο ανήκει 
στην πρώτη ή στην δεύτερη  τεχνική της σχηματικής αναπαράστασης και να 
συζητήσουν τα πλεονεκτήματα ή τυχόν παραλείψεις και μειονεκτήματά της.

Εικόνα ΙΙ.2.-9 : Έναρξη του βίντεο – Μεγιστοποίηση της οθόνης 
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2. Κατευθυνόμενη Διδασκαλία (Directed Instruction): 
Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα και Μειονεκτήματα 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.2-1 
 
Οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής συζητούν προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα 
μειονεκτήματα της «κατευθυνόμενης μάθησης». 
 

 
Η προσέγγιση της «κατευθυνόμενης μάθησης» καθιστά κύριο υπεύθυνο της 

διαδικασίας της μάθησης τον εκπαιδευτή. Είναι αυτός που κατέχει και παρουσιάζει τη 
γνώση. Από την άλλη, ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τη γνώση όπως αυτή 
μεταφέρεται από τον εκπαιδευτή. Η γνώση προσφέρεται ξεκάθαρα «κομμάτι – 
κομμάτι» και βαθμηδόν με συνεχόμενη ανατροφοδότηση, για να συνδεθεί σε ενιαίο 
σώμα μέσα από καλά δομημένα μαθήματα και πολλές ευκαιρίες για πρακτική 
εξάσκηση. 

Αν και υπάρχουν ποικίλες μορφές κατευθυνόμενης διδασκαλίας (directed 
instruction), ωστόσο τα κύρια χαρακτηριστικά της (Snowman J., Biehler R., 2006) 
θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:  

 Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες εστιάζονται στη μάθηση βασικών δεξιοτήτων 
και στην απόκτηση της βασικής ακαδημαϊκής γνώσης.  

 Ο εκπαιδευτής παίρνει όλες τις αποφάσεις (δασκαλοκεντρική διδασκαλία, 
teacher-directed instruction) όπως για παράδειγμα τι υλικά θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία, πώς οι εκπαιδευόμενοι του θα 
εργαστούν, κ.λπ. 

 Οι εκπαιδευόμενοι εστιάζονται στο έργο που θα πρέπει να εκπονήσουν (keep 
students on-task). 

 Το θετικό κλίμα κατακτάται μέσω της  θετικής ενίσχυσης. 
Μέσα από μια τέτοιας μορφής προσέγγιση, προτιμάται η εξατομικευμένη 

διδασκαλία. Είναι επίσης προφανές ότι δίνεται έμφαση στην παραδοσιακή 
διδασκαλία και στους παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης. 

 
Ερώτηση 
Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση της «κατευθυνόμενης 
μάθησης;» 

 
Ενδείκνυται πολλές φορές για αρχάριους σε ένα θέμα εκπαιδευόμενους, για  

εκπαιδευόμενους που παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα μάθησης, αλλά και για 
όλους τους εκπαιδευόμενους, όταν πρόκειται να μάθουν κάτι νέο και δύσκολο. 
Επίσης, είναι το καταλληλότερο μοντέλο για μεγάλες τάξεις και περιπτώσεις που 
συστήνονται διαλέξεις. Η «κατευθυνόμενη διδασκαλία» μπορεί επίσης να φανεί 
χρήσιμη και σε περιπτώσεις μικρών εργαστηριακών ομάδων ή ομάδων που 
χρειάζονται εξατομικευμένη πρακτική εξάσκηση. 

 
Σύμφωνα με τους Joyce, Weil, and Calhoun (2004), «η κατευθυνόμενη 

διδασκαλία, παίζει έναν περιορισμένο αλλά σημαντικό ρόλο σε ένα αναλυτικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Οι Ryan and Cooper (2004) ισχυρίζονται ότι η 
συμπεριφοριστική κατεύθυνση στην ψυχολογία – μέσα από τον καθοδηγούμενο 
τρόπο μάθησης – δεν έχει την προφανή θέση που είχε πριν λίγες δεκαετίες στην 
σχολική τάξη. Παρόλα αυτά όμως, το συμπεριφοριστικό μοντέλο παραμένει χρήσιμο 
για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων (basic skills). Εφαρμόζεται επίσης με επιτυχία 
στην ειδική εκπαίδευση (special education) και στη θεραπεία της συμπεριφοράς π.χ. 
φοβίες, συναισθηματικές αντιδράσεις, άγχος. 

Εξάλλου, κανένα διδακτικό μοντέλο ή προσέγγιση δεν είναι κατάλληλο για 
όλες τις περιπτώσεις των εκπαιδευόμενων ή για όλες τις διδακτικές καταστάσεις. 
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Είναι επομένως σημαντικό για τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν όλα τα διδακτικά 
μοντέλα και τις αντίστοιχες στρατηγικές που προτείνονται μέσα από αυτά, όταν 
πρόκειται να πάρουν αποφάσεις για τη διδασκαλία τους. Έτσι, θα έχουν την 
ικανότητα να συνδυάζουν τεχνικές, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, αλλά και με τα 
στυλ μάθησης (learning styles) των εκπαιδευομένων, προσφέροντάς τους την 
ευκαιρία πολλαπλών ευκαιριών στην κατανόηση. (Gardner H., 1999). 

Ανάμεσα στα μειονεκτήματα της προσέγγισης αυτής μπορεί κανείς να διακρίνει 
το ότι οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τον «τεμαχισμό/ επιμερισμό» της γνώσης, 
χάνουν πολλές φορές την ενιαία αίσθηση της γνώσης. Από την άλλη πλευρά οι 
εκπαιδευτές, δεν μπορούν να αξιολογήσουν την προηγούμενη γνώση των 
εκπαιδευομένων τους, ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτούς και έτσι 
δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί οι εκπαιδευόμενοί τους δεν μπορούν να μάθουν. 
Επίσης, δε δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εμπλακούν στην 
επίλυση προβλημάτων (problem solving), ούτε τους παρέχονται κίνητρα 
ενεργητικής συμμετοχής και συνεργασίας.  
  
Ερώτηση 
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προκειμένου να στηριχθεί μια διδακτική 
προσέγγιση σύμφωνα με την «κατευθυνόμενη διδασκαλία» (directed instruction) ή 
ειδικότερα με βάση τις αρχές του συμπεριφορισμού (behaviourism); 
 

 
Μια διδασκαλία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και την προσέγγιση της 

«κατευθυνόμενης διδασκαλίας» (directed instruction), δίνει έμφαση στην 
παρουσίαση συγκεκριμένων στόχων, «επιμερίζει» τη διαδικασία της μάθησης σε 
μικρά συγκεκριμένα βήματα και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση αλλά και 
ενισχύσεις.  

Μια κατευθυνόμενη διδασκαλία (directed instruction), διακρίνεται από τις εξής 
φάσεις:  (Joyce B., Weil M., Calhoun, E., 2004). 
 

 Φάση προσανατολισμού (orientation). Δίνεται μια γενική επισκόπηση του 
μαθήματος, εξηγείται στους εκπαιδευόμενους γιατί πρέπει να μάθουν την 
καινούρια πληροφορία (γνώση), τι πρόκειται να μάθουν και πώς αυτή 
συνδέεται με άλλες που ήδη γνωρίζουν. 
 

 Φάση της παρουσίασης (presentation). Αρχικά, παρέχονται επεξηγήσεις 
και υποδείξεις σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσουν το προτεινόμενο υλικό 
για το μάθημα. Ο τρόπος παρουσίασής του ακολουθεί τη βήμα-βήμα (step-
by-step) διαδικασία. Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα που σχετίζονται με 
την καινούρια γνώση και με τις δεξιότητες που απαιτούνται (τα βήματα που 
απαιτούνται για την εκτέλεση ενός αλγόριθμου, πώς θα αναλύσουμε έναν 
χαρακτήρα ενός έργου). Για περισσότερη βοήθεια παρουσιάζονται σχετικές 
διαφάνειες, ταινίες ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να ενισχύσει την 
κατανόηση αξιοποιώντας διάφορα λογισμικά. Ο εκπαιδευτής δίνει συνεχώς 
επεξηγήσεις γι΄ αυτά που λέει και όπου του ζητηθεί. Στο τέλος της φάσης 
αυτής, κάνει διάφορες ερωτήσεις για να διαπιστώσει αν οι εκπαιδευόμενοι 
κατάλαβαν αυτά που τους είπε. 
 

 Φάση δομημένων, καθοδηγούμενων και ανεξάρτητων πρακτικών 
(structured, guided, and independent practice). Οι φάσεις αυτές 
προσδιορίζονται από το βαθμό βοήθειας που παρέχεται στους 
εκπαιδευόμενους. Στη φάση των δομημένων πρακτικών ο εκπαιδευόμενος 
βοηθιέται/ καθοδηγείται σε κάθε βήμα της προσπάθειάς του, με αποτέλεσμα 
να ελαχιστοποιείται η περίπτωση μιας λανθασμένης απάντησης. Η σωστή 
απάντηση ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. Στη φάση των 
καθοδηγούμενων πρακτικών, ο εκπαιδευόμενος εργάζεται περισσότερο μόνος 
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του και έχοντας λιγότερη βοήθεια. Οι προσπάθειές του ελέγχονται πάλι και 
διορθώνονται τα λάθη του. Αν καταφέρουν να έχουν τις περισσότερες 
σωστές απαντήσεις (περίπου το 85%), τότε μπορούν να περάσουν στη φάση 
των ανεξάρτητων πρακτικών όπου μπορούν σχεδόν μόνοι τους να εργαστούν 
έχοντας ελάχιστη βοήθεια. 
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3. Θεωρίες Μάθησης 
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.2-2 
 
Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται για την κατευθυνόμενη 
διδασκαλία (directed instruction) με βάση: 

 τις βασικές αρχές του συμπεριφορισμού (behaviourism) 
 τις αρχές της θεωρίας επεξεργασίας των πληροφοριών 
(ιnformation processing theory) 

 τις αρχές της θεωρίας του Gagne βασισμένη στις διδακτικές 
οδηγίες (teaching guidelines) 

 τις αρχές του διδακτικού σχεδιασμού βασισμένες στα 
υπολογιστικά συστήματα (instructional design system 
approaches) 

 
 
3.1. Συμπεριφορισμός ή Θεωρία της Συμπεριφοράς (Behaviourism) 
(Skinner) 

Οι εκπρόσωποι του συμπεριφορισμού μελετούν τη σχέση 
μεταξύ των ερεθισμάτων και της αντίδρασης που προέρχεται 
από αυτά και η οποία εμφανίζεται με τη μορφή ορισμένης 
συμπεριφοράς (Κολιάδης Ε., 2002, Βοσνιάδου Σ., 2001, 
Φλουρής Γ., 1995). 

 
Σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές, η μάθηση και η απόκτηση της γνώσης είναι 
αποτέλεσμα συνεξαρτήσεων ανάμεσα στα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το 
περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του σ΄ αυτά. 

 
Oι συμπεριφοριστικές θεωρίες ερμηνεύουν τη μάθηση μέσα από δύο μορφές: 

1. την κλασική εξαρτημένη μάθηση, 
όπου μέσω της κλασικής 
συνεξάρτησης ή υποκατάστασης οι 
αυτόματες αντιδράσεις και οι 
συναισθηματικές καταστάσεις του 
ατόμου, μπορούν να αποκτηθούν. 
Κύριος εκφραστής αυτής της 
προσέγγισης είναι ο Pavlov Ivan 
Petrovich (1849-1936).  

 
2. τη συντελεστική μάθηση (operant 

conditioning or instrumental 
conditioning) όπου η συμπεριφορά 
συνδυάζεται με τις συνέπειές της. 

Για παράδειγμα η συμπεριφορά που 
συνοδεύεται από αμοιβή, δηλαδή 
ενισχύεται, τείνει να επαναληφθεί και να 
υιοθετηθεί,  (θετική ενίσχυση), ενώ 

αντίθετα η συμπεριφορά που συνδυάζεται με 
δυσάρεστες συνέπειες δηλαδή με τιμωρία, τείνει να 
περιοριστεί ή να απαλειφθεί. Κύριος εκφραστής αυτής 
της προσέγγισης είναι ο Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). 
 

Ο Skinner ως θεμελιωτής στο τέλος της δεκαετίας του 1960 της 
συντελεστικής θεωρίας μάθησης (operant conditioning or instrumental 

Βασικές Αρχές: 
 
Συνάφεια Ερεθίσματος & 
Αντίδρασης (Ε-Α) 
Θετική ενίσχυση 
Αρνητική ενίσχυση 
Τιμωρία (άμεση-έμμεση) 
Απόσβεση 
 

Μάθηση είναι η 
τροποποίηση της 
συμπεριφοράς. 

Βασικές Αρχές: 
 
Ερέθισμα- 
Αντίδραση (Ε-Α) 
Διάκριση 
Μεταβίβαση 
Ενίσχυση 
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conditioning), υποστήριξε ότι η ενίσχυση είναι ο ισχυρότερος παράγοντας μάθησης 
μέσα από την απλή συσχέτιση ερεθισμάτων και αντιδράσεων (Skinner B. F., 1989). 

Η ενίσχυση (reinforcement) μπορεί να είναι ένα γεγονός ή ένα ερέθισμα 
που ακολουθεί μια αντίδραση και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της συμπεριφοράς. 
Πιο συγκεκριμένα, η θετική και η αρνητική ενίσχυση , μπορούν να συμβάλλουν στην 
επανάληψη μιας συμπεριφοράς ώστε αυτή να μετασχηματιστεί σε μάθηση, ενώ η 
τιμωρία μειώνει τις πιθανότητες να 
επαναληφθεί αυτή η συμπεριφορά. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 
ενίσχυση πρέπει να ακολουθεί 
αμέσως μετά την πράξη, για να 
είναι αποτελεσματική (Skinner B. 
F., 1989).  

 
Στο παρακάτω σχήμα 

επιγραμματικά αναφέρονται 
παραδείγματα που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής, για 
να προσφέρει θετική ή αρνητική ενίσχυση στους εκπαιδευόμενους. 

 
Θετική Ενίσχυση Αρνητική Ενίσχυση 

Λεκτική:  
 «Μπράβο» 
 «Σωστά» 
 «Πολύ καλά» 

Λεκτική: 
 «…επειδή ολοκληρώσατε έγκαιρα 
τις ασκήσεις … μπορείτε να βγείτε 
νωρίτερα διάλειμμα» 

 «επειδή ήδη έχετε κατανοήσει το 
φαινόμενο…. δε θα έχετε 
ασκήσεις για το σπίτι σήμερα» 

Μη Λεκτική:  
 το χαμόγελο, 
 το φιλικό βλέμμα, 
 το χειροκρότημα, 
 το γράψιμο της σωστής 
απάντησης στον πίνακα. 

Μη Λεκτική: 
 κίνητρο, 
 προσμονή 

Σχήμα ΙΙ.2-1: Παραδείγματα Αρνητικής και Θετικής Ενίσχυσης 
 

Ο Skinner υποστήριξε ότι η διαδικασία της μάθησης θα πρέπει να χωρίζεται σε 
μεγάλο αριθμό μικρών βημάτων και η ενίσχυση θα πρέπει να εξαρτάται από την 
επίτευξη κάθε βήματος, εισάγοντας την έννοια της προγραμματισμένης 
διδασκαλίας (programmed instruction). Επιπρόσθετα επισήμανε ότι κάνοντας 
μικρά βήματα στη μάθηση, η συχνότητα των ενισχύσεων μπορεί να αυξηθεί και η 
συχνότητα λαθών να μειωθεί.  

Για την υλοποίηση της προγραμματισμένης διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν 
διδακτικές μηχανές (teaching machines) (Skinner B.F., 1989). Η διδακτική μηχανή 
είναι ένα σύστημα που παρουσιάζει στον εκπαιδευόμενο μια προγραμματισμένη 
σειρά δραστηριοτήτων βήμα-βήμα. Η διδακτική μηχανή του Skinner έχει 
ευθύγραμμη οργάνωση/ σχεδίαση, όπου η μάθηση προχωράει γραμμικά χωρίς 
διακλαδώσεις. Η προγραμματισμένη αυτή μηχανή αναφέρεται σε μια μέθοδο 
συμπλήρωσης κενών, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί είτε σε ένα διδακτικό βιβλίο είτε 
στον υπολογιστή. Η αλληλουχία των ερωτήσεων είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε 
να μπορούν να την ακολουθήσουν όλες οι κατηγορίες εκπαιδευόμενων. 

 

Θετική ενίσχυση: πρόσθεση ενός 
ερεθίσματος για την ενδυνάμωση της 
αντίδρασης/ συμπεριφοράς.  
Αρνητική ενίσχυση: απομάκρυνση ενός 
ερεθίσματος, το οποίο αυξάνει την 
πιθανότητα εμφάνισης της αντίδρασης-
συμπεριφοράς (κίνητρο). Διακόπτεται η 
παροχή ενός αρνητικού-αποστροφικού 
ερεθίσματος με στόχο τη μείωση των 
αρνητικών συνεπειών και την ενδυνάμωση 
της επιθυμητής συμπεριφοράς. 
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Τα βήματα που πραγματοποιούνται είναι τα 
εξής: 

1. Ο εκπαιδευόμενος απαντάει στο 
πρόβλημα ή στην άσκηση.  

2. Η διδακτική μηχανή του δίνει αμέσως 
ανατροφοδότηση (feedback) (δηλαδή 
αν είναι σωστή η απάντηση ή όχι).  

3. Αν η απάντηση είναι σωστή, τότε ο 
εκπαιδευόμενος ενισχύεται (θετική 
επιβράβευση) και προχωράει στην 
επόμενη ερώτηση.  

4. Αν η απάντηση είναι λάθος, τότε ο 
εκπαιδευόμενος διαβάζει τη σωστή 
απάντηση για να αυξήσει την 
πιθανότητα να δεχτεί ενίσχυση την 
επόμενη φορά.  

 
 
 

Με τη χρήση των διδακτικών μηχανών 
επιτυγχάνεται ένα είδος αυτομάθησης (self-
learning) και εξατομίκευσης της 

διδασκαλίας, εφόσον βασίζεται στους προσωπικούς ρυθμούς μάθησης κάθε 
εκπαιδευόμενου.  

 

 
Εικόνα ΙΙ.2-1: Διδακτική Μηχανή 

Πηγή: academics.rmu.edu/~tomei/ed711psy/b_skin.htm 
 

Ο Norman Crowder (1961) ανέπτυξε διδακτικές μηχανές όπου η μάθηση 
πραγματοποιείται μέσω διακλαδώσεων (branched style) ή πολλαπλών επιλογών 
(multiple choice) και η απάντηση που δίνει ο εκπαιδευόμενος καθορίζει το τι θα 
ακολουθήσει στη συνέχεια.  

Ενώ στη γραμμική προσέγγιση το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να αποφεύγει τα λάθη στις πολλαπλές επιλογές, όταν ο 
εκπαιδευόμενος σφάλλει, του δίνεται η δυνατότητα για περισσότερες επεξηγήσεις.   
 

Οι Αρχές Μάθησης του 
Συμπεριφορισμού (Skinner) 
απαιτούν: 

 την ενεργό συμμετοχή του 
εκπαιδευόμενου, 
 τη δόμηση της διδακτέας 
ύλης σε σύντομες διδακτικές 
ενότητες,  
 τη σταδιακή πρόοδο της 
διδασκόμενης ύλης 
σύμφωνα με τους ρυθμούς 
του εκπαιδευόμενου 
(προσαρμογή),  
 την ενίσχυση των 
προσπαθειών του 
εκπαιδευόμενου,  
 την άμεση επαλήθευση της 
απάντησής του, 
 την επιβράβευση της σωστής 
απάντησης. 
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Σχήμα ΙΙ.2-2: Γραμμική Προσέγγιση και Μάθηση μέσω Διακλαδώσεων 

Πηγή: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/figure6.gif 
 

Ερώτηση 
Μπορείτε να σκεφτείτε εφαρμογές του συμπεριφορισμού (behaviourism) στην 
εκπαιδευτική τεχνολογία; 

Με την εμφάνιση του υπολογιστή στη δεκαετία του ‘70, γίνεται ενσωμάτωση 
της προγραμματισμένης διδασκαλίας δημιουργώντας τη διδασκαλία με τη βοήθεια 
υπολογιστή (Computer Assisted Instruction - CAI). 

Όταν ένα εκπαιδευτικό λογισμικό έχει κατασκευαστεί με βάση το 
συμπεριφορισμό (behaviourism), τότε το διδακτικό του υλικό είναι οργανωμένο και 
δομημένο σε ενότητες. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι καθορίζονται από την αρχή και δια 
μέσου των ενοτήτων προσεγγίζονται σταδιακά και επιτυγχάνονται.  

Παράδειγμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό αυτοδιδασκαλίας (tutorial) 
το οποίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη γνώση με ολοκληρωμένο τρόπο (π.χ. με 
τη χρήση πολυμέσων) και να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να την κατακτήσει. Το 
διδακτικό αντικείμενο διαχωρίζεται σε πολλές επιμέρους ενότητες. Η διδασκαλία 
παρουσιάζεται ως διαδοχή συνεχειών του τύπου «πληροφορία-ερώτηση-απάντηση-
σχόλιο». Η τρόπος παρουσίασης του μαθήματος μπορεί να είναι είτε γραμμικός (ο 
εκπαιδευόμενος μπορεί να επιστρέψει στην ενότητα που επιθυμεί) είτε διακλαδωτός 
(ο εκπαιδευόμενος μεταβαίνει από το ένα σημείο στο άλλο ανάλογα με τη μορφή της 
απάντησής του). Οι μορφές των ερωτήσεων που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι 
ερωτήσεις «σωστού-λάθους», «πολλαπλών επιλογών» και ερωτήσεις 
«συμπλήρωσης κενού». Βασικό γνώρισμα του συστήματος είναι η εξατομίκευση της 
διδασκαλίας, καθώς ο κάθε εκπαιδευόμενος ακολουθεί τη δική του πορεία. Η δομή 
και η αλληλουχία των ενεργειών για την επίτευξη της μάθησης, περιγράφονται στο 
επόμενο σχήμα: 

 
Σχήμα ΙΙ.2-3: Δομή και Ροή ενός Λογισμικού Αυτοδιδασκαλίας 

Πηγή: Κόμης Β., 2004, σελ. 83 

3. Ερώτηση και 
απάντηση 

5. Ανατροφοδότηση 
ή επιπρόσθετες 
πληροφορίες

1. Εισαγωγική 
ενότητα 

2. Παρουσίαση της 
πληροφορίας 

 
6. Τέλος ενότητας 

6. Έλεγχος 
απάντησης 
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Άλλο παράδειγμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης (drill and 

practice) το οποίο έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τον εκπαιδευόμενο, ώστε να 
αναπτύξει και να βελτιώσει τις γνώσεις που ήδη έχει. Σε αντίθεση με τα εκπαιδευτικά 
λογισμικά αυτοδιδασκαλίας, στα λογισμικά εξάσκησης ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει σε 
ένα βαθμό το διδασκόμενο αντικείμενο (Κόμης Β., 2004). Βασική επιδίωξη του 
συστήματος είναι η εξάσκηση πάνω σε θέματα θεωρίας, δηλαδή η εκτέλεση των 
ασκήσεων και όχι η παρουσίαση της θεωρίας. Η θεωρία μπορεί να έχει διδαχθεί είτε 
στα πλαίσια ενός συμβατικού μαθήματος στην τάξη παρουσία εκπαιδευτή ή με 
κάποιο λογισμικό αυτοδιδασκαλίας (tutorial). Υπάρχει βέβαια μια εισαγωγική 
παρουσίαση του εξεταζόμενου θέματος. Η δομή και η ροή των ενεργειών για την 
επίτευξη της μάθησης περιγράφονται στο επόμενο σχήμα: 

 
 

 
 

Σχήμα ΙΙ.2-4: Δομή και Ποή ενός Λογισμικού Εξάσκησης  
Πηγή: Κόμης Β., 2004, σελ. 83 

 
 
3.2. Θεωρία Επεξεργασίας των Πληροφοριών (Information 
Processing Theory) (Atkinson and Shiffrin) 

 
Η θεωρία της επεξεργασίας των 
πληροφοριών (information processing 
theory) υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος του 
ανθρώπου είναι ένα σύστημα το οποίο έχει 
ως εισροές τις πληροφορίες, οι οποίες μέσα 
στο σύστημα γίνονται αντικείμενο 
επεξεργασίας και έχει ως αποτέλεσμα 

(εκροές) την ανθρώπινη συμπεριφορά.  
Ερώτηση 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να παρομοιαστεί με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή; 
Σκεφτείτε για κάθε περίπτωση πώς πραγματοποιείται:  

 η πρόσληψη πληροφοριών/ μονάδες εισόδου, 
 η ροή πληροφοριών, 
 η κωδικοποίηση, 
 η οργάνωση, 
 η αποθήκευση/ καταχώρηση, 
 η επεξεργασία, 
 η ανάσυρση ή ανάκληση πληροφοριών/ μονάδες εξόδου. 

 
 

 
5. Ανατροφοδότηση 

1. Εισαγωγική 
ενότητα 

2. Επιλογή ενός 
θέματος 

 
6. Τέλος ενότητας 

6. Έλεγχος 
απάντησης 

3. Ερώτηση και 
απάντηση 

Μάθηση είναι μια διαδικασία 
επεξεργασίας των πληροφοριών που 
πραγματοποιείται στο νευρικό 
σύστημα του εκπαιδευόμενου. 
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Richard 
Shiffrin 

 

 
Για να μπορέσουν οι Atkinson and Shiffrin 
(1968) να εξηγήσουν «τι συμβαίνει στο 
εσωτερικό μέρος του εγκεφάλου του 
εκπαιδευόμενου» και να προσδιορίσουν τις 
διαδικασίες της μάθησης και της μνήμης 
δημιούργησαν ένα μοντέλο ή γραμμικό 
διάγραμμα ροής των πληροφοριών. 

 
Richard C. 
Atkinson  

 

 
 

Σχήμα ΙΙ.2-5: Το Μοντέλο των Atkinson και Shiffrin για την Ανθρώπινη Μνήμη 
Πηγή: Huitt W., 2003   

 
Σύμφωνα με το μοντέλο των 
Atkinson και Shiffrin η 
πληροφορία γίνεται αντικείμενο 
επεξεργασίας και αποθηκεύεται σε 
τρεις δομές ή μνημονικά 
αποθέματα. 
 
Αρχικά οι πληροφορίες (τα 
ερεθίσματα) που προέρχονται από 
το εσωτερικό ή από το εξωτερικό 
περιβάλλον του εκπαιδευόμενου, εισέρχονται στο νευρικό του σύστημα μέσω των 

αισθητηριακών υποδοχών (sensory receptors). Από αυτές τις 
πληροφορίες που είναι πολλές και σε διάφορες μορφές 
(οπτικές, ακουστικές, γευστικές, οσφρητικές κ.λπ.) μόνο 
ένας μικρός αριθμός συλλαμβάνεται από την αισθητηριακή 
συγκράτηση ή αισθητηριακή μνήμη ή αισθητηριακή 
καταγραφή (sensory register). Με αυτόν τον τρόπο ο 
εκπαιδευόμενος αντιλαμβάνεται το αντικείμενο ή το γεγονός 
που συμβαίνει. Μέρος των πληροφοριών παραμένει στην 
αισθητηριακή συγκράτηση (sensory register) για ελάχιστο 
χρονικό διάστημα, ενώ οι υπόλοιπες ξεχνιούνται/ χάνονται.  

Αισθητηριακή 
συγκράτηση 

Περιβαλλοντικά 
ερεθίσματα 

 
Μακροπρόθεσμη 

μνήμη 

Βραχυπρόθεσμη 
μνήμη 

 
 
Αντίδραση 

Λήθη 

Επανάληψη 

Ανάσυρση Κωδικοποίηση 

Λήθη 

Αρχική  
Επεξ/σία

 Οι οπτικές 
πληροφορίες 
παραμένουν για 
λιγότερο από 
μισό 
δευτερόλεπτο. 
 Οι ακουστικές 
πληροφορίες 
παραμένουν για 
περίπου 3 
δευτερόλεπτα. 

Κάθε δομή (στάδιο) του μοντέλου 
διαφέρει ως προς: 
1. την ποσότητα της επεξεργαζόμενης 

πληροφορίας, 
2. το χρονικό διάστημα διατήρησης της 

πληροφορίας, 
3. τον τρόπο κωδικοποίησης που 

χρησιμοποιεί.  
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Οι πληροφορίες που έχουν αναγνωριστεί και προσεχθεί, κωδικοποιούνται σε 
μια μορφή ανάλογη με το αρχικό ερέθισμα και εισέρχονται στη βραχυπρόθεσμη 
μνήμη (short-term memory) σε μια μορφή έννοιας, όπου και διατηρούνται 
προσωρινά για μερικά μόνο δευτερόλεπτα (ως τριάντα δευτερόλεπτα). Με την 
εσωτερική επανάληψη (rehearsal) η πληροφορία συγκρατείται στη βραχυπρόθεσμη 
μνήμη για περισσότερο χρόνο.  

Η κωδικοποίηση αυτή γίνεται με τρόπο που να έχει σημασία για το άτομο και 
αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (ακόμα και για πάντα) στη 
μακροπρόθεσμη μνήμη (long-term memory). Όταν ο εκπαιδευόμενος θέλει να 
ανακαλέσει (retrieval) προηγούμενες καταχωρημένες πληροφορίες, τις αναζητά στη 
μακροπρόθεσμη μνήμη. Σημαντικό είναι ο τρόπος αποθήκευσης καθώς οι 
πληροφορίες πρέπει να μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή (Κολιάδης Ε., 
2002, Φλουρής Γ., 1995).  
 
Ερώτηση 
Μήπως η βραχυπρόθεσμη μνήμη θυμίζει την προσωρινή μνήμη RAM και η 
μακροπρόθεσμη μνήμη τη μόνιμη μνήμη ROM του υπολογιστή; 
 
 

Σύμφωνα με τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών (information 
processing theory), ο ρόλος του εκπαιδευτή αντανακλά τη δημιουργία κατάλληλου 
εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να επηρεάσει τις εσωτερικές διαδικασίες ή φάσεις 
της μάθησης και τη μνήμη του εκπαιδευόμενου. Το διμερές αυτό μοντέλο της 
μνήμης αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα για την επεξεργασία των πληροφοριών στα 
δομικά μέρη της μνήμης.  

Στην πορεία μεταγενέστερες έρευνες έχουν αμφισβητήσει τη διάκριση αυτή, 
υιοθετώντας αρχές όπως ότι η μνήμη μπορεί να αποτελεί ένα ενιαίο μνημονικό 
σύστημα και όχι μεταφορά των πληροφοριών από τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη 
μνήμη.  

Τα νεότερα μοντέλα δίνουν έμφαση στην ενεργό μνήμη (working memory), τη 
μνήμη επεισοδίων, τη σημασιολογική και τη διαδικαστική μνήμη ή και την 
κωδικοποίηση της πληροφορίας, η οποία μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους 
(ακουστική, οπτική, σημασιολογική, με βάση της εμπειρίες κ.λπ).  

Ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι θεωρήσεις για την αναπαράσταση της 
γνώσης μέσω της ερμηνείας της λειτουργίας του μνημονικού συστήματος ως 
διανευρωνικά ή διασυνδετικά μοντέλα (connectionist models), σύμφωνα με τα οποία 
η γνώση αποθηκεύεται ως οργανωμένη μορφή στον ανθρώπινο εγκέφαλο 
(patterns). Σήμερα προτείνονται τα μοντέλα της παράλληλα κατανεμημένης 
επεξεργασίας (parallel distribution processing models), όπου ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος έχει την ιδιότητα να επεξεργάζεται ταυτόχρονα και να καταχωρεί στη 
μακρόχρονη μνήμη του παράλληλα, πολλά και διαφορετικά στοιχεία μιας 
πληροφορίας (Κολιάδης Ε., 2002).  

Ωστόσο ευρέως διαδεδομένο στα πλαίσια της γνωστικής θεώρησης της 
μάθησης είναι το μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών (information processing 
model), το οποίο πέρα από τα δομικά στοιχεία της μνήμης αξιοποιεί και τις 
διαδικασίες ελέγχου του μνημονικού συστήματος (αντίληψη, προσοχή, 
κωδικοποίηση, οργάνωση, συγκράτηση, ανάσυρση), οι οποίες μπορούν να 
συμβάλουν στη μάθηση μέσω οργανωμένων στρατηγικών και τεχνικών μάθησης στα 
πλαίσια της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής (στρατηγικές επεξεργασίας, 
κωδικοποίησης, κατανόησης, μνήμης, ανάκλησης), δηλαδή γνωστικών και 
μεταγνωστικών στρατηγικών αλλά και συναισθηματικής (αυτο)καθοδήγησης κ.λπ.   
 
Ερώτηση 
Μπορείτε να σκεφτείτε εφαρμογές του μοντέλου επεξεργασίας των πληροφοριών 
(information processing model) στην εκπαιδευτική τεχνολογία; 
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Εκπαιδευτικές εφαρμογές που στηρίζονται στη θεωρία της επεξεργασίας της 

πληροφορίας (information processing theory) αποτελούν τα ευφυή διδακτικά 
συστήματα (intelligent tutoring systems), τα οποία αντιλαμβάνονται το 
εκπαιδευόμενο ως ένα άτομο που σκέφτεται, κατανοεί και συμμετέχει. Βασικός 
σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι να δώσει συμβουλές ή λύσεις για προβλήματα 
συγκεκριμένης περιοχής. Η συμβουλή είναι αυτή που θα έδινε σε αντίστοιχη 
περίπτωση ένας εμπειρογνώμονας.  

Σε ένα ευφυή εκπαιδευτικό σύστημα (intelligent tutoring systems), το πιο 
σημαντικό χαρακτηριστικό ενός εκπαιδευόμενου βάσει του οποίου διαμορφώνεται η 
προσαρμοστικότητα του συστήματος είναι το επίπεδό του σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο. Εκπαιδευτικό υλικό που για έναν αρχάριο μπορεί να είναι δυσνόητο, 
είναι πιθανό για έναν έμπειρο να είναι ήδη γνωστό. Παράλληλα, ενώ ένας έμπειρος 
επιθυμεί να ελέγχει το χώρο πλοήγησής του χωρίς περιορισμούς, ένας αρχάριος 
είναι πιθανό να χρειάζεται υποστήριξη στην πλοήγηση διαφορετικά μπορεί να 
«χαθεί» στο περιβάλλον δυσχεραίνοντας τις συνθήκες μελέτης του. 

Παράδειγμα ενός Ευφυούς Συστήματος Διδασκαλίας βασισμένο στην 
προσομοίωση είναι ο Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Tutor (Eliot C., 
Williams K., Woolf B., 1996, Beck J., Stern M., Haugsjaa E., 1996) όπου ο 
εκπαιδευόμενος παίρνει το ρόλο του ηγέτη της ομάδας που παρέχει υποστήριξη 
έκτακτης ανάγκης σε ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Το σύστημα 
όχι μόνο ελέγχει τις ενέργειες σπουδαστών, αλλά προσομοιώνει πιστά την 
πραγματική κατάσταση του ασθενή. Κατά συνέπεια, όχι μόνο ο σπουδαστής μαθαίνει 
τις σωστές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, αλλά παράλληλα το σύστημα τους δίνει τη 
δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία με πιο ρεαλιστικό τρόπο από ότι η παραδοσιακή 
διδασκαλία σε μια αίθουσα. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό των ευφυών εκπαιδευτικών συστημάτων 
(intelligent tutoring systems) είναι η δυνατότητά τους να παρέχουν λεπτομερή 
καθοδηγητική ανατροφοδότηση για την επίλυση ενός προβλήματος η οποία παράγει 
ακριβέστερη διάγνωση των λαθών. Κατά συνέπεια ο μαθητής μαθαίνει γρηγορότερα. 
Τα συστήματα αυτά μπορούν να διαμορφώσουν την επίλυση προβλημάτων σε 
«ατομικά» επίπεδα συλλογισμού. Η μικρο-διδασκαλία (micro-tutoring) είναι η κύρια 
αρχή διδασκαλίας που ενσωματώνουν τα ευφυή εκπαιδευτικά συστήματα και τα 
διακρίνει από τα άλλα σύστημα διδασκαλίας που βασίζονται σε υπολογιστή. Οι 
αρχάριοι χρήστες χρειάζονται πλούσια και μεταβλητή ανατροφοδότηση (McArthur 
D., Lewis M., Bishay M., 1994).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ευφυές εκπαιδευτικό σύστημα (intelligent 
tutoring system) επιλέγει την επόμενη άσκηση ή πρόβλημα, αποφασίζει το πότε ο 
εκπαιδευόμενος χρειάζεται υποστήριξη και ανατροφοδότηση στην επίλυση ενός 
προβλήματος και καθορίζει τη φύση της πληροφορίας που λαμβάνει ο 
εκπαιδευόμενος. Ωστόσο, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσαρμόσουν τις 
πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν πιο λεπτομερείς εξηγήσεις.  

Όμως η ελευθερία που τους παρέχεται είναι αρκετά περιορισμένη. Η αρχή 
της πλήρως ελεγχόμενης καθοδήγησης απεικονίζει την άμεση πεποίθηση ότι ένας 
ικανός εκπαιδευτής είναι συνήθως σε καλύτερη θέση, ώστε να λάβει αποφάσεις 
σχετικά με τις πληροφορίες που οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν πιο 
αποτελεσματικά από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει, 
τουλάχιστον, ότι ο εκπαιδευτής ξέρει τι ακριβώς θέλει να μάθει ο εκπαιδευόμενος 
και ξέρει επίσης το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης του εκπαιδευόμενου -τι ξέρει, και 
τι γνώση του λείπει. Το έμπειρο μοντέλο και το μοντέλο μαθητή ικανοποιούν την 
παραπάνω προϋπόθεση και έτσι ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πλήρως 
ελεγχόμενη καθοδήγηση της μάθησης. (McArthur D., Lewis M., Bishay M., 1994) 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ευφυούς εκπαιδευτικού σύστηματος 
(intelligent tutoring system) είναι ότι λειτουργεί ανάλογα με τις δυσκολίες ή τα 
αδιέξοδα των εκπαιδευομένων. Με την οργάνωση της μάθησης γύρω από εύκολες 
ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν γρήγορα, και με την επιλογή δύσκολων 
ερωτήσεων, το ευφυές εκπαιδευτικό σύστημα (intelligent tutoring system) 
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προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες για λάθη. Η αρχή μάθησης που 
αντιστοιχεί στην αρχή διδασκαλίας της αδιέξοδης διδασκαλίας είναι να παρέχει 
άμεση ανατροφοδότηση. Τα περισσότερα ευφυή εκπαιδευτικά συστήματα (intelligent 
tutoring systems), είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύουν όσο 
το δυνατό πιο σύντομα πότε ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε αδιέξοδο και να 
παρέχουν άμεση βοήθεια (McArthur D., Lewis M., Bishay M., 1994). 
 
3.3. Θεωρία Βασισμένη στις Διδακτικές Οδηγίες (Teaching 
Guidelines) (Gagne) 
 

Ο Robert Μ. Gagne εισάγει το αθροιστικό μοντέλο 
μάθησης. Σύμφωνα με αυτό μάθηση είναι η διαδικασία 
τροποποίησης της συμπεριφοράς του ατόμου σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα και με μόνιμα αποτελέσματα, ώστε η 
αλλαγή αυτή να μη χρειαστεί να επαναληφθεί σε όμοιες 
συνθήκες. (Gagne R., 1985)  

Στη θεωρία του υπογραμμίζει τη 
σημασία των προαπαιτούμενων γνώσεων 
που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευόμενος, 
για να μπορέσει να ενσωματώσει τη νέα 
γνώση καθώς και την ετοιμότητα του 

ατόμου για μάθηση (Φλουρής Γ, 1995). Οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να μάθουν οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία, 
αρκεί να έχουν αφομοιώσει τις προαπαιτούμενες γνώσεις και 
να είναι συστηματικά οργανωμένη και προγραμματισμένη η διδασκαλία.  

Ο Gagne υποστηρίζει ότι υπάρχουν διάφορα είδη μάθησης, τα οποία 
κατατάσσονται από τα απλούστερα έως τα πιο σύνθετα. Κάθε ανώτερος τύπος 
μάθησης προϋποθέτει και εμπεριέχει την κατώτερη (Κολιάδης E., 2002): 

 
1.  Μάθηση σημάτων ή μάθηση με σηματοδότηση, στην οποία ο 

εκπαιδευόμενος μαθαίνει να αντιδρά με συγκεκριμένο τρόπο σε ορισμένα 
ερεθίσματα (κλασική εξαρτημένη μάθηση), με κύριους εκφραστές τους Pavlov 
και Watson.  

 
2.  Μάθηση ερεθισμάτων/ αντιδράσεων, στην οποία ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει 

να αντιδρά με συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένο ερέθισμα (συντελεστική 
θεωρία μάθησης), με κύριους εκφραστές τους Skinner, Thorndike και Hall.  

 
3.  Μάθηση αλυσιδωτών κινητικών αντιδράσεων, στην όποια ο εκπαιδευόμενος 

συνδέει αλυσιδωτά δυο ή περισσότερες μη λεκτικές ενότητες ερεθισμάτων/ 
αντιδράσεων, με κύριους εκφραστές τους Guthrie, Thorndike και Skinner.  

 
4.  Μάθηση λεκτικών συνειρμών, όπου ο εκπαιδευόμενος συνδέει συνειρμικά 

αντικείμενα με τα ονόματά τους, με κύριους εκφραστές τους Osgood, Hebb και 
Bruner.  

 
5.  Μάθηση πολλαπλής διάκρισης, όπου ο εκπαιδευόμενος διακρίνει τις 

αντιδράσεις του ανάμεσα σε διάφορα όμοια ερεθίσματα, με κύριους εκφραστές 
τους Bruner, Ausubel, Hebb και Osgood.  

 
6.  Μάθηση συγκεκριμένων εννοιών (concrete concepts learning), όπου ο 

εκπαιδευόμενος μαθαίνει να αντιδρά με όμοιο τρόπο σε ανόμοια αντικείμενα με 
βάση κάποιο κοινό γνώρισμά τους, με κύριους εκφραστές τους Bruner και 
Ausubel. 

 
7.  Μάθηση κανόνων (rules learning), όπου ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να αντιδρά 

σε ορισμούς και σχέσεις που διέπουν κάποιες καταστάσεις.  

Η μάθηση 
οικοδομείται 
πάνω σε 
προϋπάρχουσες 
γνώσεις. 
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8.  Μάθηση σύνθεσης κανόνων ή επίλυσης προβλημάτων (higher order rules 

or problem solving learning), στην οποία ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να συνθέτει 
κανόνες και νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβληματικών 
καταστάσεων.  

 
Ο Gagne υποστήριξε επίσης ότι η μάθηση μιας έννοιας, ενός κανόνα ή η 

επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτουν την ύπαρξη κάποιων νοητικών 
δεξιοτήτων και κάποιων βασικών γνώσεων. Αυτό δείχνει πως ο μηχανισμός της 
μάθησης είναι συσσωρευτικός/ αθροιστικός, δηλαδή η μάθηση μιας νέας γνώσης 
βασίζεται στην προηγούμενη. Η μέθοδος που επινόησε ο Gagne στηρίζεται στην 
ερώτηση: «Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε φορά ο εκπαιδευόμενος, για να φθάσει στο 
στόχο του;» Αυτή η τεχνική μάθησης όταν εφαρμόζεται σωστά, είναι πραγματικά 
αποτελεσματική, αφού παρεμποδίζει τη δημιουργία κενών στον εκπαιδευόμενο.  

Παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη ενός λογισμικού που η διάρθρωση των 
περιεχομένων του, αλλά και η διδασκαλία του αντικειμένου ακολουθούν μια πορεία 
από το απλό στο σύνθετο. Η καινούργια γνώση, δηλαδή, χτίζεται πάνω στην 
παλιότερη.  

 
3.4. Θεωρία Διδακτικού Σχεδιασμού Βασισμένη στα Υπολογιστικά 

Συστήματα (Instructional Design System Approaches) 
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.2-3 
 
Τι μπορεί να σημαίνει για σας διδακτικός σχεδιασμός (instructional 
design);  
Ποια στάδια θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν;  
Καταγράψτε τις σκέψεις σας. 
 

 
Η ιστορία του διδακτικού σχεδιασμού (instructional design) ξεκινά εδώ 

και 60 περίπου χρόνια. Προέκυψε από την ανάγκη για αποτελεσματική εκπαίδευση 
μεγάλου αριθμού στρατιωτών κατά τη διάρκεια και μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. 
Προσπάθησαν να βρουν μια λύση με τη βοήθεια ειδικών οι οποίοι και ανέπτυξαν ένα 
μοντέλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική εκπαίδευση και μάθηση 
πέρα από ζητήματα που αφορούσαν την πειθαρχία, τους ίδιους τους 
εκπαιδευόμενους ή το περιβάλλον. Από το χώρο της ψυχολογίας έλαβαν υπόψιν 
τους το «πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν και αναπτύσσονται» σύμφωνα με τις διάφορες 
θεωρίες (π.χ., συμπεριφορισμός (behaviourism)).  

Υπολόγισαν επίσης, οτιδήποτε σχετίζεται με ζητήματα επικοινωνίας όπως 
σχεδιασμό μηνυμάτων (π.χ. μορφή σελίδων για καλύτερη αναγνωσιμότητα). Από 
την περιοχή της εκπαίδευσης έλαβαν υπόψιν το πώς οι άνθρωποι μπορούν να 
μάθουν μέσα από επίσημες, αλλά και άτυπες συνθήκες (π.χ. εκπαιδευτικές 
στρατηγικές, στόχοι, αξιολόγηση). Έτσι, προέκυψαν πολλοί τύποι διδακτικού 
σχεδιασμού (instructional design) αλλά, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 40 διαφορετικά 
μοντέλα, όλα περιέχουν τις διαδικασίες της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της 
ανάπτυξης, της εφαρμογής και της αξιολόγησης, γνωστής ως διαδικασία ADDIEQ.  

 Ανάλυση (Analysis),  
 Σχεδιασμός (Design),  
 Ανάπτυξη (Development),  
 Εφαρμογή (Implementation) και 
 Αξιολόγηση (Evaluation).  
Η ανάλυση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του εκπαιδευτικού προβλήματος, 

τον καθορισμό των αναγκών των εκπαιδευόμενων, τον προσδιορισμό ζητημάτων 
διδασκαλίας, και τη μελέτη του πλαισίου της διδασκαλίας. Ο σχεδιασμός καλύπτει 
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την καταγραφή των στόχων και τη δημιουργία των μεθόδων αξιολόγησης. Η 
οργάνωση και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας καθώς επίσης και τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν εξετάζονται στη φάση ανάπτυξης. Η διεξαγωγή της διδασκαλίας 
και η αξιολόγηση περιλαμβάνονται αντίστοιχα στην εφαρμογή και στην  αξιολόγηση. 
Αναλυτικότερα: 
 
Ανάλυση (Analysis), 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή γίνεται:  

 ανάλυση του συστήματος (ποιοι θα εμπλακούν, πώς, γιατί, κ.λπ.) σε 
επιμέρους τμήματα για να το αντιληφθούμε πλήρως, 

 καθορισμός των στόχων (needs analysis), 
 ορισμός του πώς θα αξιολογηθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, 
 επιλογή του τόπου που θα επιτευχθούν οι στόχοι (τάξη, χώρος εργασίας 
κ.λπ.), και 

 εκτίμηση του κόστους. 
 
Σχεδιασμός (Design) 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή γίνεται:  

 καθορισμός των επιμέρους στόχων, 
 προσδιορισμός και απαρίθμηση των βημάτων που απαιτούνται για να 
επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος μαθησιακός στόχος, 

 ανάπτυξη των τρόπων αξιολόγησης (τεστ, κ.λπ.), 
 κατηγοριοποίηση των πιθανών εκπαιδευόμενων (ανάλογα με το μαθησιακό 
τους επίπεδο, κ.λπ.), και 

 ταξινόμηση των στόχων ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας. 
 
Ανάπτυξη (Development) 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή γίνεται:  

 ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να 
κατακτήσει τον επιδιωκόμενο διδακτικό στόχο, 

 επιλογή της μεθόδου και του τρόπου εφαρμογής, 
 επιλογή ή δημιουργία του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, και 
 σύνθεση των παραπάνω και έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί εάν επαρκούν για 
τους διδακτικούς στόχους. 

 
Εφαρμογή (Implementation) 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή γίνεται:  

 σχεδιασμός του πλάνου διδασκαλίας και 
 διεξαγωγή του σχεδίου διδασκαλίας. 

 
Αξιολόγηση (Evaluation). 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή γίνεται:  

 επανεξέταση και αξιολόγηση για κάθε μια από τις παραπάνω φάσεις 
(ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή) ώστε να γίνει επιβεβαίωση ότι 
όλα έχουν σχεδιαστεί σωστά, 

 εξέταση (π.χ. με παρατήρηση) αν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και 
 εξέταση αν η διδασκαλία θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. 
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Σχήμα ΙΙ.2-6: Οι Φάσεις του Διδακτικού Σχεδιασμού  
(Πηγή: Royce W., 1970) 

 
 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί 
του διδακτικού σχεδιασμού (instructional 
design). Αυτό όμως που έχει σημασία 
είναι ότι ενώ οι θεωρίες  μάθησης 
μελετούν το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν, 
οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασμού 
βασισμένες σε υπολογιστικά 
συστήματα (instructional design 
system approaches) εστιάζονται  στο 
πώς να σχεδιαστεί καλύτερα μια 
διδασκαλία ώστε να πραγματοποιηθεί η 
μάθηση. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασμού 

βασισμένες σε υπολογιστικά συστήματα (instructional design system approaches) 
αντλούνται από τις θεωρίες μάθησης.  
 

Οι κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις μάθησης είναι ο συμπεριφορισμός 
(behaviourism) και η γνωστική-κονστρουκτιβιστική (cognitive constructivist) 
κατεύθυνση στην ερμηνεία της μάθησης. Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες διδακτικού 
σχεδιασμού (instructional design) είναι η κατευθυνόμενη διδασκαλία (directed 
instruction), και ο κονστρουκτιβισμός ή εποικοδομητισμός (constructivism). Οι 
κατευθυνόμενες προσεγγίσεις διδασκαλίας (directed instruction) γενικά, 
προέρχονται από τη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης, ενώ οι κονστρουκτιβιστικές 
κυρίως από τη γνωστική.  
 

Θεωρία μάθησης 
 

Instructional Design 
Theory 

Διαδικασία σχεδιασμού 

Πώς οι άνθρωποι 
μαθαίνουν; 

Πώς να κάνουμε τους 
ανθρώπους να μάθουν; 

Ανάπτυξη εργαλείων για 
να στηρίξουν τη 
μαθησιακή διαδικασία. 

 
Από τις θεωρίες διδακτικού σχεδιασμού (instructional design) που υπάρχουν, 

λίγες έχουν προσαρμοστεί επιτυχώς στις προκλήσεις της διδασκαλίας βασισμένης 

Ανάλυση 

Εφαρμογή 

Σχεδιασμός 

Ανάπτυξη 

Αξιολόγηση 
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στον παγκόσμιο ιστό (web-assisted instruction). Οι Dick, Carey, and Carey (2001) 
ανέπτυξαν ένα τέτοιο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού, βασισμένο στις αρχές της 
κατευθυνόμενης διδασκαλίας (directed instruction) το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα 
ευρέως στο χώρο της εκπαίδευσης  και αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Εκτίμηση των αναγκών και προσδιορισμός των στόχων 
2. Ανάλυση μιας διδασκαλίας 
3. Ανάλυση των εκπαιδευόμενων και του περιεχομένου 
4. Καταγραφή των στόχων 
5. Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης 
6. Ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας 
7. Ανάπτυξη και συλλογή υλικών διδασκαλίας 
8. Σχεδιασμός και διεξαγωγή διαμορφωτικής αξιολόγησης της διδασκαλίας 
9. Επισκόπηση της διδασκαλίας 
10.Σχεδιασμός και διεξαγωγή αθροιστικής αξιολόγησης (summative 
evaluation). 

 
Γενικά παρατηρούμε ότι, όταν ο σχεδιασμός μιας διδασκαλίας γίνεται από την 

οπτική των συμπεριφοριστών, ο σχεδιαστής αναλύει την κατάσταση και θέτει ένα 
στόχο. Οι στόχοι «επιμερίζονται» και αναπτύσσονται επιμέρους στόχοι. Η 
αξιολόγηση περιλαμβάνει προκαθορισμένα κριτήρια. Εδώ, ο σχεδιαστής αποφασίζει 
τι είναι σημαντικό για τον εκπαιδευόμενο και τι πρέπει να μάθει. Επιχειρεί επίσης, να 
του μεταφέρει τη γνώση. Τα συστήματα αυτά είναι κλειστά και ο εκπαιδευόμενος 
είναι περιορισμένος στο «κόσμο» του σχεδιαστή. 
 

Όταν όμως ο σχεδιασμός μιας διδασκαλίας είναι προϊόν κονστρουκτιβιστικής 
(constructivist) προσέγγισης, τότε η διδασκαλία δεν είναι κατευθυνόμενη και 
χαρακτηρίζεται από ένα είδος ευελιξίας. Ο εκπαιδευόμενος είναι ο πρωταγωνιστής 
της διαδικασίας της μάθησης και η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει ποσοτικά κριτήρια. 
Τέτοια συστήματα είναι τα ανοιχτά συστήματα (opened systems) και ο σχεδιασμός 
τους είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση. 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.2-4 
 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και σε 
κάθε ομάδα ανατίθεται:  

 Να συλλέξει/μελετήσει υλικό για μια συγκεκριμένη θεωρία 
μάθησης 

Να αναπτύξει μια 15 λεπτών παρουσίαση σχετικά με τη θεωρία 
μάθησης που μελέτησε και τα χαρακτηριστικά της 

 
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.2-5 
 
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν τις παρουσιάσεις τους 
Μετά από κάθε παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση σχετική με τη 
θεωρία μάθησης αλλά και την ίδια την παρουσίαση  

 τρόπο προσέγγισης,  
 αποτελεσματικότητα, 
 πιθανές βελτιώσεις. 

 
Το Microsoft PowerPoint αποτελεί ένα μέσο οργάνωσης των σημειώσεων 

του εκπαιδευτή για την ευκολότερη κατανόηση του θέματος που παρουσιάζεται 
στους εκπαιδευόμενους. 
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Σκοπός της παρουσίασης είναι η παράθεση των κύριων σημείων του 
μαθήματος. Μια παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει και λεπτομέρειες της 
διδασκόμενης ύλης, αρκεί οι λεπτομέρειες αυτές να προσθέτουν κάτι στο σύνολό 
της. 

Βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία μιας 
παρουσίασης είναι: 

 Η λειτουργική σχεδίαση της παρουσίασης, ώστε τα μηνύματα να 
προσφέρονται απλά και κατανοητά (σαφήνεια έκφρασης) ακόμα και για 
τους μη γνώστες του θέματος. 

 Η ύπαρξη παραστατικότητας για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών. 
Επιτυγχάνεται με την παράθεση σχημάτων, πινάκων, εικόνων και 
γραφικών.  

 Η καλαισθησία. Για παράδειγμα, το κείμενο να μην υπογραμμίζεται 
προκειμένου να δοθεί έμφαση. Καλό είναι να προτιμάται η έντονη γραφή 
στις λέξεις/ κλειδιά και να μην χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα. 

 Η συνέπεια στις διαφάνειες. Ο τίτλος, το κείμενο και τα γραφικά 
(επαναλαμβανόμενα αντικείμενα) να βρίσκονται στο ίδιο σημείο σε όλες τις 
διαφάνειες. Για παράδειγμα ο τίτλος να βρίσκεται στο πάνω μέρος κάθε 
διαφάνειας και στο κέντρο (αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του προτύπου 
διαφανειών)  

 Η αναγνωσιμότητα των διαφανειών, η οποία επιτυγχάνεται δίνοντας 
προσοχή: 

− στο μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε οι διαφάνειες να είναι 
ευανάγνωστες 

− στη χρήση κουκκίδων, επεξηγηματικών σχημάτων και σύντομων 
προτάσεων (και όχι συνεχές κείμενο). Κάθε διαφάνεια χρησιμοποιείται 
ως οδηγός και ο εκπαιδευτής συμπληρώνει αναλύοντας κάθε 
κουκκίδα. 

− στο φόντο και το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί. Καλό είναι να 
βρίσκεται σε αντίθεση με το χρώμα των γραμμάτων (π.χ. άσπρο 
φόντο, μαύρα γράμματα). Σε περίπτωση που γίνει εκτύπωση των 
διαφάνειών για να διανεμειθούν στο ακροατήριο είναι προτιμότερο το 
μονόχρωμο φόντο με ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. 

 
Επίσης, 
− Είναι καλύτερο να μη χρησιμοποιούνται έγχρωμες φωτογραφίες, αλλά 

ασπρόμαυρες με ξεθώριασμα. 
− Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση του χρώματος και της 

κίνησης. Ο εκπαιδευτής πρέπει να αποφεύγει την υπερβολική χρήση 
χρώματος και κίνησης. 

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης πρέπει ο εκπαιδευτής να μιλάει 
δυνατά, καθαρά και όχι πολύ γρήγορα, ώστε να γίνεται κατανοητός. 
Επιπρόσθετα, ένα άλλο βασικό σημείο είναι η εμφάνιση του εκπαιδευτή. Ο 
εκπαιδευτής, για να συμβάλλει στην καλύτερη παρουσίαση του θέματος, καλό θα 
είναι να μοιράσει στους εκπαιδευόμενους εκτυπωμένες τις διαφάνειες που θα 
παρουσιάσει, για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να κρατούν καλές σημειώσεις και 
να αποφεύγονται παράπονα όπως: «Δεν βλέπω τις διαφάνειες».  

Βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την παρουσίαση 
ενός θέματος: 

 Να μην γίνεται απλή ανάγνωση των διαφανειών. Οι διαφάνειες 
χρησιμοποιούνται ως οδηγός και ο εισηγητής επεξηγεί ότι παρουσιάζεται 
σε αυτές. 

 Το άτομο που παρουσιάζει πρέπει να γνωρίζει καλά το αντικείμενο, ώστε 
να είναι σε θέση να απαντήσει σε κάθε πιθανή ερώτηση που μπορεί να 
προκύψει από την παρουσίαση.  
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 Ο εκπαιδευτής, για να αποφύγει τη μονότονη παρουσίαση ενός θέματος, 
καλό είναι να έχει δημιουργήσει διαφάνειες με ερωτήματα χωρίς 
απάντηση, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευόμενοι. 

 Ο εκπαιδευτής πρέπει να επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους με 
κινήσεις διατηρώντας διαρκώς οπτική επαφή. 

 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.2-6 
 
Ζητείται από τις ομάδες εκπαιδευόμενων να επιλέξουν μια 
διδακτική ενότητα και να σχεδιάσουν μια διδασκαλία με βάση τις 
αρχές της κατευθυνόμενης μάθησης.  
 
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια διδασκαλία στη 
συγκεκριμένη ενότητα; 
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Πηγές στο Διαδίκτυο 
 

 Directed instruction: 
http://www.tedi.uq.edu.au/largeclasses/resources.html 
http://www.csbsju.edu/EDUCATion/knowledgebase/knowledgebaseIV.htm 

 Ιnstructional design: 
http://www.indiana.edu/~idtheory/home.html 
http://idt.und.edu/WhatIsID.html 
http://technologysource.org/article/effective_course_content_by_design/ 

 Β. F. Skinner Foundation Available at:  
 http://www.bfskinner.org/index.asp 

 Programmed Instruction and Task Analysis, as cited in: 
http://www.coe.uh.edu/courses/cuin6373/idhistory/skinner.html  

 Οι προσωπογραφίες των εκπροσώπων της κατευθυνόμενης διδασκαλίας 
προέρχονται από την ηλεκτρονική σελίδα Lexique de psychologie: 
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Sc_Sociales/psy/introsite/lexi
que/lexique.htm 
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Εποικοδομητισμός (Constructivism): 

Χαρακτηριστικά, Κριτική, Θεωρίες Μάθησης 
 



 
 

Μάθημα ΙΙ.3. 
 

 

Μάθημα ΙΙ.3:  
Εποικοδομητισμός (Constructivism): Χαρακτηριστικά, 
Κριτική, Θεωρίες Μάθησης 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 8 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα και τα μειονεκτήματα της προσέγγισης του 
εποικοδομητισμού (constructivism), αλλά και οι αρχές των 
θεωριών μάθησης που ακολουθούν την προσέγγιση αυτή. 
 
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι 
θα γνωρίσουν τις θεωρίες που ακολουθούν τη προσέγγιση του 
εποικοδομητισμού (constructivism) και τους κύριους εκφραστές 
τους, αλλά και θα μπορούν να αναζητούν σχετικό υλικό στο 
διαδίκτυο και να παρουσιάζουν με τη χρήση του προγράμματος 
Microsoft PowerPoint σχέδια μαθήματος τα οποία σχετίζονται με τις 
θεωρίες μάθησης που μελετούν. 
 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τα βασικά γνωρίσματα της 
προσέγγισης του εποικοδομητισμού, αλλά και θα μπορούν να 
σχεδιάσουν ένα σχέδιο μαθήματος. Θα μπορούν επίσης να 
αξιοποιούν το λογισμικό Microsoft PowerPoint. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Εποικοδομητισμός 
(constructivism)  

 Κοινωνικός 
εποικοδομητισμός (social 
constructivism) 

 Πλαίσια στήριξης 
(scaffolding) (Vygotsky) 

 Στάδια ανάπτυξης (stages of 
development) (Piaget) 

 Ανακαλυπτική μάθηση 
(discovery learning) 
(Bruner) 

 

 Μικρόκοσμοι (microworlds) 
(Papert) 

 Αδρανής γνώση (inert 
Knowledge),  

 Εγκαθιδρυμένη ή 
εμπλαισιωμένη νόηση ή 
γνώση (situated cognition)  

 Συνεργατική μάθηση 
(collaborative learning) 

 Πολλαπλή νοημοσύση 
(Multiple ιntelligences) 
(Gardner) 

 Σχέδιο μαθήματος 
 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην κριτική θεώρηση του 
εποικοδομητισμού (constructivism) (χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 
μειονεκτήματα).  
Γνωστοποιείται το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης, η πρακτική 
εφαρμογή του, αλλά και η ανάπτυξη σχεδίων μαθήματος.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι, συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
κυρίως ομαδικά, και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του λογισμικού Microsoft PowerPoint. 
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1. Διδασκαλία εποικοδομητικής μορφής με θέμα 
«Συγγενείς καρδιοπάθειες»  

 
Θα γίνει παραδειγματική διδασκαλία με θέμα «Συγγενείς Kαρδιοπάθειες», 

βασισμένη σε προσέγγιση εποικοδομητισμού. 
 
Διάρκεια διδασκαλίας: δύο (2) ώρες 
 
Τμήμα: Νοσηλευτικής 
 
Επιλεγμένη ενότητα: Μάθημα Παθολογία Β’ Τάξης 1ου κύκλου: 4.6.9 
«Συγγενείς Καρδιοπάθειες» ή στο Μάθημα Νοσολογία Α’ Τάξης 2ου Κύκλου: 
2.2. «Συγγενείς Καρδιοπάθειες» 
 
Σκοπός: Οι εκπαιδευόμενοι να διερευνήσουν τις βασικές ανατομικές διαφορές 
στις συγγενείς καρδιοπάθειες και τον τρόπο που αυτές ευθύνονται για τη 
βασική συμπτωματολογία τους, με τη βοήθεια του λογισμικού Fundamentals of 
Nursing. 

 
 

Διδασκαλία με θέμα «Συγγενείς καρδιοπάθειες» 
 

Στόχοι 

 
Ο εκπαιδευτής διατυπώνει τους 
εκπαιδευτικούς στόχους που 
θέλει να έχουν επιτευχθεί με το 
τέλος του μαθήματος 

 
Ο εκπαιδευόμενος να μπορεί: 
α) Να διακρίνει τις διάφορες 
μορφές συγγενών καρδιο-
παθειών με κριτήριο την 
ύπαρξη ή όχι κυάνωσης. 
β) Να αναφέρει τις ανατομικές 
παρεκκλίσεις των συγγενών 
καρδιοπαθειών από το 
φυσιολογικό.  

Εκπαιδευτικοί 
Πόροι 

 
Προσδιορίζονται με ακρίβεια τα 
υλικά που θα χρειαστούν για τη 
διεξαγωγή του μαθήματος από 
τον εκπαιδευτή και το μαθητή 
 

 Η/Υ με πρόσβαση σε τοπικό 
δίκτυο. 

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό 
Fundamentals of Nursing 

 Εφαρμογές του Microsoft 
Office και Windows XP 

 Projector 

Προετοιμασία 
Μαθητών 

 
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
έχουν ειδοποιηθεί, ώστε να 
έχουν μαζί τους το υλικό που 
χρειάζεται για τη διεξαγωγή του 
μαθήματος 

 
 Το Σχολικό Εγχειρίδιο 
(Νοσολογία ή Παθολογία, 
ανάλογα με την τάξη) 

 Ένα μπλοκ για πρώτες 
σημειώσεις. 

Προετοιμασία 
Εκπαιδευτή 

Πριν από την ώρα διδασκαλίας 
ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει 
εξασκηθεί καλά ώστε να 
αποκτήσει κάποια εξειδίκευση 
στο χειρισμό κάποιων 
εφαρμογών ή μηχανημάτων 
που θα χρειαστεί να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. 
 
 
 
 

 Γνωρίζει τις δυνατότητες 
επικοινωνίας μέσω του 
τοπικού δικτύου. 

 Γνωρίζει το χειρισμό του 
Software, του Projector και 
των εφαρμογών Microsoft 
Word, PowerPoint και 
«Ζωγραφική» των 
Windows. 
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Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει 
προβλέψει και να έχει 
προμηθευτεί επιπλέον υλικό 
προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευόμενους που ξέχασαν 
να προετοιμαστούν ή (αν 
πρόκειται για κάτι επιπλέον) 
δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να το 
προμηθευτούν. 

 
 Ένα - δύο επιπλέον σχολικά 
εγχειρίδια. 

 Φύλλα σημειώσεων 
 

Δραστηριότητες 
Εκπαιδευομένων 

Ο εκπαιδευτής δίνει 
συγκεκριμένες οδηγίες για την 
εκτέλεση κάποιας 
δραστηριότητας και οι 
εκπαιδευόμενοι , σε ομάδες, τις 
εκτελούν 

Οι ομάδες μαθητών: 
 Ετοιμάζουν μια παρουσίαση 
με 2 εικόνες φυσιολογικού 
καρδιακού κύκλου. 

 Αναλαμβάνουν την παρου-
σίαση εκείνης της συγ-
γενούς καρδιοπάθειας που 
μελέτησαν. 

  

Ρόλος 
Εκπαιδευομένων 

Ο εκπαιδευόμενος είναι σε 
θέση, συμμετέχοντας στις 
δραστηριότητες να ανακαλύπτει 
τη νέα γνώση και να την 
οικοδομεί 

 Εξερευνά τις δυνατότητες 
του λογισμικού που έχει 
διδαχθεί, μαθαίνει να συν-
εργάζεται με άλλους και να 
ολοκληρώνει μικρά ή 
μεγαλύτερα project, γίνεται 
πιο αποδοτικός. 

Δραστηριότητες 
Εκπαιδευτή 

Ο εκπαιδευτής: 
 Παρέχει σταδιακά τις 
δραστηριότητες / εργασίες 
και χρησιμοποιώντας τον 
projector καθοδηγεί τους 
εκπαιδευόμενους. 

 Δίνει συγκεκριμένες οδηγίες 
για την εκτέλεση κάποιας 
δραστηριότητας και οι 
μαθητές σε ομάδες τις 
εκτελούν. 

 Ζητάει από τους εκπαιδευ-
όμενους να ερμηνεύσουν τα 
αποτελέσματα των δραστη-
ριοτήτων και να ελέγξουν 
τις ιδέες που διατύπωσαν 
αρχικά. 

 Βοηθάει τους εκπαιδευό-
μενους που έχουν απορίες 
σχετικά με την διαδικασία ή 
την ουσία. 

 Με τις κατάλληλες ερω-
τήσεις προσπαθεί να 
οδηγήσει τη συζήτηση στη 
διατύπωση του επιστημο-
νικού προτύπου - ορισμού 

 
 Παρακολουθεί τις ομάδες, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι έχουν 
καταλάβει τι θα κάνουν 

 Προφορικά ή με το 
Projector και τις διαφάνειες, 
υπενθυμίζει τα σημεία 
προσοχής, ώστε να 
μπορέσουν οι εκπαιδευό-
μενοι στις ομάδες τους να 
κατανοήσουν το μηχανισμό 
της συγγενούς καρδιοπά-
θειας που μελετούν. 

 Υπενθυμίζει σε όσες ομάδες 
έχουν πρόβλημα το χειρισμό 
των εικόνων με την 
εφαρμογή «Ζωγραφική» 

 Με κατάλληλες ερωτήσεις 
βοηθάει τους εκπροσώπους 
των ομάδων να 
παρουσιάσουν το θέμα τους. 
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Ρόλος Εκπαιδευτή 

Ο εκπαιδευτής έχει ρόλο 
καθοδηγητή και διευκολυντή 
της διαδικασίας της μάθησης 
καθώς οι εκπαιδευόμενοι 
δημιουργούν τη δική τους 
γνώση. 
 
 
 
 
Είναι συνεργάτης και βοηθός, 
καθώς οι εκπαιδευόμενοι 
ερευνούν τα θέματα 
 

 

Αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευόμενοι συγκρίνουν 
τις νέες ιδέες τους με αυτές 
που είχαν στην αρχή της 
διδασκαλίας και αναγνωρίζουν 
τη σπουδαιότητα αυτών που 
ανακάλυψαν. 
Τα εργαλεία μέτρησης και 
απόδοσης μπορεί να διαφέρουν 
μεταξύ των εκπαιδευόμενων. 

 Από το φάκελο αξιολόγησης 
που θα περιέχει τα αρχεία 
που δημιουργούν οι 
εκπαιδευόμενοι που 
εργάστηκαν κατά ομάδες. 

 Από τη συμμετοχή στην 
παρουσίαση του θέματός 
τους και τη συνολική 
συζήτηση. 

 
 
Στάδια – Δραστηριότητες 
 
Προετοιμασία εκπαιδευτή 
 

1. Εγκαθιστά τo software «Fundamental of Nursing» στο σκληρό δίσκο και 
δημιουργεί στην επιφάνεια εργασίας συντόμευση (Συντόμευση για 
Kozier.exe) για άμεση είσοδο στο πρόγραμμα. Μαζί με το πρόγραμμα, 
εγκαθίσταται και μια έκδοση για QuickTime Video, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει στον υπολογιστή. Στην επιφάνεια εργασίας δημιουργεί 
φάκελο με το όνομα «αξιολόγηση». 

2. Φροντίζει ώστε να υπάρχει συντόμευση της εφαρμογής Windows 
Microsoft «Ζωγραφική», στο δεξιό ακραίο μέρος της επιφάνειας 
εργασίας.  

3. Δημιουργεί μια διαφάνεια στο Microsoft PowerPoint με ερωτήσεις την 
οποία αποθηκεύει ως «Ερωτήσεις.ppt» σε ξεχωριστό φάκελο ή στην 
επιφάνεια εργασίας. Το περιεχόμενο της διαφάνειας παρουσιάζεται 
παρακάτω στην Εικόνα ΙΙ.3-13. 

 
Δραστηριότητα 1η: Παρουσίαση του τρόπου εισόδου στο λογισμικό  
«Fundamental of Nursing» και ειδικότερα στο 1ο animation του θέματος και 
υπενθύμιση γνώσεων που αποκτήθηκαν σε παλιότερα μαθήματα. 
Βήμα 1: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την επιφάνεια εργασίας στον projector και 
υποδεικνύει τις συντομεύσεις που θα χρειαστούν. Στη συνέχεια, εισέρχεται στο 
πρόγραμμα  και υπενθυμίζει – από το προηγούμενο μάθημα - τις λειτουργίες 
των πλαισίων στο κάτω μέρος της οθόνης, με τα οποία μπορούν να 
μεταφερθούν στα αντίστοιχα κεφάλαια. Παρουσιάζει το κεφάλαιο που θα 
χρειαστεί να επεξεργαστούν. Είναι το «Chapter 49», που εμφανίζεται αν 
κάνουμε κλικ στο τρίτο (από αριστερά της οθόνης) πλαίσιο «Chs 46-50» 
(Εικόνα ΙΙ.3-1α). 
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Επίσης, υπενθυμίζει ότι η ελαχιστοποίηση της οθόνης του προγράμματος 
γίνεται μόνο με δεξί κλικ πάνω στη συντόμευση που φαίνεται κάτω στην μπάρα 
εργασίας. Εμφανίζεται πλαίσιο επιλογών και επιλέγουμε «Ελαχιστοποίηση» 
(Εικόνα ΙΙ.3-1β). 
 
 

 

Εικόνα ΙΙ-3.1α: Η είσοδος στο Fundamentals of Nursing και η 
επιλογή της ομάδας κεφαλαίων 46-50 

Εικόνα ΙΙ.3-1β: Επιλογή του κεφαλαίου 49 -  
Επίδειξη τρόπου ελαχιστοποίησης 
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Βήμα 2ο: Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 4-5 ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό 
τους και ανάλογα με τον αριθμό των παθήσεων που πρόκειται να 
παρουσιαστούν. Οι ομάδες μπορούν να πάρουν ονόματα που έχουν σχέση με 
το αντικείμενο της διδασκαλίας, π.χ. σχετικό με το είδος της καρδιοπάθειας την 
οποία θα αναλάβουν να μελετήσουν. Έτσι έχουμε την ομάδα «Τετραλογία» 
(από την καρδιοπάθεια «Τετραλογία Fallot (Tetralogy of Fallot)» , την ομάδα 
«Μεσοκολπική» από την «Μεσοκολπική Επικοινωνία (Atrial Septal Defect)», 
την ομάδα «Μεσοκοιλιακή», από την «Μεσοκοιλιακή Επικοινωνία 
(Ventricular Septal Defect», την ομάδα «Στένωση» από την «Στένωση 
Αορτής (Aortic Stenosis)», την ομάδα «Αρτηριακός πόρος» από την 
καρδιοπάθεια «Παραμονή Αρτηριακού Πόρου (Patent Ductus Arteriosus)» 
κ.ο.κ. 
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ξεκινήσουν στους υπολογιστές τους την 
εφαρμογή «Fundamental of Nursing» από το εικονίδιο «Συντόμευση για 
Kozier.exe» και να μεταφερθούν στην τελευταία ομάδα κεφαλαίων (Chs 46-
50) . Από τα κεφάλαια αυτά,  επιλέγουν το 49ο: Κυκλοφορικό σύστημα 
(Chapter 49: Circulation) (Εικόνα ΙΙ.3-2). 
 
 

 
 
 

Βήμα 2: Επιλογή εφαρμογής «animation: Normal Heart Hemodynamics». Οι 
εκπαιδευόμενοι, με υπόδειξη του εκπαιδευτή, κάνουν κλικ στη γραμμή 
«animations» και από αυτές επιλέγουν δεξιά την προτελευταία γραμμή: 
«Normal Heart Hemodynamics» (εικόνα ΙΙ.3-3). 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.3-3: Επιλογή του Animation «Normal Heart 
Hemodynamics» 

 

Εικόνα ΙΙ.3-2: Είσοδος στο κεφάλαιο 49: Κυκλοφορικό σύστημα 
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Με αυτό τον τρόπο, βρίσκονται μπροστά σε μια οθόνη παρουσίασης του 
φυσιολογικού αιμοδυναμικού καρδιακού κύκλου. Ενδεικτικές φάσεις φαίνονται 
στις Εικόνες ΙΙ.3- 4 και ΙΙ.3-5. 
 

 
Βήμα 3ο: Ο εκπαιδευτής, χρησιμοποιώντας το projector, παρουσιάζει το 
βίντεο, παρακινώντας τους εκπαιδευόμενους να κρατήσουν κάποιες σημειώσεις 
στα φύλλα που έχουν μπροστά τους και προετοιμάζοντας τους για το τι πρέπει 
να προσέξουν. Ειδικότερα: 
α) Επεξηγεί και τονίζει τα σημεία που πρέπει να προσέξουν: Την είσοδο του 
αίματος ξεχωριστά στην δεξιά και αριστερή καρδιά. Την μετακίνησή του από 
τους κόλπους στις κοιλίες με το άνοιγμα των αντίστοιχων βαλβίδων. Την 
προώθησή του από τις κοιλίες στα αγγεία, πάλι με τις βαλβίδες να 
ανοιγοκλείνουν. Ταυτόχρονα καλεί τους εκπαιδευόμενους να παρατηρήσουν τη 
συστολή και διαστολή της καρδιάς. 

 

Εικόνα ΙΙ.3- 4: Από το βίντεο της 
φυσιολογικής λειτουργίας (φάση 

εισόδου αίματος) 
 

Εικόνα ΙΙ.3 - 5: Από το βίντεο της 
φυσιολογικής λειτουργίας (φάση εξόδου 

αίματος) 
 

Εικόνα ΙΙ.3- 6: Print screen και έναρξη της εφαρμογής «Ζωγραφική» από 
εικονίδιο συντόμευσης 
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β) Υποδεικνύει τον τρόπο «σύλληψης» κάποιου στιγμιότυπου από το βίντεο για 
να χρησιμοποιηθεί ως εικόνα. Εκτελεί την εντολή Prtscn (Printscreen) 
πατώντας το πλήκτρο στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου. Στη συνέχεια κάνει 
διπλό κλικ στο εικονίδιο της συντόμευσης «Ζωγραφική» για να ξεκινήσει η 
εφαρμογή.(Εικόνα ΙΙ.3-6) 
Όταν ανοίξει η εφαρμογή «Ζωγραφική» επιλέγει από τη δεύτερη ομάδα 
εντολών «Επεξεργασία» και μετά, από το παράθυρο διαλόγου το «Επικόλληση» 
(Εικόνα ΙΙ.3-7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εικόνα της επιφάνειας εργασίας, μαζί με το στιγμιότυπο που επιλέγεται 
επικολλάται στον «καμβά» (Εικόνα ΙΙ.3-8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.3 – 7: Άνοιγμα 
παραθύρου διαλόγου 
«Επεξεργασία»- Επιλογή 
«Επικόλληση» 

Εικόνα ΙΙ.3-8: Εμφάνιση εικόνας 
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Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής επιδεικνύει τον τρόπο επεξεργασίας της εικόνας. 
Κάνει κλικ στο δεύτερο εικονίδιο της πρώτης σειράς της «εργαλειοθήκη» στην 
αριστερή στήλη της εφαρμογής . Το εικονίδιο αυτό (ένα παραλληλόγραμμο 
διακεκομμένο) είναι η Επιλογή. Κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, 
«σύρει» το παραλληλόγραμμο, ώσπου να επιλέξει το σχήμα με την καρδιά 
(Εικόνα ΙΙ.3-9). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μόλις το διακεκομμένο περίγραμμα τεθεί γύρω από την επιλεγμένη εικόνα ο 
εκπαιδευτής κάνει δεξί κλικ με το ποντίκι και εμφανίζεται πλαίσιο διαλόγου, 
από το οποίο επιλέγει το «Αποκοπή» (Εικόνα ΙΙ.3-10).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.3-9: Επιλογή 
τμήματος εικόνας 

Εικόνα ΙΙ.3-10: Αποκοπή τμήματος της εικόνας (με την καρδιά) 
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Η επιλεγμένη εικόνα αποκόπτεται από το υπόλοιπο κομμάτι που περιλάμβανε 
όλη την επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια, από την εντολή «Αρχείο» 
επιλέγεται το «Δημιουργία» (Εικόνα ΙΙ.3-11). 
 
 

 
Στην ερώτηση «Να γίνει αποθήκευση των αλλαγών στο χωρίς τίτλο;» 
επιλέγεται το «όχι» (Εικόνα ΙΙ.3-12) και εμφανίζεται νέος «καμβάς εργασίας», 
όπου από την εντολή «επεξεργασία» επιλέγεται το «επικόλληση» και η εικόνα 
που επιλέχθηκε επικολλάται στον καμβά (Εικόνα ΙΙ.3-13) 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.3-11: Αρχείο-Δημιουργία νέου (κενού) αρχείου Ζωγραφικής 

Εικόνα ΙΙ.3-12: Επιλογή «όχι», να μην αποθηκευτεί η 
προηγούμενη εικόνα. 
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Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής επιδεικνύει τον τρόπο αποθήκευσης της εικόνας, 
ως αρχείο .jpg με το όνομα «εικόνα καρδιάς_Ομάδα.jpg», όπου «Ομάδα» θα 
μπει το όνομα της κάθε ομάδας και θα αποθηκευτεί στον φάκελο 
«αξιολόγηση», που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας (π.χ. εικόνα 
καρδιάς_Τετραλογία.jpg) (Εικόνα ΙΙ.3-14). 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.3-13: Επικόλληση της νέας εικόνας

Εικόνα ΙΙ.3-14: Αποθήκευση εικόνας ως jpg. 
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Βήμα 4ο: Οι εκπαιδευόμενοι, στις ομάδες τους, παρατηρούν μόνοι τους το 
φυσιολογικό κύκλο, για 8 -10 λεπτά. Ο εκπαιδευτής απαντάει σε ερωτήσεις – 
αν υπάρχουν- σχετικά με τα παρατηρούμενα στο βίντεο. 
 
Βήμα 5ο: Οι εκπαιδευόμενοι των ομάδων καλούνται: 
α) Να αποτυπώσουν δύο φάσεις από το βίντεο του φυσιολογικού κύκλου και 
να τις αποθηκεύσουν ως εικόνα (αρχείο εικόνας μορφής .jpg) στο φάκελο 
«αξιολόγηση», με τον τρόπο που παρουσιάστηκε από τον εκπαιδευτικό.  
β) Να εισάγουν αυτές τις εικόνες σε ένα αρχείο Microsoft PoiwerPoint , το 
οποίο θα ονομάσουν «φυσιολογική καρδιά_Όνομα.ppt» (όπου «όνομα» το 
όνομα της ομάδας τους π.χ. «φυσιολογική καρδιά_Μεσοκοιλιακή.ppt και το 
οποίο επίσης θα αποθηκεύσουν στο φάκελο “αξιολόγηση” στην επιφάνεια 
εργασίας (Χρόνος 12 λεπτά).  

 
Δραστηριότητα 2η: Όταν οι ομάδες τελειώσουν με την αποθήκευση των 
παρουσιάσεων τους, αρχίζει η 2η φάση, αυτή της παρουσίασης των συγγενών 
καρδιοπαθειών. 
 
Εισαγωγή: Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι οι συγγενείς καρδιοπάθειες που 
παρατηρούνται σε μικρά συνήθως παιδιά οφείλονται σε βλάβη στην κατασκευή 
της καρδιάς. Η εκάστοτε ανατομική βλάβη δημιουργεί διαταραχή του 
φυσιολογικού αιμοδυναμικού κύκλου, που προηγουμένως μελετήθηκε. 
 
Βήμα 1ο: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιστρέψουν με το πλήκτρο Back 
στη οθόνη του κεφαλαίου 49 και να ξεκινήσουν το τελευταίο βίντεο-animation 
με τίτλο «Congenital Heart Defect (Συγγενείς Καρδιοπάθειες)» (Εικόνα ΙΙ.3-
15). 

 
Κατά την εκκίνηση, η εφαρμογή animation παρουσιάζει πάλι μια εικόνα του 
φυσιολογικού αιμοδυναμικού κύκλου της καρδιάς. Στο κάτω μέρος της οθόνης 
και ενόσω η φυσιολογική καρδιά κάνει τους κύκλους της, παρατάσσονται, σε 
δύο ομάδες, τα ονόματα (είδη) των συγγενών καρδιοπαθειών (τα περισσότερα 
από τα οποία έχουν ήδη δοθεί στις Ομάδες των εκπαιδευόμενων). Στην πρώτη 
σειρά, οι δύο καρδιοπάθειες έχουν μπροστά τον χαρακτηρισμό «κυανωτικές» 

Εικόνα ΙΙ.3 -15: Επιλογή του Animation “ Congenital Heart Defect” 
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και στη δεύτερη σειρά οι 6 καρδιοπάθειες έχουν το κοινό χαρακτηρισμό «μη 
κυανωτικές» 
Η κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων κάνει «κλικ» πάνω στο όνομα της 
καρδιοπάθειας που συμπίπτει με το δικό της όνομα. (π.χ. η ομάδα 
«Τετραλογία» θα ασχοληθεί με την «Τετραλογία Fallot» και κάνει κλικ στον 
πρώτο αριστερά επάνω σύνδεσμο «Tetralogy of Fallot»), (Εικόνα ΙΙ.3-16). 

 

Βήμα 2ο: Οι ομάδες παρακολουθούν η κάθε μια το δικό της animation. Στο 
πάνω κεντρικό σημείο της οθόνης παρουσιάζεται μικρότερη η εικόνα του 
φυσιολογικού κύκλου και δεξιά η καρδιοπάθεια, της οποίας το όνομα 
αναγράφεται επάνω δεξιά, ως επικεφαλίδα. Οι δύο κύκλοι λειτουργούν 
παράλληλα ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να προσέξουν τις διαφορές 
Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω δύο από τις οθόνες (Εικόνα ΙΙ.3-17 και 
ΙΙ.3-18).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.3-17: Η οθόνη της ομάδας «Τετραλογία Fallot 

Εικόνα ΙΙ.3-16: Ο χωρισμός σε κυανωτικές και μη κυανωτικές 
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Όσο οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τις κινήσεις της φυσιολογικής καρδιάς 
και της συγκεκριμένης παθολογικής, ο εκπαιδευτικός με τον projector 
προβάλλει σε προβολή Microsoft PowerPoint μια διαφάνεια με τα σημεία τα 
οποία πρέπει να παρατηρήσουν οι εκπαιδευόμενοι – η κάθε ομάδα στο δικό της 
πρόβλημα. (Εικόνα ΙΙ.3-19). 

 
Βήμα 3ο: Οι εκπαιδευόμενοι στις ομάδες τους συζητούν και καταγράφουν – 
αρχικά σε χαρτί σημειώσεων και αργότερα στο αρχείο «Φύλλο 
δραστηριότητας.doc», μέσα στο φάκελο «αξιολόγηση», σύμφωνα με τις 
προβαλλόμενες οδηγίες - τα παρατηρούμενα ανατομικά σφάλματα που 
βλέπουν στην οθόνη τους.  

Εικόνα ΙΙ.3-18: Η οθόνη της παραμονής αρτηριακού 

Εικόνα ΙΙ.3-19: Η διαφάνεια που περιέχει τα σημεία 
προσοχής 
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Η διάρκεια του 2ου και 3ου βήματος είναι 20 λεπτά. 
 
Βήμα 4ο: Ο εκπαιδευτικός καλεί τις ομάδες να τοποθετήσουν το αρχείο Word 
με την απάντηση στο 1ο ερώτημα της διαφάνειας στο φάκελο «αξιολόγηση»  
που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. (3 λεπτά). Στη συνέχεια η κάθε ομάδα 
κλείνει την εφαρμογή της, από την εντολή Quit στο κάτω δεξί άκρο της οθόνης 
του «Fundamental of Nursing».  
Βήμα 5ο: Ένα μέλος από κάθε ομάδα παρουσιάζει, με τον projector τις δύο 
διαφάνειες που ετοίμασε στην πρώτη δραστηριότητα . Στη συνέχεια, ένα άλλο 
μέλος τα κάθε ομάδας, ενόσω προβάλλεται το «δικό» της βίντεο, παρουσιάζει 
τις ανατομικές διαφορές που επεσήμανε η ομάδα του στην καρδιοπάθεια που 
μελέτησε. Ένας τρίτο μέλος μεταφέρει τις γνώμες που συζητήθηκαν στην 
ομάδα σχετικά με την αιτία ύπαρξης ή όχι κυάνωσης. Οι εκπαιδευόμενοι των 
άλλων ομάδων εκφράζουν απορίες - αν υπάρχουν. Η ομάδα που παρουσιάζει 
την καρδιοπάθεια απαντά. Αν δεν μπορούν, παρεμβαίνει ο εκπαιδευτικός 
(Χρόνος παρουσίασης της κάθε ομάδας 8-10 λεπτά). 
 
Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν από τις διαφάνειες Microsoft 
PowerPoint και το αρχείο Microsoft Word που θα αποθηκεύουν με το όνομα της 
ομάδας τους στον φάκελο «αξιολόγηση» της επιφάνειας εργασίας. Ο 
εκπαιδευτικός θα σημειώσει επίσης τη συμμετοχή και την ολοκληρωμένη ή όχι 
παρουσίαση της καρδιοπάθειας, που μελέτησαν οι ομάδες. 
 
Επέκταση της δραστηριότητας (ανάθεση εργασίας): 
Όσοι από τους εκπαιδευόμενους έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο 
από το σπίτι τους, αναλαμβάνουν να αναζητήσουν πληροφορίες για την 
επιβίωση ατόμων με συγγενείς καρδιοπάθειες. Ο εκπαιδευτικός προτείνει 
κόμβους για την ανεύρεση στοιχείων στα ελληνικά και κάποιους στα αγγλικά, 
ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουν στην αγγλική γλώσσα. 
http://www.incardiology.gr 
http://www.iator.gr 
Ξένες ιστοσελίδες 
http://www.pediheart.org.cy/congcardiop-gr.asp 
http://www.sportslab.rsunit.com/presentations/Heart%20Failure.pdf 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/congenitalheartdisease.html 

Εικόνα ΙΙ.3 – 20: Το φύλλο δραστηριότητας 
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2. Εποικοδομητισμός (Constructivism): Χαρακτηριστικά 
Γνωρίσματα και Μειονεκτήματα 
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.3-1 
 
Οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής συζητούν προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα 
μειονεκτήματα της προσέγγισης του εποικοδομητισμού 
(constructivism). 
 

 
Ο κονστρουκτιβισμός ή εποικοδομητισμός ή οικοδομισμός ή 

θεωρία του δομητισμού (constructivism) αναφέρεται στο «πώς οι άνθρωποι 
μαθαίνουν» (how to learn). Βασική αρχή είναι ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν 
τις δικές τους κατανοήσεις για τον κόσμο γύρω τους, μέσα από την εμπειρία 
και τον στοχασμό τους πάνω στην εμπειρία αυτή, χρησιμοποιώντας 
ταυτόχρονα την προϋπάρχουσα γνώση, για να ερμηνεύσουν τη νέα γνώση 
(Brooks J.G., Brooks M.G., 2001, Shapiro A., 2002). Είναι επομένως, ενεργοί 
δημιουργοί της γνώσης τους.  

Σύμφωνα με τους κύριους εκφραστές του εποικοδομητισμού ή 
κονστρουκτιβισμού (constructivism), μάθηση σημαίνει η αναζήτηση των 
εννοιών ενταγμένη μέσα σε πλαίσιο (προσωπικές εμπειρίες, κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις).  

 
Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα νοητικά μοντέλα των 

εκπαιδευόμενων, οι οποίοι καλούνται να 
κατασκευάσουν νέες έννοιες χρησιμοποιώντας την 
προϋπάρχουσα γνώση (schema). Έτσι η μάθηση δεν 
είναι μια απλή μεταφορά γνώσεων από τον 
εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο, αλλά το αποτέλεσμα 
μιας διαδικασίας προσωπικής οικοδόμησης της 
γνώσης, μέσα από το συνδυασμό της νέας 
πληροφορίας με την προϋπάρχουσα γνώση του κάθε 
ατόμου και την προσαρμογή των νέων ιδεών και 
γνώσεων στις υπάρχουσες.  

 
Η εποικοδομητική θεωρία σήμερα, έχει πολλές εκφάνσεις, ωστόσο, 

διακρίνονται τα εξής κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (Snowman J., Biehler 
R., 2006): 

 Μάθηση σημαίνει ενεργή κατασκευή της γνώσης και «έχει νόημα και 
περιεχόμενο» (meaningful learning): ο εκπαιδευόμενος «χτίζει, δομεί» τις 
νέες ιδέες του πάνω στην προηγούμενη γνώση. Το 1978, ο David 
Ausubel, σε μια σημείωση του βιβλίου του Educational Psychology: A 
Cognitive View, έγραψε: «Αν θέλουμε να περιορίσουμε τις αρχές τις 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε μία, θα έλεγα ότι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση είναι το τι ο εκπαιδευόμενος ήδη 
ξέρει. Ας το διαπιστώσουμε και ας διδάξουμε ανάλογα» (Ausubel D.P., 
Novak J.D., Hanesian H., 1978). 

 Η γνώση κάποιου ατόμου δε μπορεί να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε 
κάποιο άλλο άτομο, διότι (η γνώση) είναι αποτέλεσμα της προσωπικής 
ερμηνείας μιας εμπειρίας, η οποία επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 
ηλικία, η προηγούμενη γνώση, το φύλο, η εθνική κληρονομιά 
(background), κ.λπ. Για παράδειγμα, όσο και αν ένας δάσκαλος πιάνου 
εξηγήσει στους μαθητές του πώς εκτελείται ένα μουσικό κομμάτι, δε θα 
καταφέρει ποτέ να τους μεταφέρει οτιδήποτε γνωρίζει. Η μουσική 
ερμηνεία ενός κομματιού σχετίζεται με την προσωπικότητα του εκτελεστή 
του, την προηγούμενη εμπειρία και γνώση του, τα όργανα που θα 

Οι άνθρωποι 
κατασκευάζουν τις 
δικές τους 
κατανοήσεις για τον 
κόσμο γύρω τους, 
μέσα από την 
εμπειρία και τον 
στοχασμό τους. 
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χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεσή του κ.λπ. Η εκτέλεση ενός μουσικού 
κομματιού είναι μεταξύ άλλων ζήτημα προσωπικής ερμηνείας. 

 Αν και η γνώση είναι ζήτημα προσωπικό, οι άνθρωποι συχνά συμφωνούν 
στο εξής: το γεγονός ότι κάθε άτομο έχει τις δικές του κατανοήσεις για 
τον κόσμο γύρω του, δε σημαίνει ότι δε συμφωνεί με άλλα άτομα. Οι 
άνθρωποι κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις, ελέγχουν τις υποθέσεις 
τους και διεξάγουν συμπεράσματα τα οποία μπορεί να είναι σύμφωνα με 
τα συμπεράσματα κάποιου άλλου (Duffy Τ.Μ., Cunningham D.J., 1996, 
Hung D., 2002). Αυτό μπορεί κανείς να το δει στις διάφορες κοινωνίες, 
όπου τα άτομα μέσα από κοινές κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές και 
προκαταλήψεις έχουν τις ίδιες αντιλήψεις για τον κόσμο γύρω τους. 

 Η συζήτηση βοηθά στη δόμηση των ιδεών: μια συστηματική και 
«ανοιχτόμυαλη» συζήτηση (open-minded discussion) και οι 
αντιπαραθέσεις (debate) μπορεί να βοηθήσουν συστηματικά στην 
δημιουργία των προσωπικών απόψεων και ιδεών (Cobb P., Bowers J., 
1999, Hay Κ.Ε., Barab S., 2001). Επομένως, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει 
να έχουν την ευκαιρία να συζητούν και να ανταλλάσσουν ποικίλες 
απόψεις πάνω σε ανόμοιες εμπειρίες. 
 

 Οι περισσότερες εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης έχουν τη μορφή του 
γνωστικού εποικοδομητισμού (cognitive constructivism), ο οποίος εκφράζεται 
από τον Piaget και τους οπαδούς του ή τη μορφή του κοινωνικού 
εποικοδομητισμού (social constructivism) με κύριο εκφραστή του τον 
Vygotsky. Η πρώτη μορφή δίνει έμφαση στη γνωστική επεξεργασία της 
μάθησης ενώ η δεύτερη στο ρόλο της κουλτούρας και της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης προκειμένου να επιτευχθεί η μάθηση.  
 

Στο γνωστικό εποικοδομητισμό (cognitive constructivism), ο 
εκπαιδευτής προσπαθεί να εξάπτει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για τη 
νέα γνώση. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται εξατομικευμένα και ομαδικά για να 
δομήσουν τα νέα σχήματα. Η έμφαση δίνεται στην κατασκευή προσωπικών 
κατανοήσεων αναπτύσσοντας νέα γνωστικά σχήματα. Κατά τον Piaget, 
γνωστικό σχήμα είναι μια αφαιρετική αναπαράσταση των βασικών 
χαρακτηριστικών μιας έννοιας. 

 
Στον κοινωνικό εποικοδομητισμό (social constructivism), ο 

εκπαιδευτής παρέχει στους εκπαιδευόμενούς του βοήθεια, η οποία ελαττώνεται 
σταδιακά, αφού βασικός στόχος είναι να γίνουν οι εκπαιδευόμενοι 
αυτορυθμιζόμενοι και ανεξάρτητοι κατασκευαστές της γνώσης τους. 
Χρησιμοποιεί ρεαλιστικού και ανοιχτού τύπου δραστηριότητες και υπό από την 
καθοδήγησή του, οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται και δομούν τις νέες ιδέες. 
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Εποικοδομητισμός (Constructivism) 

Αρχές 
Επεξεργασία της 

μάθησης 
Διδακτική 
προσέγγιση 

IT context 

Η μάθηση: 
 οικοδομείται 

(constructed) 
 ενεργητική 

(active) 
 αναστοχαστική 

(reflective) 
 συνεργατική 

(collaborative) 
 διερευνητική 

(inquiry based) 
 εξελικτική 

(evolving) 
 πολλαπλών 
προοπτικών 

 πολλαπλών 
μορφών 
αναπαραστάσεις 

 ρεαλιστικών 
περιβαλλόντων 

 κοινωνικής 
εμπειρίας 

 αυτορύθμισης 

 Έμφαση στις 
βασικές έννοιες. 

 Αναζήτηση 
ερωτήσεων και 
ενδιαφερόντων. 

 Μάθηση 
αλληλεπιδραστική  

 Κατασκευή νέων 
εννοιών. 

 Αξιοποίηση 
προϋπάρχουσας 
γνώσης (schema).  

 Αξιοποίηση 
προσωπικών 
εμπειριών. 

 Αξιοποίηση 
κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων.  

 Ενεργητική 
πρόσληψη της 
γνώσης. 

 

 Γνώση δυναμική και 
μεταβαλλόμενη με 
την εμπειρία. 

 Συζήτηση. 
 Εκπαιδευτής 
αλληλεπιδραστικός, 
διαπραγματευτής. 

 Οι εκπαιδευόμενοι 
συμμετέχουν 
ενεργά στη 
δημιουργία της 
γνώσης  

 Οι εκπαιδευόμενοι 
εργάζονται κυρίως 
κατά ομάδες.  

 Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει τις 
εργασίες των 
εκπαιδευόμενων, 
παρατηρήσεις και 
απόψεις, όπως και 
test.  

  

 Ευκαιρίες για 
παιχνίδι και 
μάθηση. 

 Ανακάλυψη και 
μάθηση. 

 Εξατομικευμένη 
μάθηση βασισμένη 
στα ατομικά στυλ 
μάθησης. 

 Δυνατότητα 
αυτόματης 
ανατροφοδότησης. 

 Παρακίνηση. 
 Εργασία σε ομάδες- 
συνεργατική 
μάθηση. 

 Ανάπτυξη 
γνωστικών 
δεξιοτήτων με 
πολυμέσα. 

 

Πίνακας ΙΙ.1-1: Αρχές, Επεξεργασία της Μάθησης, Διδακτική Προσέγγιση και 
IT context στον Εποικοδομητισμό 

 
Ερώτηση 
Πώς φαντάζεστε μια εποικοδομητική τάξη; Πώς διαφέρει από μια παραδοσιακή; 
 

 
Σε μια παραδοσιακή τάξη: 
 

Σε μια εποικοδομητική τάξη: 

 Το πρόγραμμα σπουδών αρχίζει από τα 
επιμέρους κομμάτια, δίνοντας έμφαση στην 
ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων. 

 Η προσήλωση στο πρόγραμμα σπουδών 
εκτιμάται ιδιαίτερα. 

 Τα μέσα στήριξης είναι κυρίως τα σχολικά 
εγχειρίδια.  

 Η μάθηση βασίζεται στην επανάληψη.  
 Οι εκπαιδευτές μεταδίδουν τις πληροφορίες 
στους εκπαιδευόμενους και οι 
εκπαιδευόμενοι είναι παραλήπτες της 
γνώσης. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι αυταρχικός 
και θεωρείται ο μοναδικός κάτοχος της 
γνώσης. 

 Η αξιολόγηση γίνεται μέσω test, 
απαριθμώντας τις σωστές απαντήσεις. 

 Η γνώση είναι αδρανής. 
 Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται κυρίως μόνοι 
τους. 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στις 
βασικές έννοιες αρχίζοντας από το γενικό και 
επικτείνονται για να συμπεριλάβουν τα 
επιμέρους κομμάτια.  

 Εκτιμάται η αναζήτηση ερωτήσεων και 
ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων. 

 Τα μέσα στήριξης είναι τέτοια ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά 
από τους εκπαιδευόμενους. 

 Η μάθηση είναι μια αλληλεπιδραστική 
διαδικασία και στηρίζεται σε αυτό που ο 
εκπαιδευόμενος ήδη γνωρίζει.  

 Οι εκπαιδευτές συζητούν με τους 
εκπαιδευόμενους, βοηθώντας τους να 
κατασκευάσουν τη γνώση 

 Ο εκπαιδευτής έχει ρόλο αλληλεπιδραστικό 
και διαπραγματευτή. 

 Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τις εργασίες των 
εκαπιδευομένων, παρατηρήσεις και απόψεις, 
καθώς και test. Η διαδικασία της αξιολόγησης 
είναι τόσο σημαντική όσο και το προϊόν της 
(η γνώση).  

 Η γνώση είναι δυναμική και πάντα 
μεταβαλλόμενη με την εμπειρία.  

 Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται κυρίως κατά 
ομάδες. 
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Ερώτηση 
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προκειμένου να στηριχθεί μια 
διδακτική προσέγγιση σύμφωνα με τα πρότυπα του εποικοδομητισμού 
(constructivism); 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό που βασίζεται στην τεχνική του 
εποικοδομητισμού (constructivism), μπορεί να έχει εφαρμογή σε κάθε 
γνωστικό αντικείμενο. Είναι δυνατόν να μεγιστοποιήσει τα οφέλη προς τον 
εκπαιδευόμενο, αν εφαρμοστεί σε έννοιες και γνώσεις που χρειάζονται 
πολλαπλή σύνδεση και αναπαράσταση.  

Πρόσφατες μελέτες τονίζουν την αναγκαιότητα της χρήσης του 
υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία αφού μπορεί να γίνει εργαλείο 
στήριξης της διδακτικής πρακτικής αλλά και γνωστικό μέσο κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία βοηθώντας στην κατανόηση των εννοιών και 
καταστάσεων. Ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στη θεωρία του 
εποικοδομητισμού (constructivism), παρέχει ένα περίπλοκο περιβάλλον, με τη 
βοήθεια του οποίου μπορεί ο χρήστης να οικοδομήσει νέες γνώσεις 
βασιζόμενος στην προϋπάρχουσα εμπειρία του.  

 
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του εποικοδομητισμού (constructivism) 

ο εκπαιδευτής για να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες πρέπει να:  
 Δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 
ανακαλύψουν από μόνοι τους, εξάγοντας τη γνώση από μέσα τους – όσο 
το δυνατό. 

 Δημιουργήσει τη γνώση μέσα από αυθεντικές καταστάσεις και 
δραστηριότητες. 

 Χρησιμοποιήσει τις γνωστικές μεθόδους μαθητείας, ώστε να μπορέσει ο 
εκπαιδευόμενος να κατασκευάσει τη γνώση μέσα από πραγματικές 
καταστάσεις και δραστηριότητες. 

 Τοποθετήσει τη γνώση σε πολλαπλά πλαίσια προετοιμάζοντας το έδαφος 
για την μεταφορά σε νέα πλαίσια.  

 Δημιουργήσει γνωστική ευελιξία με την εξασφάλιση ότι η γνώση 
αντανακλάται από πολλές προοπτικές.  

 Βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να συνεργαστούν στην κατασκευή της 
γνώσης. 
Κατά συνέπεια προτείνονται στρατηγικές, οι οποίες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της μάθησης σε ανάλογα περιβάλλοντα: 
 συνεργατική μάθηση (collaborative learning), 
 μάθηση βασισμένη σε έργα (projects based learning), 
 επίλυση προβλημάτων (problem solving). 
 ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e-portfolios) και  
 έργα (projects). 
Αν και ο εποικοδομητισμός (constructivism) έχει αρκετά να προσφέρει 

στη στήριξη μιας διδασκαλίας, έχει και τους περιορισμούς του. Εμφανίζει 
επίσης, πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του (Matthews M.,R., 2002) 
όπως:  

 Είναι δύσκολο να προκαθοριστεί ένα σχέδιο μαθήματος αφού οι ενέργειες 
του εκπαιδευτή και η πορεία της διδασκαλίας του εξαρτώνται από τις 
συμπεριφορές και τις ανταποκρίσεις των εκπαιδευομένων. 

 Σε μια τέτοιου είδους διδασκαλία απαιτείται περισσότερος διαθέσιμος 
χρόνος, αλλά και «χώρος», αφού οι απαιτήσεις από τους 
εκπαιδευόμενους είναι πολύ περισσότερες από ότι σε ένα παραδοσιακό 
μάθημα (de Jong T., van Joolingen,W. R., 1998, Perkins D., 1999). 

 Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός οδηγεί σε ομαδική θεώρηση (group 
think).  

 Είναι δύσκολη η πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων.  
 Υπάρχει η προϋπόθεση της προαπαιτούμενης γνώσης 
 Δεν προσεγγίζονται όλα τα θέματα με την ίδια ευκολία. 
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Σχήμα ΙΙ.3-1: Εποικοδομητισμός (mind map) 

Πηγή: http://www.uib.no/People/sinia/CSCL/HMM_Constructivism.htm 
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3. Θεωρίες Μάθησης 
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.3-2 
 
Οι εκπαιδευόμενοι ανακαλούν τις θεωρίες που ακολουθούν την 
προσέγγιση του εποικοδομητισμού (constructivism) και τους 
κύριους εκφραστές τους. 

1. Κοινωνικός εποικοδομητισμός (social constructivism) 
(Dewey) 

2. Πλαίσια στήριξης (scaffolding) (Vygotsky) 
3. Στάδια ανάπτυξης (stages of development) (Piaget) 
4. Ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) (Bruner) 
5. Μικρόκοσμοι (microworlds) (Papert) 
6. Αδρανής γνώση (inert knowledge), εγκαθιδρυμένη ή 

εμπλαισιωμένη νόηση ή γνώση (situated cognition) και 
συνεργατική μάθηση (collaborative learning) 

7. Πολλαπλή νοημοσύνη (multiple intelligence) (Gardner) 
 

 
 

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και σε κάθε ομάδα 
ανατίθεται: 

 Να συλλέξει /μελετήσει υλικό για μία συγκεκριμένη θεωρία μάθησης.  
 Να αναπτύξει μία 15 λεπτών παρουσίαση σχεδίου μαθήματος σχετικά με 
τη θεωρία μάθησης που μελέτησε και τα χαρακτηριστικά της. 

 
 
3.1. Κοινωνικός Εποικοδομητισμός ή Κονστρουκτιβισμός (Social 
Constructivism)  
 
«Κάθε άτομο έχει αναπτυχθεί και πρέπει πάντα να αναπτύσσεται μέσα σ’ ένα κοινωνικό 
πλαίσιο. Οι αντιδράσεις του γίνονται ευφυείς ή αποκτούν νόημα, επειδή απλώς ζει και 
δρα μέσα σ’ ένα πλαίσιο αποδεκτών μηνυμάτων και αξιών. Μέσω του κοινωνικού 
διαλόγου, μέσω της συμμετοχής του σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν νοήματα, 
σταδιακά αποκτά ένα δικό του νου......» (Dewey, J., 1916) 
 

Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός (social constructivism), όπως 
προαναφέρθηκε, δίνει έμφαση στην κουλτούρα και στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο εμφανίζεται η γνώση, προκειμένου να συντελεστεί η δόμησή της από 
το άτομο αλλά και η κατανόησή της (Derry S.J., 1999, McMahon M., 1997). 
Αυτή η οπτική συνδέεται άμεσα με σύγχρονες αναπτυξιακές θεωρίες 
(developmental theories), όπως του Vygotsky και του Bruner, αλλά και με 
την κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura (Shunk, 2000). Επίσης, βασίζεται 
σε συγκεκριμένες υποθέσεις για την πραγματικότητα, τη γνώση και τη μάθηση. 
Για να γίνει αντιληπτή η διδακτική θεωρία που αναδύεται από μια τέτοια 
θεώρηση, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι παρακάτω υποθέσεις. 

Η πραγματικότητα: Οι κοινωνικοί εποικοδομιστές θεωρούν ότι η 
πραγματικότητα κατασκευάζεται μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα 
μέλη μιας κοινωνίας εφευρίσκουν μαζί τις ιδιότητες του κόσμου μέσα στον 
οποίο ζουν (Kukla A., 2000). Επίσης, η πραγματικότητα δεν μπορεί να 
ανακαλυφθεί αφού δεν υπάρχει πριν από την εφεύρεσή της από τα μέλη της 
κοινότητας.  

Η γνώση: Για τη θεωρία αυτή, η γνώση είναι επίσης ένα ανθρώπινο 
προϊόν, αφού κατασκευάζεται κοινωνικά και πολιτιστικά (Ernest P., 1999, 
Gredler M.E., 1997, Prawat R. S., Floden R.E., 1994). Τα άτομα δημιουργούν 
τις κατανοήσεις τους μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με τους άλλους αλλά 
και με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 
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Η μάθηση: είναι κοινωνική διαδικασία. Δεν πραγματοποιείται μόνο μέσα 
από ένα άτομο, ούτε είναι μια παθητική ανάπτυξη συμπεριφορών που 
διαμορφώνονται από τις εξωτερικές ενισχύσεις, αντίθετα προκύπτει μέσα από 
την ενασχόληση του ατόμου με τις κοινωνικές δραστηριότητες (McMahon Μ., 
1997). 

Μερικοί συζητούν για δύο πτυχές του κοινωνικού πλαισίου που έχουν 
επιπτώσεις, κατά ένα μεγάλο μέρος, στη φύση και στην έκταση της μάθησης 
(Gredler M.E., 1997). Αναφέρονται στις ιστορικές εξελίξεις που κληρονομεί ο 
εκπαιδευόμενος ως μέλος του πολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο είναι 
ενταγμένος. Αυτό συνεπάγεται συστήματα συμβόλων όπως η γλώσσα, η λογική 
και τα μαθηματικά συστήματα τα οποία μαθαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του αλλά και τα οποία υπαγορεύουν «πώς και τι μαθαίνει». Επίσης, σημαντική 
είναι η φύση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του ατόμου με τα έμπειρα μέλη 
της κοινότητας που ανήκει. Χωρίς την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους πιο 
έμπειρους, είναι αδύνατο να αποκτηθεί η κοινωνική σημασία των συμβόλων και 
να μάθει κανείς πώς να τα χρησιμοποιεί.  

Η μάθηση μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (social 
constructivism) θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τους εξής τρόπους (Gredler 
M.E., 1997): 

 Με τη χρήση γνωστικών εργαλείων (cognitive tools): εργαλείων που 
στοχεύουν στη μάθηση γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών. Οι 
εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες μάθησης που 
περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση γνωστικών εργαλείων (cognitive 
tools)(Gredler M.E., 1997, Prawat R. S., Floden R.E., 1994). Στην 
περίπτωση αυτή, όλοι μαζί αποκτούν την κατανόηση της νέας έννοιας. 

 Στηριζόμενη σε «βασικές έννοιες/ σημαντικές ιδέες» (idea-based): 
αναφερόμαστε στις βασικές έννοιες των διαφόρων επιστημών (π.χ. στις 
σχέσεις μέρους-όλου στα μαθηματικά, στη φωτοσύνθεση, κ.λπ.), 
(Gredler M.E., 1997, Prawat R. S., Floden R.E., 1994). Αυτές οι «μεγάλες 
ιδέες» γίνονται σημαντικά θεμέλια για την οικοδόμηση της νέας γνώσης 
(Gredler M.E., 1997). 

 Μέσα από την αναδυόμενη προσέγγιση (emergent approach): εδώ 
βεβαιώνεται ότι η εφαρμογή του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (social 
constructivism) στην τάξη πρέπει να προκύπτει σύμφωνα με τις ανάγκες 
που εμφανίζονται (Gredler M.E., 1997). Οι υπερασπιστές του 
υποστηρίζουν ότι η γνώση και η κατανόηση του κόσμου μπορούν να 
ερμηνευτούν στην τάξη από το άτομο αλλά και από τη συλλογική άποψη 
της τάξης (Cobb P., 1995; Gredler M.E., 1997).  

 Μέσα από εμπλαισιωμένες γνωστικές προσεγγίσεις (situated 
cognitive perspectives): δίνεται έμφαση στη σχέση μεταξύ των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους. Οι άνθρωποι είναι ένα μέρος του 
περιβάλλοντος στο οποίο ζουν (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
σχέσεων) και το περιβάλλον με τη σειρά του χαρακτηρίζεται από το άτομο 
(Bredo Ε., 1994, Gredler Μ.Ε., 1997). Όταν το μυαλό λειτουργεί, το 
άτομο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Επομένως, εάν το περιβάλλον και 
οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας αλλάζουν, οι στόχοι 
του κάθε ατόμου αλλάζουν επίσης (Bredo Ε., 1994, Gredler Μ.Ε., 1997). 
Επομένως, η μάθηση δε μπορεί να προκύψει όταν το άτομο απομονώνεται 
από το περιβάλλον.  
Τα διδακτικά μοντέλα που βασίζονται στον κοινωνικό εποικοδομητισμό 

(social constructivism), τονίζουν την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευόμενων και γενικότερα μεταξύ των συμμετεχόντων της κοινωνίας 
στην οποία ανήκουν (Lave J., Wenger, E., 1991, McMahon Μ., 1997). Οι Lave 
και Wenger (1991) βεβαιώνουν ότι η γνώση είναι τοποθετημένη στις σχέσεις 
μεταξύ των συμμετεχόντων, της πρακτικής τους, της κοινωνικής οργάνωσης 
και των κοινοτήτων πρακτικής (Lave J., Wenger, E., 1991, McMahon Μ., 
1997). Δηλαδή, οι κοινωνικές κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις 
περιλαμβάνουν:  

 την αμοιβαία διδασκαλία,  
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 τη συνεργασία,  
 τις γνωστικές μαθητείες (cognitive apprenticeships),  
 τη διδασκαλία που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων,  
 άλλες μεθόδους που τονίζουν τη «μάθηση με άλλους» (Shunk, 2000).  

 
3.2. Πλαίσια Στήριξης (Scaffolding) (Vygotsky) 
 

Οι βασικές αρχές της κοινωνικοπολιτιστικής 
προσέγγισης του L. Vygotsky: 

 Η ανάπτυξη της νόησης είναι κοινωνικά 
καθορισμένη (υιοθετεί μια εξελικτική, αναπτυξιακή 
ανάλυση). 

 Οι ανώτερες λειτουργίες της νόησης έχουν 
κοινωνική προέλευση. 

 Σημαντικό κλειδί για την κατανόηση των δια-
ψυχολογικών και ενδο-ψυχολογικών διεργασιών 
είναι οι μεταφορικές έννοιες «εργαλεία» και 

«σήματα» τα οποία διαμεσολαβούν για το μετασχηματισμό της γνωστικής 
ανάπτυξης του ατόμου. 

 
Τα στάδια της εξελικτικής πορείας του αναπτυσσόμενου ατόμου, 

σύμφωνα με τον Vygotsky είναι τα εξής: 
 Της πρωτόγονης, χωρίς αυτοέλεγχο αντίδρασης του βρέφους στα 
ερεθίσματα  

 Της χρήσης εξωτερικών διαμεσολαβητικών σημάτων 
 Της ικανότητας του παιδιού να ρυθμίζει από μόνο του την ίδια την 
συμπεριφορά με το να οργανώνει ενεργά το πεδίο των ερεθισμάτων 

 Το στάδιο της εσωτερίκευσης, μέσα από το οποίο το άτομο αυτονομείται.  
 
Η θεωρία του Vygotsky τονίζει το θεμελιώδη ρόλο της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στην ανάπτυξη της γνώσης (Vygotsky L.S., 1978, Wertsch 
J.V., 1991). Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας αναλύονται οι δυο 
κύριες αρχές της:  

 ο «έμπειρος άλλος» και  
 «η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (Zone of Proximal Development, 
ZPD).  
Ο «έμπειρος άλλος» αναφέρεται σε κάποιον που έχει μια καλύτερη 

κατανόηση ή ένα πιο υψηλό επίπεδο δυνατοτήτων από έναν νέο 
εκπαιδευόμενο. Αυτός μπορεί να είναι ο δάσκαλος ή ένας μεγαλύτερος 
μαθητής ή ακόμα κι ένας συμμαθητής του. Στην πραγματικότητα, ο «έμπειρος 
άλλος» μπορεί να μην είναι πρόσωπο.  

Για παράδειγμα, μερικές επιχειρήσεις, για να υποστηρίξουν τους 
υπαλλήλους στη διαδικασία μάθησής τους, χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά 
συστήματα υποστήριξης. Οι ηλεκτρονικοί δάσκαλοι (electronic tutor) έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνουν και να καθοδηγήσουν τους 
εκπαιδευόμενους μέσω της διαδικασίας μάθησης. Αρκεί να έχουν 
προγραμματιστεί με περισσότερη γνώση για το θέμα το οποίο μαθαίνει ο 
εκπαιδευόμενος. Η έννοια του «έμπειρου άλλου» συσχετίζεται άμεσα με τη 
δεύτερη σημαντική αρχή της θεωρίας, «τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης». 

Οι δύο αυτές έννοιες αποτελούν τη βάση «πλαισίου στήριξης» 
(scaffolding) που είναι βασικό στοιχείο του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας 
(cognitive apprenticeship).  

Ο Vygotsky (1978) καθορίζει την έννοια της «ζώνης της επικείμενης 
ανάπτυξης» (Zone of Proximal Development, ZPD) ως την απόσταση μεταξύ 
του κατεχόμενου επιπέδου ανάπτυξης σε μια γνωστική περιοχή και του 
επιπέδου εκείνου στο οποίο το άτομο είναι εν δυνάμει σε θέση να αναπτύξει. 
Κάθε εκπαιδευόμενος έχει ένα πυρήνα γνώσεων και γύρω από αυτόν 
τοποθετείται η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης». 
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Σχήμα ΙΙ.3-2: Πυρήνες Γνώσης και Ζώνες της Επικείμενης Ανάπτυξης. 

Πηγή: Κόμης Β., 2004 
 

Ο όρος «πλαίσια στήριξης» (scaffolding) 
προέρχεται από έρευνες των Wood, 
Bruner και Ross (1976). Αναπτύχθηκε 
ως μεταφορά, για να περιγραφεί το είδος 
της βοήθειας που προσφέρεται από το 
εκπαιδευτή ή έναν συνομήλικο για να 
υποστηριχθεί η μάθηση. Ο εκπαιδευτής 
προσφέρει βοήθεια μέχρι να επιτευχθεί ο 
στόχος. Όταν ο εκπαιδευόμενος παίρνει 
την ευθύνη για την απόκτηση της 
επιδιωκόμενης γνώσης, ο εκπαιδευτής 

αρχίζει τη βαθμιαία αφαίρεση των «πλαισίων στήριξης» (scaffolding) και 
αφήνει τον εκπαιδευόμενο να δουλέψει στηριζόμενος όλο και περισσότερο στις 
δυνάμεις του. Τα πλαίσια στήριξης (scaffolding) είναι πραγματικά μια γέφυρα 
που χτίζεται ανάμεσα σε αυτά που οι εκπαιδευόμενοι ξέρουν και σ’ αυτά που 
πρόκειται να μάθουν.  

Με πολλούς τρόπους μπορούμε να πετύχουμε τη δημιουργία του πλαισίου 
στήριξης (scaffolding) κατά τη διαδικασία της μάθησης όπως κομματιάζοντας 
τον επιδιωκόμενο στόχο σε επιμέρους, χρησιμοποιώντας: 

 το «think aloud»,  
 την ομαδική εργασία και το διάλογο,  
 τις ερωτήσεις,  
 την προπόνηση (coaching),  
 τα υποδείγματα (cue cards) ή  
 τη μοντελοποίηση (modelling).  
Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky εφαρμόζεται σε 

συνεργατικά μαθησιακά πληροφοριακά περιβάλλοντα. Η συνεργατική μάθηση 
βασίζεται στην αλληλεπίδραση του εκπαιδευομένου με το μαθησιακό στόχο και 
τα διαθέσιμα εργαλεία. Ο Vygotsky υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου ως 
όργανο με το οποίο τα άτομα συλλογικά ή ατομικά μπορούν να 
διαπραγματευτούν τους εννοιολογικούς μετασχηματισμούς. 

Σύμφωνα με τον Vygotsky (1896-1934): 
 Πρέπει να γίνεται εστίαση στην κοινωνική πτυχή της γνώσης 
(αντιπαραβάλλεται συχνά με τον Piaget).  

 Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αποτελούν αρχική πηγή γνώσης και 
συμπεριφοράς. 

 Η μάθηση βελτιστοποιείται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις και τη 
συνεργασία με τους πιο ικανούς εκπαιδευόμενους.  

 Επαυξητική μάθηση (incremental learning) η οποία επιτυγχάνεται μέσω 
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τους πιο ικανούς που 
μπορεί να είναι οι γονείς/ οι δάσκαλοι/ οι συμμαθητές αναφέρεται ως 
«ζώνη της επόμενης ανάπτυξης» (proximal development). 

Ο Vygotsky προσδιορίζει τη «ζώνη 
της επικείμενης ανάπτυξης» σε 
τρία επίπεδα: 

 Στο ατομικό επίπεδο. 
 Στο επίπεδο του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος του 
συγκεκριμένου ατόμου. 

 Στο ευρύτερο κοινωνικό 
επίπεδο. 
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3.3. Στάδια Ανάπτυξης (Stages of Development) (Piaget) 
 

Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες μάθησης, η μάθηση 
αναφέρεται στις γνωστικές δομές και τις εσωτερικές 
διαδικασίες του ατόμου. Η μάθηση πραγματώνεται 
μέσω του σχεδιασμού γνωστικών μαθησιακών 
στρατηγικών. Πολλές από τις προσεγγίσεις αυτές 
στηρίζονται στο φιλοσοφικό πλαίσιο της θεωρίας του 
Dewey (1859-1952) όπου η μάθηση εκτιμάται ως μια 
ενεργητική διαδικασία, με εστίαση στον «ενεργητικό 
μαθητή», ο οποίος χρησιμοποιεί τις αισθήσεις για να 
κατασκευάσει έννοιες. Στα πλαίσια αυτά η εκπαιδευτική 
διαδικασία μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα για τον 
εκπαιδευόμενο σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 
μάθησης. 
 

Ο Jean Piaget (1896-1980) τόνισε τη σπουδαιότητα της ενεργητικής και 
άμεσης επαφής με πρόσωπα, γεγονότα, αντικείμενα και φαινόμενα στη 
γνωστική ανάπτυξη. Η μάθηση πραγματοποιείται μέσω της προσαρμογής κατά 
την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. 

Η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία, είναι αποτέλεσμα της 
προσαρμογής του ατόμου στο περιβάλλον και πραγματώνεται μέσω δύο 
βασικών λειτουργιών: την αφομοίωση και τη συμμόρφωση. Συνεπώς η 
εμπειρία και η επίλυση προβλημάτων είναι βασικοί παράγοντες της αφομοίωση 
και της συμμόρφωσης των πληροφοριακών ερεθισμάτων, ώστε να επέλθει η 
προσαρμογή της πληροφορίας που λαμβάνει ο εκπαιδευόμενος στις 
υπάρχουσες γνωστικές του δομές. Ο τρόπος που παρουσιάζεται η πληροφορία 
είναι επίσης σημαντικός. 

 
Η μάθηση είναι ολική, αυθεντική και πραγματική. Η γνώση 

κατασκευάζεται με την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το περιβάλλον. 
 

  Ο Piaget ασχολήθηκε με την ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού και 
του εφήβου, την οποία περιέγραψε ως μια εξελικτική διαδικασία, η οποία 
διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια. Κάθε στάδιο 
χαρακτηρίζεται από ορισμένες δυνατότητες διανοητικής λειτουργίας, οι οποίες 
συνήθως εξαρτώνται από την ηλικία του παιδιού και από τις εμπειρίες που είχε 
την ευκαιρία να αποκτήσει μέσα στο περιβάλλον του. Οι δυνατότητες αυτές 
καθορίζουν το τι και με ποιο τρόπο μπορεί να μάθει σε κάθε φάση της ζωής του 
το αναπτυσσόμενο άτομο. Σε κάθε στάδιο είναι δυνατόν να επιτευχθούν 
ορισμένες νοητικές διεργασίες και να αναπτυχθούν γνωστικές ικανότητες που 
δεν υπήρχαν προηγουμένως. 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ =  
ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ + ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Αφομοίωση: ενσωμάτωση των ερεθισμάτων στα υπάρχοντα γνωστικά 
σχήματα. 
Συμμόρφωση: τροποποίηση των υπαρχόντων γνωστικών σχημάτων, ώστε 
να ενσωματωθούν τα νέα ερεθίσματα στις υπάρχουσες γνωστικές δομές του 
ατόμου. 
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Κατά τον Piaget υπάρχουν τέσσερις 
περίοδοι ή στάδια γνωστικής 
ανάπτυξης του ατόμου: 
  
1. Το αισθησιοκινητικό στάδιο 
(γέννηση- 2 ετών): 
Το παιδί αναπτύσσει τα αρχικά 
γνωστικά σχήματα κυρίως μέσω των 
αισθητηριακών και κινητικών 
δραστηριοτήτων του 
 
2. Το προσυλλογιστικό στάδιο (2 – 
7 ετών): 
Το παιδί βαθμιαία αποκτά την 
ικανότητα να διατηρεί τα φυσικά 
μεγέθη και να αποκεντρώνει την 
αντίληψη, αλλά δεν έχει την 

ικανότητα των νοητικών λειτουργιών και της νοητικής αντιστρεψιμότητας 
 

3. Το στάδιο συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών (7 -11 ετών): 
Το παιδί έχει την ικανότητα των νοητικών λειτουργιών, αλλά λύνει τα 
προβλήματα με τη γενίκευση συγκεκριμένων ενεργειών που απορρέουν από τις 
προηγούμενες εμπειρίες του. 
 
4. Το στάδιο τυπικών λογικών πράξεων ή αφαιρετικής σκέψης (11 -15 
ετών): 
Ο έφηβος κατέχει την κατεξοχήν ανθρώπινη σκέψη, δηλαδή, την αφαιρετική 
σκέψη. Διατυπώνει υποθέσεις, αναπτύσσει κριτική ικανότητα και επιλύει με 
συστηματικό τρόπο προβλήματα. 
 
3.4. Ανακαλυπτική Θεωρία Μάθησης (Discovery Learning) 
(Bruner) 

 
Ο Jerome Bruner, καθηγητής ψυχολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του Harvard, ανέπτυξε, το 1966, την 
ανακαλυπτική θεωρία μάθησης (discovery learning), 
σύμφωνα με την οποία, σε κάθε μαθησιακή διαδικασία, το 
άτομο πρέπει να οδηγείται από την ανακάλυψη των 
εννοιών, μέσω πειραματισμού και πρακτικής, στο 
μετασχηματισμό και την αξιολόγηση/ εκτίμηση/ έλεγχο των 
γνώσεων.  

 
Ο Bruner υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική ύλη, 

αλλά και γενικότερα το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει 
να οργανώνονται σε σπειροειδή διάταξη (spiral 
organization), όπου το περιεχόμενο εξελίσσεται από το 
γενικό στη εξειδίκευση. Στο σπειροειδές αναλυτικό 
πρόγραμμα, οι έννοιες εισάγονται από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, 
προσαρμοσμένες στο διανοητικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων και 
επαναλαμβάνονται σε μεγαλύτερες τάξεις, σε ανώτερο κάθε φορά επίπεδο, 
εμπλουτισμένες με νέα στοιχεία. 

 
Σε αυτή τη θεωρία μάθησης ο εκπαιδευτής πρέπει να δημιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι, να διευκολύνει 
τη μάθηση, να εμψυχώνει τον εκπαιδευόμενο και να συντονίζει τη διαδικασία 
της μάθησης.  

 

Η μάθηση είναι 
μια ανακαλυπτική 
διαδικασία. 

 
ΣΤΑΔΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
1. Αισθησιοκινητικό στάδιο 

(sensorimotor stage): αισθήσεις/ 
αντανακλαστικές κινήσεις. 

2. Στάδιο της προσυλλογιστικής 
σκέψης (pre-operational stage): 
γλώσσα/ σύμβολα. 

3. Στάδιο των συγκεκριμένων 
πράξεων (concrete operational 
stage):αφηρημένες έννοιες μέσω 
συγκεκριμένων εργαλείων. 

4. Στάδιο των τυπικών λογικών 
πράξεων (formal operational 
stage): χρήση αφηρημένης 
σκέψης. 
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Σύμφωνα με τον Bruner (1960) η μάθηση ακολουθεί ένα ανακαλυπτικό 
πλαίσιο, ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να δομηθούν με αποτελεσματικό 
τρόπο:  

1. Πραξιακά (enactive) 
2. Εικονιστικά (iconic) 
3. Συμβολικά (symbolic) 
Πιο συγκεκριμένα, οι πραξιακές αναπαραστάσεις (enactive 

representations) συνδέονται με την εκτέλεση δράσεων/ κινητικών ενεργειών 
και παρατηρούνται σε πολύ μικρές ηλικίες. Αυτή η μορφή αναπαράστασης 
αποτελεί τρόπο μάθησης με μίμηση και χρησιμοποιείται σε σύνθετες δεξιότητες. 
Όπως για παράδειγμα, η εκμάθηση του τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. 

Οι εικονικές αναπαραστάσεις (iconic representations) αντιστοιχούν σε 
δομές χώρου και είναι ανεξάρτητες της δράσης. Αποτελούν εσωτερικές 
πνευματικές εικόνες που σχηματίζονται στο μυαλό του εκπαιδευόμενου. 
Σημαντική επίδραση διαδραματίζουν στη μάθηση οι εικόνες, γι’ αυτό μεγάλο 
ρόλο έχουν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (π.χ. η παρακολούθηση μιας ταινίας 
σε συνδυασμό με την παρουσίαση ενός θέματος/ εισήγησης).  

Οι συμβολικές αναπαραστάσεις (symbolic representations) 
αναφέρονται στην αναπαράσταση της εξωτερικής πραγματικότητας με σύμβολα 
ή συστήματα αφηρημένων συμβόλων, με δυνατότητα διαφόρων συσχετισμών 
και διατύπωσης θεωριών. Παράδειγμα συμβολικής αναπαράστασης αποτελεί ο 
γραπτός και ο προφορικός λόγος. (Κολιάδης Ε., 1997)  

Ο Bruner υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα της ανακαλυπτικής 
μάθησης οφείλεται: 

1. στη στάση και ετοιμότητα για μάθηση, 
2. στα κίνητρα μάθησης, 
3. στη δομή και τα χαρακτηριστικά της γνώσης και 
4. στο γενικότερο επίπεδο γνωστικής 

ανάπτυξης. 
Παράδειγμα εφαρμογής της 

ανακαλυπτικής μάθησης είναι τα 
αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα 
μάθησης (interactive learning 
environments), στα οποία ο χρήστης 
μπορεί να ελέγχει την ανάκτηση, την 
επεξεργασία και την εμφάνιση της 
πληροφορίας (Πολίτης Π., 1994). Στα 
συστήματα αυτά, η ροή της πληροφορίας 
μεταφέρεται από το χρήστη στο 
πληροφορικό σύστημα και αντίστροφα, 
δίνοντας την αίσθηση ότι διενεργείται 
μεταξύ τους ένας διάλογος. Το σύστημα 
απαντάει στο χρήστη αμέσως, παρέχοντας 
ανατροφοδότηση (feedback). Ο χρήστης, 
ανάλογα με τα μηνύματα που λαμβάνει, 
καθορίζει και τη συμπεριφορά του 
απέναντι στο σύστημα, έχοντας τη 
δυνατότητα να τροποποιήσει τις ενέργειές 
του και να ανακαλύψει τη γνώση. 

Όμοια, σε ένα σύστημα προσομοίωσης ο εκπαιδευόμενος καλείται να 
επιλύσει προβλήματα της καθημερινής του ζωής. Παράλληλα, έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει ορισμένες μεταβλητές του εξεταζόμενου φαινομένου, 
μπορεί να εξελιχθεί και δεν περιορίζεται στο να απαντάει σε ερωτήσεις που 
έχουν προβλεφθεί από τους δημιουργούς του λογισμικού. Αντίθετα, µε βάση 
τις παρατηρήσεις που κάνει πάνω στα αποτελέσματα των ενεργειών του, είναι 
δυνατόν να ανακαλύψει το μοντέλο το οποίο προσομοιώνει το λογισμικό ή τις 
βασικές παραμέτρους που το συνθέτουν και να εφαρμόσει αυτά που έχει ήδη 
μάθει.  
 

Αρχές Μάθησης: 
 Σπειροειδή διάταξη της ύλης 
(spiral organization), όπου το 
περιεχόμενο εξελίσσεται από το 
γενικό στη εξειδίκευση.  

 Προδιάθεση για μάθηση: γι’ 
αυτό πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι εμπειρίες και το 
πλαίσιο που θα κάνει τον 
εκπαιδευόμενο πρόθυμο να 
μάθει (readiness). 

 Η μάθηση μπορεί να ακολουθεί 
ένα ανακαλυπτικό πλαίσιο, ώστε 
οι πληροφορίες να μπορούν να 
δομηθούν με αποτελεσματικό 
τρόπο:  
1. Πραξιακά (enactive) 
2. Εικονιστικά (iconic) 
3. Συμβολικά (symbolic) 
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3.5. Μικρόκοσμοι (Microworlds) (Papert) 
 

Ο Seymour Papert (1980) τονίζει ότι 
η μάθηση είναι μια ενεργητική 
διαδικασία και η αποτελεσματικότητά 
της συνδέεται με τον πειραματισμό και 
την κατασκευή της γνώσης, η οποία 
έχει νόημα για τον εκπαιδευόμενο, 
όπως είναι για παράδειγμα οι 
μικρόκοσμοι.  
 

 
Ένας «μικρόκοσμος» (microwords) αποτελείται από ένα σύνολο από 

αντικείμενα (συγκεκριμένα και αφηρημένα) και σχέσεις, όπως επίσης από 
στοιχειώδεις λειτουργίες που έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν στα 

αντικείμενα, να τροποποιήσουν τις σχέσεις τους και να 
δημιουργήσουν νέα αντικείμενα (Laborde J., Strasser R., 
1990).  

 
Ένας «μικρόκοσμος» (microword), ως εφαρμογή, είναι ένα 
ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο 
εκπαιδευόμενος μπορεί να εξερευνήσει ένα χώρο, 
χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού (Κόμης Β., 
2004) Ο Papert (1984) αναφέρει ότι το περιβάλλον αυτό 

είναι αυστηρά περιορισμένο, πλήρως ορισμένο αλλά και πλούσιο. Οι 
μικρόκοσμοι (microwords) αποτελούν χώρους για εξερεύνηση και είναι 
σχεδιασμένοι ώστε να είναι πλούσιοι σε ανακαλύψεις, με την έννοια ότι μικρά 
τμήματα γνώσης έχουν σκορπιστεί μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο τα οποία ο 
εκπαιδευόμενος μπορεί να τα εντοπίσει. 

Μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του μικρόκοσμου, που είναι ένα 
μικρό κομμάτι της πραγματικότητας, ο χρήστης έχει μεγάλη δυνατότητα 
επιλογών, εξερεύνησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος σε αντίθεση με 
περιβάλλοντα που ουσιαστικά καθοδηγούν από μόνα τους το χρήστη. Ο 
εκπαιδευόμενος μπορεί να εξετάσει διαφορετικές υποθέσεις και να διερευνήσει 
την ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων επίλυσης ενός προβλήματος. Διαφέρει από 
την προσομοίωση, γιατί ο εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται να σκεφτεί σαν να 
βρίσκεται στην καθημερινή του ζωή και όχι στην προσομοίωση μιας φυσικής 
κατάστασης. (Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ., Πιντέλας Π., 2003) 

Βασικό παράδειγμα προγραμματιστικού μικρόκοσμου (microword), είναι το 
περιβάλλον της γλώσσας Logo. Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO 
σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, για εκπαιδευτικούς κυρίως 
σκοπούς, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), από ομάδα 
ερευνητών στην Τεχνητή Νοημοσύνη με επικεφαλής τον Seymour Papert. Το 
όνομά της οφείλεται στην ελληνική λέξη «λόγος» (λογικό).  

Η Logo θεωρείται σημαντικό μέσο για τη δημιουργία δυναμικών 
περιβαλλόντων, τα οποία να δίνουν την ευκαιρία εξερεύνησης ιδεών σε 
διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικούς τρόπους συμβολισμού. Τα 
χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν και την καταξιώνουν ως γλώσσα με 
παιδαγωγικές προδιαγραφές είναι: 

1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελκυστικές και πλούσιες σε παιδαγωγική 
αξία εφαρμογές σε ποικίλα γνωστικά πεδία 

2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από χρήστες που δεν έχουν γνώσεις 
προγραμματισμού. 

3. Η εξοικείωση με τη Logo δημιουργεί ένα στέρεο υπόβαθρο 
πληροφορικής παιδείας σε ευρύ φάσμα εννοιών και τεχνικών (όπως για 
παράδειγμα η ανάπτυξη και δόμηση προγράμματος) 

4. Είναι μια γλώσσα μέσα από την οποία ο εκπαιδευόμενος με απλές 
έννοιες/ διαδικασίες μπορεί να δομήσει άλλες πιο σύνθετες με τρόπο 
επαγωγικό, έτσι όπως δομείται η ανθρώπινη νόηση. Το χαρακτηριστικό 

Η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα της 
δόμησης και της 
αναδόμησης της 
γνώσης από τον 
ίδιο τον 
εκπαιδευόμενο. 

Βασική 
αρχή: 
Η γνώση του 
κόσμου 
οικοδομείται 
από το 
άτομο. 
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αυτό την καθιστά ένα δυνατό εργαλείο έκφρασης ιδεών που ευνοεί την 
κατασκευή της γνώσης. 

5. Είναι διαδικαστική γλώσσα και κάθε διαδικασία είναι μια αυτοτελής 
αλληλεπιδραστική οντότητα. Η διαδικαστική φύση της LOGO επιτρέπει 
στους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν μια εργασία σε υποεργασίες, που 
η κάθε μια μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από ξεχωριστές διαδικασίες και 
μετά να οργανώσουν το πώς θα συνδυάσουν αυτές τις διαδικασίες, για 
να υλοποιήσουν την εργασία. 

6. Είναι φυσική (natural). Ο συμβολικός κώδικας της γλώσσας είναι σε 
μεγάλο βαθμό συνδεδεμένος με την καθομιλουμένη γλώσσα. Οι εντολές 
και οι διαδικασίες της LOGO είναι απλές και κατανοητές σαν τη φυσική 
γλώσσα. Η σύνταξη της γλώσσας είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο 
σύνταξης γνωστών συμβολικών χώρων, όπως τα μαθηματικά.  

7. Είναι άμεσα αλληλεπιδραστική, καθώς κάθε εντολή μπορεί να έχει 
άμεσα αποτελέσματα στην οθόνη, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη 
δυνατότητα ανατροφοδότησης στο χρήστη.  

8. Έχει ένα δυναμικό γραφικό περιβάλλον για τη μελέτη αναδρομικών 
μαθηματικών μοντέλων και την προσομοίωση φαινομένων. Η γεωμετρία 
της χελώνας αποτελεί βιωματικό εργαλείο διερεύνησης και προσέγγισης 
εννοιών ακόμη και σε μικρές ηλικίες. 

9. Η σπονδυλωτή δομή των προγραμμάτων της επιτρέπει τη συνεργασία 
ανάμεσα σε ομάδες εκπαιδευόμενων και τον καταμερισμό εργασίας για 
την εκπόνηση δραστηριοτήτων.  

 
Με τη χρήση της Logo, ο εκπαιδευόμενος αποκτά τον έλεγχο στη μάθηση. 

Όταν ο εκπαιδευτής αναθέτει μια εργασία, ο εκπιδευόμενος πρέπει να σκεφτεί 
ένα σύνολο από εντολές που θα κάνουν τη χελώνα να σχεδιάσει το σχήμα. 
Στην προσπάθεια αυτή ο εκπαιδευόμενος δοκιμάζει, εντοπίζει τα λάθη που 
κάνει και τα διορθώνει για να μπορέσει να συνεχίσει.  

Ο Papert (1980) αναφέρει ότι η Logo βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να 
αναπτύξουν τη γενική σκέψη τους και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 
Επιπρόσθετα τους βοηθάει να κατανοήσουν έννοιες όπως η μεταβλητή και η 
αναδρομή. Η Logo μπορεί να κατανοηθεί σύμφωνα με μια στρατηγική 
αυτοεξερεύνησης, δηλαδή με έναν αυθόρμητο και φυσικό τρόπο ανάλογο με το 
πώς ένα μικρό παιδί μαθαίνει να μιλάει. Αυτό ο Papert το ονομάζει «μάθηση 
χωρίς διδασκαλία» ή «μάθηση χωρίς πρόγραμμα σπουδών». 

Υπάρχουν γνωστικές ικανότητες τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
αποκτήσουν καθώς μαθαίνουν να προγραμματίζουν. Ανάμεσα στις πιο 
σημαντικές ικανότητες οι οποίες αναφέρθηκαν από τους Feurzeig, Horwitz 
και Nickerson είναι:  

1. η ικανότητα να εκφράζουν τις σκέψεις τους με ορθότητα και ακρίβεια  
2. η κατανόηση των μεθόδων επίλυσης ενός προβλήματος  
3. η ικανότητα εξερεύνησης και διόρθωσης των λαθών κατά τη 

διαδικασία κατά την επίλυσης του προβλήματος 
4. η μεταγνώση, όπως η αντίληψη του ότι για τα περισσότερα 

προβλήματα υπάρχουν πολλοί τρόποι επίλυσής τους. 
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3.6. Αδρανής Γνώση (Inert Knowledge), Εγκαθιδρυμένης ή 
Εμπλαισιωμένης Νόησης ή Γνώσης (Situated Cognition) και 
Συνεργατική Μάθηση (Collaborative Learning) 
 

Η αδρανής γνώση (inert knowledge) σχετίζεται με τη γνώση 
(πληροφορίες) που μπορεί ο εκπαιδευόμενος να εκφράσει, αλλά δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ζωή (Jarz E.M., Kainz G.A., Walpoth G., 
1997).  

Όταν για παράδειγμα ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει στατιστική και γνωρίζει 
νέους τύπους χωρίς να γίνεται διασύνδεση της νέας γνώσης μέσω 
παραδειγμάτων, τότε οδηγείται στην αδρανή γνώση. Συχνά στην σχολική 
αίθουσα, οι μαθητές ξεχνάνε ό,τι έγραψαν σε ένα διαγώνισμα, αμέσως μετά το 
τέλος του. Ουσιαστικά η γνώση δεν είναι ακριβώς ξεχασμένη, απλά ο μαθητής 
δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει έξω από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις του 
διαγωνίσματός του. 

  
Σύμφωνα με τη Jean Lave, η οποία ανέπτυξε τη θεωρία 
της Εγκαθιδρυμένης ή Εμπλαισιωμένης Νόησης ή 
Γνώσης (Situated Cognition), η μάθηση είναι συνάρτηση 
της δραστηριότητας, του περιβάλλοντος και της 
κουλτούρας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις μαθησιακές 
δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα σε μία τάξη, και οι 
οποίες αφορούν γνώση αφηρημένη και εκτός κάποιου 
συγκεκριμένου πλαισίου.  
 
Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι της θεωρίας αυτής. Σύμφωνα με τους Lave και Wegner (1991), oι 
εκπαιδευόμενοι ουσιαστικά γίνονται μέλη διαφόρων κοινοτήτων πρακτικής 
(communities of practice), οι οποίες ενστερνίζονται συγκεκριμένα πιστεύω και 
αντιλήψεις, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες συμπεριφορές. Κάθε 
μέλος της κοινότητας μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ρόλους και να 
συνεργάζεται με άτομα διαφορετικής εμπειρίας. Τα μη 
έμπειρα μέλη της κοινότητας στην αρχή βρίσκονται 
στο περιθώριο της ομάδας. Καθώς τα νέα μέλη της 
κοινότητας αυτής μετακινούνται από την περιφέρειά 
της προς το κέντρο της, δραστηριοποιούνται 
περισσότερο, αφομοιώνουν την κουλτούρα της και 
τελικά λαμβάνουν το ρόλο ενός έμπειρου μέλους της 
(νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή/ legitimate 
peripheral participation).  

 
Σύμφωνα με τη θεωρία της εγκαθιδρυμένης νόησης (situated cognition) 

(communities of practice) η μάθηση συνήθως δεν είναι σκόπιμη, αλλά 
πραγματοποιείται χωρίς ο εκπαιδευόμενος να έχει ως στόχο να μάθει. Οι 
«κοινότητες πρακτικής» (communities of practice) βασίζονται στις παρακάτω 
υποθέσεις:  

 Η μάθηση είναι κυρίως κοινωνικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι 
οργανώνουν τη μάθησή τους ανάλογα με τις κοινότητες στις οποίες 
ανήκουν. Επομένως, τα σχολεία είναι ισχυρά μαθησιακά περιβάλλοντα 
για τους εκπαιδευόμενους των οποίων οι κοινότητες συμπίπτουν με 
εκείνες του σχολείου.  

 Η γνώση είναι ενσωματωμένη στη ζωή των κοινοτήτων οι οποίες 
μοιράζονται αξίες, πεποιθήσεις, και πρακτικές. Αυτές ονομάζονται 
κοινότητες πρακτικής. Η πραγματική γνώση είναι ενσωματωμένη στην 
πρακτική, στις κοινωνικές σχέσεις και την πείρα αυτών των 
κοινοτήτων.  

 Η διαδικασία της μάθησης και η ιδιότητα του μέλους ομάδας 
(membership) σε μια κοινότητα πρακτικής είναι αδιάσπαστες. Επειδή η 
μάθηση συνδυάζεται με την ιδιότητα του μέλους, επιτρέπει στο άτομο 

Η μάθηση είναι 
μια κοινωνική 
λειτουργία που 
πραγματοποιείται 
μέσω της 
επικοινωνίας και 
της 
αλληλεπίδρασης. 
έ
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να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου και να ρυθμίζει τη θέση του στην 
ομάδα. Με δεδομένο ότι αλλάζει η μάθησή μας, η ταυτότητά μας –και 
η σχέση μας με την ομάδα- αλλάζει. 

 Η γνώση είναι συνδεδεμένη με την πρακτική. Δεν υφίσταται η γνώση 
χωρίς την πράξη. Μέσω της πρακτικής μαθαίνουμε.  

 Η ενδυνάμωση (empowerment) ή η συνεισφορά στην κοινότητα 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μάθηση. Καταστάσεις στις οποίες 
συμμετέχουμε πραγματικά, και που έχουν συνέπειες για μας και την 
κοινότητά μας, δημιουργούν τα πιο ισχυρά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

 
 

Εγκαθιδρυμένης ή Εμπλαισιωμένης Νόησης ή Γνώσης  
(Situated Cognition)  

 
Αρχές 

 

 
Επεξεργασία 
της μάθησης 

 

 
Διδακτική 
προσέγγιση 

 

 
IT context 

 

 
1. Η γνώση πρέπει 
να παρουσιαστεί σε 
ένα αυθεντικό 
πλαίσιο 
 
2. Η μάθηση απαιτεί 
την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και 
τη συνεργασία. 
 
3. Η μάθηση είναι 
εμπλαισιωμένη 
(situated) και 
πραγματοποιείται με 
τη βοήθεια της 
νόμιμης 
περιφερειακής 
συμμετοχής 
(legitimate 
peripheral 
participation) εντός 
μιας κοινότητας 
πρακτικής 
(community of 
practice). 
 

 
 Παρέχει 
αυθεντική 
κατάσταση 
(authentic 
context). 
 

 Η μάθηση είναι 
μια πράξη 
συνεργασίας των 
μελών σε μια 
κοινότητα 
πρακτικής. 
 

 Η μάθηση είναι 
κυρίως κοινωνικό 
φαινόμενο. 
 

 Η γνώση είναι 
ενσωματωμένη 
στη ζωή των 
κοινοτήτων 
πρακτικής. 
 

 Η γνώση είναι 
αδιάσπαστη από 
την πρακτική.  
 

 Ενισχύει τον 
αναστοχασμό 
(reflection). 
 

 Η ενδυνάμωση 
(empowerment) 
ή η συνεισφορά 
στη κοινότητα 
δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για 
μάθηση. 

 

 
 Παρέχει 
αυθεντικές 
δραστηριότητες 
(authentic 
activities). 
 

 Δίνει πρόσβαση 
στις αποδόσεις 
εμπειρογνωμόνω
ν (expert 
performances) 
και στη 
διαμόρφωση των 
διεργασιών. 
 

 Παρέχει 
πολλαπλούς 
ρόλους και 
προοπτικές 
(multiple roles 
and 
perspectives). 
 

 Υποστηρίζει τη 
συνεργατική 
οικοδόμηση της 
γνώσης. 
 

 Παρέχει 
υποστήριξη και 
βοήθεια 
(coaching, 
scaffolding)  

 

 
 Αυθεντική 
κατάσταση 
(authentic 
context) 

 Αυθεντικές 
δραστηριότητες 
(authentic 
activities) 

 Αποδόσεις 
εμπειρογνωμόν
ων (expert 
performance) 

 Πολλαπλοί 
ρόλοι και 
προοπτικές 
(multiple roles 
and 
perspectives) 

 

 
Πίνακας ΙΙ.3-2: Αρχές, Επεξεργασία της Μάθησης, Διδακτική Προσέγγιση 

και IT context για τη Θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης 
 
Οι Brown, Collins και Duguid (1989), βασισμένοι στις θεωρητικές 

βάσεις που είχε θέσει η Jean Lave, ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τις 
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ιδέες της θεωρίας αυτής για να προτείνουν ένα μοντέλο διδασκαλίας που να 
μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε παρατηρώντας 

επιτυχημένες καταστάσεις μάθησης, που 
λάμβαναν χώρα σε διάφορα πλαίσια και 
κουλτούρες. Αναλύοντας τις καταστάσεις 
αυτές προσπάθησαν να βρουν τα καταλυτικά 
στοιχεία/ κλειδιά που επέτρεπαν στους 
μαθητευόμενους να αποκτήσουν με 
μεγαλύτερη επιτυχία τις γνώσεις που 
διδάσκονταν.  

 
Σύμφωνα με το μοντέλο της γνωστικής 
μαθητείας (cognitive apprenticeship) όπως 
προτάθηκε από τους Brown, Collins και 
Duguid, η μάθηση αποκτά νόημα και είναι 

ευκολότερο να συμβεί όταν οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε ένα πραγματικό 
πλαίσιο και οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται, είναι αυτές εξαιτίας 
των οποίων χρειάζεται να μάθουν το υπό διδασκαλία αντικείμενο.  

Το σημερινό μοντέλο εκπαίδευσης δεν είναι τόσο συγκεκριμένο, αλλά 
αντίθετα είναι αφηρημένο. Οι διδακτικές ενότητες χωρίζονται και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν μόνο και μόνο εξαιτίας 
της ενότητας στην οποία βρίσκονται από πού να αντλήσουν γνώσεις, ώστε να 
λύσουν κάποιο πρόβλημα. Όταν όμως καλούνται να λύσουν κάποιο πραγματικό 
πρόβλημα, που βασίζεται στις ίδιες γνώσεις, οι εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονται 
να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά, εφαρμόζοντας αυτά που ήδη γνωρίζουν. 
Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει στο μοντέλο που αναφέρθηκε προηγουμένως και γι’ 
αυτό η μάθηση εδώ χαρακτηρίζεται ως «μάθηση με νόημα» (meaningful 
learning). 

 
Η αυθεντική κατάσταση στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, 

δεν περιορίζεται μόνο στην ύπαρξη των κατάλληλων (αληθινών) 
παραδειγμάτων τα οποία επεξηγούν το θέμα που θίγεται. Το πλαίσιο πρέπει να 
είναι ευρύ, να παρέχει το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται το λογισμικό, 
και επίσης να εξασφαλίζει ένα συνεχές και σύνθετο μαθησιακό περιβάλλον που 
μπορεί να εξερευνηθεί σε βάθος (αυθεντική κατάσταση - authentic context). 

 
Τα βήματα, οι διαδικασίες, οι υπαινιγμοί, οι προτάσεις, οι ενδείξεις και τα 

γεγονότα που συνθέτουν τη «σωστή» λύση είναι διασκορπισμένα μέσα στο 
λογισμικό και περιμένουν να ανακαλυφθούν από τον εκπαιδευόμενο. Ένα 
εκπαιδευτικό λογισμικό που στηρίζεται στην εμπλαισιωμένη μάθηση, θα έδινε 
τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εξερευνήσει σύμφωνα με την 
πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα του πραγματικού κόσμου (αυθεντικές 
δραστηριότητες - authentic activities). 

Για παράδειγμα, οι ταινίες μικρού μήκους όπου οι εμπειρογνώμονες 
εκτελούν κάποιες δεξιότητες -όπως ένας δάσκαλος που ρωτά χρησιμοποιώντας 
ανοιχτές ερωτήσεις, ένας ψυχολόγος που συμβουλεύει έναν πελάτη ή ένας 
αγρότης που κρίνει την ποιότητα των προϊόντων- θα δώσουν την ευκαιρία 
στους εκπαιδευόμενους να παρατηρήσουν τον πεπειραμένο επαγγελματία στην 
εργασία (αποδόσεις εμπειρογνωμόνων - expert performances). 

 
Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει κατασκευαστεί βασιζόμενο στη 

εμπλαισωμένη μάθηση παρέχει στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να 
διερευνήσει πολλαπλούς ρόλους και προοπτικές. Με το να δίνονται στον 
εκπαιδευόμενο πολλαπλοί ρόλοι και ευκαιρίες, ώστε να μπορεί να διερευνήσει 
το λογισμικό από διάφορες προοπτικές, σημαίνει ότι ο πόρος (resource) πρέπει 
να έχει ακεραιότητα που να επιτρέπει εξονυχιστική έρευνα και εξέταση και να 
μπορεί να παραγάγει επανειλημμένως σημαντικές πληροφορίες και πλούσιες 
καταστάσεις μάθησης.  

Βασικές αρχές 
1. Η γνώση πρέπει να 
παρουσιαστεί σε ένα 
αυθεντικό πλαίσιο, δηλαδή 
στις τοποθετήσεις και τις 
εφαρμογές που θα 
περιελάμβαναν κανονικά 
τη συγκεκριμένη γνώση.  
2. Η μάθηση απαιτεί την 
κοινωνική αλληλεπίδραση 
και τη συνεργασία.  
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Ως συνεργατική μάθηση (collaborative 
learning) ορίζεται κάθε διαδικασία ομαδικής μάθησης 
στην οποία πραγματοποιείται αλληλεπίδραση μεταξύ 
των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή.  

 
Ως συνεργατική μάθηση από απόσταση (collaborative e-learning) ορίζεται 
οποιαδήποτε διαδικασία συνεργατικής μάθησης η οποία λαμβάνει χώρα κυρίως 
σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον. 

 

Συνεργατική Μάθηση: οι τρεις δομές κοινωνικής οργάνωσης 
Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της δυναμικής της ομάδας, η σχολική τάξη, 
όπως και κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά, μπορεί να οργανωθεί με τρεις 
μορφές: τη συνεργατική, την ανταγωνιστική και την ατομική. 

 
• Συνεργατική δομή οργάνωσης υπάρχει όταν οι στόχοι των ατόμων 

συνδέονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση μεταξύ 
τους. Έτσι, η ομάδα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μόνο αν και 
όταν κάθε μέλος επιτύχει τους δικούς του στόχους. Το άτομο επιζητεί 
ένα αποτέλεσμα που θα είναι ευεργετικό τόσο για το ίδιο, όσο και για 
τα μέλη της ομάδας του. 

• Ανταγωνιστική δομή υπάρχει όταν οι ατομικοί στόχοι συνδέονται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει αρνητική συνάφεια μεταξύ τους. Έτσι, 
το άτομο επιζητεί ένα αποτέλεσμα, που θα είναι για τον εαυτό του 
ευεργετικό, αλλά σε βάρος των ανταγωνιστών του. 

• Ατομική δομή υπάρχει, όταν η επίτευξη των στόχων του ατόμου δεν 
επηρεάζει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την επίτευξη των στόχων των 
άλλων. Έτσι, το άτομο επιζητεί ένα αποτέλεσμα που θα είναι 
ευεργετικό για τον εαυτό του και αγνοεί ως άσχετες τις προσπάθειες 
των άλλων. 

 
Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό η συνεργατική μάθηση είναι ένα σύστημα 
μεθόδων μάθησης, στο οποίο οι μαθητές εργάζονται με αλληλεπίδραση και 
αλληλεξάρτηση μέσα σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες για την επίτευξη κοινών 
στόχων. 

 

Συστατικά στοιχεία Συνεργατικής Μάθησης 
Από τους πιο πάνω ορισμούς προκύπτουν και τα συστατικά στοιχεία της 
Συνεργατικής Μάθησης. Ποια είναι αυτά; 

• Μαθησιακό έργο – Πρόβλημα για λύση 
• Μικρές ομάδες (2 – 6 μέλη) 
• Ανομοιογένεια στη σύνθεση των ομάδων 
• Αλληλεπίδραση 
• Αλληλεξάρτηση 
• Συνεργατικές δεξιότητες 
• Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία 
• Προσωπική ευθύνη 
• Συλλογική ευθύνη 

 
Τρόποι Αλληλεξάρτησης 
 

Η λέξη – κλειδί που διαφοροποιεί τη συνεργατική μάθηση από την 
παραδοσιακή ομαδική ή ομαδοκεντρική διδασκαλία είναι η έννοια της 
αλληλεξάρτησης. Αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν η ομάδα για να ολοκληρώσει 
το έργο της χρειάζεται τη συμβολή του κάθε μέλους και αντίστροφα, η επιτυχία 
του κάθε μέλους εξαρτάται από τη συμβολή των υπόλοιπων μελών της ομάδας. 
Η αλληλεξάρτηση μπορεί να εξασφαλιστεί με διάφορους τρόπους, όπως: 
 

Η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα 
αλληλεπίδρασης. 
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• Κοινοί στόχοι 
• Κοινές αμοιβές 
• Κατανομή ρόλων 
• Καταμερισμός έργου 
• Καταμερισμός πηγών 

 
Διαδικασία και στάδια εφαρμογής της συνεργατικής μάθησης και 
ρόλος του εκπαιδευτικού 

 
α) Προπαρασκευαστικό Στάδιο 
 
• Δημιουργία συνεργατικού κλίματος στην τάξη 
• Καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων 
• Οργάνωση του χώρου και διαρρύθμιση των επίπλων 
• Σύνθεση των ομάδων 
• Κατανομή και συγκεκριμενοποίηση ρόλων στην ομάδα 
• Καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου 
• Συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών στόχων 
• Συγκεκριμενοποίηση των συνεργατικών στόχων 
• Ετοιμασία των πηγών με βάση τις οποίες θα εργαστούν οι ομάδες 
• Ετοιμασία ατομικού ομαδικού φύλλου εργασίας 
• Ετοιμασία φύλλου αξιολόγησης των γνωστικών και συνεργατικών 

στόχων 
 
β) Εφαρμογή της Συνεργατικής Μάθησης 
 
• Εισαγωγή στο νέο μάθημα 
• Προφορικές ή γραπτές οδηγίες για: 

• τους συνεργατικούς στόχους 
• τη διασφάλιση της αλληλεξάρτησης 
• τους ρόλους των μελών 
• τον τρόπο αξιολόγησης. 

• Εργασία πάνω στο ατομικό φύλλο εργασίας 
• Εργασία των ομάδων με βάση το ομαδικό φύλλο εργασίας 
• Καθοδήγηση και παρέμβαση του εκπαιδευτικού όπου και όταν 

χρειάζεται 
• Ενίσχυση και εμψύχωση. 
 
γ) Αξιολόγηση της Συνεργατικής Μάθησης 
 
• Παρουσίαση του έργου των ομάδων – Συζήτηση και 

αλληλοσυμπλήρωση 
• Αξιολόγηση του έργου των ομάδων 
• Αξιολόγηση της ποιότητας της συνεργασίας 
• Συζητούνται τρόποι περαιτέρω βελτίωσης της συνεργασίας. 

 
Νέος ρόλος του εκπαιδευτικού 
  

Από τη διαδικασία εφαρμογής της Συνεργατικής Μάθησης εύκολα μπορούμε να 
αντιληφθούμε τη διαφοροποίηση των ρόλων του εκπαιδευτικού και του 
μαθητή. Συνοψίζουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού: 

 
• Γνωρίζει τον κάθε μαθητή 
• Προγραμματίζει τη μάθηση 
• Οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον 
• Οργανώνει τις ομάδες 
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• Παρακολουθεί τη μάθηση 
• Συμβουλεύει και καθοδηγεί 
• Ενισχύει και ανατροφοδοτεί 
• Αξιολογεί και αυτοαξιολογείται 

 
Νέος ρόλος του μαθητή 
 
• Ενισχύεται ο ρόλος του συμμαθητή 
• Γίνεται πομπός και δέκτης 
• Συνεργάζεται 
• Ενεργοποιείται 
• Ερευνά και ανακαλύπτει 
• Υπευθυνοποιείται 
• Αυτοκαθορίζεται 
• Αυτοαξιολογείται 

 
Στη συνεργατική μάθηση επομένως, τόσο οι εκπαιδευτές, όσο και οι 

εκπαιδευόμενοι είναι ενεργοί συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία. Η 
εκπαίδευση δε σχετίζεται απλά με τη μετάδοση γνώσεων από τον καθηγητή 

στο μαθητή, αλλά είναι μια αλληλεπιδραστική 
διαδικασία. 

Βασική προϋπόθεση της συνεργατικής μάθησης 
είναι η εργασία σε μικρές ομάδες. Με αυτόν τον 
τρόπο οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της ατομικής αλλά και της συλλογικής 
παραγωγικότητας (Johnson D.W., Johnson R.T., 1991). 

Σύμφωνα με τον Slavin (1990) η χρήση της 
συνεργατικής μάθησης παρουσιάζει αρκετά σημαντικά 
πλεονεκτήματα: 

 
 Ανάπτυξη των διαπολιτισμικών σχέσεων και της επαφής με διαφορετικές 
κουλτούρες, ιδεολογίες κ.λπ.  

 Αύξηση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων, η οποία 
αντιπροσωπεύει «τη συναισθηματική πλευρά και αναφέρεται στη 
σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως άτομο» (Μακρή-
Μπότσαρη, 2001). Μέσω των ομάδων αναπτύσσεται το αίσθημα κοινής 
ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός φιλικού κλίματος 
που ενθαρρύνει τη μάθηση. Ένα τέτοιο κλίμα ευνοεί την 
κοινωνικοποίηση των ατόμων και μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικές 
επιδράσεις στα μέλη της ομάδας που για διάφορους λόγους (π.χ. 
μειωμένη αυτοεκτίμηση) διστάζουν να εκφραστούν.  

 Δημιουργία κίνητρων μάθησης. Η οργάνωση των εκπαιδευόμενων σε 
ομάδες με στόχο τη συνεργασία για την επίτευξη κοινών γνωσιακών 
στόχων είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στη φύση και τις ανάγκες τους, 
ενώ αντίθετα η απομόνωσή τους παραβιάζει τις έμφυτες τάσεις τους για 
επικοινωνία. Επομένως, η εργασία των ατόμων στο πλαίσιο μιας ομάδας 
μπορεί από μόνη της να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για μάθηση.  

 Προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση και την 
εργασία στο πλαίσιο ομάδων.  
H συνεργατική μάθηση προϋποθέτει τα εξής συστατικά στοιχεία 

(Johnson D.W., Johnson R.T., Holubec, 1994): 
1. Κοινό στόχο: Για να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα μεταξύ των μελών 

της ομάδας, πρέπει να υπάρχει ο κοινός μαθησιακός στόχος. Το ομαδικό 
αποτέλεσμα μπορεί να είναι για παράδειγμα μία αναζήτηση στο 
διαδίκτυο,. 
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2. Αλληλεπίδραση: Η αλληλεπίδραση αφορά στην αλληλοβοήθεια, τον 
αμοιβαίο επηρεασμό, την παρακίνηση, την ανταλλαγή υλικού και 
πληροφοριών, την ανάδραση των υπολοίπων μελών. 

3. Αλληλεξάρτηση: Η αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν η ομάδα για να 
επιτύχει το στόχο της χρειάζεται και εξασφαλίζει τη συμμετοχή του κάθε 
μέλους της αλλά και αντίστροφα. 

4. Κοινωνικές δεξιότητες: τα μέλη της ομάδας πρώτα διδάσκονται να είναι 
κοινωνικά (χαμηλός τόνος φωνής, κατανομή ρόλων, αποδοχή της 
διαφορετικότητας και της αντίθετης γνώμης) και στη συνέχεια 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν την κοινωνικότητα αυτή.  

5. Προσωπική ευθύνη: κάθε μέλος να καθίσταται προσωπικά υπεύθυνο για 
την επιτυχία της ομάδας, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κυριαρχίας 
ατόμων εις βάρος της ομάδας. 
Το συνεργατικό εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να απευθύνεται σε 

συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα διδασκομένων. Παράλληλα, να δίνει τη 
δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν μεταξύ τους εσωτερικά 
στο εκπαιδευτικό κέντρο (εσωτερικό δίκτυο), αλλά και εξωτερικά με άλλα 
κέντρα, ώστε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα μάθησης μέσα από την 
αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον και τη συνεργασία (άρα να είναι 
δικτυακό). 

 
3.7. Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης (Multiple 
Intelligences) (Gardner) 

 
Ο Howard Gardner ορίζει τη νοημοσύνη ως «την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή δημιουργίας προϊόντων, 
τα οποία εκτιμώνται σε ένα ή περισσότερα πνευματικά 
περιβάλλοντα (cultural setting) (Gardner H., Hatch T., 1989).  

Στο βιβλίο του Intelligence Reframed: Multiple 
Intelligences for the 21st Century υποστηρίζει ότι η 
ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει μία και μοναδική μορφή.  

Διενήργησε πολλές έρευνες και κατέληξε σε μια λίστα 
από οχτώ νοημοσύνες, αντίθετα με την παραδοσιακή 
πρακτική, η οποία αναγνωρίζει συνήθως δυο νοημοσύνες: την 
γλωσσολογική (verbal) και την λογική-μαθηματική 

(computational) (Brualdi Α., 1996) 
 
 

Επίπεδα Νοημοσύνης Βασικά στοιχεία 

Παραδείγματα 
επαγγελμάτων με 
αναπτυγμένη τη 
συγκεκριμένη 
νοημοσύνη 

1. Γλωσσική  
(Linguistic) 

Η ικανότητα αποτελεσματικής 
χρήσης των λέξεων, χειρισμού 
της γλώσσας και διατύπωσης 
νοημάτων μέσα από το γραπτό 
και προφορικό λόγο. 

Δικηγόροι,  
Φιλόσοφοι,  
Συγγραφείς, 
Διερμηνείς. 

2. Λογικο-μαθηματική 
(Logical-mathematical) 

Η ικανότητα χρήσης αριθμών και 
αποτελεσματικής ανάλυσης της 
επιστημονικής σκέψης. 

Γιατροί,  
Μηχανικοί, 
Προγραμματιστές,  
Επιστήμονες. 

3. Χωροταξική  
(Spatial) 

Η ικανότητα οπτικής αντίληψης 
του χώρου με ακρίβεια και η 
ικανότητα σχηματισμού νοητικών 
εικόνων, όπως δημιουργία 
χαρτών, πλαστικές τέχνες κλπ. 

Ναυτικοί,  
Μηχανικοί, 
Καλλιτέχνες, 
Αρχιτέκτονες, 
Σχεδιαστές,  
Διακοσμητές,  
Γλύπτες,  
Ζωγράφοι 
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Επίπεδα Νοημοσύνης Βασικά στοιχεία 

Παραδείγματα 
επαγγελμάτων με 
αναπτυγμένη τη 
συγκεκριμένη 
νοημοσύνη 

4. Μουσική  
(Musical) 

Η ικανότητα αναγνώρισης, 
παραγωγής και μετατροπής 
μουσικών μορφών. 

Μουσικοί,  
Συνθέτες,  
Χορευτές 

5. Σωματοκινητική  
(Bodily-kinesthetic) 

Η ικανότητα χρησιμοποίησης του 
σώματος με επιδεξιότητα για 
αυτοέκφραση, μάθηση μέσω 
πράξης, χορός, γλώσσα του 
σώματος και αθλητισμός. 

Μίμοι,  
Χορευτές,  
Αθλητές,  
Τεχνίτες,  
Ξυλουργοί 

6. Διαπροσωπική, 
(Interpersonal) 

Η ικανότητα αντίληψης των 
διαθέσεων, των επιθυμιών, των 
αισθημάτων και των κινήτρων 
άλλων ατόμων, συνεργασίας σε 
ομάδα και επικοινωνίας με 
άλλους. 

Πωλητές, 
Πολιτικοί, 
Θρησκευτικοί ηγέτες, 
Μεσίτες,  
Δάσκαλοι, 
Γονείς. 
 

7. Ενδοπροσωπική 
(Intrapersonal) 

Η ικανότητα αυτογνωσίας, 
αντίληψης των διαθέσεων, των 
αισθημάτων και των κινήτρων 
μας και ικανότητα δράσης βάσει 
αυτής της γνώσης. 

Ψυχολόγοι που 
χρησιμοποιούν την 
εμπειρία τους για να 
βοηθήσουν τους άλλους. 

8. Νατουραλιστική 
(naturalist) 

Η ικανότητα διάκρισης μεταξύ 
των φαινομένων του φυσικoύ 
κόσμου και αξιολόγησής τους. 

 

 
Πίνακας ΙΙ.3-3: Οι 8 Νοημοσύνες του Gardner 

 
Σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στηριζόμενο στη 

θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (multiple intelligence), οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να επιλέγουν δραστηριότητες που καλλιεργούν την καταλληλότερη 
κατά τη γνώμη τους νοημοσύνη, αλλά αυτό δεν αποτελεί πάντα λύση. Ο 
εκπαιδευτής πρέπει να βοηθάει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας και οι περιφερειακές 
συσκευές που τα συνοδεύουν, έχουν εφαρμογή σε αυτού του είδους το 
λογισμικό. Κατά τη διάρκεια που ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί το λογισμικό 
το οποίο βασίζεται σε περιοχές της νοημοσύνης, ασκείται πραγματικά και δε 
χρησιμοποιεί μόνο τις αισθήσεις της ακοής και της όρασης, αλλά παράλληλα 
συμμετέχει στη διαδικασία της οικοδόμησης της νέας γνώσης με όλο του το 
είναι. 

Τα πολυμέσα (multimedia) είναι ο συνδυασμός πολλαπλών μέσων 
σχεδιασμένων με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρουν και να παρουσιάζουν 
πληροφορίες με πολλαπλές όψεις. Τα πολυμέσα μπορούν να περιέχουν βίντεο, 
κινούμενη εικόνα (animation) και ήχο, πέρα από τα παραδοσιακά μέσα (όπως 
κείμενο, γραφικά, σχεδιαγράμματα και εικόνες). Μπορούν, επίσης, να 
βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο στην οικοδόμηση της γνώσης. 
 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.3-3 
 
Οι εκπαιδευόμενοι συλλέγουν υλικό και προετοιμάζουν τις 
παρουσιάσεις τους. 
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Κάθε ομάδα οργανώνει τα σημεία που βρήκε σε διαφάνειες χρησιμοποιώντας 
το πρόγραμμα Microsoft PowerPoint. 
 

 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.3-4 
 
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν τις παρουσιάσεις των σχεδίων των 
μαθημάτων που προετοίμασαν.  
 
Μετά από κάθε παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση σχετική με τη 
θεωρία μάθησης αλλά και το σχέδιο μαθήματος που 
προετοίμασαν (τρόπο προσέγγισης, αποτελεσματικότητα, 
πιθανές βελτιώσεις). 
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Μάθημα ΙΙ.4:  
Παρουσίαση πρότυπης διδασκαλίας με αξιοποίηση του 
λογισμικού “Fundamentals of Nursing” βασισμένη σε 
προσέγγιση εποικοδομητισμού 
 
Συνολικές ώρες μάθησης: 4 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 2 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί πρότυπη διδασκαλία 
του λογισμικού «Fundamentals of Nursing» και να προσδιοριστούν 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εποικοδομητισμού καθώς και ο 
τρόπος ενσωμάτωσής τους σ΄ αυτήν.  
 
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι 
θα γνωρίσουν τον τρόπο ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών του 
εποικοδομητισμού σε πρότυπη διδασκαλία. 
 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του εποικοδομητισμού καθώς και τον τρόπο 
ενσωμάτωσής τους σε πρότυπη διδασκαλία. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Εποικοδομητισμός 
 

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Η ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζει μία πρότυπη διδασκαλία με 
αξιοποίηση του λογισμικού «Fundamentals of Nursing» . Η 
ενότητα αφορά στην Ανατομία και Φυσιολογία του Αναπνευστικού 
Συστήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευόμενους 
με διαφορετικές ειδικότητες, με ανάλογες επεκτάσεις. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι αναγνωρίζουν και προσδιορίζουν τα 
χαρακτηριστικά του εποικοδομητισμού καθώς και τον τρόπο 
ενσωμάτωσής του στη διδασκαλία. Παράλληλα, διδάσκονται με 
εποικοδομητικό τρόπο εντολές του λογισμικού που τους 
εξοικειώνουν με τις δυνατότητές του. 
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 Διδασκαλία με θέμα «Ανατομία- Φυσιολογία 
Αναπνευστικού Συστήματος»  
 
Θα γίνει υποδειγματική διδασκαλία με θέμα «Ανατομία-Φυσιολογία 
Αναπνευστικού Συστήματος», βασισμένη σε προσέγγιση εποικοδομητισμού. 
 
Διάρκεια διδασκαλίας: τρεις (3) ώρες 
 
Τομέας: Υγείας Πρόνοιας   
Τάξη: Α΄τάξη 1ου Κύκλου σπουδών 
     Β΄τάξη 1ου Κύκλου σπουδών ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής 
     Β΄τάξη 1ου Κύκλου σπουδών ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας 
     Β΄τάξη 1ου Κύκλου σπουδών, ειδικότητας Β. Ιατρ. Βιολ. Εργ. 
 
Επιλεγμένη ενότητα: Ανατομία –Φυσιολογία Αναπνευστικού Συστήματος 
 
Σκοπός: Να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν το λογισμικό 
«Fundamentals of Nursing» για τη μελέτη της ανατομίας (μέσω απεικόνισης), 
και για την εποπτική ερμηνεία της φυσιολογίας του αναπνευστικού 
συστήματος. 
 
 

 
Διδασκαλία με θέμα «Ανατομία-Φυσιολογία Αναπνευστικού 
Συστήματος» 

 
Πρόκειται να διδαχθεί ο τρόπος χρησιμοποίησης του λογισμικού 
«Fundamentals of Nursing» για την απεικόνιση της ανατομίας , ερμηνεία της 
φυσιολογίας και αξιολόγηση των γνώσεων τους στο σύστημα αυτό. 
 

Στόχοι 

Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει: 
 Να χειρίζεται το interactive animation με την ανατομία 
του θώρακα. 

 Να αποθηκεύει εικόνες από αυτό το animation, μέω 
της εφαρμογής «Ζωγραφική». 

 Να απομονώνει στιγμιότυπα από το animation applet 
με τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. 

 Να εκτελεί διαδραστική άσκηση αυτοαξιολόγησης.  
 Να μπορεί να χρησιμοποιεί τη δυνατότητα Weblink 
που προσφέρει το λογισμικό «Fundamentals of 
Nursing». 

 Να συγκρίνει τα διαθέσιμα εποπτικά εργαλεία. 
 Να αποστέλλει ηλεκτρονικά αρχεία.  
 Να συνεργάζεται με άλλους για δημιουργία συνολικού 
αποτελέσματος. 

Εκπαιδευτικοί 
Πόροι 

 Η πρότυπη διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί σε 
κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο, αφού απαιτείται η 
χρήση Η/Υ. 

 Το εργαστήριο θα λειτουργεί σε δίκτυο, ώστε να 
μπορούν οι χρήστες να επικοινωνούν με τον server. 

 Για την λειτουργία του συστήματος θα χρειαστούν 
ένας Η/Υ για τον εκπαιδευτή, ένας για κάθε 
εκπαιδευόμενο, ένας Η/Υ που θα λειτουργεί σαν 
Server και ένας βιντεοπροβολέας. 

 Για τη λειτουργία του συστήματος χρειάζεται το 
λογισμικό «Fundamentals of Nursing» , το πρόγραμμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook Express και 
δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. 
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Προετοιμασία 
Εκπαιδευόμενων 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τις 
εντολές του λογισμικού που έχουν διδαχθεί σε 
προηγούμενες ενότητες του προγράμματος. Μπορούν, 
επίσης, να έχουν μαζί τους μπλοκ σημειώσεων. 

Προετοιμασία 
Εκπαιδευτικού 

 
 Ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη χρήση 
του λογισμικού «Fundamentals of Nursing». 

 Πρέπει επίσης να μπορεί να χειρίζεται το 
βιντεοπροβολέα. 

 

Δραστηριότητες 
Εκπαιδευόμενων 

Οι δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας: 

 Διερεύνηση και χρήση εντολών για τα animations, 3D 
animations, Exercises και Weblink του «Fundamentals 
of Nursing». 

  Αναζήτηση εικόνων σε συγκεκριμένες υπερσυνδέσεις 
(likns)της ιστοσελίδας του «Fundamentals of 
Nursing». 

 Συζήτηση και κριτική των ευρημάτων 
 Δημιουργία φακέλου με εικόνες από το αναπνευστικό 
σύστημα, που αποτυπώθηκαν με τη βοήθεια της 
εντολής Prinscreen και επεξεργάστηκαν με την 
εφαρμογή «Ζωγραφική». 

 

Ρόλος 
Εκπαιδευόμενων 

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των τριών 
ατόμων. Εκτός από τις ειδικές αρμοδιότητές του στα 
πλαίσια της ομάδας, κάθε εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει να 
εκτελέσει τη διαδραστική άσκηση του λογισμικού 
«Fundamentals of Nursing», μετά το τέλος της οποίας θα 
αποθηκεύσει τη σελίδα αυτή, με την εντολή Print Srcreen 
(PrtScn) σε αρχείο κειμένου (.doc). 
 
Ρόλος ομάδας εκπαιδευόμενων 
Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να αποστείλει 
ηλεκτρονικά για αξιολόγηση τα θέματα της εισαγωγικής 
δραστηριότητας και το συνολικό σχέδιο του σχολείου. Το 
σχέδιο αποτελεί σύνθεση των σχεδίων των μελών της 
ομάδας. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
Οι εκπαιδευόμενοι που αποτελούν μία ομάδα 
αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους. 
 
Εκπαιδευόμενος Α: Εκπρόσωπος ομάδας . 
Είναι ο εκπαιδευόμενος που κατ’ αρχήν έχει τη 
μεγαλύτερη ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα και κατά 
δεύτερο λόγο έχει ευχέρεια στο χειρισμό του 
«Fundamentals of Nursing». 
Κατά τη διαδικασία χειρισμού της 3D animation άσκησης 
αναλαμβάνει να βοηθήσει όποιο μέλος της ομάδας 
συναντήσει δυσκολίες στο χειρισμό, είναι υπεύθυνος για 
το συντονισμό των εργασιών και την αποστολή στον 
επιμορφωτή, μέσω e-mail , του αρχείου με τις εικόνες που 
επιλέγει να αποθηκεύσει η ομάδα.  
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Εκπαιδευόμενοι Β και Γ:  
Συζητούν και συναποφασίζουν για το υλικό που θα 
επιλέξουν. Εκτελούν τη διαδραστική άσκηση και 
μοιράζονται τις εικόνες που θα επεξεργαστούν και θα 
αποθηκεύσουν. 
 

Δραστηριότητες 
Εκπαιδευτικού 

 Ο εκπαιδευτικός παρέχει σταδιακά τις δραστηριότητες/ 
εργασίες και, χρησιμοποιώντας τον projector, καθοδηγεί 
τους εκπαιδευόμενους.  
Δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων και οι μαθητές σε ομάδες τις εκτελούν. 
 Βοηθάει τους μαθητές που έχουν απορίες. 

Ρόλος 
Εκπαιδευτικού  

 Εισάγει το λογισμικό «Fundamentals of Nursing». στο 
server του εργαστηρίου και φροντίζει να υπάρχει 
εικονίδιο συντόμευσης (kozier.exe) στην επιφάνεια 
εργασίας και πληροφορεί τους εκπαιδευόμενους για τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
server. 

 Καθορίζει τη σύνθεση των ομάδων.  
 Ζητά από κάθε ομάδα να εφαρμόσει τις οδηγίες του 
για την χρησιμοποίηση του λογισμικού. 

 Ζητά από κάθε ομάδα να του αποστείλει ηλεκτρονικά 
τα σχέδια. 

 Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, 
παρέχει βοήθεια σχετικά με τη χρήση των 
απαραίτητων λογισμικών. 

 Αξιολογεί κάθε ομάδα και παρέχει ανατροφοδότηση. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει με τη μέθοδο 
portfolio. Τα αρχεία σχεδίου που δημιουργούν θα 
αποθηκευτούν σε φάκελο και θα υπάρχει η δυνατότητα 
για αναθεώρησή τους οποιαδήποτε στιγμή. Η διαδραστική 
άσκηση με το αποτέλεσμά της θα αποθηκευτεί επίσης, με 
την εντολή Print Srcreen (PrtScn), σε αρχείο κειμένου. 
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1. Γενικά 

 
Πρόκειται να διδαχθεί η χρήση του λογισμικού “Fundamentals of Nursing” για 
τη διδασκαλία της ανατομίας και φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος, 
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού αυτού και μερικές από τις 
δυνατότητες του σε σύνδεση με το διαδίκτυο (Online), ανάλογα με την 
ειδικότητα που έχουν οι εκπαιδευόμενοι. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω 
δυνατότητες, θα ετοιμάσουν φάκελο με εικόνες και αρχεία, σχετικές με το 
θέμα. 
 
 
2. Περιγραφή Δραστηριοτήτων 
 
Η διδασκαλία αποτελείται από τρεις δραστηριότητες, όπως φαίνεται στην 
εικόνα ΙΙ.4-1, που θα πραγματοποιηθούν από ομάδες εκπαιδευόμενων των 3-4 
ατόμων, ανάλογα με την ειδικότητα και την εξοικείωσή τους με το λογισμικό. Η 
διδασκαλία θα βασιστεί σε προσέγγιση εποικοδομητισμού.  
Η πρώτη δραστηριότητα σκοπεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις 
διαδραστικές εφαρμογές του λογισμικού “Fundamentals of Nursing”, την 
εκτέλεση της άσκησης και την αποτύπωση εικόνων από τα animation και το 3D 
animation του κεφαλαίου 48.  
Η δεύτερη αφορά στην αναζήτηση υλικού, από συγκεκριμένες ιστοσελίδες, 
μέσω του λογισμικού. 
Η τρίτη δραστηριότητα περιλαμβάνει την αποστολή του υλικού μέσω e-mail 
στον εκπαιδευτή, τη σύγκριση των εφαρμογών που μελέτησαν και την 
αξιολόγηση των εφαρμογών ως διδακτικά εργαλεία, με τη μέθοδο της 
συζήτησης. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα αποθηκεύουν τις εικόνες και τα αρχεία κειμένου που θα 
παράγουν προκειμένου να αξιολογηθούν με τη μέθοδο του portfolio. 
  

 
Εικόνα ΙΙ.4- 1: Σχηματικό διάγραμμα διδασκαλίας 
 
Οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από τις εντολές που έχουν χρησιμοποιήσει στα 
προηγούμενα κεφάλαια, θα χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω δυνατότητες- 
εντολές του λογισμικού “Fundamentals of Nursing”:  
Drug Zoomed Object, Zoom in, Zoom out , Click Hold and Drug. 
Από τις εντολές αποτύπωσης εικόνας θα χρησιμοποιηθούν, όπως και στην 
προηγούμενη εποικοδομητική διδασκαλία η εντολή Print Screen, και για την 
επεξεργασία τους με την εφαρμογή «Ζωγραφική» οι εντολές: Επικόλληση, 
Επιλογή, Αποκοπή, Δημιουργία Νέου, Αποθήκευση ως… 
 
  
 

Βήμα 1ο: Εισαγωγή στο κεφάλαιο 48 

Βήμα 2ο: Διαδραστική 3D animation 

Βήμα 3ο: Διαδραστική άσκηση 

Δραστηριότητα 1η 
 

Βήμα 4ο: Animation applet 

Βήμα 1ο: Εισαγωγή στο Weblink Δραστηριότητα 2η 
Βήμα 2ο: Appletς από ιστοσελίδα 

Βήμα 1ο: Αποστολή εργασιών Δραστηριότητα 3η 
 Βήμα 2ο: Συζήτηση - Κριτική 

Αξιολόγηση Μέθοδος portfolio 
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Δραστηριότητα 1η: Εξάσκηση με τις διαδραστικές εφαρμογές του 
“Fundamentals of Nursing” . 
 
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τέσσερα βήματα, που επιτρέπουν στους 
εκπαιδευόμενους να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και να χρησιμοποιήσουν 
εντολές του λογισμικού.  
 
Βήμα1: Εισαγωγή στο κεφάλαιο 48 του λογισμικού “Fundamentals of Nursing”  
 
Ο εκπαιδευτής υπενθυμίζει στους εκπαιδευόμενους την είσοδο στο λογισμικό, 
από το εικονίδιο συντόμευσης Kozier.exe στην επιφάνεια εργασίας, την 
επιλογή της ομάδας κεφαλαίων 46-50 και την τελική επιλογή του κεφαλαίου 
48 «Oxyzanation». Ανοίγοντας το κεφάλαιο αυτό, στα αριστερά της οθόνης, 
παρατίθενται οι διάφορες εφαρμογές. Η εκκίνηση γίνεται με την επιλογή της 
3D Animation ( Εικόνα ΙΙ.4-2). 
 
 

 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη χρήση αυτής της εφαρμογής. Επιδεικνύει τη 
χρήση της εντολής «Click Hold and Drug» , που αποτυπώνεται στα δεξιά της 
εικόνας, με την οποία μετακινείται ο δείκτης μέσα στην εικόνα και ανάλογα με 
τη φορά του γίνεται «ξενάγηση» σε εξωτερικά ή σε όλο και πιο εσωτερικά 
στρώματα του θώρακα. Επίσης υποδεικνύει τη χρήση των εντολών «Drug 
Zoomed Object», που σταθεροποιεί («παγώνει») την εικόνα σε ένα επιθυμητό 
σημείο και τις εντολές «Zoom in» ή «Zoom out», που μεγεθύνουν ή 
επαναφέρουν την εικόνα (Εικόνες ΙΙ.4-3 και ΙΙ.4-4 και ΙΙ.4-5). 
 

Εικόνα ΙΙ.4-2: Τα περιεχόμενα του κεφαλαίου 48 και η επιλογή του 3D 
Animation 
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Εικόνα ΙΙ.4- 3: Η μετακίνηση προς τα κάτω του δείκτη μέσα στην εικόνα 
«αφαιρεί» το σκελετό και αποκαλύπτει την επιφάνεια των πνευμόνων 

Εικόνα ΙΙ.4-4: Με το πάτημα του τελευταίου από τα πλήκτρα της μπάρας 
«Drug Zoomed Object» «παγώνει» η εικόνα σε ένα σημείο. 
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Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εξασκηθούν στις δυνατότητες της 
διαδραστικής εικόνας, για 10 λεπτά.  
 
Βήμα 2ο: Ο εκπαιδευτής υπενθυμίζει στους εκπαιδευόμενους, επιδεικνύοντας 
με τον projector, τον τρόπο που διδάχθηκαν στην προηγούμενη 
εποικοδομητική διδασκαλία, σχετικά με την αποτύπωση και επεξεργασία του 
Print Screen. Καλούνται να επιλέξουν μια θέση της διαδραστικής απεικόνισης, 
να την αποτυπώσουν με το πλήκτρο Print Screen και να ανοίξουν την 
εφαρμογή «Ζωγραφική» από το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια 
εργασίας. Στην λευκή οθόνη να επιλέξουν την καρτέλα 
«Επεξεργασία/Επικόλληση». Στη συνέχεια, με το εργαλείο «Επιλογή» να 
«μαρκάρουν» το μέρος της οθόνης που έχει την εικόνα (χωρίς τα υπόλοιπα 
που περιβάλλουν την οθόνη) και να επιλέξουν από την καρτέλα 
«Επεξεργασία/Αποκοπή». Από την καρτέλα «Αρχείο» να επιλέξουν 
«Δημιουργία». Στο εικονίδιο διαλόγου που εμφανίζεται «Να γίνει αποθήκευση 
των αλλαγών στο χωρίς τίτλο;» θα επιλέξουν «όχι» και στη νέα οθόνη που 
εμφανίζεται να κάνουν κλικ στο «Επεξεργασία/Επικόλληση». Έτσι, θα έχουν 
την εικόνα προς αποθήκευση. Από την καρτέλα «Αρχείο» πρέπει να ανοίξουν 
το «Αποθήκευση ως» και η αποθήκευση γίνεται ως αρχείο Jpeg , σε φάκελο 
της επιφάνειας εργασίας, με το όνομα που κρίνεται κατάλληλο από την ομάδα. 
 Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ασχοληθούν, ο καθένας στον υπολογιστή 
του, να πειραματιστούν και να αποθηκεύσουν από μια διαφορετική φάση της 
διαδραστικής απεικόνισης του αναπνευστικού συστήματος. 
 
Βήμα 3ο: Ο εκπαιδευτής τους επιδεικνύει, με την εντολή BACK, πώς να 
επιστρέψουν στις συνολικές εφαρμογές του κεφαλαίου 48 και να επιλέξουν την 
εφαρμογή “Exercises” . Από τις τρεις εμφανιζόμενες ασκήσεις καλούνται να 
ανοίξουν την τρίτη, με τίτλο “Lung” (Εικόνα ΙΙ.4-6). 
 
 

Εικόνα ΙΙ.4-5: Η μεγέθυνση (Zoom in) και η επαναφορά (Zoom out) με τα 
πλήκτρα/εντολές κάτω αριστερά στη μπάρα. 
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Το άνοιγμα της άσκησης φέρνει μια σχηματική απεικόνιση της ανατομίας του 
αναπνευστικού συστήματος που πλαισιώνεται από κενές ετικέτες. Κάθε μια από  

 
 

Εικόνα ΙΙ.4-6: Το άνοιγμα της 3ης άσκησης “Lung”(Πνεύμονας) 

2 

3 

1 

Εικόνα ΙΙ.4-7: Η άσκηση «Πνεύμονες». Επισημαίνονται οι κενές 
ετικέτες (1), η ορολογία (2) και το σκορ (3) 
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τις κενές ετικέτες συνδέεται με γραμμή-δείκτη με ένα συγκεκριμένο ανατομικό 
σημείο του σχήματος. Στα αριστερά της εικόνας υπάρχουν ανακατεμένοι όροι 
ανατομικοί.  
Ο εκπαιδευτής επιδεικνύει πώς να «σύρουν» με το ποντίκι ένα ανατομικό όρο 
και να τον τοποθετήσουν σε εκείνη την κενή ετικέτα, που πιστεύουν ότι 
«δείχνει» την αντίστοιχη ανατομική περιοχή. Αν κάνουν λάθος, η ετικέτα θα 
παραμείνει άδεια. Αν είναι σωστή η επιλογή, η ετικέτα θα γεμίσει με την 
κατάλληλη ονομασία. Το σκορ μετριέται κάτω αριστερά, ως ποσοστό επιτυχίας 
%, ανάλογα με τον αριθμό των σωστών ή λανθασμένων επιλογών (Εικόνα 
ΙΙ.4-7).  
Οι εκπαιδευόμενοι, μετά τις εξηγήσεις του εκπαιδευτή, καλούνται να 
συμπληρώσουν ο καθένας τις ετικέτες. Σε περίπτωση δυσκολίας με τη γλώσσα 
ζητούν τη βοήθεια του συντονιστή της ομάδας ή του εκπαιδευτή. Στο τέλος, θα 
αποτυπώσουν με Print Screen την οθόνη της συμπληρωμένης άσκησης και θα 
την επικολλήσουν σε αρχείο Word , που θα το αποθηκεύσουν με όνομα 
«Άσκηση.doc», στο φάκελο της επιφάνειας εργασίας. Το βήμα αυτό 
προβλέπεται να διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. 
 
Βήμα 4ο: Ο εκπαιδευτής επιδεικνύει στους εκπαιδευόμενους πώς, αφού 
επιστρέψουν με το πλήκτρο «BACK» στην συνολική για το κεφάλαιο 48 οθόνη, 
από εκεί να επιλέξουν το «Animations». Από τις τρεις εφαρμογές που 
εμφανίζονται, επιλέγεται η πρώτη με τίτλο: «Animation: Gas Exchange in the 
Lung» (Ανταλλαγή Αερίων στον Πνεύμονα) (Εικόνα ΙΙ.4-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παρακολούθηση του animation applet εξηγεί τη φυσιολογία της αναπνοής. Ο 
εκπαιδευτής επισημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ακινητοποιήσουν 
όπου θέλουν την εφαρμογή με τα πλήκτρα ελέγχου (Play, Pause, Stop) στο 
κάτω αριστερό μέρος της οθόνης προβολής του animation (Εικόνα ΙΙ.4-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.4-8: Το άνοιγμα της animation «Ανταλλαγή αερίων στον Πνεύμονα» 
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Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρακολουθήσουν το animation και να 
αποτυπώσουν μια εικόνα από αυτό, με τη διαδικασία Print Screen και την 
εφαρμογή «Ζωγραφική», όπως έγινε και πριν. Τα μέλη της ομάδας 
συνεννοούνται για το ποια εικόνα θα αποτυπώσουν και αναλαμβάνει ο 
δεύτερος ή ο τρίτος μελετητής να το κάνει, στο φάκελο της επιφάνειας 
εργασίας. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει 10 λεπτά. 
 
Επέκταση: Ως επέκταση της δραστηριότητας, όσοι εκπαιδευόμενοι έχουν 
μεγαλύτερη άνεση με τα λογισμικά μπορούν εκτελέσουν και τις άλλες δύο 
ασκήσεις του κεφαλαίου 48 ή/και να παρακολουθήσουν τα animation με την 
μεταφορά του οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Δραστηριότητα 2η: Παρουσίαση και εξάσκηση με την On Line 
λειτουργία του λογισμικού “Fundamentals of Nursing” και αναζήτηση 
συγκεκριμένων εφαρμογών σχετικών με το αναπνευστικό σύστημα. 
 
Η δραστηριότητα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να συνδεθούν και να 
γνωρίσουν την ιστοσελίδα του λογισμικού “Fundamentals of Nursing”, από την 
οποία μπορούν να αξιοποιήσουν συνδέσεις με συγκεκριμένους ιατρικούς 
κόμβους. Σε αυτούς θα εξοικειωθούν στο να αναζητούν και να επιλέγουν, κατά 
την κρίση τους, εποπτικό υλικό σχετικό με την ανατομία ή τη φυσιολογία του 
αναπνευστικού συστήματος. 
 
Βήμα 1ο: Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν, από τον projector, τον 
εκπαιδευτή να επιστρέφει στη κεντρική σελίδα του λογισμικού “Fundamentals 
of Nursing” με το πλήκτρο “MAIN” . Εκεί υπάρχει το πλήκτρο «Weblink» με το 
οποίο μεταφέρεται κανείς στην ιστοσελίδα του εν λόγω λογισμικού (Εικόνα 
ΙΙ.4-10 και ΙΙ.4-11).  
 
  
 

2 
1 

Εικόνα II.4-9: Ο έλεγχος της κινούμενης εικόνας με τα πλήκτρα 
Pause (1), Stop/Play (2) 
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Στην ιστοσελίδα εμφανίζονται όλα τα κεφάλαια του λογισμικού, ως 
υπερσυνδέσεις (Εικόνα ΙΙ.4-12). Κάνοντας «κλικ» πάνω στην υπερσύνδεση για 
το κεφάλαιο 48, γίνεται η μετάβαση στη σελίδα αυτού του κεφαλαίου, για το 
αναπνευστικό σύστημα. Η πρώτη μπάρα (1), κάτω από τους τίτλους της 

Εικόνα ΙΙ.4-10 (επάνω): Η σύνδεση με την ιστοσελίδα του 
«Fundamentals of Nursing» με το πλήκτρο «Weblink» 

 
Εικόνα ΙΙ.4-11 (κάτω): Η αρχική ιστοσελίδα 
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ιστοσελίδας, περιέχει στη σειρά τους αριθμούς με υπερσυνδέσεις για όλα τα 
κεφάλαια, ώστε να μπορεί κανείς να μεταφερθεί όπου και όποτε χρειάζεται.  

Στη δεύτερη μπάρα (2), εμφανίζονται τα κεφάλαια της τελευταίας ομάδας, 
όπως ήταν στη σελίδα του λογισμικού, σε λειτουργία Off Line, δηλαδή τα 
κεφάλαια από 46-50. Από κάτω αναγράφονται οι στόχοι (3) και αριστερά οι 
«δυνατότητες» μετάβασης σε συνδέσεις, ειδικά για το κεφάλαιο αυτό (4). Μια 
από αυτές τις δυνατότητες, το MediaLinks (5) επιλέγει ο εκπαιδευτής στο 
server και καλεί τους εκπαιδευόμενους να μεταφερθούν εκεί, με τους δικούς 
τους Η/Υ. 
Η υπερσύνδεση με τον τόπο MediaLinks ανοίγει τη σελίδα με τους τόπους με 
τους οποίους μπορεί ο εκπαιδευόμενος να αναζητήσει θεωρητικές πληροφορίες 
και επιπλέον εποπτικό υλικό σχετικά με το αναπνευστικό σύστημα. Οι 
τοποθεσίες αυτές ανήκουν σε αμερικανικούς, καναδικούς και αυστραλιανούς 
ιατρικούς - εκπαιδευτικούς – ενημερωτικούς οργανισμούς (Εικόνα ΙΙ.4-13).  

 

4 

5 

3 

2 

1 

Εικόνα ΙΙ.4- 12: Η σελίδα του κεφαλαίου 48 στο Weblink 
 

Εικόνα ΙΙ.4-13: Οι κόμβοι με τους οποίους μπορεί κανείς να δει υλικό για το 
αναπνευστικό μέσω του Weblink του Fundamentals of Nursing 
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Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ανοίξουν αρχικά την ιστοσελίδα του 
«American Lung Association» 
 (http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=22542) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο εκπαιδευτής, με τον projector, «ξεναγεί» τους εκπαιδευόμενους στην 
ιστοσελίδα αυτή και επιδεικνύει τα θέματα της μπάρας επιλογής, στο επάνω 
μέρος της οθόνης. Από αυτή τη θεματολογία, καλεί τους εκπαιδευόμενους να 
ξεκινήσουν από την ενότητα “Your Lung” (Οι πνεύμονές σου). Από τις επιλογές 
που εμφανίζονται στην καρτέλα, καλούνται να επιλέξουν την υποενότητα 
“Learn About Your Respiratory System -Μάθε για το αναπνευστικό σου 
σύστημα” (Εικόνα ΙΙ4.4-14). 
Εισερχόμενοι στην υποενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 
ξεκινήσουν την animation εφαρμογή (applet) που παρουσιάζει τη λειτουργία 
του αναπνευστικού συστήματος. Όταν ο κέρσορας πλησιάζει μια περιοχή της 
σχηματικής αναπαράστασης του αναπνευστικού συστήματος, φωτίζεται το 
αντίστοιχο όνομα-ορολογία στα κουμπιά κάτω από το σχήμα. Κάνοντας κλικ 
πάνω στο όνομα εμφανίζονται, αριστερά του σχήματος, κάποιες πληροφορίες 
για το όργανο και τη λειτουργία του. Στα δεξιά υπάρχει πλήκτρο για την 
παρουσίαση της μεταφοράς του οξυγόνου μέσω της αναπνοής. Υπάρχει η 
δυνατότητα να αποθηκευτεί η εφαρμογή στον υπολογιστή και να εκτελείται 
Offline. Για να εκτελεστεί, χρειάζεται να υπάρχει το Media Flash Player.Αν δεν 
υπάρχει, δίνεται η δυνατότητα να «κατεβεί» η εφαρμογή από τον αντίστοιχο 
κόμβο στο διαδίκτυο (Εικόνες ΙΙ.4-15, ΙΙ.4-16και ΙΙ.4-17).  
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.4-14: Η σελίδα του «American Lung Association», η καρτέλα “Your 
Lung” και η υποενότητα “Learn About Your Respiratory System 
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Εικόνα ΙΙ.4- 15: Η έναρξη του animation για το αναπνευστικό σύστημα 

 

Εικόνα ΙΙ.4-16: Τα πλήκτρα με τα ονόματα –ορολογίες (1), ο «φωτισμός» του 
αντίστοιχου οργάνου στο σχήμα (2) και το πλήκτρο δεξιά για την φυσιολογία 

της αναπνοής (3) 

1

2 

3 
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Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ξεκινήσουν, να παρακολουθήσουν την 
εφαρμογή στους υπολογιστές τους και να συζητήσουν μεταξύ τους, στην 
ομάδα τους, τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα αυτού του animation σε 
σύγκριση με το Animation: Gas Exchange in the Lung που επεξεργάστηκαν 
Offline, στο κεφάλαιο 48 του λογισμικού Fundamentals of Nursing. Συζητούν 
και αιτιολογούν, για το ποιο από τα δύο κρίνεται καταλληλότερο για τη 
διδασκαλία του συγκεκριμένου θέματος. Ο 2ος μελετητής κάθε ομάδας 
καταγράφει επιγραμματικά, σε αρχείο κειμένου, τα συμπεράσματα της 
σύγκρισης καθώς και την αιτιολόγηση, όπως αποκρυσταλλώθηκε από τη 
συζήτηση στην ομάδα. 
 
Βήμα 2ο: Ο εκπαιδευτής καλεί τους εκπαιδευόμενους επιστρέψουν στη σελίδα 
με τα MediaLinks της ιστοσελίδας του κεφαλαίου 48 . Από εκεί, τους 
επιδεικνύει να ανοίξουν την ιστοσελίδα του Loyola University Chicago Stritch 
School of Medicine, που έχει την χαρακτηριστική επεξήγηση: «Wonderful site for 
a screening and physical exam of the lungs and respiratory system» (εξαιρετική 
ιστοσελίδα για την απεικόνιση και φυσική εξέταση τω πνευμόνων και του 
αναπνευστικού συστήματος). Το άνοιγμα της ιστοσελίδας παρουσιάζει εξετάσεις 
για πολλά συστήματα. Από αυτά, παρακινούνται οι εκπαιδευόμενοι να 
ανοίξουν, από την ενότητα Lungs (Πνεύμονες) την εξέταση “Voice 
Transmission” (σχετικά με τη μέθοδο της επίκρουσης) (Εικόνα ΙΙ.4-18). 
Αφήνονται να περιηγηθούν σε αυτό το διδακτικό «πακέτο», ακούγοντας και το 
σχετικό ηχητικό αρχείο (Εικόνα ΙΙ.4-19). Ακολουθεί κριτική ως προς την 
διδακτική καταλληλότητα των πληροφοριών. Ο 3ος μελετητής καταγράφει 
επιγραμματικά , σε αρχείο κειμένου, τα συμπεράσματα. 
Επέκταση: Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενο ανήκουν στην ειδικότητα των 
Β. Φυσικοθεραπείας, ο εκπαιδευτής συστήνει την διερεύνηση άλλων ενοτήτων 
των ιστοσελίδων αυτών.  
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.4-17: Η επόμενη οθόνη με το animation για την 
οξυγόνωση του αίματος 
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Εικόνα II.4-18: Η μετάβαση στην ιστοσελίδα του Loyola University 
Chicago Stritch School of Medicine, με εστίαση στην ενότητα για τους 

πνεύμονες 

Εικόνα II.4-18: Η μετάβαση στην υπο-ενότητα “Voice Transmission” 
και η αναμετάδοσης του ήχου επίκρουσης (1) σε φυσιολογικές και 
παθολογικές περιπτώσεις, όπως επιλέγεται από τα πλήκτρα κάτω (2) 

1 
2
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Δραστηριότητα 3η: Αποστολή των αρχείων κειμένου στον εκπαιδευτή – 
Κριτική  
 
Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εξασκηθούν με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, με ανταλλαγή 
απόψεων πάνω στις διαδικασίες. Από τη συζήτηση αναμένεται να φανούν οι 
διαφορές στο τρόπο προσέγγισης του θέματος, κατά την διερεύνησή του στις 
ιστοσελίδες του λογισμικού Fundamentals of Nursing, ανάλογα με το βαθμό 
εξοικείωσής των μελών των ομάδων με τη χρήση του διαδικτύου. 
 
Βήμα 1ο : Ο εκπρόσωπος (1ος μελετητής) κάθε ομάδας συγκεντρώνει στο 
φάκελο εργασίας τα παρακάτω: 

 Τις εικόνες, που αποτυπώθηκαν κατά την 1η δραστηριότητα  
 Τα αρχεία με την κριτική των εποπτικών εργαλείων, που συζήτησαν 
κατά την 2η δραστηριότητα 

 Τα αρχεία με την εικόνα της διαδραστικής άσκησης, που συμπλήρωσε 
το κάθε μέλος της ομάδας.  

 
Αποστέλλει στον εκπαιδευτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δόθηκε κατά 
την φάση προετοιμασίας και με τη βοήθεια του Outlook Express τους φακέλους 
εργασίας 
 
Βήμα 2ο : Ακολουθεί προφορική συζήτηση, με συντονιστή τον εκπαιδευτή, 
σχετικά με τις εντυπώσεις τους από τις δύο ιστοσελίδες που επισκέφτηκαν. 
Κατά τη συζήτηση, οι διαφορετικές ομάδες βλέπουν τον τρόπο που 
προσέγγισαν το ίδιο θέμα οι συνεκπαιδευόμενοι τους και, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν διαφορές, αναζητείται η αιτία. 
 
Αξιολόγηση  
 
Υλικό αξιολόγησης 
Για την αξιολόγηση, κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων πρέπει να αποστείλει στον 
εκπαιδευτή τα παρακάτω αρχεία: 

 Αρχείο εικόνας αποτυπωμένης με την εντολή Print Screen από την 
διαδραστική απεικόνιση του αναπνευστικού συστήματος 

 Αρχείο εικόνας αποτυπωμένης από την animation με την ανταλλαγή 
αερίων στους πνεύμονες 

 Από τρία αρχεία κειμένου – ένα για κάθε μέλος της ομάδας- με εικόνα 
από τη διαδραστική άσκηση με την ορολογία του αναπνευστικού και το 
όνομα του μέλους που τη συμπλήρωσε. 

 Αρχείο κειμένου – ένα για όλη την ομάδα – με την κριτική των 
εφαρμογών στις ιστοσελίδες που παρακολούθησαν. Στο έγγραφο αυτό 
θα αναγράφονται και τα ονόματα των μελών της ομάδας. 

 
Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή 
Ο εκπαιδευτής θα εξετάσει τα παραδοτέα ως προς την πληρότητα και την 
ορθότητα στη χρήση των εφαρμογών και θα συνεκτιμήσει τυχόν πρωτοτυπίες 
ή τεκμηριωμένες κριτικές ως προς τις εφαρμογές που μελετήθηκαν. Επίσης θα 
συνεκτιμήσει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη συζήτηση της τελικής 
δραστηριότητας. 
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Συνολικές ώρες μάθησης:5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να συζητηθούν διάφοροι τρόποι 
εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  
Στη συνέχεια, θα διακρίνουν την επίδραση που έχει η εισαγωγή 
των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική, τόσο μέσα από μια 
διδασκαλία κατευθυνόμενης μάθησης (με αξιοποίηση των 
“Fundamentals of Nursing” και του “Pediatric Nursing Skills”) όσο 
και μέσα από μια εποικοδομητικής μορφής διδασκαλία βασισμένη 
επίσης στα “Fundamentals of Nursing” και του “Pediatric Nursing 
Skills” . 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τους διάφορους τρόπους 
εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την παιδαγωγική τους 
αξιοποίηση σε μια διδασκαλία κατευθυνόμενης μάθησης αλλά και 
σε μια διδασκαλία εποικοδομητικής μάθησης. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Εξάσκηση (drill and 
practice). 

 Αυτο-διδασκαλία 
(tutorials). 

 Προσομοιώσεις 
(simulations). 

 Εκπαιδευτικά παιγνίδια 
(instructional games). 

 Επίλυση προβλημάτων 
(problem solving). 

 Συνδυασμός όλων των 
παραπάνω (integrated 
learning systems).. 

 

  Κατευθυνόμενη διδασκαλία 
(directed instruction) 

 Εποικοδομητική διδασκαλία 
 (constructivistic instruction) 

 Αξιολόγηση 
 
 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Οι δυο κύριες τάσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική 
τεχνολογία είναι: 

1. η αύξηση των διαφορετικών κατηγοριών, αλλά και του 
πλήθους (αριθμού) των τεχνολογικών πόρων και 

2. η αλλαγή της αντίληψης για τους σκοπούς και τις 
στρατηγικές εκπαίδευσης.  

 
Για παράδειγμα, ο εκπαιδευόμενος θα ωφεληθεί περισσότερο 

αν μάθει πώς να εντοπίζει, να ταξινομεί και να χρησιμοποιεί κάθε  
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πληροφορία (δεξιότητα «μαθαίνω πώς να μαθαίνω») από το να 
μάθει κάποια συγκεκριμένη πληροφορία. 

 
Καθώς οι εκπαιδευτικοί σκοποί αλλάζουν, οι εκπαιδευτικές 

στρατηγικές επίσης διαφοροποιούνται. Έχουν διατυπωθεί δύο 
αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
τρόπου με τον οποίο οι νέες δεξιότητες και πρακτικές θα 
αλλάξουν τη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα: 

1. η κατευθυνόμενη (directed) προσέγγιση και 
2. η προσέγγιση του εποικοδομητισμού (constructivist). 
 
Το κοινό σημείο των δυο προσεγγίσεων καθώς και των 

τεχνολογικών εφαρμογών που σχετίζονται με αυτές είναι ότι 
προσπαθούν να προσδιορίσουν αυτό που ο Gagne ονομάζει 
«συνθήκες μάθησης» (conditions of learning). Και οι δυο 
προσεγγίσεις στηρίζονται σε πορίσματα σημαντικών θεωρητικών 
της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας. 
 

 

 

 
Δραστηριότητα II.5-1 
 
Δημιουργήστε ομάδες και κάθε μια να αναλάβει την ανάπτυξη ενός 
παραδείγματος διδασκαλίας σύμφωνα με το μοντέλο της 
κατευθυνόμενης μάθησης ή του εποικοδομητισμού.  
 
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη διδασκαλία χωρίς να αναφέρει ποια 
προσέγγιση χρησιμοποίησε.  
 
Οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι πρέπει να μαντέψουν!! 
 

 
 
1.Τρόποι εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.5-2 
 
Οι εκπαιδευόμενοι υπό την καθοδήγηση του εισηγητή και με βάση 
την εμπειρία τους συντάσσουν κατάλογο με διαφορετικούς τρόπους 
εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.  

 Εξάσκηση (drill and practice). 
 Αυτο-διδασκαλία (tutorials). 
 Προσομοιώσεις (simulations). 
 Εκπαιδευτικά παιγνίδια (instructional games). 
 Επίλυση προβλημάτων (problem solving). 
 Συνδυασμός όλων των παραπάνω (integrated learning 
systems). 

 
 

Ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή 
Information and Communications Technologies (ICT) περιλαμβάνει τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα δίκτυα, το διαδίκτυο (Internet), τον παγκόσμιο 
ιστό (world wide web), τις υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και  
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γενικότερα οτιδήποτε σχετίζεται με το υλικό και το λογισμικό (Αναστασιάδης Π., 
Γαλδαδάς Α., Λαοπόδης Β., Μιχαλακόπουλος Β., Παπακωνσταντίνου Γ., Τσάπελας, 
2000). 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 
διαφορετικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες αν και διατηρούν τα βασικά 
τους χαρακτηριστικά, τροποποιούνται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για 
παράδειγμα, η εξάπλωση της τεχνολογίας των πολυμέσων (συνδυασμοί ήχου, 
εικόνας, φωτογραφίας, κινουμένων σχεδίων ή βίντεο), όπως και η τεχνολογία της 
επικοινωνίας από απόσταση μέσω δικτύων επικοινωνίας (Internet) επηρέασε τις 
εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες 
εφαρμογών των ΤΠΕ που μπορούν να αξιοποιηθούν από την εκπαίδευση.  

 

 
Σχήμα:Τρόποι εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Πηγή: Δημητρακοπούλου Α., 2002 
 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή των κυριότερων 
εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
τα πεδία χρήσης τους. 
 
1.1. Εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης (drill and practice) 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης, το οποίο αναφέρεται και ως λογισμικό 
εκγύμνασης, περιέχει ερωτήσεις πάνω σε κάποιο τμήμα θεωρίας, ώστε να γίνει 
κατανόηση κάποιων εννοιών. Επίσης, μπορεί να περιέχει και ένα εισαγωγικό τμήμα 
θεωρίας για κάποιο διδακτικό αντικείμενο (π.χ. μελέτη λογαρίθμων στα 
μαθηματικά). Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με τυχαία σειρά, μπορεί να είναι 
παραμετροποιήσιμες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να 
εμπεδώσει το αντίστοιχο τμήμα θεωρίας (Suppes P., 1966) 

Ο βασικός σκοπός του λογισμικού είναι η εξάσκηση πάνω στα θέματα 
θεωρίας, δηλαδή η εκτέλεση των ασκήσεων και όχι η παρουσίαση της θεωρίας. 
Όπως έχουμε αναφέρει (μάθημα ΙΙ.2) η θεωρία μπορεί να έχει διδαχθεί είτε στα 
πλαίσια ενός συμβατικού μαθήματος στην τάξη παρουσία εκπαιδευτικού ή με 
κάποιο λογισμικό αυτοεκπαίδευσης (tutorial). Υπάρχει βέβαια μια εισαγωγική 
παρουσίαση του εξεταζόμενου θέματος, αλλά αυτός δεν είναι ο βασικός σκοπός. 
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Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, κάθε ερώτηση στην οποία απαντά ο 
εκπαιδευόμενος αξιολογείται και δίνεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση. Η 
ανατροφοδότηση αυτή οδηγεί σε επιλογή νέου ερωτήματος. Προφανώς το νέο 
ερώτημα εξαρτάται από την αξιολόγηση του προηγούμενου ερωτήματος. Έτσι 
δημιουργείται ένας κύκλος ερώτηση >>> απάντηση >>> αξιολόγηση >>> 
ερώτηση που τερματίζει, είτε όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις, είτε όταν τελειώσει ο 
χρόνος που έχει διατεθεί, είτε όταν ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη που έχει θέσει ο 
εκπαιδευτικός (Alessi S., Trollip S., 2001). 

 
 

 
 
Σχήμα: Άποψη του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού λογισμικού εξάσκησης 

Πηγή: Alessi S., Trollip S., 2001 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αυτού του τύπου κρατά πληροφορίες για τον 
εκπαιδευόμενο, όπως την επίδοσή του και τα λάθη του, για να εξάγει 
συμπεράσματα για τα σημεία όπου ο εκπαιδευόμενος είχε αδυναμίες. Στη συνέχεια 
προσπαθεί να τον βοηθήσει (ανατροφοδότηση) παρουσιάζοντάς του επιπλέον 
ασκήσεις και βοήθεια για να οδηγηθεί στη σωστή απάντηση. Η βοήθεια 
παρουσιάζεται όταν γίνουν αληθείς κάποιες συνθήκες, για παράδειγμα όταν ο 
εκπαιδευόμενος προσπαθήσει να λύσει μια άσκηση και το αποτέλεσμα στο οποίο 
καταλήγει είναι επανειλημμένως λανθασμένο. 

Προϋπόθεση για να μπορέσει το λογισμικό να παρέχει βοήθεια ή επιπλέον 
ασκήσεις είναι ο καλός σχεδιασμός του και ο εμπλουτισμός του με ασκήσεις και 
ερωτήσεις διαφόρων τύπων και επιπέδων δυσκολίας για κάθε παρουσιαζόμενη 
έννοια. Επίσης θα πρέπει να μοντελοποιεί τις αναμενόμενες καταστάσεις λάθους 
και να προσφέρει τις αντίστοιχες οδηγίες και βοήθεια. Η διαβάθμιση της δυσκολίας 
των ασκήσεων είναι σημαντική, διότι το λογισμικό θα μπορεί να προσφέρει 
ερωτήσεις του ίδιου επιπέδου δυσκολίας γύρω από μια έννοια και μόνο όταν η 
απόδοση του εκπαιδευόμενου θεωρηθεί ικανοποιητική (π.χ. μικρό ποσοστό λαθών) 
θα οδηγηθεί σε επόμενο επίπεδο δυσκολίας.  
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ερωτήματος 

Απάντηση 
ερωτήματος 

Αξιολόγηση 
απάντησης 

Ανατροφοδό
τηση 

Ολοκλήρω 
ση 

141



 
 

Μάθημα ΙΙ.5. 

 
 
 

 
Εικόνα II.5- 1: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Εξάσκησης 

 
Αρκετά από τα εκπαιδευτικά λογισμικά εξάσκησης (drill and practice) 

επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο ένα σύνολο λειτουργιών ελέγχου. Για παράδειγμα 
μπορεί να επιλέξει ποια από τις ασκήσεις θα επιχειρήσει πρώτα ή πόσες ασκήσεις 
θα επιχειρήσει, ώστε να ολοκληρώσει την εξάσκηση. Οι παρεμβάσεις αυτού του 
τύπου από τον χρήστη ορισμένες φορές υποβαθμίζουν την ποιότητα του 
λογισμικού από παιδαγωγική άποψη, καθώς οι εκπαιδευόμενοι πολλές φορές δεν 
είναι σε θέση να κάνουν σωστές επιλογές. 

Παραδείγματα τέτοιας κατηγορίας λογισμικού υπάρχουν για όλα σχεδόν τα 
διδακτικά αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται συχνά για την εκμάθηση ξένων γλωσσών 
ή τα μαθηματικά, όπου οι απαντήσεις είναι εύκολο να διορθωθούν αυτόματα και η 
εξαγωγή συμπερασμάτων από τα λάθη των μαθητών είναι σχετικά εύκολη. 

Τα λογισμικά αυτής της κατηγορίας στηρίζονται περισσότερο στην επιλογή 
της σωστής απάντησης και δεν γίνεται διδακτική αξιοποίηση του λάθους του 
εκπαιδευόμενου, ώστε να οδηγηθεί στην ενεργητική μάθηση (Σολομωνίδου Χ., 
2001). 

Τα βασικά προβλήματα του εκπαιδευτικού λογισμικού εξάσκησης (drill and 
practice) είναι η δυσκολία στο σχεδιασμό και ο μικρός αριθμός παρουσιαζόμενων 
θεμάτων. Ο σχεδιασμός ενός καλού εκπαιδευτικού λογισμικού εξάσκησης (drill and 
practice) απαιτεί έμπειρους εκπαιδευτές, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν 
αρκετές ασκήσεις διαφόρων τύπων, διαβαθμισμένης δυσκολίας και με σαφή 
εκπαιδευτικό στόχο. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουν τα πιθανά σημεία λάθους που 
ενδεχομένως θα κάνουν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να μοντελοποιηθούν στο 
σύστημα και έτσι να μπορούν να τα διαχειρισθούν. Ακόμη και να ικανοποιηθούν 
όλες αυτές οι συνθήκες το παραγόμενο λογισμικό θα αφορά και θα εξετάζει ένα 
μικρό εύρος ενός θεματικού πεδίου, π.χ. συστήματα αρίθμησης υπολογιστή. 
Θέτοντάς το διαφορετικά ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός καλά 
σχεδιασμένου εκπαιδευτικού λογισμικού εξάσκησης είναι μεγάλος ακόμη και όταν 
πρόκειται για μια μικρή θεματική ενότητα.  

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα αυτού του τύπου που βρίσκονται 
σε κυκλοφορία δεν παρέχουν όλες τις προαναφερόμενες δυνατότητες. Πολλοί 
δικτυακοί τόποι δίνουν τη δυνατότητα εξάσκησης σε θέματα όπως τα μαθηματικά 
(επόμενη εικόνα). 
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Εικόνα ΙΙ.5-2: Ιστοσελίδα με Ασκήσεις για Εξάσκηση στα Μαθηματικά 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.5-3 
 
Σχολιάστε τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού λογισμικού 
εξάσκησης (drill and practice). Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα 
πλαίσια του δικού σας μαθήματος; 
 
Γνωρίζετε κάποια πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού εξάσκησης; 

 
1.2. Εκπαιδευτικό λογισμικό αυτοδιδασκαλίας (tutorial) 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αυτοδιδασκαλίας (tutorial) βασίζεται στην άποψη 
ότι μια εκπαιδευτική εφαρμογή μπορεί να διαδραματίζει το ρόλο του εκπαιδευτή 
(στον βαθμό βέβαια που κάτι τέτοιο είναι εφικτό) (Taylor R.P., 1980).  

Το λογισμικό αυτού του τύπου παρουσιάζει συγκεκριμένες ενότητες από 
διδακτικά αντικείμενα (Εικόνα ΙΙ.5-3) και στη συνέχεια θέτει ερωτήσεις στον 
εκπαιδευόμενο πάνω σε αυτή την ενότητα (Εικόνα ΙΙ.5-4).  

Η βασική σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αυτοδιδασκαλίας 
(tutorial) ακολουθεί τα εξής βήματα: 

 Καθορισμός διδακτικού στόχου. 
 Παρουσίαση της διδακτικής ενότητας. 
 Ορισμός δραστηριοτήτων για την επίτευξη του διδακτικού στόχου. 
 Αξιολόγηση της επίδοσης του εκπαιδευόμενου στις δραστηριότητες που 
τέθηκαν. 

 Χρήση του αποτελέσματος της επίδοσης για την κατάλληλη 
ανατροφοδότηση. 

 Χρήση της επίδοσης για την επιλογή της επόμενης δραστηριότητας. 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό αυτοδιδασκαλίας (tutorial) πρέπει να προσαρμόζει 

τη διδακτική στρατηγική και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού για να 
καλύψει τις ιδιαιτερότητες και τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων, όπως 
ένας εκπαιδευτής πράττει στην τάξη. Για την υποστήριξη των παραπάνω 
απαιτήσεων και την ικανότητα προσαρμογής απαιτείται η ύπαρξη του λεγόμενου 
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μοντέλου χρήστη ή εκπαιδευομένου που περιέχει πληροφορίες όπως μαθησιακοί 
στόχοι, προτιμήσεις, προγενέστερη γνώση πάνω στο διδασκόμενο αντικείμενο 
(Εικόνα ΙΙ.5-5). Επίσης απαιτείται και η ύπαρξη ενός μοντέλου εκπαιδευτικών 
στρατηγικών που θα καθορίζει πως θα γίνεται η προσαρμογή και πως θα 
αξιοποιούνται οι πληροφορίες της αξιολόγησης.  

Τα συστήματα αυτά περιέχουν διακλαδώσεις που επαναφέρουν τον 
εκπαιδευόμενο σε προηγούμενο στάδιο για εκ νέου μελέτη της θεωρίας σε 
περίπτωση λαθών. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρέχουν όλα τα 
εκπαιδευτικά λογισμικά αυτοδιδασκαλίας την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα. 
Αντίθετα στα περισσότερα εργαλεία μπορούν μόνο να τεθούν κάποιες 
δραστηριότητες, να δοθεί μια σύντομη αιτιολόγηση και να παρουσιαστεί το τελικό 
αποτέλεσμα. Στα συστήματα αυτά η μαθησιακή διαδικασία είναι γραμμική και δεν 
ανιχνεύονται και αξιοποιούνται οι μαθησιακές δυσκολίες ή επιτεύγματα των 
εκπαιδευομένων. 

Πολλές φορές το εκπαιδευτικό λογισμικό για διδασκαλία ανεξάρτητη από 
τον εκπαιδευτή, πριν τη διδασκαλία του κυρίως θέματος, παρουσιάζει ένα θέμα 
εισαγωγικό που ήδη γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος και κατόπιν συνδέει τις νέες 
γνώσεις με αυτό. Ο στόχος αυτής της μικρής εισαγωγής είναι η υποκίνηση, η 
υποβοήθηση και η άμεση εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με το γνωστικό 
αντικείμενο. Κάποια συστήματα παρουσιάζουν σε όλη τη διάρκεια χρήσης του 
συστήματος γνώσεις που ήδη έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος, ώστε να μπορεί να 
συνδέσει τις νέες έννοιες με υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.  

Ορισμένα εκπαιδευτικά λογισμικά της εξεταζόμενης κατηγορίας εκκινούν τη 
διαδικασία με ένα σύντομο τεστ για να εξετάσουν αν ο εκπαιδευόμενος είναι 
έτοιμος να χρησιμοποιήσει το σύστημα μάθησης ή αν κάποια από τα 
παρουσιαζόμενα θέματα είναι ήδη γνωστά και θα πρέπει να παραληφθούν.  
 

 
Εικόνα ΙΙ.5-3: Οθόνη Διδασκαλίας στο Λογισμικό ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 
Κάθε ενότητα ενός εκπαιδευτικού λογισμικού αυτοδιδασκαλίας (tutorial) 

ακολουθείται από ερωτήσεις. Ανάλογα με τις απαντήσεις και τις εκπαιδευτικές 
στρατηγικές που εφαρμόζονται, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να οδηγηθούν σε μια 
νέα ενότητα ή να τους ζητηθεί να εκτελέσουν επιπλέον δραστηριότητες για την 
ίδια ενότητα. Οι ερωτήσεις πρέπει να εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα, δηλαδή 
οι διδακτικές ενότητες να είναι μικρές και να ακολουθούνται πάντα από ερωτήματα 
που θα αξιολογούν τις γνώσεις που απέκτησε ο εκπαιδευόμενος. Έτσι θα μπορεί να 
προσαρμοστεί άμεσα η διδασκαλία στις ανάγκες και τις μαθησιακές δυσκολίες του 
εκπαιδευόμενου.  
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Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι πολλά από τα προγράμματα που 
κυκλοφορούν, ενώ διατείνονται ότι είναι για αυτοδιδασκαλία, δεν περιέχουν 
ερωτήσεις και ουσιαστικά είναι ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων. Προσομοιώνουν 
δηλαδή το βιβλίο και όχι τον εκπαιδευτή, ο οποίος όπως είναι γνωστό δεν παρέχει 
μόνο γνώση, αλλά δρα και ως ερευνητής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευόμενοι και προσαρμόζει τη διδασκαλία του για να τους βοηθήσει όλους. 

 

 
Εικόνα ΙΙ.5-4: Οθόνη Εξάσκησης στο Λογισμικό ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 

Το είδος των ερωτημάτων που περιέχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για 
αυτο-εκπαίδευση ποικίλει. Μπορεί να είναι κλειστού τύπου (σωστό/ λάθος, 
πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού), αλλά μπορεί να είναι και ερωτήματα 
όπου η απάντηση μπορεί να δοθεί σε ελεύθερο κείμενο με αποτέλεσμα να 
απαιτείται αξιολόγηση μέσω προγραμματιστικών εργαλείων επεξεργασίας φυσικής 
γλώσσας. Γενικά οι ερωτήσεις που τίθενται προσπαθούν να καλύψουν πολλούς 
μαθησιακούς σκοπούς, π.χ. αποστήθιση, κατανόηση, δημιουργικότητα, ικανότητα 
συνδυασμού και κρίσης. 

Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία αυτού του τύπου εκπαιδευτικού λογισμικού 
είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των λανθασμένων απαντήσεων. Η ανάλυση μπορεί 
να γίνει με διαφόρους τρόπους. Για παράδειγμα, ένας τρόπος είναι η 
μοντελοποίηση των πιθανών λαθών. Δηλαδή η καταγραφή των πιθανών λαθών και 
των λύσεων ή ενεργειών που πρέπει να σχετισθούν με αυτά. Το πρόβλημα σε αυτή 
την περίπτωση είναι ότι η λύση δεν μπορεί να είναι γενική, αλλά περιορισμένη σε 
μια ενότητα ενός θεματικού πεδίου, καθώς το ζήτημα της μοντελοποίησης των 
λανθασμένων καταστάσεων είναι αδύνατο να επιλυθεί γενικά. Το πιθανότερο 
βέβαια είναι τα λάθη να μην έχουν προβλεφθεί, οπότε πρέπει να υπάρχει κάποιος 
μηχανισμός ανάκαμψης του συστήματος και η ύπαρξη κάποιας ευφυούς απάντησης 
/ αντίδρασης προς τον εκπαιδευόμενο (Laurillard D., 1993). 
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Εικόνα ΙΙ.5-5: Αποθήκευση Μαθησιακής Πορείας με την Έξοδο από το Λογισμικό 

 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό αυτοδιδασκαλίας (tutorial) διαφέρει από το 

εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης (drill and practice) στο γεγονός ότι εδώ ο 
εκπαιδευόμενος μαθαίνει νέες έννοιες και οι ερωτήσεις θέτονται για την αποτίμηση 
της διαδικασίας μάθησης, ενώ στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
εξάσκησης δίνεται βαρύτητα στις ασκήσεις για να εμπεδωθεί καλύτερα η θεωρία 
(Κόμης Β., 2004). 
 

Γενικά τα εκπαιδευτικά λογισμικά αυτοδιδασκαλίας (tutorial) περιέχουν 
αρκετές δυσκολίες στην ανάπτυξη και είναι δύσκολο να υποκαταστήσουν πλήρως 
τον εκπαιδευτή. Ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό λογισμικό αυτοδιδασκαλίας 
(tutorial) με εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας είναι πολύ χρήσιμο και 
μπορεί να προσφέρει πολλές νέες μαθησιακές εμπειρίες στον εκπαιδευόμενο, 
βοηθώντας τον σημαντικά στην ανακάλυψη της γνώσης. 

 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.5-4 
 
Α. Συζητήστε τις πιθανές δυσκολίες ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού αυτοδιδασκαλίας (tutorial). Μπορεί να υπάρξει 
εκπαιδευτικό λογισμικό για το δικό σας μάθημα; Τι χαρακτηριστικά 
θα έπρεπε να έχει; 
 
Β. Οι διδακτικοί στόχοι ενός εκπαιδευτικού λογισμικού 
αυτοδιδασκαλίας πρέπει να είναι προκαθορισμένοι ή να 
επαναπροσδιορίζονται δυναμικά από τον εκπαιδευτή και τον 
εκπαιδευόμενο; Αναλύστε το συγκεκριμένο ερώτημα σκεπτόμενοι τι 
διδακτικούς στόχους θέτετε στη διδασκαλία σας και πώς τελικά 
τους αξιολογείτε. 
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1.3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσομοίωσης (Educational 
Simulation Software) 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης (simulation) παρουσιάζει ένα 
τεχνητό περιβάλλον στην οθόνη του υπολογιστή που επιτρέπει να εκτελούνται 
πειράματα τα οποία είναι δύσκολο να εκτελεστούν στο εργαστήριο. Για παράδειγμα 
μπορεί να γίνει προσομοίωση μιας χημικής αντίδρασης ή προσομοίωση της κίνησης 
κάποιου αντικειμένου ή της σύγκρουσης δύο αντικειμένων. 

Χαρακτηριστικά λογισμικά αυτού του τύπου που υπάρχει στα περισσότερα 
σχολεία είναι το Microworlds Pro και το Interactive Physics (Eικόνες ΙΙ.5-6, 7, 
8). 

 

 

 
Εικόνα ΙΙ.5-6: Βολή με Aντίσταση του Aέρα 

 
Ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης 

(simulation) είναι η εξοικείωση με έννοιες και λειτουργίες του πραγματικού 
κόσμου. Τα πειράματα που εκτελούνται μπορούν να παραμετροποιηθούν από το 
χρήστη. Για παράδειγμα μπορεί να καθοριστεί η ταχύτητα κίνησης, η τροχιά κ.α. 
σε μια προσομοίωση της κίνησης κάποιου αντικειμένου. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά 
προσομοίωσης (simulation) χρησιμοποιούνται τόσο στην τυπική εκπαίδευση, όσο 
και στην κατάρτιση ενηλίκων σε συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα η εκμάθηση 
του εσωτερικού τρόπου της λειτουργίας των μηχανών.  

Η γνώση που αποκομίζει ο χρήστης προέρχεται από τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων που εκτελεί. Ουσιαστικά μέσα από την παρατήρηση διεγείρονται οι 
νοητικές λειτουργίες του και αναλύονται τα αποτελέσματα. Επίσης, αντιλαμβάνεται 
τι πρόκειται να συμβεί σε μια αντίστοιχη περίπτωση στον αληθινό κόσμο. 
 

 
Εικόνα ΙΙ.5-7: Κίνηση Σώματος σε Τρία Διαφορετικά Δάπεδα 
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Οι εφαρμογές αυτού του είδους προσεγγίζουν τα «ανοικτά μαθησιακά 

περιβάλλοντα» καθώς παρέχουν μεγάλο βαθμό αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης 
των ιδεών του εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να 
αλλάξει τις παραμέτρους, αλλά να αποφασίζει τα σημεία στα οποία θέλει να 
επικεντρωθεί. Για παράδειγμα, σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή προσομοίωσης 
καλλιέργειας κάποιων φυτών, η μελέτη της επίδρασης της βροχής μπορεί να 
οδηγήσει σε απορίες σχετικά με ύπαρξη πιθανής μόλυνσης των υπόγειων υδάτων 
λόγω της αυξημένης χρήσης φυτοφαρμάκων. Κατόπιν ο εκπαιδευόμενος μέσω του 
ίδιου περιβάλλοντος μπορεί να μελετήσει το νέο φαινόμενο. Ουσιαστικά ο 
εκπαιδευόμενος δρα ως ερευνητής και προσπαθεί να κατανοήσει όχι μόνο το 
αρχικό πρόβλημα που του τέθηκε, αλλά και τα υπόλοιπα προβλήματα που τον 
απασχολούν. 
 

 
Εικόνα ΙΙ.5-8: Κίνηση Σώματος σε Κεκλιμένο Επίπεδο 

 
Ο στόχος των προσομοιώσεων δεν καθορίζεται άμεσα από τον εκπαιδευτή, 

αλλά όπως είπαμε εξαρτάται άμεσα από τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος αλλάζοντας 
τιμές στις παραμέτρους μπορεί να μελετήσει διαφορετικά θέματα. Οι μαθησιακοί 
σκοποί προφανώς είναι πολλαπλοί και δυναμικοί. Καθορίζονται δε κατά την ώρα 
εκτέλεσης του πειράματος και μπορεί να τροποποιηθούν. Ο γενικός μαθησιακός 
σκοπός είναι η μελέτη ενός συγκεκριμένου φαινομένου, αλλά οι ειδικοί στόχοι 
τροποποιούνται κατά εκπαιδευόμενο. Ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να μελετά την 
αιτία δημιουργίας, ενώ κάποιος άλλος το αποτέλεσμα του πειράματος και την 
επίδρασή του σε άλλους παράγοντες. 
 

Οι προσομοιώσεις (simulations) διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες, 
ανάλογα με το αν διδάσκουν για κάποιο αντικείμενο (about something) ή αν 
διδάσκουν πώς να κάνουν κάτι (how to do something).  
 
 
1.3.1. Προσομοίωση για τη Διδασκαλία Κάποιου Αντικείμενου  
 
Φυσική Προσομοίωση (Physical Simulation) 
 Στις φυσικές εκπαιδευτικές προσομοιώσεις ένα φυσικό αντικείμενο ή 
φαινόμενο παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή και ο εκπαιδευόμενος έχει 
την ευκαιρία να μάθει για αυτό. Παραδείγματα αυτού του τύπου αφορούν θέματα 
των φυσικών επιστημών, όπως βαρύτητα, οπτική, κλιματολογία κ.ά. Τα 
εκπαιδευτικά αυτά συστήματα αυτά πληροφορούν τους εκπαιδευόμνους για τις 
αρχές των φυσικών επιστημών μέσα από τις προσομοιώσεις τους. Παράδειγμα 
εργαλείου αυτής της κατηγορίας είναι το SimCity της Electronic Arts. 
 
 
Επαναληπτική Προσομοίωση (Iterative Simulation) 
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 Η διαφορά της παρούσας υποκατηγορίας από την προηγούμενη, είναι ότι οι 
εκπαιδευόμενοι μπορούν αλληλεπιδρώντας με το σύστημα να επαναλάβουν πολλές 
φορές την ίδια προσομοίωση αλλάζοντας τιμές κάθε φορά που γίνεται επανέναρξη 
της διαδικασίας. Αρκετά εργαλεία εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, όπως τα 
Catlab και Kangasaurus της EME Corporation. 
 
 
1.3.2. Προσομοίωση που Διδάσκει το Πώς να Γίνει Κάτι 
 
Διαδικαστική Προσομοίωση (Procedural Simulation) 
 Οι διαδικαστικές εκπαιδευτικές προσομοιώσεις σκοπεύουν στη διδασκαλία 
μιας σειράς ενεργειών για να πετύχουν οι εκπαιδευόμενοι κάποιο στόχο. Οι 
ενέργειες αυτές μπορούν να καθοριστούν από το χρήστη και έτσι ο χρήστης 
μαθαίνει πώς να εκτελεί μια διαδικασία ή να αντιδρά σε μια πιθανή σειρά 
ενεργειών, για παράδειγμα σε μια πτήση ενός αεροπλάνου. Γνωστό εργαλείο αυτής 
της κατηγορίας είναι το Flight Simulator της Microsoft. 
 
Προσομοίωση Κατάστασης (Situational Simulation) 
 Οι προσομοιώσεις κατάστασης ασχολούνται με τις συμπεριφορές και τα 
χαρακτηριστικά ανθρώπων ή οργανισμών σε διαφορετικές καταστάσεις. Μοιάζουν 
με την προηγούμενη κατηγορία, αλλά επειδή εμπλέκονται υποκειμενικά 
γνωρίσματα, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν εναλλακτικές 
καταστάσεις. Για παράδειγμα, μια εταιρεία θα μπορούσε να ασκήσει διαφορετική 
πολιτική προς τους εργαζόμενους και να εξάγει συμπεράσματα, μέσα από το 
λογισμικό, για τα πιθανά αποτελέσματα. Τέτοιο λογισμικό είναι το Capitalism για 
την εκμάθηση και προσομοίωση της δημιουργίας νέων εταιρειών. (Alessi, S.M., 
Trollip, S.R. 2001). 
 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοίωσης (simulation) είναι πολύ 
σημαντικά, αλλά είναι δύσκολα στην υλοποίηση τόσο από τεχνική άποψη όσο και 
από παιδαγωγική. Τεχνικά πρέπει να δημιουργηθούν ευέλικτες κινούμενες εικόνες 
(animations) και παιδαγωγικά πρέπει να προβλεφθούν πολλές περιπτώσεις ώστε 
να περιλαμβάνονται στις διαθέσιμες τεχνικές. 

 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.5-5 
 

Α. Συζητήστε τα οφέλη που αποκομίζει ο εκπαιδευόμενος από το 
λογισμικό της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 
Β. Αναζητήστε στο διαδίκτυο εργασίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά προσομοίωσης και σχολιάστε τα παρουσιαζόμενα 
θέματα. 

 
 

1.4. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (Instructional Games) 
 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (instructional games) προσπαθούν να διδάξουν 
διάφορες έννοιες και να αναπτύξουν κυρίως την 
κρίση του εκπαιδευόμενου μέσα από το πολυμεσικό 
περιβάλλον τους. Χωρίζονται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες: 

1. Δράσης 
2. Στρατηγικής 

Παιχνίδια δράσης είναι αυτά που 
περιλαμβάνουν ενέργειες των βασικών χαρακτήρων 
του παιχνιδιού, ενώ τα παιχνίδια στρατηγικής 
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απαιτούν σκέψη για επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Και οι δύο 
κατηγορίες έχοντας ως κίνητρο τη νίκη υποβάλλουν το χρήστη σε διάφορες 
δοκιμασίες ή τον εμπλέκουν στη λήψη αποφάσεων, ώστε να αναπτυχθούν οι 
πνευματικές και πρακτικές δεξιότητές του.  
 

Πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια (instructional games επιτρέπουν την ύπαρξη 
πολλών χρηστών ταυτόχρονα και μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή 
απόψεων και το συναγωνισμό αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Για αυτό μπορούν να θεωρηθούν και ως λογισμικά 
συνεργατικής μάθησης. 

 

 
 

Εικόνα ΙΙ.5-9: Οθόνη από το Παιχνίδι SimCity 
 

Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι (instructional game) θα πρέπει να έχει σαφείς 
στόχους και να επιτρέπει τους εκπαιδευόμενους να επιτύχουν τους στόχους αυτούς 
μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα (Laurillard D., 1993). 
 

Πολλά από εκπαιδευτικά παιχνίδια (instructional games) εμπίπτουν και 
στην κατηγορία του εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης (simulation). Για 
παράδειγμα το SimCity της Electronic Arts (Εικόνες ΙΙ.5-9, 10) επιτρέπει τη 
δημιουργία μιας πόλης και τη διαχείριση των πηγών ενέργειας ή άλλων στοιχείων. 
Έτσι ο εκπαιδευόμενος μέσα από το παιχνίδι έρχεται σε επαφή με θέματα όπως ο 
περιβαλλοντικός σχεδιασμός της πόλης, η διαχείριση των λημμάτων κ.α. Επίσης 
πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές επίλυσης προβλημάτων ή εξάσκησης έχουν 
εμφάνιση παιχνιδιού για να είναι πιο θελκτικά στο χρήστη.  
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Εικόνα ΙΙ.5-10: Οθόνη από το Παιχνίδι SimTown (έκδοση του SimCity για παιδιά) 
 

Οι βασικοί παράγοντες ή σχεδιαστικές αρχές που πρέπει να εμπεριέχονται 
στα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι: 

 Οι στόχοι 
Κάθε παιχνίδι πρέπει να έχει ένα βασικό διδακτικό στόχο που θα αναλύεται σε 
περισσότερους μικρότερης εμβέλειας στόχους. Οι στόχοι μπορεί να συνδέονται 
με διάφορα προβλήματα, π.χ. λογικής ή με συγκεκριμένες αριθμητικές 
δεξιότητες. 

 Οι κανόνες 
Οι κανόνες και οι στρατηγικές καθορίζουν τους περιορισμούς και τις 
δυνατότητες των χρηστών και τελικά ρυθμίζουν τον τρόπο επίτευξης ή 
υποβοήθησης του στόχου. 

 Η δυνατότητα συνεργασίας ή συναγωνισμού 
Η δυνατότητα συνεργασίας ή συναγωνισμού είναι ένα μέσο για την υποκίνηση 
της διαδικασίας της μάθησης αρκετά σημαντικό στην περίπτωση μαθητών. 

 Οι προκλήσεις και φαντασία 
Για να μπορέσουν να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών τα 
προβλήματα που τίθενται θα πρέπει να κεντρίζουν τόσο την περιέργεια όσο και 
να δίνουν ερεθίσματα στη φαντασία τους. 

 Η ασφάλεια 
Η ασφάλεια είναι βασικό απαιτούμενο ενός παιχνιδιού. Στην περίπτωση των 
ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών η ασφάλεια αναφέρεται περισσότερο 
στα μηνύματα που περνούν στα παιδιά. Για παράδειγμα, θα πρέπει να 
αποφεύγονται θέματα υποκίνησης βίαιης ή ρατσιστικής συμπεριφοράς. 

 Η ψυχαγωγία 
Η αξία του τελευταίου αυτού παράγοντα είναι προφανής. Τα εκπαιδευτικά 
λογισμικά τύπου παιχνιδιού χρησιμοποιούν και τον όρο edutainment που 
προέρχεται από τους όρους education (εκπαίδευση) και entertainment 
(ψυχαγωγία) (Squire K, 2003, Holland, W., Jenkins, H., Squire, K. 2003). 
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Δραστηριότητα ΙΙ.5-6 
 
Συζητήστε τα ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να 
παρουσιαστούν στην περίπτωση χρήσης εκπαιδευτικού 
λογισμικού τύπου παιχνιδιού.  

 
 
 
1.5. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Επίλυσης Προβλήματος (Problem 
Solving Educational Software) 

 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) ζητά 

από τον εκπαιδευόμενο να λύσει προβλήματα. Ο βασικός του σκοπός είναι ακριβώς 
η επίλυση προβλημάτων. Διαφέρει από το εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης (drill 
and practice) διότι δεν παρουσιάζει συνήθως κάποιο τμήμα θεωρίας και δεν 
περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστό/λάθος, πολλαπλής επιλογής κ.ά.), αλλά 
προβλήματα που απαιτούν αριθμητικούς υπολογισμούς για να δοθεί απάντηση 
(Eικόνα ΙΙ.5-11).  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) 
χρησιμοποιείται αποτελεσματικά στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, όπου 
η επίλυση προβλημάτων είναι βασικό στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας. 
 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά της παρούσας κατηγορίας περιέχουν πολλές 
φορές και προσομοιώσεις (simulations) φαινομένων για να θέσουν κατόπιν 
προβλήματα στους εκπαιδευόμενους. Επίσης πολλές από τις ασκήσεις είναι 
παραλλαγές της ίδιας άσκησης με αλλαγές στις τιμές των παραμέτρων. Αυτό είναι 
εύκολο στην περίπτωση μαθηματικών ή φυσικών ασκήσεων όπου περιέχουν 
μεταβλητές και τύπους οι οποίοι με μικρές αλλαγές μπορούν να δώσουν 
διαφορετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση επίλυσης 
προβλημάτων με κλάσματα ο υπολογιστής μπορεί να παράγει πολλές διαφορετικές 
ακολουθίες κλασμάτων για πρόσθεση και να ελέγξει εύκολα την ορθότητα των 
τιμών που εισάγουν οι εκπαιδευόμενοι ως αποτέλεσμα. 
 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά επίλυσης προβλημάτων (problem solving) 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της επαγωγικής σκέψης και της αύξησης της κριτικής 
ικανότητας του λύτη. Η τεχνική «δοκιμή και απόρριψη», που εφαρμόζεται στο 
εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης, εδώ δεν υποστηρίζεται καθώς στοχεύει 
στην ανάπτυξη της σκέψης και της θεωρητικής αξιολόγησης και κατόπιν της 
εφαρμογής. 
 

Λογισμικά αυτού του τύπου μπορεί να περιέχουν και άλλες δραστηριότητες 
εκτός μαθηματικών. Για παράδειγμα το λογισμικό Crosscountry USA συνδυάζει 
προβλήματα ανάγνωσης και κατανόησης χαρτών, αποφάσεων και γεωγραφίας. Το 
λογισμικό Pond θέτει προβλήματα αναγνώρισης ήχων σε ένα οικοσύστημα. 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές εφαρμογές 
αυτοδιδασκαλίας (tutorials). Δηλαδή να ενσωματωθεί και να εμπλουτίσει τις 
μαθησιακές εμπειρίες του εκπαιδευόμενου και τις νοητικές του διεργασίες μέσα από 
την επίλυση προβλημάτων. 
 

Η δυσκολία στην ανάπτυξη τέτοιου εκπαιδευτικού λογισμικού εντοπίζεται στην 
αυτόματη αξιολόγηση των απαντήσεων και στη δυνατότητα παραμετροποίησης 
των προβλημάτων. Στις μαθηματικές ασκήσεις αυτό είναι εύκολο, στην περίπτωση 
όμως άλλων προβλημάτων οι απαιτήσεις αυτές είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν. 
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Εικόνα ΙΙ.5-11: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανωτέρων Μαθηματικών 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.5-7 

 
Α. Αναφέρατε κάποιες από τις δυσκολίες ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού λογισμικού επίλυσης προβλημάτων (problem 
solving); 
 
Β. Μπορεί να υπάρξει λογισμικό επίλυσης προβλημάτων για 
επιστήμες όπως η διοίκηση και το μάρκετινγκ; 
 

 
 
1.6. Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Λογισμικά Μάθησης (integrated 
learning systems) 
 

Τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά λογισμικά (integrated learning systems) 
συνδυάζουν τις προηγούμενες τεχνικές και μεθοδολογίες για την επίτευξη 
διαφόρων μαθησιακών στόχων. Μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του 
διδακτικού προσωπικού και του μαθητικού πληθυσμού διαφόρων εκπαιδευτικών 
βαθμίδων.  

Οι ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές αποτελούνται γενικά από τρία 
βασικά τμήματα: 

 Εκπαιδευτικό υλικό 
 Πληροφορίες για τους χρήστες (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, διαχειριστές) 
 Ευφυές σύστημα διαχείρισης  
Το ευφυές σύστημα διαχείρισης διαχωρίζει το εκπαιδευτικό λογισμικό αυτής 

της κατηγορίας από τις προηγούμενες κατηγορίες. Το σύστημα διαχείρισης ελέγχει 
και ρυθμίζει το υλικό και τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται σε κάθε χρήστη 
και παρακολουθεί τις αντιδράσεις τους και τις απαντήσεις τους. 
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Εικόνα ΙΙ.5-12. Παράδειγμα Μαθήματος στο Λογισμικό Moodle  

 
που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – 
Μηχανής» στο εργαστήριο CosyLab του τμήματος Διδακτικής Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. 

 
Γενικά το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό λογισμικό μάθησης (integrated 

learning systems) αποτελείται από επιμέρους συστατικά λογισμικού και υλικού για 
την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και την διεξαγωγή δοκιμασιών 
αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτές μπορούν να θέσουν διδακτικούς στόχους και να 
καθορίσουν δραστηριότητες που πρέπει ο εκπαιδευόμενος να εκτελέσει. Περιέχουν 
εργαλεία για συνεργατική και διερευνητική μάθηση, επιτρέπουν τη δημιουργία 
εικονικών τάξεων, παρέχουν δυνατότητες δημιουργίας ομάδων συζήτησης γύρω 
από ένα θέμα, επιτρέπουν την ανταλλαγή απόψεων και υλικού μεταξύ των 
εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή και γενικά παρέχουν πολλά εργαλεία για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Hativa N., 1996, 
Mills S. C., 1994). 
 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ανάπτυξης διδακτικών δραστηριοτήτων 
ποικίλουν σε τεχνικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Πολλά από αυτά είναι αναπτυγμένα 
για το διαδίκτυο, ενώ κάποια άλλα χρησιμοποιούνται σε επίπεδο τοπικού δικτύου. 
Ένας σημαντικός παράγοντας στην αποδοχή ή απόρριψη ενός τέτοιου πακέτου 
λογισμικού είναι η διεπαφή χρήστη. Για παράδειγμα, το ακόλουθο σύστημα (εικόνα 
19) είναι λιγότερο θελκτικό, αλλά ίσως πιο εύχρηστο και με λιγότερες δυνατότητες 
από το Moodle (Εικόνα ΙΙ.5-12). 
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Εικόνα ΙΙ.5-13. Απλό Ολοκληρωμένο Σύστημα Μάθησης 
 
 
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.5-8 

 
Α. Συζητήστε με τον εκπαιδευτή ποια είναι τα πλεονεκτήματα και 
ποια τα μειονεκτήματα από τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 
στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και 
προτείνατε τρόπους σωστής αξιολόγησης.  
 
Β. Υπάρχει εκπαιδευτικό λογισμικό στο σχολείο σας; Σε ποιες από 
τις παραπάνω κατηγορίες εμπίπτει; 
 
Γ. Επισκεφτείτε την δικτυακή πύλη www.e-yliko.gr και 
ενημερωθείτε για το εκπαιδευτικό λογισμικό της ειδικότητάς σας. 
 
Δ. Συζητήστε την προοπτική χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού στα 
πλαίσια της διδασκαλίας σας και εξηγήστε τους λόγους για τους 
οποίους θα χρησιμοποιούσατε ή θα αποφεύγατε να 
χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικό λογισμικό. 
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2. Πρότυπη Διδασκαλία με Αντικείμενο του Προγράμματος 
Σπουδών, Βασισμένη στο Μοντέλο Κατευθυνόμενης Διδασκαλίας 
(directed instruction) και αξιοποιώντας το “Fundamentals of 
Nursing”  
 
Θέμα: «Ανατομία-φυσιολογία του ουροποιητικού συστήματος» 

 
Θα γίνει παραδειγματική διδασκαλία με θέμα «Ανατομία - φυσιολογία του 

ουροποιητικού συστήματος» με ηλεκτρονικά μέσα. βασισμένη σε προσέγγιση 
κατευθυνόμενης μάθησης. 
 
Διάρκεια διδασκαλίας: τριάντα λεπτά 
 
 
Τάξη: Α΄ και Β΄Τάξη 1ου Κύκλου Σπουδών 
Τμήμα: Τομέας Υγείας Πρόνοιας  
Μάθημα: Ανατομία-Φυσιολογία 
Επιλεγμένη ενότητα: Ουροποιητικό σύστημα  
 
 
Σκοπός: Nα μάθουν οι εκπαιδευόμενοι την ανατομία και τη λειτουργία του 
ουροποιητικού συστήματος, με την χρήση animation video του λογισμικού 
«Fundamentals of Nursing», έτσι ώστε να μπορούν, σε δεύτερο χρόνο, να 
εκπαιδευτούν στον καθετηριασμό της ουρήθρας. 
 
 

Η διδασκαλία της επιλεγμένης ενότητας θα ακολουθήσει τις παρακάτω 
φάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν κατευθυνόμενου τύπου προσεγγίσεις.  
 
 
Φάση Προσανατολισμού:  
Ο εκπαιδευτής δίνει, με λίγα λόγια, μια γενική εικόνα της ενότητας που θα διδάξει, 
εξηγεί στους εκπαιδευόμενους τους λόγους για τους οποίους η ανατομία της 
ουρήθρας και η θέση της στο ανθρώπινο σώμα είναι χρήσιμη γνώση. Τους εξηγεί 
ακόμη, τα πλεονεκτήματα που έχει η απόκτηση αυτή, μέσω του λογισμικού, σε 
σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο.  
 
Φάση Παρουσίασης: Η διδασκαλία αφορά στην παρακολούθηση animation με 
τρισδιάστατη μορφή. Δίνεται στους εκπαιδευόμενους το λογισμικό «Fundamentals 
of Nursing». Δίνεται ακόμη η ευκαιρία, μέσα από την κίνηση που οι ίδιοι 
προκαλούν (διαδραστική εφαρμογή), να κατανοήσουν καλύτερα την ανατομία του 
ουροποιητικού συστήματος. 
Στους εκπαιδευόμενους παρέχονται επεξηγήσεις και υποδείξεις, βήμα προς βήμα, 
σχετικά με το πώς μπορεί να εκτελεστεί μία άσκηση αξιολόγησης, σε ηλεκτρονική 
μορφή. Στο τέλος της φάσης αυτής, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιολογήσουν 
τις δυνατότητές τους, μέσω συμπλήρωσης της άσκησης. Επίσης, απαντούν σε 
ερωτήσεις, για να διαπιστώσει ο εκπαιδευτής, αν κατανόησαν αυτά που τους είπε. 
 
 Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω εντολές του λογισμικού: 
 
Χρήση εντολών: play, minimize, Quit, Back, reset, main, Back, Drug Zoomed 
Object και Click Hold and Drug 
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Φάση Πρακτικών: 
 Η διδασκαλία αποτελείται από δύο επιμέρους δραστηριότητες, που έχουν σκοπό 
να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές δεξιότητες στη χρήση των εντολών που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.  
 
Δραστηριότητα 1η:  
 
α) Περιγραφή: Άνοιγμα του λογισμικού «Fundamentals of Nursing». 
Παρακολούθηση της εφαρμογής «animation». 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί επίδειξη από τον εκπαιδευτή, ο 
οποίος, μέσα από διαδοχικά βήματα, δείχνει τον τρόπο χρήσης του animation. 
Στηρίζεται στις γνώσεις του προηγούμενου μαθήματος για το άνοιγμα του 
λογισμικού.  
Σε κάθε βήμα, παρακολουθεί τον εκπαιδευτή να κάνει τα εξής: 
 
Βήμα  1: Επιλέγει την καρτέλα Chs 46-50 , όπως φαίνεται στην εικόνα ΙΙ.5-1 
 
 
 

 
 

Εικόνα ΙΙ.5-1: Επιλογή ομάδας  Chs 46-50 
 
Βήμα 2: Επιλέγει το Chapter 47 και, κάνοντας κλικ σ’ αυτό, επιλέγει το Urinary 
Elimination (Eικόνα ΙΙ .5-2) 
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Εικόνα ΙΙ. 5-2: Επιλογή του κεφαλαίου 47 

 
Βήμα 3: Το κεφάλαιο 47 ανοίγει και εμφανίζονται τα επτά δυνατότητες μελέτης αριστερά 

και  οι τρεις animation εφαρμογές δεξιά, όπως φαίνεται στην εικόνα ΙΙ.5-3 
 
 

 
 
 

Εικόνα ΙΙ.5-3: Οι 3 animation εφαρμογές του κεφαλαίου 47 
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Βήμα 4: Επιλέγει το «Animation: Renal function», που περιγράφει την λειτουργία 
του νεφρού (Εικόνα ΙΙ.5-4). 

 
 
 

 
 
 

Εικόνα ΙΙ.5- 4: Η περιγραφή της λειτουργίας του νεφρού 
 
 
 
Βήμα 5: Επιλέγει το πλήκτρο Back και επιστρέφει στα προηγούμενα θέματα. 
Κάνοντας κλικ πάνω στην εφαρμογή «3D Animation», ανοίγει, στα δεξιά της 
οθόνης ο τίτλος της εφαρμογής: «3D Animation: Urinary System». Κάνει κλικ και 
παρακολουθεί το τρισδιάστατο animation. Mε το ποντίκι, κάνοντας δεξί κλικ και 
σέρνοντας το δεξιά ή αριστερά, μπορεί να στρέψει το τρισδιάστατο animation, που 
φαίνεται στην εικόνα ΙΙ.5-5. Απαντά σε τυχόν απορίες και δίνει εξηγήσεις στο 
μάθημα.  
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Εικόνα ΙΙ.5-5: Μια από τις θέσεις της διαδραστικής εφαρμογής 
 
 
Μετά το τέλος κάθε βήματος της δραστηριότητας, οι εκπαιδευόμενοι απαντούν σε 
ερωτήσεις του εκπαιδευτή και λαμβάνουν ανατροφοδότηση από αυτόν. 
 
 
γ) Καθοδηγούμενη διδασκαλία: Ο εκπαιδευόμενος ανοίγει το λογισμικό του 
Fundamentals of Nursing, που περιέχει τα video animations και, με την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτή, εκτελεί διαδοχικά τα βήματα της δραστηριότητας, 
κάνοντας τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παρακολουθήσει και κυρίως να 
επεξεργαστεί το τρισδιάστατο animation. Απαντά σε τυχόν ερωτήσεις του 
εκπαιδευτή και διορθώνει τυχόν λάθη. 
 
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόμενος, ανοίγει πάλι το λογισμικό και 
εκτελεί αυτά που έμαθε, χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτή. Πρέπει στο τέλος να 
έχει καταφέρει να παρακολουθήσει τα δύο Animations.  
 
 
Δραστηριότητα 2η:  
 
α) Περιγραφή: O εκπαιδευτής περιγράφει την ανατομία της ουροδόχου κύστης  
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β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί επίδειξη από τον εκπαιδευτή, ο 
οποίος δείχνει τον τρόπο του χρήσης του λογισμικού για την λύση της άσκησης 
που φαίνεται στην εικόνα ΙΙ.5-6 με χρήση της εντολής reset. 
 
 
 
 

 
 

Eικόνα ΙΙ.5-6: Η έναρξη της άσκησης αξιολόγησης 
 
Σε κάθε βήμα τον παρακολουθεί να κάνει τα εξής: 
 
Βήμα  1: Επιλέγει την εντολή reset όπως φαίνεται στην Εικόνα ΙΙ.5-6. 
 
Βήμα 2: Επιλέγει μία λέξη-ορολογία από αυτές που αναγράφονται στα αριστερά με 
το ποντίκι και την σέρνει στην κενή ετικέτα που δείχνει την ανατομική θέση στην 
οποία κρίνει ότι αντιστοιχεί η ορολογία. Αν η ορολογία μπει στη σωστή θέση, η 
ετικέτα «κλειδώνει». Αν όχι, η λέξη-ορολογία «επιστρέφει» πίσω στη λίστα και η 
ετικέτα παραμένει κενή, μέχρι την επόμενη προσπάθεια. Η άσκηση τελειώνει όταν 
τοποθετηθούν όλοι οι όροι στη σωστή θέση.  
 
γ) Καθοδηγούμενη διδασκαλία: Ο εκπαιδευόμενος, ανοίγει το λογισμικό που 
περιέχει την άσκηση και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, εκτελεί διαδοχικά τα 
βήματα της δραστηριότητας, κάνοντας τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να 
συμπληρώσει τα σωστή ετικέτα, όπως έκανε ο εκπαιδευτής προηγουμένως. 
Σε τυχόν λάθος απάντηση, ο εκπαιδευόμενος διορθώνει το λάθος. 
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόμενος ανοίγει πάλι την άσκηση του 
λογισμικού και εκτελεί την ολοκληρωμένη συμπλήρωση της άσκησης, με τον 
τρόπο που έμαθε, χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτή. Πρέπει στο τέλος να έχει 
καταφέρει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο δυνατό σκορ. 
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3. Μοντέλο Κατευθυνόμενης Μάθησης - Κύρια Επίδραση της 
Εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.5-9 
 
Με έναυσμα τη δομή της πρότυπης διδασκαλίας με μοντέλα 
κατευθυνόμενης μάθησης οι εκπαιδευόμενοι προσδιορίζουν την 
κύρια επίδραση/ αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η εισαγωγή των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
 

 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό που στηρίζεται στην κατευθυνόμενη διδασκαλία 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 
 

Συμπεριφορισμός Θεωρία της Επεξεργασίας 
των Πληροφοριών 

Λογισμικό εξάσκησης  
(drill and practice) 

Έμπειρα ή ευφυή διδακτικά 
συστήματα 

(Intelligent Tutoring Systems) 
Λογισμικό αυτοδιδασκαλίας 

(tutorials) 
Νευρωνικά δίκτυα 

 
Εκπαιδευτικά παιχνίδια 
(instructional games) 

 

Λογισμικό πολυμέσων 
(multimedia) 

 

Πίνακας ΙΙ.5-1: Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Θεωρίες Μάθησης 
 Πηγή: Κόμης Β., 2004, σελ. 119 

 
Η χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με 

μοντέλα κατευθυνόμενης μάθησης έχει τα εξής αποτελέσματα: 
 Παρέχει δεξιότητες. 
 Παρέχει πλήρεις γνώσεις. 
 Παρέχει συστηματική αυτοδιδασκαλία. 
 

Παρέχει δεξιότητες (provide skill remediation) 
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην κατευθυνόμενη διδασκαλία 

συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών και νοητικών κυρίως δεξιοτήτων (λιγότερο 
των κοινωνικών) καθώς και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, 
αφού οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή (αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση η ικανότητα χρήσης υπολογιστή).  

Μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. χρήση πολυμέσων) μπορεί να 
επιτευχθεί η αναπαράσταση όχι μόνο αντικειμένων, αλλά και αφηρημένων 
δυσνόητων εννοιών και ιδεών που δυσκολεύουν τους αδύνατους εκπαιδευόμενους 
ή και τους αρχάριους χρήστες να τα προσεγγίσουν και να τα κατανοήσουν. 

 
Στη διδασκαλία παρουσιάζεται ως διαδοχή των εξής ενεργειών 

«πληροφορία-ερώτηση- απάντηση- σχολιασμός».Οι πληροφορίες παρουσιάζονται 
είτε γραμμικά είτε με διακλάδωση και με διάφορες μορφές όπως μέσω συνδέσμων, 
ερωτήσεων και προβλημάτων και προσπαθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες του 
χρήστη. 
 
Παρέχει πλήρεις γνώσεις (provide mastery and fluency) 

Η χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού εξάσκησης (drill and practice) 
παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό θέμα και ο εκπαιδευόμενος διενεργεί ασκήσεις 
εμπέδωσης.  
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Παρέχει συστηματική αυτοδιδασκαλία (provide systematic self-
instruction) 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να 
διαδραματίζει το ρόλο του εκπαιδευτή (στον 
βαθμό βέβαια που κάτι τέτοιο είναι εφικτό) 
(Taylor R.P., 1980). Αυτές οι κατηγορίες 
λογισμικού δίνουν τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευόμενο να οδηγηθεί μόνος του στην 
γνώση χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή, 
παρέχοντας ένα είδος αυτομάθησης/ 
αυτοδιδασκαλίας/ αυτοεκπαίδευσης (self-
learning) καθώς και μια εξατομίκευση της 

διδασκαλίας, εφόσον βασίζεται στους προσωπικούς ρυθμούς μάθησης κάθε 
εκπαιδευόμενου.  
 
 Για να μπορέσει το εκπαιδευτικό λογισμικό να παρέχει συστηματική 
αυτοδιδασκαλία πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Χαραλαμποπούλου Φ., 
2001): 

 Να είναι σχεδιασμένο ώστε να προσελκύσει την προσοχή του 
εκπαιδευόμενου (φιλικό περιβάλλον διεπαφής (interface)).  

 Ο τρόπος που παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να είναι 
ελκυστικός και πολύπλευρος, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
διαφορετικών χρηστών. 

 Το περιεχόμενο/ θεματολογία που έχει επιλεγεί να συνδέεται με ιδιαίτερα 
γνωρίσματα των χρηστών (π.χ. φύλο, ηλικία, επίπεδο γνώσεων κ.τλ.). 

 Να παρουσιάζονται δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
γνωστικών και άλλων δεξιοτήτων  

 Να είναι αλληλεπιδραστικό, δηλαδή να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να έχει 
επικοινωνία με το σύστημα. 

 Να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να πλοηγείται ελεύθερα στο διδακτικό υλικό. 
Προτιμάται η μάθηση να πραγματοποιείται μέσω διακλαδώσεων (branched 
style) ή πολλαπλών επιλογών (multiple choice) όπου η απάντηση που 
δίνει ο εκπαιδευόμενος καθορίζει το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια, από 
τη γραμμική προσέγγιση. 

 Να παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη στο χρήστη, ώστε να μπορεί να 
πλοηγείται στις ενότητες χωρίς να εγκλωβίζεται. 

 Να παρέχεται αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, η οποία πρέπει να 
ακολουθεί αμέσως μετά από κάθε ενέργεια που κάνει ο χρήστης, για να 
είναι αποτελεσματική. Το εκπαιδευτικό λογισμικό προσδιορίζει τα σημεία 
που έχει γίνει λάθος, και δίνει οδηγίες για τη διόρθωσή του (βασικό 
χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος 
χρησιμοποιεί το λογισμικό στο σπίτι του απουσία του διδάσκοντα).  

 
 
 

Προτείνεται η χρήση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού ως 
συμπληρωματικού 
διδακτικού μέσου από τον 
εκπαιδευτικό ή ως 
υποστηρικτικού μέσου 
αυτοδιδασκαλίας από τον 
εκπαιδευόμενο. 
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4. Αξιολόγηση της Κατευθυνόμενης Διδασκαλίας (directed 
instruction) 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.5-10 
 
Καθορίστε τα βασικά στοιχεία αξιολόγησης της διδασκαλίας που 
αναπτύχθηκε βασισμένη σε μοντέλο κατευθυνόμενης μάθησης. 
 

 
Όταν ο εκπαιδευτής αντιμετωπίζει προβλήματα στη διδασκαλία προσπαθεί 

να τα λύσει με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μετά την εφαρμογή της διδασκαλίας 
με τη χρήση της τεχνολογίας ο εκπαιδευτής αναρωτιέται για: 

 Την εκπλήρωση των προδιαγεγραμμένων στόχων. 
 Το διδακτικό σχεδιασμό και την παιδαγωγική αρτιότητα (Instructional 
Design and Pedagogical Soundness). 

 Το περιεχόμενο. 
 Τη δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες/ γνώσεις του χρήστη (User 
Flexibility). 

 Την τεχνική αρτιότητα. 
 
4.1. Η Εκπλήρωση των Προδιαγεγραμμένων Στόχων. 
  

Ο Bloom χρησιμοποίησε γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς 
διδακτικούς στόχους. Η γνωστική ταξινομία κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς 
στόχους ως εξής (Bloom BS, Krathwohl DR, 1991): 

1. γνώση, 
2. κατανόηση, 
3. εφαρμογή, 
4. ανάλυση, 
5. σύνθεση, 
6. αξιολόγηση. 
Ο εκπαιδευτής έχοντας θέσει κάποιους στόχους στην αρχή της διδασκαλίας, 

στο τέλος αξιολογεί αν η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε εξυπηρετεί το σκοπό 
και τους διδακτικούς στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. 

Το λογισμικό για να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να 
προσδιορίζει από την αρχή με σαφήνεια και να επεξηγεί τον τρόπο επίτευξης του 
βασικού σκοπού καθώς και των επιμέρους μαθησιακών στόχων 

Από την αρχή της παρουσίασης του λογισμικού ο χρήστης πρέπει να 
ενημερώνεται για το ποιες είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που 
χρειάζεται να έχει κάποιος για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το λογισμικό με 
αποτελεσματικό τρόπο (Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ., Πιντέλας Π., 
2003). 
 
4.2. Το Διδακτικό Σχεδιασμό και την Παιδαγωγική Αρτιότητα 
(Instructional Design and Pedagogical Soundness). 

 
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της προσέγγισης της κατευθυνόμενης 

διδασκαλίας, οι διδακτικές μέθοδοι: 
 βασίζονται στις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης και στις θεωρίες 
επεξεργασίας των πληροφοριών,  

 σχετίζονται με παραδοσιακές πρακτικές, δασκαλοκεντρική διδασκαλία 
(teacher-directed instruction), 

 ο Gagne θεωρείται πρωτοπόρος (ηγέτης) στην ανάπτυξη διδακτικών 
οδηγιών (instructional guidelines) κατευθυνόμενης μάθησης, οι οποίες 
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συνδυάζουν τόσο τη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης, όσο και τις 
θεωρίες επεξεργασίας των πληροφοριών, 

 ο Gagne υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να επιτυγχάνει τουλάχιστον 
τρία έργα (tasks): 

 να διασφαλίζει τις προαπαιτούμενες δεξιότητες (αναφέρεται σε 
αυτή την κατηγορία δεξιοτήτων ως ιεραρχία μάθησης), 

 να προσφέρει τις κατάλληλες διδακτικές συνθήκες (να παρουσιάζει 
δομημένες ενότητες και δραστηριότητες για να βοηθήσει τους 
εκπαιδευόμενους να καταλάβουν, να θυμούνται και να 
μεταφέρουν τις πληροφορίες και τις δεξιότητες που θα 
αποκτήσουν), 

 να προσδιορίζει τον τύπο μάθησης (οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
τροποποιούν τις διδακτικές συνθήκες για κάθε διαφορετικό είδος 
μάθησης). 

O συστηματικός διδακτικός σχεδιασμός (systematic instructional design or 
systems approaches): 

 ενσωματώνει πληροφορίες από θεωρίες μάθησης σε διαδικασίες που 
διενεργούνται βήμα-βήμα (τμηματικά) για την προετοιμασία των διδακτικών 
υλικών (η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε από εκπαιδευτές σε στρατιωτικούς 
και βιομηχανικούς τομείς), 

 συμβάλλει στην ανάπτυξη του διδακτικού υλικού (courseware όπως στα 
εκπαιδευτικά λογισμικά αυτοδιδασκαλίας (tutorials)), 

 Οι εκπαιδευτές όταν προετοιμάζουν τη διδασκαλία τους, πρέπει είναι σε θέση 
να προσδιορίζουν: 

 Διδακτικούς σκοπούς και στόχους, 
 Διδακτική ανάλυση (ανάλυση έργου) 
 Εργαλεία μέτρησης και τεστ αξιολόγησης 
 Διδακτικές στρατηγικές  
 Διδασκαλία με στόχο την αξιολόγηση και την επανάληψη . 

(Roblyer M.D., 2004) 
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κατευθυνόμενης διδασκαλίας 

συνοψίζονται ως εξής: 
 Ο εκπαιδευτής δίνει έμφαση σε μια ακολουθία ενεργειών που διαμορφώνεται 
ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις των εκπαιδευόμενων.  

 Ο εκπαιδευτικός έχει προσδιορίσει με ακρίβεια τους εκπαιδευτικούς στόχους 
και τους έχει συσχετίσει με δραστηριότητες αξιολόγησης. 

 Τονίζεται η εξατομικευμένη προσέγγιση και εργασία . 
 Δίνεται έμφαση σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό που βασίζεται στην προσέγγισης της 

κατευθυνόμενης διδασκαλίας παρέχει θετική και αρνητική ενίσχυση. Ο Skinner 
υποστήριξε ότι η διαδικασία της μάθησης θα πρέπει να χωρίζεται σε μεγάλο αριθμό 
μικρών βημάτων και η ενίσχυση θα πρέπει να εξαρτάται από την επίτευξη κάθε 
βήματος, εισάγοντας την έννοια της προγραμματισμένης διδασκαλίας 
(programmed instruction). 

Ένα σύστημα καθοδήγησης (tutorial) παρουσιάσει τη γνώση με 
ολοκληρωμένο τρόπο (π.χ. με τη χρήση πολυμέσων) (βλέπε Μάθημα ΙΙ.2). 

Άλλο παράδειγμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης (drill and 
practice) το οποίο έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τον εκπαιδευόμενο, ώστε να 
αναπτύξει και να βελτιώσει τις γνώσεις που ήδη έχει (βλέπε Μάθημα ΙΙ.2). 
  
4.3. Το Περιεχόμενο. 

Το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να 
αξιολογηθεί με βάση τα εξής ερωτήματα: 

 Οι πληροφορίες παρέχονται σταδιακά (βήμα-βήμα); 
 Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με αμερόληπτο τρόπο και αντικειμενικά; 
 Οι πληροφορίες έχουν πληρότητα και συνάφεια με το εξεταζόμενο θέμα; 
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 Οι πληροφορίες προέρχονται από σύγχρονες πηγές; 
 Το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για το επίπεδο εκπαίδευσης;  
 Το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών;  
 Το περιεχόμενο είναι σε συμφωνία με το πολιτισμικό και ηθικό πλαίσιο της 
ελληνικής κοινωνίας και παιδείας; 

 Το περιεχόμενο είναι διαθεματικό;  
 Το περιεχόμενο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων; 
(Μικρόπουλος Τ.Α., 2000)  

 Το περιεχόμενο παρουσιάζεται με διαφορετικές μορφές αναπαράστασης; 
 Η ποσότητα και η ποιότητα είναι κατάλληλη; 
 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι οργανωμένο και δομημένο σε ενότητες με 
σωστή αλληλουχία; 

Η σωστή οργάνωση και δόμηση του διδακτικού υλικού (χωρισμένο σε 
ενότητες-μαθήματα) συμβάλλει ώστε να αποφεύγεται ο γνωστικός φόρτος της 
πληροφορίας. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε να υπάρχουν 
εναλλακτικές διαδρομές για να οδηγηθεί ο εκπαιδευόμενος στη μάθηση. (Κόμης Ι., 
2004) 
 
4.4. Η Δυνατότητα Προσαρμογής στις Ανάγκες/ Γνώσεις του 
Χρήστη (User Flexibility). 

 
Η προσαρμοστικότητα στο εκπαιδευτικό λογισμικό έχει ως στόχο την 

υποστήριξη του εκπαιδευόμενου, δίνοντας τη δυνατότητα στο σύστημα να αλλάζει 
ανάλογα με τον εκπαιδευόμενο και την εξέλιξή του. Για παράδειγμα, το λογισμικό 
μπορεί να αποθηκεύει ένα μοντέλο χρήστη για κάθε εκπαιδευόμενο και το 
διδακτικό υλικό να προσαρμόζεται ανάλογα με: 

 τις επιλογές,  
 το γνωστικό επίπεδο και  
 τις προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου. 

Τα πιο εξελιγμένα λογισμικά παροτρύνουν τον εκπαιδευόμενο με 
συγκεκριμένους συνδέσμους ώστε να μεταβεί σε άλλα σημεία του λογισμικού, τα 
οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στο γνωστικό επίπεδο και τις προτιμήσεις του 
(McLoughlin C., 1999).  

Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου στα οποία πρέπει να προσαρμόζεται 
το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι: 

 Γνωστικός τύπος 
 Κλίση 
 Εμπειρία 
 Βαθμίδα εκπαίδευσης 
 Απόδοση 
 Κίνητρα 
 Φύλο 
 Ηλικία 
 Γνωστικό επίπεδο 
 Προϋπάρχουσες γνώσεις 
 Προσφέρει εξατομικευμένη διδασκαλία, 
 Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ή 
για εξάσκηση στο σπίτι. (Μικρόπουλος Τ.Α., 2000) 

Η αλληλουχία των ερωτήσεων είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να 
μπορούν να την ακολουθήσουν όλες οι κατηγορίες εκπαιδευομένων. 

Σε ένα ευφυές διδακτικό σύστημα (intelligent tutoring system), το πιο 
σημαντικό χαρακτηριστικό ενός εκπαιδευόμενου βάσει του οποίου διαμορφώνεται 
η προσαρμοστικότητα του συστήματος είναι το επίπεδό του σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο. Εκπαιδευτικό υλικό που για έναν αρχάριο μπορεί να είναι δυσνόητο, 
είναι πιθανό για έναν έμπειρο να είναι ήδη γνωστό. Παράλληλα, ενώ ένας έμπειρος 
επιθυμεί να ελέγχει το χώρο πλοήγησής του χωρίς περιορισμούς, ένας αρχάριος 
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είναι πιθανό να χρειάζεται υποστήριξη στην πλοήγηση διαφορετικά μπορεί να 
«χαθεί» στο περιβάλλον δυσχεραίνοντας τις συνθήκες μελέτης του. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό των ευφυών διδακτικών συστημάτων (intelligent 
tutoring system), είναι η δυνατότητά τους να παρέχουν λεπτομερή καθοδηγητική 
ανατροφοδότηση για την επίλυση ενός προβλήματος, η οποία παράγει ακριβέστερη 
διάγνωση των λαθών, κατά συνέπεια ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει γρηγορότερα. Οι 
αρχάριοι χρήστες χρειάζονται πλούσια και μεταβλητή ανατροφοδότηση (McArthur 
D., Lewis M., Bishay M., 1994).  
 
 
4.5. Η Τεχνική Αρτιότητα 
   
Η τεχνική αρτιότητα αφορά τόσο στην αισθητική παρουσίαση του λογισμικού όσο 
και στη λειτουργικότητά του. Σημεία τα οποία αξιολογούνται είναι: 

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό στο σύνολό του αλλά και κάθε δομικό στοιχείο 
από τα οποία αποτελείται να είναι αξιόπιστα σε συνήθη χρήση. 

 Η διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εκπαιδευτικού 
λογισμικού να προϋποθέτει τις βασικές (ελάχιστες) δεξιότητες χρήσης 
υπολογιστή. 

 Τα μέσα που χρησιμοποιούνται από το εκπαιδευτικό λογισμικό (κείμενο , 
ήχος, γραφικά) να διακρίνονται από ποιότητα έτσι ώστε να συμβάλουν 
στην αποτελεσματικότητα του συστήματος. 

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό σε περίπτωση που είναι δικτυακό να 
ανταποκρίνεται με το βέλτιστο τρόπο (πχ. να μην υπάρχει καθυστέρηση 
στην επικοινωνία) (Μικρόπουλος Τ.Α., 2000). 
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5. Πρότυπη Διδασκαλία σε Αντικείμενο του Προγράμματος 
Σπουδών, Βασισμένη στο Μοντέλο Μάθησης του Εποικοδομητισμού 
(Constructivism) και Αξιοποιώντας το “Fundamentals of Nursing” 
και του “Pediatric Nursing Skills” 
 
Θα γίνει παραδειγματική διδασκαλία με θέμα « Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης» 
βασισμένη σε προσέγγιση εποικοδομητισμού. 
 
Διάρκεια διδασκαλίας: τριάντα λεπτά 
 
Τάξη : Β΄Τάξη / 1ος Κύκλος 
Τομέας: Υγείας Πρόνοιας 
Τμήμα: Νοσηλευτικής 
Μάθημα: Νοσηλευτική 
Επιλεγμένη ενότητα: Κεφ. 21: «Τεχνική Νοσηλευτικών Διαδικασιών κατά τη 
Νοσηλεία Αρρώστων με Προβλήματα Ουροποιητικού Συστήματος – Καθετηριασμός 
ουροδόχου κύστης σε γυναίκα και άνδρα» 
 
Σκοπός: Οι εκπαιδευόμενοι να διερευνήσουν τις ανατομικές σχέσεις των οργάνων 
του ουροποιητικού που «εμπλέκονται» στη διαδικασία εισαγωγής καθετήρα και να 
αιτιολογήσουν τα βασικά βήματα του συγκεκριμένου νοσηλευτικού πρωτοκόλλου , 
συσχετίζοντας τα με τις ανατομικές εικόνες. 
Η διδασκαλία αποτελείται από δύο επιμέρους δραστηριότητες, με τις οποίες οι 
εκπαιδευόμενοι θα εξερευνήσουν τις δυνατότητες των δύο λογισμικών 
“Fundamentals of Nursing” και “Pediatric Nursing Skills” για την εκπαίδευση πάνω 
στη δεξιότητα «καθετηριασμός ουροδόχου κύστης». 
Θα χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες-εντολές του λογισμικού “Fundamentals of 
Nursing”: Stop και Play Animation και από το λογισμικό “Pediatric Nursing Skills”: 
η εντολή Print/Save Complete Skill. 
Δραστηριότητα 1η: Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τον εκπαιδευτή από τον 
projector να ανοίγει την εφαρμογή “Fundamentals of Nursing” από τη συντόμευση 
Kozier.exe, που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας από προηγούμενες διδασκαλίες, 
να προχωρεί, με το πλήκτρο NEXT, μέχρι το κεφάλαιο 47, το οποίο επιλέγεται. 
Στην εικόνα ΙΙ.5-7. παρουσιάζονται οι περιεχόμενες δυνατότητες για το κεφάλαιο 
47.  

Εικόνα ΙΙ.5-7: Τα περιεχόμενα του κεφαλαίου 47  
για το ουροποιητικό σύστημα 
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Από τις επιλογές του κεφαλαίου 47, επιλέγεται η παρακολούθηση του animation 
“Catheterization”. Επειδή η εισαγωγική παρουσίαση είναι σε γυναικεία ουρήθρα, ο 
εκπαιδευτής επιλέγει το STOP ANIMATION και μετά επιλέγει το «see male 
catheterization» όπου παρουσιάζεται σχηματικά η τοποθέτηση καθετήρα σε άνδρα 
ασθενή (Εικόνα ΙΙ.5 -8). Οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν την άποψή τους κατά πόσο 

οι επιδεικνυόμενες κινήσεις του νοσηλευτή/νοσηλεύτριας στη σχηματική animation 
εξηγούνται από τις θέσεις των ανατομικών οργάνων που διδάχθηκαν στην 
προηγούμενη διδασκαλία. Συζητούν επίσης σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί 
να ελλοχεύουν από κακούς χειρισμούς κατά την εκτέλεση της νοσηλευτικής 
πράξης . 
 
Δραστηριότητα 2η:  
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ανοίξουν την εφαρμογή “Pediatric Nursing Skills” 
Νο2 – όπως έχουν διδαχθεί στην πρώτη διδασκαλία – και να επιλέξουν από την 
πρώτη ομάδα δεξιοτήτων το “Urinary Elimination Interventions” “Performing a 
Urinary Cathetization” (Εικόνα ΙΙ.5-9 ).  

Εικόνα ΙΙ.5- 8: Σχηματική αναπαράσταση καθετηριασμού 
ανδρικής ουρήθρας με το play animation 

Εικόνα ΙΙ.5-9: Η δεξιότητα για τον καθετηριασμό 
ουροδόχου κύστης από το Pediatrics Nursing Skill No 2 

169



 
 

Μάθημα ΙΙ.5. 

 
 
 

Ανοίγοντας την παρουσίαση αυτή, ο εκπαιδευτής προβάλλει, με τη βοήθεια του 
projector, την οθόνη με τις ενότητες του λογισμικού για το συγκεκριμένο θέμα. 
Επιδεικνύει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οι ίδιοι τη 
ταχύτητα μετάβασης από τη μια ενότητα στην άλλη με την από-επιλογή του 
τετραγωνιδίου «Autoplay» (Εικόνα ΙΙ.5-10) και τη μετάβαση στην ενότητα 
«Διαδικασία» (Procedure), η οποία προβάλλει το βίντεο του καθετηριασμού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι εκπαιδευόμενοι ανοίγουν την προτεινόμενη δεξιότητα στους υπολογιστές τους, 
από το εικονίδιο συντόμευσης Nursing.exe (2), και ξεκινούν την εφαρμογή, από-
επιλέγοντας το «Autoplay» τετραγωνίδιο. Παρακολουθούν το βίντεο, διάρκειας 5 
λεπτών, σε συνθήκες νοσοκομειακής πρακτικής. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με 
το αν στο ρεαλιστικό βίντεο γίνονται αντιληπτά τα σημεία προσοχής που 
επισημάνθηκαν στο διαγραμματικό animation του λογισμικού Fundamentals of 
Nursing. 
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής επιδεικνύει με τον projector τη χρήση της εντολής 
«Print/Save Complete Skill» (Εικόνα ΙΙ.5-11). 
Η αποθήκευση της ιστοσελίδας με τα στιγμιότυπα της διαδικασίας και το κείμενο 
όπου περιγράφονται οι φάσεις της τοποθέτησης καθετήρα σε αγοράκι γίνεται στο 
φάκελο Temp. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τον εκπαιδευτικό να κάνει την 
αναζήτηση του φακέλου από το Υπολογιστής μου/δίσκος C/ Documents and 
Settings/user/Local settings/Temp. Εκεί είναι αποθηκευμένη, με τη μορφή 
ιστοσελίδας η διαδικασία, σε δύο αρχεία (Εικόνα ΙΙ.5-12).  
 

Εικόνα ΙΙ.5-10: Η από-επιλογή του Autoplay και η επιλογή της 
προβολής του video 
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Εικόνα ΙΙ.5- 12: Η αποθήκευση του φακέλου με τις εικόνες από το 
Pediatric Nursing Skills στη διαδρομή C\Documents and 

Settings\user\Local Settings\Temp\**.tmp 

Εικόνα ΙΙ.5- 11: Η εντολή Print/Save Complete Skill 
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Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν την εντολή Print/Save 
Complete Skill για να αποθηκεύσουν εικόνες της διαδικασίας και στη συνέχεια να 
αναζητήσουν το φάκελο όπου αποθηκεύτηκε ως ιστοσελίδα στον υπολογιστή τους. 
Καλούνται να ανοίξουν το φάκελο, να αντιγράψουν τις αποθηκευμένες εικόνες σε 
φάκελο της επιφάνειας εργασίας και να μελετήσουν τα αποθηκευμένα στιγμιότυπα.  
Γίνεται συζήτηση κατά την οποία εκφράζονται από τους εκπαιδευόμενους απόψεις 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η τοποθέτηση καθετήρα σε μικρό 
ασθενή. 
 
Αξιολόγηση 
 
Οι εκπαιδευόμενοι συζητούν σχετικά με το αν μεταβλήθηκαν οι γνώσεις που είχαν 
από τυχόν προηγούμενη παρακολούθηση καθετηριασμού ουροδόχου κύστης, σε 
ασθενείς σε νοσοκομεία ή στο συγγενικό τους περιβάλλον, μετά την σημερινή 
διδασκαλία. Συζητούν, επίσης, σχετικά με το ποιο από τα δύο λογισμικά μπορεί να 
τους βοηθήσει καλύτερα, στη συγκεκριμένη δεξιότητα. 
Μετρήσιμο αποτέλεσμα είναι η μεταφορά στο φάκελο της επιφάνειας εργασίας των 
εικόνων της αποθηκευμένης ιστοσελίδας. 
 
 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.5-11 
 
Οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής συζητούν με βάση τη δομή 
της διδασκαλίας που παρουσιάστηκε, ώστε να προσδιοριστεί το πώς 
επιδρά η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης. 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται αρχικά σε ομάδες και στη συνέχεια η 
κάθε ομάδα ανακοινώνει τις απόψεις της για να συζητηθούν. 
 

 
 
6. Μοντέλο Μάθησης Εποικοδομητισμού (Constructivism) - Κύρια 
Επίδραση της Εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 
 

Ερώτηση 
Πώς μπορεί να επηρεάσει την εισαγωγή των ΤΠΕ ένα εποικοδομητικό μοντέλο 
μάθησης, τι μπορεί να προσφέρει; 

 
Η διδασκαλία, σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό (constructivism) είναι η 

διαδικασία που στηρίζει την κατασκευή της γνώσης από τους εκπαιδευόμενους. Η 
μάθηση εδώ, είναι μια ενεργός διαδικασία και όχι μια απλή ανταλλαγή 
πληροφοριών (Duffy T. M., Cunningham D. J., 1996, Jonassen D., 1999). Μέσα σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο όπου προκαλείται η σκέψη των εκπαιδευομένων και επιδιώκεται 
η εμφάνιση ποικίλων απόψεων, η τεχνολογία μπορεί να γίνει αναπόσπαστο 
κομμάτι του μαθησιακού περιβάλλοντος (Duffy T. M., Cunningham D. J., 1996, 
Jonassen D. H., Peck K. L., Wilson B.G.,1999)  
 

Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις μεθόδους των 
κονστρουκτιβιστών (π.χ. μάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων (problem-
based learning), μάθηση βασισμένη στην εκτέλεση έργου (project-based 
learning)), οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο υπεύθυνοι και πιο ενεργοί στη 
διαδικασία της μάθησης (Grant M. M., 2002). Ακόμα και απλές εφαρμογές, όπως η 
επεξεργασία κειμένου (word processing) και τα υπολογιστικά φύλλα 
(spreadsheets), μπορούν να γίνουν ισχυρά εργαλεία για αυθεντική μάθηση. Ο 
επικοδομητισμός (constructivism) προσφέρει στους εκπαιδευτές την ευελιξία να 
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χρησιμοποιήσουν ποικίλα μαθησιακά εργαλεία στηριζόμενα στην τεχνολογία, ώστε 
να αυξήσουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες, να δημιουργήσουν 
κίνητρα για μάθηση και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, 
καλλιεργείται η επαγωγική σκέψη, δίνονται ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων σε 
αυθεντικά πλαίσια και προωθείται η συνεργατική μάθηση (ακόλουθο σχήμα). 

 

 
 

Σχήμα ΙΙ.5-3: Εποικοδομητικό Μοντέλο Μάθησης και ΤΠΕ 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.5-12 
 
Σκεφτείτε μια δικιά σας διδασκαλία που έχει γίνει πρόσφατα. Ποια 
χαρακτηριστικά μιας κονστρουκτιβιστικής τάξης θεωρείτε πως ήδη 
υιοθετήσατε και ποια άλλα πιστεύετε πως θα μπορούσατε να 
αναπτύξετε;  
 

 
Σύμφωνα με τους Roblyer, Edwards and Havriluk (1997) ως απαραίτητα 

χαρακτηριστικά των κονστρουκτιβιστικών προσεγγίσεων αναφέρονται:  
 

 οι δραστηριότητες που βασίζονται στην επίλυση προβλήματος και 
συνεπάγονται: 
α) εστίαση στην επίλυση προβλημάτων από τους μαθητές  
β) προβλήματα που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους 
γ) υποθετικές ερωτήσεις (“what if” questions) καθώς και 
δ) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (open ended questions) 

 
 τα οπτικά σχήματα και τα (δια)νοητικά μοντέλα: 
α) οι δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να «χτίζουν» κατάλληλα 
«διανοητικά μοντέλα»,  
β) οι εκπαιδευτικοί θέτουν προβλήματα που συνοδεύονται από οπτικά 
σχήματα.  
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Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μαθητές 
χαμηλή επίδοση.  

 
 τα «πλούσια» περιβάλλοντα μάθησης (“Rich” environments) 
Είναι τα περιβάλλοντα που δε στηρίζονται αποκλειστικά στον 
εκπαιδευτικό, στο εγχειρίδιο και στα φύλλα εργασίας αλλά δίνουν τη 
δυνατότητα: 
α) χρήσης των υπολογιστών 
β)πρόσβασης σε τράπεζες πληροφοριών (εγχειρίδια, ηλεκτρονικές 
εγκυκλοπαίδειες)  
γ) παιδαγωγικής αξιοποίησης προσομοιωμένων καταστάσεων  
δ) αξιοποίησης ηλεκτρονικών δασκάλων (electronic tutors) κ.λπ. 

 
 η συνεργατική μάθηση που σημαίνει: 
α) εργασία κατά ομάδες και θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για 
παραγωγική μάθηση,  
β) αξιοποίηση της κατανεμημένης γνωστικότητας μεταφέροντας τη 
διαδικασία της μάθησης από το άτομο, στο κοινωνικό και υλικό πλαίσιο 
(εργαλεία, περιβάλλον) στο οποίο πραγματώνεται η διαδικασία αυτή,  
γ) ένα ιδανικό περιβάλλον για να μάθουν οι μαθητές να μοιράζονται την 
ευθύνη της μάθησης.  

 
 η μάθηση μέσω της εξερεύνησης που υποδηλώνει: 
α) ευελιξία στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων,  
β) εξερεύνηση,  
γ) «ανακαλυπτική μάθηση», 
δ) την πλήρη ελευθερία και απεριόριστο χρόνο για να ανακαλυφθεί η 
επιδιωκόμενη γνώση.  

 
 οι αυθεντικές μέθοδοι αξιολόγησης που σημαίνει ότι: 
α) οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται νέες μεθόδους αξιολόγησης της προόδου 
των μαθητών τους, 
β) οι περισσότερες μέθοδοι απαιτούν ποιοτικές στρατηγικές αξιολόγησης 
παρά ποσοτικές, 
γ) μερικές μέθοδοι αξιολόγησης είναι:  

i) τα χαρτοφυλάκια (portfolios) που περιέχουν παραδείγματα της 
εργασίας των μαθητών, 
ii) οι εκθέσεις που μπορεί να γράφονται από τους εκπαιδευτικούς 
για να περιγράψουν τις ατομικές εργασίες των μαθητών 
εστιάζοντας στην πρόοδό τους αλλά και στις αδυναμίες τους, 
iii) η απόδοση βασισμένη στην αξιολόγηση αξιοποιώντας κριτήρια 
μέσα από πίνακες ελέγχου της απόδοσης των μαθητών . 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.5-13 
 
Προσπαθήστε να δημιουργήσετε, κατά την άποψή σας, έναν πίνακα 
(checklist) προκειμένου να επισημάνετε κάποια χαρακτηριστικά 
ενός κονστρουκτιβιστικού τύπου μαθησιακού περιβάλλοντος. 
Μπορείς να βοηθηθείς από τον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Στηρίζουν το 
περιβάλλον 
μάθησης 

Δε στηρίζουν το 
περιβάλλον 
μάθησης 

Δεν έχω άποψη 

Πολλαπλές οπτικές 
(Multiple perspectives) 

   

Στόχοι που 
επικεντρώνονται στον 

εκπαιδευόμενο 
(Student-directed goals) 

   

Ο εκπαιδευτής βοηθά στη 
διαδικασία της μάθησης –

διευκολυντής  
(Teachers as coaches) 

   

Μεταγνώση 
(Metacognition) 

   

Ο εκπαιδευόμενος έχει 
τον έλεγχο  

(Learner control) 

   

Αυθεντικές 
δραστηριότητες 

(Authentic activities & 
contexts) 

   

Κατασκευή της γνώσης  
(Knowledge construction) 

   

Συνεργατικότητα 
(Collaboration) 

   

Η νέα γνώση δομείται με 
βάση την προηγούμενη 
(Previous knowledge 

constructions) 

   

Επίλυση προβλημάτων 
(Problem solving) 

   

Προσεκτική αντιμετώπιση 
των λαθών 

(Consideration of errors) 

   

Εξερεύνηση 
(Exploration) 

   

Μαθητεία 
(Apprenticeship learning) 

   

Αντιληπτικοί συσχετισμοί 
(Conceptual 

interrelatedness) 

   

Εναλλακτικές απόψεις 
(Alternative viewpoints) 

   

Πλαίσιο στηρίγματος 
(Scaffolding) 

   

Αυθεντική αξιολόγηση 
(Authentic assessment) 

   

Βασικές πηγές δεδομένων 
(Primary sources of data) 

   

 
Πίνακας ΙΙ.5-2: Χαρακτηριστικά Εποικοδομητισμού 

Πηγή: http://www.cdli.ca/~elmurphy/emurphy/cle4.html 
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Δραστηριότητα ΙΙ.5-14 
 
Αν αποφασίζατε να υιοθετήσετε ένα τέτοιο μοντέλο μάθησης με 
ταυτόχρονη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινή σας 
διδακτική πρακτική, τι δυσκολίες πιστεύετε θα προέκυπταν και πώς 
θα έπρεπε να αναμορφωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα για να 
διευκολυνθείτε στην εφαρμογή του; 
 

 
Ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, για να στηρίξει μια τέτοιας μορφής 

διδακτική προσέγγιση, θα πρέπει να δίνει «χώρο» και «χρόνο» στον εκπαιδευτή 
αλλά και στον εκπαιδευόμενο έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργεί και να 
αυτενεργεί. Θα πρέπει δηλαδή να είναι ευέλικτο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα 
χρήσης νέων στρατηγικών και νέων εργαλείων στήριξης (π.χ. εργαλείων 
τεχνολογίας) της μαθησιακής διαδικασίας.  

Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη εποικοδομητικών αρχών, αφού έρευνες έχουν δείξει πως όσο πιο πολύ 
χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην καθημερινή διδακτική πρακτική, τόσο 
αυξάνονται οι δεξιότητες χρήσης της από τους εκπαιδευτικούς αλλά και η 
πιθανότητα υιοθέτησης εποικοδομητικών χαρακτηριστικών. «Η τεχνολογία μπορεί 
να παρέχει το όχημα για την πραγματοποίηση κονστρουκτιβιστικών διδακτικών 
πρακτικών» (Rakes G. C., Flowers B. F., Casey H. B., Santana R., 1999). 
Επομένως, η παροχή πρόσθετων ευκαιριών στους δασκάλους για ενσωμάτωση της 
τεχνολογίας στα μαθήματά τους μπορεί να ενθαρρύνει τη χρήση τέτοιων 
διδακτικών μοντέλων. 
 
7. Αξιολόγηση της Εποικοδομητικής Διδασκαλίας 

 
"Only by wrestling with the conditions of the problem at hand, seeking and 
finding his own solution (not in isolation but in correspondence with the 
teacher and other pupils) does one learn" 
                               John Dewey, How We Think, 1910  

 
Αφού η γνώση δομείται από το άτομο μέσα από την αλληλεπίδρασή του με 

το περιβάλλον στο οποίο ανήκει, η αξιολόγησή της πρέπει να γίνεται μέσα από ένα 
πλαίσιο αυθεντικών μεθόδων. Χρειαζόμαστε να αξιολογήσουμε ικανότητες που 
σχετίζονται με το πόσο καλά μπορούν να διατυπώνουν και να εκτελούν 
προβλήματα, να θέτουν στόχους και να τους αξιολογούν, να γενικεύουν 
υποθέσεις, να αναζητούν πληροφορίες που σχετίζονται με την επίλυση ποικίλων 
προβλημάτων, να συνεργάζονται με τους άλλους. Όπως προαναφέρθηκε, οι 
περισσότερες μέθοδοι εδώ απαιτούν ποιοτικές στρατηγικές παρά ποσοτικές. Η 
χρήση του υπολογιστή, μπορεί να στηρίξει την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων με: 
 

i) η αξιολόγηση βασισμένη στην επίδοση (performance-based 
assessment), όπως για παράδειγμα τα τεστ επίδοσης (performance test), 
μέσα από τα οποία εκτιμάται η ικανότητα χρησιμοποίησης της γνώσης και των 
αποκτηθέντων δεξιοτήτων στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων. Για 
παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν ένα 
νοητικό χάρτη (concept map), να ερμηνεύσουν ένα γράφημα ή να γράψουν 
ένα κείμενο προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν για κάτι σε συγκεκριμένο 
χρόνο. Μπορεί ακόμα να τους ζητηθεί να εκτελέσουν ένα πείραμα σε πλαίσιο 
ρεαλιστικών συνθηκών. Όταν ένα τεστ επίδοσης (performance test) 
διεξάγεται σε ρεαλιστικές συνθήκες, τότε μιλάμε για αυθεντική αξιολόγηση 
(authentic assessment) (Gronlund,2003, Nitko, 2004).  
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ii) τη χρήση χαρτοφυλακίων (portfolios) που περιέχουν παραδείγματα της 
εργασίας των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους ή με τη βοήθεια 
των εκπαιδευτών τους αποφασίζουν τι θα βάζουν στα χαρτοφυλάκια 
(portfolios) (π.χ., προσχέδια (draft) των εργασιών τους, σκέψεις τους πάνω 
σ΄αυτές, επιμέρους κομμάτια, φωτογραφικό υλικό, κ.λπ.). Το περιεχόμενό 
τους δεν αντανακλά απλά την επίδοση των εκπαιδευομένων ή τις αδυναμίες 
τους, αλλά αποτελεί και ένα μέσο για αναστοχασμό (self-reflection), 
αυτοέκφραση (self-expression) και αυτοανάλυση (self-analysis) (Hebert E. 
A., 2001, LaBaskey V. K., 2000). Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν τι 
ξέρουν, πώς το έμαθαν και πώς αυτό που γνωρίζουν μπορεί να εξελιχθεί και 
να εφαρμοστεί. Ο Terry Wiedmer (1998), ορίζει το «ψηφιακό χαρτοφυλάκιο» 
(digital portfolio) ως «συλλογή της δουλειάς σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα 
από την οποία παρουσιάζεται η ατομική προσπάθεια, η πρόοδος και η επίδοση 
σε έναν ή περισσότερους τομείς». Οι τρόποι συλλογής, μπορεί να είναι: 

- έγγραφα (documents): ηλεκτρονικά αντίτυπα γραπτών εργασιών των 
εκπαιδευομένων, περιοδικά, δημοσιεύσεις, κομμάτια από ιστοσελίδες, 
σημειώσεις και παρατηρήσεις των εκπαιδευτών, 

- ψηφιακές φωτογραφίες και εικόνες (scanned images): αντικείμενα 
που δημιούργησαν τα παιδιά (artwork, models) και επικοινωνιακά 
σημειώματα μέσω διαφορετικής έκφρασης (φαξ (fax), τεστ (test), 
λίστες ελέγχου (checklists)).  

- ηχογραφήσεις (audio recordings): καταγραφές συζητήσεων, 
ανάγνωση κειμένου, συνεντεύξεις που αφορούν τον επιδιωκόμενο 
μαθησιακό στόχο 

- video clips: σύντομα βίντεο που δείχνουν για παράδειγμα πώς 
λειτουργούν οι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα και σαν ομάδα κατά την 
διεξαγωγή μιας δραστηριότητας ή ενός πειράματος 

- πολυμέσα (multimedia): που έχουν τη δυνατότητα επίδειξης 
διεπιστημονικών προσεγγίσεων της γνώσης 

 
iii) τις εκθέσεις (exhibitions) μέσα από τις οποίες περιγράφονται οι ατομικές 

εργασίες των εκπαιδευομένων αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές (π.χ., 
τι χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευόμενοι, πώς το χρησιμοποίησαν) ανάλογα με τα 
κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται κάθε φορά  

 
iv)  με τις ρουμπρίκες (rubrics): μια μέθοδος που εξασφαλίζει στους 

εκπαιδευόμενους μια αποτελεσματική και αντικειμενική θεώρηση των 
δεξιοτήτων τους, πολύ χρήσιμη για τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση της 
διδασκαλίας. Πρόκειται για έναν περιγραφικό οδηγό βαθμολογίας, ο οποίος 
περιγράφει τα κριτήρια απόδοσης και διαμορφώνει το διαφοροποιητικό 
αποτέλεσμα της απόδοσης των εκπαιδευομένων, μέσω της κλιμακούμενης 
βαθμολόγησης. Το πλεονέκτημα στη χρήση των ρουμπρικών είναι ότι 
απλοποιούν τη διαδικασία βαθμολόγησης, αλλά και καθιστούν σαφές στους 
εκπαιδευόμενους τις προσδοκίες των εκπαιδευτών τους, καθώς και τους 
στόχους της διαδικασίας μάθησης. Σε προχωρημένο στάδιο οι ρουμπρίκες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, 
εφόσον εξασκηθούν στη χρήση τους, ως μέσο αυτοαξιολόγησης. Ρουμπρίκες 
χρησιμοποιούνται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

 
Η καταλληλότητα χρήσης μιας ρουμπρίκας εξαρτάται από την αιτία 

αξιολόγησης. Οι ρουμπρίκες βαθμολόγησης εξασφαλίζουν τουλάχιστον δύο 
οφέλη:  

α) υποστηρίζουν τον έλεγχο της έκτασης εκπλήρωσης των στόχων και  
β) παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της 

απόδοσής τους. Εάν αυτά τα οφέλη συμβαδίζουν με την αιτία της αξιολόγησης, 
τότε η χρήση της ρουμπρίκας είναι κατάλληλη. 
 

177



 
 

Μάθημα ΙΙ.5. 

 
 
 

Για την κατασκευή μιας ρουμπρίκας υπάρχουν διάφορες οδηγίες μερικές από 
τις οποίες είναι: 

α. Χώρισε την εργασία σε επιμέρους κομμάτια. 
β. Αναγνώρισε τα γνωστικά σημεία που μπορούν να αξιολογηθούν. 
γ. Αποφάσισε ποια από αυτά τα σημεία θα αξιολογηθούν ποσοτικά και ποια 
ποιοτικά. 
δ. Σχηματοποίησε το εύρος της γνώσης/δεξιότητας που θα καλύπτει η 
ρουμπρίκα. 
ε. Χρησιμοποίησε τη ρουμπρίκα για την αξιολόγηση μιας παρουσίασης ή μιας 
δραστηριότητας. 
στ. Επισκόπησε και πάλι τη ρουμπρίκα.  

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.5-15 
 
Με βάση όσα ειπώθηκαν για τις δύο μορφές διδασκαλίας 
κατασκευάστε συνοπτικό πίνακα των χαρακτηριστικών τους.  
 

 
Κατευθυνόμενη Διδασκαλία 

(Directed instruction) 
Εποικοδομητισμός 
(Constructivism) 

Δίνεται έμφαση στη διδασκαλία διαδοχικών 
δεξιοτήτων (teaching sequences skills) 
όπου αρχικά αναπτύσσονται οι κατώτερες 
δεξιότητες και στη συνέχεια οι ανώτερες.  

Δίνεται έμφαση στη μάθηση μέσω 
διατύπωσης προβλημάτων, εξερεύνησης 
πιθανών απαντήσεων, και ανάπτυξης 
προϊόντων και παρουσιάσεων. 

Διατυπώνονται με σαφήνεια οι διδακτικοί 
στόχοι για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
και αντιστοιχίζονται με δραστηριότητες 
αξιολόγησης. 

Θέτονται πιο γενικοί στόχοι από το να 
διατυπώνονται γενικές ικανότητες όπως η 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και οι 
δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών. 

Δίνεται έμφαση στην εξατομικευμένη 
εργασία συγκριτικά με την εργασία ανά 
ομάδες. 

Δίνεται έμφαση στην εργασία ανά ομάδες 
συγκριτικά με την εξατομικευμένη εργασία. 

Δίνεται έμφαση σε παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίας και αξιολόγησης όπως 
διαλέξεις, δραστηριότητες και τεστ 
αξιολόγησης με συγκεκριμένες απαντήσεις 
(skill worksheets). 

Δίνεται έμφαση σε εναλλακτικές μεθόδους 
μάθησης και αξιολόγησης, όπως ερωτήσεις 
και σενάρια ανοιχτού τύπου, διενέργεια 
έρευνας και ανάπτυξη προϊόντος, 
αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων με τη 
χρήση χαρτοφυλακίων, λίστες ελέγχου 
επίδοσης (performance checklists), και 
διαγωνίσματα με ανοιχτές ερωτήσεις, 
περιγραφική αξιολόγηση η οποία έχει 
δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτή.  

Πίνακας ΙΙ.5-3: Συνοπτικά Χαρακτηριστικά για τα δυο Μοντέλα Μάθησης 
Πηγή: Roblyer, M.D., 2004 

 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.5-16 
 
Με βάση όσα ειπώθηκαν για τις δύο μορφές διδασκαλίας πού 
εντοπίζετε τις κύριες διαφορές τους; 
 

 
 
Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς: 

 την απάντηση που δίνουν στο ερώτημα «Τι είναι μάθηση;» (ορισμός 
μάθησης),  
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 την περιγραφή των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της 
μάθησης και  

 τον προσδιορισμό των προβλημάτων που εμποδίζουν τη μάθηση. 
 
Οι εκπρόσωποι της κατευθυνόμενης διδασκαλίας (directed instruction) 

πιστεύουν ότι η μάθηση έχει τη δική της ξεχωριστή ύπαρξη έξω από τον 
ανθρώπινο εγκέφαλο. Η μάθηση επιτυγχάνεται όταν αυτή η γνώση μεταδίδεται 
στον εκπαιδευόμενο. 

Οι εκπρόσωποι του εποικοδομητισμού (constructivism) πιστεύουν ότι οι 
άνθρωποι κατασκευάζουν τη γνώση στον εγκέφαλό τους και η μάθηση 
επιτυγχάνεται όταν ο εκπαιδευόμενος συνθέτει και τον μηχανισμό της μάθησης και 
τη δική του μοναδική θεώρηση για τη γνώση (Willis J., 1995). 
 

   
Κατευθυνόμενη 
Διδασκαλία  

(Directed instruction) 

Εποικοδομητισμός 
(Constructivism) 

Ο εκπαιδευτής κατευθύνει 
τη μάθηση (teacher 
directed) 

Ανακαλυπτική Μάθηση 

Συστηματική διδασκαλία 
(systematic instruction) 

Μη δομημένη μάθηση 
Υποστηρικτές της 
κατευθυνόμενης 

μάθησης 
Συστημική προσέγγιση 
(systems approache) 

Αυτοκατευθυνόμενη 
μάθηση  
(self directed learning) 

Προσανατολισμός στον 
εκπαιδευτή  
(teacher centered) 

Προσανατολισμός στον 
εκπαιδευόμενο  
(student centered) 

Μεταφορά γνώσης Οικοδόμηση της γνώσης  
Υποστηρικτές του 
εποικοδομητισμού 

Μοντέλα μετάδοσης Παραγωγικά μοντέλα 
μάθησης (Generative 
learning models) 

Πίνακας ΙΙ.5-4: Διαφορετικές Aπόψεις για τα δυο Mοντέλα Mάθησης 
Πηγή: Roblyer, M.D., 2004 
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Μάθημα ΙΙ.6:  
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Διδακτικού 
Υλικού 
 
Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να οριστεί το εκπαιδευτικό σενάριο και 
να γίνει περιγραφή του. Επιπρόσθετα να προσδιοριστεί η μορφή 
του σεναρίου και του συνοδευτικού υλικού καθώς και οι αρχές που 
πρέπει να διέπουν την κατασκευή τους. 
 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία των σεναρίων 
και του συνοδευτικού υλικού, αλλά και θα μπορούν να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα σενάριο.  

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Αρχές κατασκευής σεναρίων 
 Σενάριο 
 Συνοδευτικό υλικό 

 Μορφή σεναρίου 
 Περιγραφή σεναρίου  

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην ανάπτυξη σεναρίων 
(ορισμός, αρχές σχεδιασμού, μορφοποίηση, συνοδευτικό υλικό).  
 
Οι εκπαιδευόμενοι, συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
κυρίως ομαδικά, και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση των σεναρίων. 
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Διδασκαλία με θέμα « Προετοιμασία για τη διοργάνωση 
ημερίδας προβολής των δυνατοτήτων αποφοίτων του 
τμήματος Νοσηλευτικής των ΤΕΕ, στα πλαίσια ΕΠΕΑΕΚ» 
 
Σενάριο πρότυπης διδασκαλίας (και το συνοδευτικό υλικό) σε αντικείμενο του 
προγράμματος σπουδών που αξιοποιεί τα λογισμικά “Pediatric Nursing Skills” 
και “Fundamentals of Nursing” 
 
1. Γενικά 
 
Ομάδες εκπαιδευόμενων καλούνται να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, προκειμένου να οργανώσουν 
ημερίδα στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με θέμα «Ευαισθητοποίηση – 
Ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το ρόλο της Τ.Ε.Ε.». Στόχος της 
ημερίδας θα είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών, 
εκπαιδευτικών, γονέων, εργοδοτών και της κοινωνίας γενικότερα, για το ρόλο, 
τους στόχους, το επίπεδο σπουδών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την 
ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων του 
τμήματος Νοσηλευτικής των ΤΕΕ και των δύο κύκλων σπουδών. 
 Στην ημερίδα, που θα διοργανωθεί με τη βοήθεια της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστούν 
μερικές βασικές δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του τμήματος 
Νοσηλευτικής, με τις οποίες μπορούν να είναι χρήσιμοι στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, όπως σε Κ.Α.Π.Η. της περιοχής τους, σε προγράμματα 
του Δήμου τύπου «Βοήθεια στο σπίτι», νοσηλευτικές πράξεις σε χρόνιους κατ’ 
οίκον ασθενείς κλπ. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν χρήση των λογισμικών “Fundamentals of 
Nursing” και του “Pediatric Nursing Skills”, του Internet, του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και του λογισμικού της Microsoft PowerPoint και Word. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, για όσους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν, να 
πραγματοποιήσουν επιπλέον δραστηριότητες επέκτασης. 
  
Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από δραστηριότητες στις οποίες ο 
εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Ο 
εκπαιδευτής αντιπροσωπεύει τον επικεφαλής εκπαιδευτικό της ειδικότητας που 
αναλαμβάνει ως συντονιστής του προγράμματος και οι ομάδες των 
εκπαιδευόμενων αντιπροσωπεύουν τους αποφοίτους 1ου και 2ου κύκλου 
σπουδών σε τμήματα Νοσηλευτικής που καλούνται να επιλέξουν και να 
ετοιμάσουν τον τρόπο επίδειξης των δυνατοτήτων τους ως Νοσηλευτές. 
 
Οι δραστηριότητες του σεναρίου αρχίζουν με την ενημέρωση και την κατανομή 
αρμοδιοτήτων από τον συντονιστή και οι εκπαιδευόμενοι ως μέλη ομάδων 
εργασίας, συνεργαζόμενοι, επεξεργάζονται παράλληλα τα επιμέρους τμήματα 
της παρουσίασης και διαφήμισης του τομέα τους. Χρησιμοποιούνται οι 
απεικονιστικές και οπτικοακουστικές δυνατότητες των λογισμικών 
“Fundamentals of Nursing” και του “Pediatric Nursing Skills”, με τις οποίες οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν εξοικειωθεί στις προηγούμενες ενότητες, καθώς και 
υλικό από το διαδίκτυο. 
 
Στις δραστηριότητες, τα μέλη των ομάδων, καλούνται να παίρνουν αποφάσεις, 
να ετοιμάζουν την εργασία τους και να ελέγχουν μεταξύ τους την ποιότητα 
της. 
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2. Ένταξη Σεμιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  
 
 
Τάξη: Α΄ και Β΄ Κύκλος 
Τομέας: Υγείας Πρόνοιας 
Ειδικότητα: Νοσηλευτικής 
Μαθήματα: Νοσηλευτική (Θεωρία- Εργαστήριο) 

Χειρουργική 
Μαιευτική-Γυναικολογία-Παιδιατρική 
Εφαρμογές Η/Υ 

Διδακτικές ώρες: 2 
 
 
3. Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου 
 
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με 
εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και με συγχρηματοδότηση από το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο υλοποιεί τα λεγόμενα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ 
(Επιχειρησιακά Προγράμματα Επαγγελματικής Αρχικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης). Ένα από αυτά είναι αυτό που υπάγεται στην Κατηγορία Πράξεων 
2.3.2.ι «Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το ρόλο της 
Τ.Ε.Ε», της Ενέργειας 2.3.2 «Ανάπτυξη των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)», του 
Μέτρου 2.3 «Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση». 

 Σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο που απεστάλη στα ΤΕΕ, ανάμεσα στους 
στόχους αυτού του προγράμματος είναι τα παρακάτω: 

 Η καταπολέμηση στερεοτύπων των γονέων για την παρακολούθηση 
ειδικοτήτων ΤΕΕ από τα παιδιά τους τεκμηριώνοντας τις προοπτικές 
απασχολησιμότητας των αποφοίτων κάθε ειδικότητας. 

 Η ενημέρωση των εργοδοτών για τα επαγγελματικά προσόντα, τις 
ικανότητες και τις δεξιότητες των αποφοίτων των διαφόρων 
ειδικοτήτων Α’ και Β’ κύκλου. 

 Η επανέκδοση και επικαιροποίηση κάθε χρόνο, σε περίπτωση 
αλλαγών, των πληροφοριακών εντύπων που αφορούν τις επιλογές 
ειδικοτήτων, τη δημιουργία νέων ειδικοτήτων ή την αντικατάσταση ή 
την κατάργηση παλαιών ειδικοτήτων.  

 Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τη σύζευξη της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΤΕΕ με τις ανάγκες στην αγορά 
εργασίας. 

 Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών όλων των επιπέδων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κυρίως των συμβούλων ΣΕΠ στα 
ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ, ώστε να ενημερωθούν πληρέστερα και να 
ευαισθητοποιηθούν για τα ΤΕΕ. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, ο υπεύθυνος καθηγητής 
ειδικότητας συγκεκριμένου ΤΕΕ της Θεσσαλονίκης προτείνει στους 
εκπαιδευόμενους του 1ου και 2ου Κύκλου σπουδών στον Τομέα Υγείας Πρόνοιας 
του τμήματος Νοσηλευτικής να ασχοληθούν με την προετοιμασία μιας 
ημερίδας. Στην ημερίδα αυτή θα προσκληθούν γονείς, πιθανοί μελλοντικοί 
εργοδότες (ιδιοκτήτες κλινικών, γιατροί με ιδιωτικά ιατρεία, ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων τύπου «Νοσηλευτική βοήθεια στο σπίτι», εκπρόσωποι δημοτικών 
καταστημάτων (ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακών σταθμών) εκπρόσωποι των Γραφείων 
Διασύνδεσης και ΓΡΑΣΥ κλπ. Στη διάρκεια της ημερίδας, οι απόφοιτοι των δύο 
κύκλων θα παρουσιάσουν εκείνες τις βασικές δεξιότητες, για τις οποίες 
εκπαιδεύονται στα ΤΕΕ και με τις οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι και 
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αξιοποιήσιμοι στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, θα μεταφέρουν τις εμπειρίες 
τους από τις σπουδές τους και τις γνώσεις τους για τα επαγγελματικά τους 
δικαιώματα σε άλλους μαθητές. 

Ομάδες εργασίας θα ετοιμάσουν τις παρουσιάσεις των δεξιοτήτων και των 
απόψεων που θα γίνουν με το λογισμικό Microsoft PowerPoint, θα ετοιμάσουν 
και θα στείλουν προς το συντονιστή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχέδιο 
προγράμματος της ημερίδας και θα ετοιμάσουν ένα κείμενο με πληροφορίες 
σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Νοσηλευτικής 1ου και 
2ου Κύκλου.  

Ως επέκταση, όσες ομάδες καλύψουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, μπορούν να 
αναζητήσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις φορέων που θα προσκληθούν 
(δήμο, ΓΡΑΣΥ, Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων κλπ). 
 
Η επιλογή του θέματος του εκπαιδευτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό τη 
σύνδεση των μαθημάτων του τομέα Υγείας-Πρόνοιας που αναφέρονται, με 
την επαγγελματική πράξη. Η διδασκαλία ακολουθεί προσέγγιση 
εποικοδομητισμού. 

 
4. Διδακτικοί στόχοι 
 
Ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σεναρίου οι εκπαιδευόμενοι 
αναμένεται: 

 Να γνωρίζουν τις δυνατότητες προσομοίωσης και εικονικής εξάσκησης 
μέσω των λογισμικών “Fundamentals of Nursing” και “Pediatric 
Nursing Skills”. 

 Να αντιγράφουν, να μεταφέρουν και να επεξεργάζονται (με την 
εφαρμογή των Windows «Ζωγραφική») εικόνες από τα αναφερόμενα 
λογισμικά σε φακέλους. 

 Να γνωρίζουν τη χρήση διαδικτυακών λειτουργιών του “Fundamentals 
of Nursing” . 

 Να επεξεργάζονται και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά αρχεία με χρήση 
του Outlook Express. 

 Να αναζητούν με τη βοήθεια μηχανής αναζήτησης Google 
πληροφορίες σχετικές με το πρόβλημα τους. 

 Να συνεργάζονται με άλλους για τη δημιουργία παρουσιάσεων στο 
Microsoft PowerPoint. 

 

5. Περιγραφή Δραστηριοτήτων 
 
Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από τις εξής δραστηριότητες: 

Δραστηριότητα 1:  

ΕΕννηημμέέρρωωσσηη,,  χχωωρριισσμμόόςς  σσεε  οομμάάδδεεςς,,  οορριισσμμόόςς  εεκκππρροοσσώώπποουυ  κκάάθθεε  οομμάάδδααςς,,  ααννάάθθεεσσηη  
εερργγαασσιιώώνν,,  μμεεττααφφοορράά  εειικκόόννωωνν  σσττοο  PPoowweerrPPooiinntt..      
Δραστηριότητα 2:  
ΑΑννααζζήήττηησσηη  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο 

Δραστηριότητα 3: 

ΑΑπποοσσττοολλήή  εερργγαασσιιώώνν  σσττοονν  εεκκππααιιδδεευυττήή  

Δραστηριότητα 4: 

ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  υυλλιικκοούύ..  ΕΕννττοοππιισσμμόόςς  κκααιι  σσυυζζήήττηησσηη  ππάάννωω  σστταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  κκααιι  σσττοο  
ττρρόόπποο  ααννττιιμμεεττώώππιισσήήςς  ττοουυςς..  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη 
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6. Περιγραφή ρόλων συμμετεχόντων 
 
Στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι 
έχουν συγκεκριμένους ρόλους: 
 
Ρόλος Εκπαιδευτή 

 Ο εκπαιδευτής αντιπροσωπεύει τον επικεφαλής εκπαιδευτικό ειδικότητας, 
υπεύθυνο για το πρόγραμμα ΕΠΑΕΚ στο συγκεκριμένο ΤΕΕ. 

 Ενημερώνει για το σχέδιο δράσης τους εκπαιδευόμενους-μαθητές 
 Καθορίζει τη σύνθεση των ομάδων φροντίζοντας να είναι ισοδύναμες.  
 Ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για το σχέδιο προγράμματος που υπάρχει 
σε φάκελο της επιφάνειας εργασίας. 

 Πληροφορεί τους εκπαιδευόμενους για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
φορέων με τους οποίους θα επικοινωνήσουν, καθώς και τη διεύθυνση του 
υπολογιστή του συντονιστή για την συγκέντρωση του υλικού. 

 Ζητά από κάθε ομάδα να ορίσει τον εκπρόσωπό της. 
 Ζητά από κάθε ομάδα να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες δραστηριότητες, για 
την παρουσίαση δεξιοτήτων από συγκεκριμένο σύστημα (π.χ. αναπνευστικό, 
ουροποιητικό, κυκλοφορικό κ.ο.κ., ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που 
θα δημιουργηθούν).  

 Ζητά από κάθε ομάδα να του αποστείλει ηλεκτρονικά τις εργασίες της και το 
σχέδιο προγράμματος της ημερίδας. Από τη σύνθεση όλων θα προκύψει η 
τελική παρουσίαση. 

 Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων παρέχει βοήθεια και 
διευκρινίσεις. 

 Είναι ανοικτός σε προτάσεις των ομάδων για επέκταση των δράσεων. 
 Αξιολογεί κάθε ομάδα και παρέχει ανατροφοδότηση. 

 
Ο εκπαιδευτής έχει στη διάθεσή του: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 
 Ένα βιντεοπροβολέα. 
 Ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 Λογισμικά: “Fundamentals of Nursing” και “Pediatric Nursing Skills”, 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook Express,), το 
Microsoft office και την εφαρμογή των Windows «Ζωγραφική». 

Ρόλος εκπαιδευόμενου 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. Κάθε 
εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο της 
ομάδας.  
 
Ρόλος ομάδας εκπαιδευόμενων 
Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μαθητές από τμήματα Νοσηλευτικής Β τάξης 1ου 
Κύκλου και Α΄ Τάξης 2ου Κύκλου σπουδών που αναλαμβάνουν τις 
παρουσιάσεις των δεξιοτήτων και την επικοινωνία με τους φορείς. 
Η ομάδα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα παραπάνω για αξιολόγηση. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
Οι εκπαιδευόμενοι που αποτελούν μία ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους. Ενδεικτικά η κατανομή μπορεί να είναι όπως παρακάτω. 
 
Εκπαιδευόμενος Α - Εκπρόσωπος ομάδας - 1ος Μελετητής 
Ο ρόλος του εκπροσώπου είναι μία επιπλέον αρμοδιότητα που αναλαμβάνει ένα 
από τα τρία μέλη της ομάδας. Είναι ο εκπαιδευόμενος που έχει τη μεγαλύτερη 
ευχέρεια στο χειρισμό των λογισμικών “Fundamentals of Nursing” και 
“Pediatric Nursing Skills”. Καθοδηγεί το μέλος της ομάδας που αναλαμβάνει να 
μεταφέρει τις εικόνες από τις παρουσιάσεις νοσηλευτικών πράξεων - βίντεο ή 
animation - στο PowerPoint. Στο τέλος της δραστηριότητας αναλαμβάνει την 
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ηλεκτρονική αποστολή των εργασιών της ομάδας στον συντονιστή μέσω e-
mail.  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας, θα ανταλλάσσει απόψεις και θα ζητά ή θα παρέχει βοήθεια σχετικά με 
τη χρήση του λογισμικού.  
 
Εκπαιδευόμενος Β: 2ος Μελετητής  
Είναι ο εκπαιδευόμενος με τη μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο 
της επεξεργασίας εικόνας μέσω της εφαρμογής «Ζωγραφική» των Windows. 
Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας υποβάλλοντας ερωτήματα υπό 
διερεύνηση και παρέχοντας βοήθεια, αν του ζητηθεί. Είναι ο κύριος συντάκτης 
της έκθεσης με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων νοσηλευτικής 
που βρίσκει ο 3ος Μελετητής στο Internet και ενός σχεδίου πρόσκλησης για την 
ημερίδα. 
 
Εκπαιδευόμενος Γ: 3ος Μελετητής 
Είναι ο εκπαιδευόμενος με την μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση του Internet 
και του Microsoft Office. Αναζητά στο Internet πηγές σχετικά με την 
επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνεργαζόμενος με τους άλλους 2 
της ομάδας συμπληρώνει στο Microsoft Word το σχέδιο προγράμματος για την 
ημερίδα, που υπάρχει σε φάκελο της επιφάνειας εργασίας, με τα θέματα που 
θα παρουσιάσει η ομάδα του. Αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της 
μεταφοράς των εργασιών στο PowerPoint και τοποθετεί τους τίτλους και τις 
λεζάντες, όπου χρειάζονται. Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
παρέχοντας βοήθεια αν του ζητηθεί.  
 
Αξιολόγηση: 
Με το τέλος της εργασίας αξιολογούνται: 

 Η επάρκεια στο χειρισμό των λογισμικών 

 Η επιλογή των δεξιοτήτων προς επίδειξη 

 Η ορθή αναζήτηση των πληροφοριών 

 Η ποιότητα της παρουσίασης . 

 Η συμμετοχή στο γενικότερο προβληματισμό και οι εναλλακτικές 
προτάσεις. 

 
Κάθε εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 
 Ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 Ενδεικτικές διευθύνσεις για την αναζήτηση πληροφοριών στο Ίντερνετ 
 Λογισμικά: “Fundamentals of Nursing” και “Pediatric Nursing Skills”. 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook Express), το 
Microsoft Office και τα Βοηθήματα (Ζωγραφική) των Windows. 

 
7. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 
 

 Εργαστηριακοί χώροι 
 Το εκπαιδευτικό σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο 
πληροφορικής, αφού απαιτείται η χρήση Η/Υ. 

 Διαδικτυακή υποδομή 
 Το εργαστήριο πληροφορικής θα πρέπει να υποστηρίζεται και από ένα 
τοπικό δίκτυο LAN, ώστε να μπορούν οι χρήστες να επικοινωνούν 
μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικό υλικό και να διαθέτει 
σύνδεση με το διαδίκτυο. 

 Υλικό (Hardware) 
 Για τη λειτουργία του συστήματος θα χρειαστούν ένας Η/Υ για κάθε 
εκπαιδευόμενο και ένας Η/Υ που θα λειτουργεί σαν Server. 

 Λογισμικά Εργαλεία (Software) 
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 Για τη λειτουργία του συστήματος χρειάζεται το λογισμικό 
“Fundamentals of Nursing” και “Pediatric Nursing Skills”. ένα 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook Express) καθώς και 
τα προγράμματα Microsoft Office και η εφαρμογή «Ζωγραφική» των 
Windows.  

 
8. Ανάλυση Δραστηριοτήτων  
 
Δραστηριότητα 1: Ενημέρωση, χωρισμός σε ομάδες, ορισμός 
εκπροσώπου κάθε ομάδας, ανάθεση εργασιών και μεταφορά εικόνων 
στο PowerPoint.  

 
α. Γενικά  
Η δραστηριότητα αφορά στην ενημέρωση των εκπαιδευομένων και στην 
αρχική ρύθμιση των αρχείων των μελών της ομάδας, ώστε να μπορούν να 
συνεργάζονται δημιουργώντας ένα σύνθετο σχέδιο. 

Από τις προηγούμενες διδασκαλίες έγιναν μεταφορές αρχείων εικόνας και 
αποθηκεύσεις σε PowerPoint ή Word. Από την 1η εποικοδομητική διδασκαλία 
έγινε επίσης χρήση του Microsoft Outlook.  

 
β. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 

 
 
Στάδιο 1ο: Προετοιμασία 

 
Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας 

τους διδακτικούς της στόχους και εξηγώντας το πρόβλημα. Δίνονται στους 
εκπαιδευόμενους προφορικές οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε 
εκπαιδευόμενου καθώς και ο γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας, ο οποίος 
αφορά στη προβολή των δεξιοτήτων που αποκτά ο εκπαιδευόμενος στα ΤΕΕ 
νοσηλευτικής/νοσηλεύτρια που μπορούν να τον/την κάνουν χρήσιμο/μη στην 
τοπική κοινωνία. 
 
Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 
 
Ο εκπαιδευτής υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένα τα 
λογισμικά “Fundamentals of Nursing” (Εικόνες ΙΙ.6-1, ΙΙ.6-2) και “Pediatric 
Nursing Skills” (Εικόνες ΙΙ.6-3) και αναφέρει τα κεφάλαια που περιέχουν 
δεξιότητες κατά συστήματα. Αναθέτει στις ομάδες να ασχοληθούν με την 
επιλογή μιας δεξιότητας από τα βασικά συστήματα (ανάλογα με τον αριθμό των 
ομάδων). Υπενθυμίζει, με επίδειξη με τον projector τα παρακάτω σημεία, όπως 
διδάχθηκαν στα ΙΙ.3 και ΙΙ.4 μαθήματα αντίστοιχα: 

 Τα κεφάλαια του λογισμικού “Fundamentals of Nursing” που 
περιλαμβάνουν animations με περιγραφές δεξιοτήτων.  

 Το τρόπο εξαγωγής στιγμιότυπου από τα animation του λογισμικού 
«Fundamentals of Nursing» - με τη βοήθεια της εφαρμογής 
«Ζωγραφική»  

 Τα τρία μέρη του λογισμικού “Pediatric Nursing Skills” και τον τρόπο 
με τον οποίο εμφανίζονται οι δεξιότητες κατά κατηγορία πράξεων 

 Το τρόπο αποθήκευσης, με μορφή ιστοσελίδας, εικόνων και 
διαδικασίας από το λογισμικό «Pediatric Nursing Skills», με την εντολή 
«Print/Save Complete Skill»  
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Εικόνα ΙΙ.6-1: Η εισαγωγική οθόνη του Fundamentals of Nursing 

Εικόνα ΙΙ.6-1: Η εισαγωγική οθόνη του Pediatric Nursing Skills 
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Στάδιο 3ο: Εφαρμογή 
 
Βήμα 1ο : Τα μέλη των ομάδων τα οποία έχουν αναλάβει την επιλογή 
επίδειξης δεξιοτήτων συνεργαζόμενα αποφασίζουν ποια ή ποιες δεξιότητες από 
το σύστημα που τους ανατέθηκε θα παρουσιάσουν. Για παράδειγμα, η μια 
ομάδα, στην οποία ανατέθηκε η διατροφή, αποφασίζει να επιδείξει την 
εισαγωγή ρινογαστρικού καθετήρα. Η τεχνική περιγράφεται σχηματικά σε 
animation applet “Inserting a Nasogastric Tube”, στο λογισμικό “Fundamentals 
of Nursing” του κεφαλαίου 45 “Nutrition - Διατροφή” (Εικόνα ΙΙ.6-3) και στο 
λογισμικό “Pediatric Nursing Skills” επιδεικνύεται η τοποθέτηση του καθετήρα 
σε μικρό παιδί, στο 1ο μέρος του λογισμικού, στην Τρίτη ενότητα (Εικόνα ΙΙ.6-
4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.6-3: Το άνοιγμα του applet “Inserting a Nasogastric Tube” 
(Εισαγωγή ρινογαστρικού καθετήρα) 

Εικόνα ΙΙ.6-4: Το άνοιγμα της δεξιότητας “Inserting or Removing a 
Nasogastric Tube” στο λογισμικό Pediatric Nursing Skills 
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Βήμα 2ο : Ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους στην ομάδα μεταφέρουν εικόνες 
από το ένα η το άλλο λογισμικό (ή και τα δύο) στο PowerPoint. Κατά τη κρίση 
τους τοποθετούν τίτλους ή λεζάντες. Όπου χρειάζεται ζητούν τη βοήθεια του 
συντονιστή, τον οποίο ενημερώνουν όταν ολοκληρωθεί η 1η δραστηριότητα. 
Ένα δείγμα παρουσίασης στο Microsoft PowerPoint, σε προβολή ταξινόμησης 
διαφανειών παρουσιάζεται στην Εικόνα ΙΙ.6-5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητα 2: Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο  
 
α. Γενικά  
 
Η δραστηριότητα αφορά στην εξερεύνηση στο Internet πηγών για τις 
πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων της ειδικότητας Νοσηλευτικής (1ου και 2ου Κύκλου).  
 
β. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 
 
Στάδιο 1ο: Προετοιμασία 

 
Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους, που είναι η περαιτέρω εξοικείωσή τους με το 
διαδίκτυο και την αναζήτηση στοιχείων και πηγών. Δίνονται στους 
εκπαιδευόμενους γραπτές οδηγίες με ενδεικτικούς κόμβους και τη κατηγορία 
θεμάτων που πρέπει να αναζητήσουν για την ενημέρωση συμμαθητών και 
συνομηλίκων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Νοσηλευτικής 
των ΤΕΕ και για τους δύο κύκλους. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα 
επιλογής να ανιχνεύσουν με τη μηχανή αναζήτησης Google.gr και 
πληροφοριών και από άλλες πηγές, εκτός από αυτές που προτείνει ο 
συντονιστής/εκπαιδευτής.  
 

Εικόνα ΙΙ.6-5: Η σειρά εικόνων όπως μεταφέρθηκαν από το Pediatric Nursing 
Skills στο PowerPoint 
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Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 
 
Ο συντονιστής/εκπαιδευτής ενημερώνει για την ύπαρξη ενός σχεδίου 
προγράμματος της ημερίδας σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας. 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει επίσης, σύντομα, βασικές πηγές στο Internet, από 
τις οποίες μπορεί να αναζητήσει η κάθε ομάδα πληροφορίες. Αυτές είναι οι 
εξής: Η ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr (Εικόνα ΙΙ.6-6) 
 

  
H ιστοσελίδα του ΟΕΕΚ, στην οποία μπορεί να επιλέξουν να μεταφερθούν και 
ανεξάρτητα από το ΥΠΕΠΘ: http://www.oeek.gr  
 
 
 

Εικόνα ΙΙ.6-6: Η ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ: Εκπαιδευτικό 
Σύστημα/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση/ΤΕΕ/Τεχνική Εκπαίδευση και 

Απασχόληση/Επαγγελματικά δικαιώματα 

Εικόνα ΙΙ.6-7: Η ιστοσελίδα του ΟΕΕΚ: Καρτέλα 
«Καταρτιζόμενοι/Επαγγελματικά Δικαιώματα» 
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Εκεί θα επιλέξουν την σελίδα «Καταρτιζόμενοι - Επαγγελματικά δικαιώματα» 
(Εικόνα ΙΙ.6-7). 
Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα να αναζητήσουν τον πίνακα 
επαγγελματικών δικαιωμάτων, κατά ειδικότητα και κύκλο σπουδών (Εικόνα 
ΙΙ.6-8) 
 
Επέκταση: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και επιπλέον 
πληροφορίες από την ιστοσελίδα των ΕΠΕΑΕΚ (http://www.epeaek.gr ) για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα (Εικόνα ΙΙ.6-9) να συζητήσουν και άλλες 
δυνατότητες προβολής της ειδικότητάς τους.  

 Επίσης, μπορούν να αναζητήσουν υλικό και από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ e-
yliko http://www.e-yliko.gr (Εικόνα ΙΙ.6-10) 
 

Εικόνα ΙΙ.6-9: Η ιστοσελίδα των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ με τις 
προδιαγραφές των έργων 

Εικόνα ΙΙ.6-10: Η ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ «e-yliko»
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Στάδιο 3ο: Εφαρμογή 
 
Ο 3ος Μελετητής που είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση πληροφοριών στο 
διαδίκτυο αναλαμβάνει να αναζητήσει τις ιστοσελίδες που πρότεινε ο 
συντονιστής ή άλλες που με τη συζήτηση με τα άλλα μέλη της ομάδας του 
προτάθηκαν. Ο 2ος Μελετητής αντιγράφει τις πληροφορίες που τους 
ενδιαφέρουν σε αρχείο Word, το οποίο αποθηκεύει στο φάκελο με το 
προσχέδιο του προγράμματος της ημερίδας. Σε περίπτωση που χρειάζονται 
περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις επανέρχονται στις πηγές.  
 
Δραστηριότητα 3: Αποστολή των εργασιών στο συντονιστή/εκπαιδευτή 
 
α. Γενικά  
 
Οι εκπρόσωποι των ομάδων, σε συνεργασία με τα μέλη των ομάδων των 
αποστέλλουν στο συντονιστή τα αποτελέσματα της εργασίας τους 
 
β. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 
 
Στάδιο 1ο: Προετοιμασία 

 
Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους και εξηγώντας το πρόβλημα. Αυτή η δραστηριότητα 
στοχεύει στην ολοκλήρωση της παρουσίασης, μετά από τη σύνθεση των 
επιμέρους υλικών που αποστέλλονται από τις ομάδες.  
 
Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 
Ο συντονιστής ενημερώνει για την ύπαρξη λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, με το οποίο μπορούν να στέλνουν τις εργασίες τους.  
 
Στάδιο 3ο: Εφαρμογή 
 Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας (1ος Μελετητής) αναλαμβάνει να στείλει 
ηλεκτρονικά το κείμενο με τα επαγγελματικά δικαιώματα και το προσχέδιο του 
προγράμματος που ετοίμασε ο 2ος Μελετητής στην προηγούμενη 
δραστηριότητα. Ο συντονιστής συγκεντρώνει τα υλικά από όλες τις ομάδες. 
(Γίνεται συζήτηση των δυσκολιών, των δυνατοτήτων και των προοπτικών για 
εμπλουτισμό της ημερίδας. Από όσες ομάδες είδαν την ιστοσελίδα των ΕΠΕΑΕΚ 
αναφέρονται προτάσεις που συζητήθηκαν για παραπέρα δράσεις.) 
 
Δραστηριότητα 4: Ολοκλήρωση του υλικού. Εντοπισμός και συζήτηση 
πάνω στα προβλήματα και στο τρόπο αντιμετώπισής τους. Αξιολόγηση 
 
α. Γενικά  
 
Ο συντονιστής συγκεντρώνει τις εργασίες των ομάδων. Οι εκπαιδευόμενοι στο 
μεταξύ αναζητούν περισσότερες μελλοντικές δραστηριότητες. 
 
β. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 
 
Στάδιο 1ο: Προετοιμασία 

 
Ο εκπαιδευτής κατά την αρχική φάση προετοιμασίας εξηγεί το σκοπό αυτής της 
φάσης και παράλληλα αναθέτει στις ομάδες να διερευνήσουν από τον 
διαδικτυακό κόμβο του λογισμικού “Fundamentals of Nursing” άλλες 
δυνατότητες χρησιμοποίησής αυτού του λογισμικού για παρόμοιες δράσεις.  

196



 
 

Μάθημα ΙΙ.6. 
 

  

 
Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 
 
Ο συντονιστής επιδεικνύει στους εκπαιδευόμενους την αρχική ιστοσελίδα 
Weblink (Εικόνα ΙΙ.6-11) του λογισμικού “Fundamentals of Nursing” και τον 
τρόπο που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. 

 
Στάδιο 3ο: Εφαρμογή 
 
Ο 3ος Μελετητής αναζητάει τις σχετικές ιστοσελίδες από τον κόμβο Medlinks 
της Weblink του λογισμικού “Fundamentals of Nursing” (Εικόνα ΙΙ.6-12) και 
καταγράφονται ιδέες χρησιμοποίησης του σε σύντομο αρχείο WORD. Ο 
εκπρόσωπος της κάθε ομάδας ανακοινώνει τις ιδέες που συζητήθηκαν στην 
ομάδα του. 

 

Εικόνα ΙΙ.6-11: Η ιστοσελίδα του λογισμικού 
“Fundamentals of Nursing”  

Εικόνα ΙΙ.6-12: Οι ιστοσελίδες στις οποίες μεταβαίνει κανείς από το 
σύνδεσμο Medlinks 

197



 
 

Μάθημα ΙΙ.6. 
 

  

 
 
Στάδιο 4ο: Συζήτηση – παρατηρήσεις 
 
Αποστέλλεται στον εκπαιδευτή/συντονιστή το τελευταίο αρχείο. Γίνεται 
συζήτηση των προβλημάτων, των δυσκολιών και των εμπειριών που 
αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενοι δουλεύοντας στις ομάδες τους.  
 
Στάδιο 5ο: Αξιολόγηση 
 
Η αξιολόγηση βασίζεται  

 στην ποιότητα της εποπτικής παρουσίασης των εκθέσεων κάθε ομάδας 
και των επιμέρους αρχείων της 

 στη συμμετοχή στη συζήτηση των συμπερασμάτων 
 σε τυχόν επεκτάσεις των δραστηριοτήτων 

 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.6-1 
 
Οι εκπαιδευόμενοι (σε ομάδες των 4-5 ατόμων) και ο 
εκπαιδευτής συζητούν για:  
α) τις αρχές που πρέπει να διέπουν την κατασκευή σεναρίων 
και υλικού για μάθηση με χρήση ΤΠΕ καθώς και για 
β) την πιθανή φόρμα (format) ενός σεναρίου και του 
συνοδευτικού υλικού. 
γ) τις πιθανές ώρες μελέτης/ενασχόλησης που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ενός σεναρίου. 
 

 
2. Αρχές Κατασκευής Σεναρίων  
 

Σύμφωνα με τον Kevin Oliver (1999) βασικά σημεία που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατασκευή σεναρίων είναι τα εξής: 

1. Προσδιορισμός των δεξιοτήτων που θα αναπτυχθούν μέσω του 
σεναρίου (π.χ. ικανότητα αξιολόγησης, σύνθεσης, σύγκρισης). 

2. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν τις παραπάνω δεξιότητες 
και προσδιορίζουν το σκοπό ή τον τελικό προορισμός του έργου (τι 
προσπαθεί η διδασκαλία να επιτύχει;), για παράδειγμα τη δημιουργία 
μιας κάτοψης (αρχιτεκτονικό σχέδιο). 

3. Δημιουργία μιας ιστορίας (cover story) για την αποστολή του σεναρίου. 
Ο εκπαιδευτής προσπαθεί να προσδιορίσει το περιεχόμενο και να 
προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου. 

4. Σχεδιασμός των διαδικασιών μέσω δραστηριοτήτων. 
5. Δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να υποστηρίζει τη 

μάθηση, όπως είναι για παράδειγμα η προσομοίωση και η αναζήτηση 
στο διαδίκτυο. 

 
Σύμφωνα με τον Dansereau και τους συνεργάτες του (1979) οι βασικές 

αρχές σχεδιασμού σεναρίων περιλαμβάνουν: 
1. τον προσδιορισμό (assign),  
2. τη σειρά/ αλληλουχία (sequence), και  
3. την ανάθεση (assign) δραστηριοτήτων στους εκπαιδευόμενους 

(Dansereau D. F., Collins K. W., McDonald B. A., Holley C., Garland J., 
Diekhoff G., Evans S. H., 1979).  

 
Η πρώτη αρχή (προσδιορισμός) διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα 

εκτελέσουν δραστηριότητες ωφέλιμες για την ανάπτυξη της συνεργατικότητας 
και θα αποφύγουν δραστηριότητες που μπορεί να αποδειχθούν επιζήμιες. 
Συνήθως ο εκπαιδευτής καθορίζει τις δραστηριότητες με κριτήριο την 
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οικοδόμηση της γνώσης. Ωστόσο οι εκπαιδευόμενοι έχουν αρκετό βαθμό 
ελευθερίας. 

Επιπρόσθετα, ο καθορισμός της σειράς των δραστηριοτήτων έχει ως 
στόχο την ανάπτυξη δημιουργικών αλληλεπιδράσεων. Για να είναι 
αποτελεσματική η μάθηση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε 
κάθε δραστηριότητα σε δεδομένη χρονική στιγμή. 

Η ανάθεση δραστηριοτήτων διασφαλίζει ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα 
συμμετέχουν ενεργά σε πλήθος δραστηριοτήτων. 
 
3. Πιθανή Φόρμα (format) Σεναρίου 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πιθανή φόρμα (format) ενός σεναρίου. 
 

Τάξη: 
 

 

Τομέας: 
 

 

Ειδικότητα: 
 

 

Μάθημα: 
 

 

Διδακτική 
Ενότητα: 

 

Διδακτικές  
Ώρες: 

 

Τίτλος  
Σεναρίου 

 

Σκοπός  
Σεναρίου:  

 

Διδακτικοί Στόχοι 
Σεναρίου: 

 

Σύντομη 
Περιγραφή: 

 

Απαραίτητοι 
Τεχνολογικοί 
Πόροι: 

 

Αναλυτική 
Περιγραφή –
Κατανομή Ρόλων:  

 

Βήματα 
Υλοποίησης: 

1ο Προετοιμασία 
2ο Παρουσίαση 
3ο Εφαρμογή 
4ο Αξιόλογη 

 
 

 

 
Δραστηριότητα ΙΙ.6-2 
 
Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους (αρχές και 
μορφή υλικού) και με τη βοήθεια του εκπαιδευτή γίνεται 
σύνθεση και συμπλήρωση τους. 
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4. Ορισμός Σεναρίου 

 
Ένα εκπαιδευτικό σενάριο (learning scenario/ script, educational 

scenario/ script) είναι η περιγραφή του τρόπου οργάνωσης μιας εκπαιδευτικής 
κατάστασης, η οποία στοχεύει στην οικοδόμηση συγκεκριμένης γνώσης. Αυτή 
η οργάνωση αφορά: 

 ρόλους,  
 δραστηριότητες,  
 εκπαιδευτικούς πόρους,  
 εργαλεία,  
 υπηρεσίες και  
 αποτελέσματα 

τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων (Lejeune A., 
Pernin J.P., 2004). 
 

Το συνεργατικό σενάριο (collaboration script) είναι ένα σύνολο 
οδηγιών που προσδιορίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας, 
τον τρόπο συνεργασίας και τη μέθοδο επίλυσης των προβλημάτων (O'Donnell, 
Dansereau, 1992).  
 

Τα ημιδομημένα εκπαιδευτικά σενάρια προσδιορίζουν μια σειρά 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Συχνά στη βιβλιογραφία, το σενάριο 
ονομάζεται «script» και ιδιαίτερα σε θέματα του αφορούν σε συνεργατική 
μάθηση με την υποστήριξη των υπολογιστών (computer-supported 
collaborative learning -CSCL). Σύμφωνα με τον Dillenbourg (2002) το 
σενάριο (script) ορίζεται ως μια ιστορία, όπου οι εκπαιδευόμενοι και οι 
εκπαιδευτές πρέπει να παίζουν, όπως οι ηθοποιοί που υποδύονται ρόλους στις 
ταινίες.  

 
Σε κάθε φάση το script προσδιορίζει: 
1. τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσουν οι εκπαιδευόμενοι, 
2. τη σύνθεση κάθε ομάδας, 
3. τον τρόπο με τον οποίο κάθε δραστηριότητα ανατίθεται σε κάθε 

ομάδα,  
4. την αλληλεπίδραση 
5. το συγχρονισμό (timing) της κάθε φάσης  
Οι φάσεις συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, τα εξερχόμενα της 

μιας αποτελούν εισερχόμενα της άλλης φάσης. Τα εκπαιδευτικά σενάρια τις 
περισσότερες φορές είναι διαδοχικά, τουλάχιστον από την πλευρά των 
εκπαιδευόμενων. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι περιέχουν με απόλυτη 
λεπτομέρεια τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι. Οι 
δραστηριότητες μπορεί, και συχνά πρέπει, να οριστούν με απλούς στόχους. Για 
παράδειγμα, σε κάποιο σημείο της δραστηριότητας ο εκπαιδευτής ζητάει να 
οριστούν οι έννοιες που εξετάζονται. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για 
τον ορισμό αφήνονται ανοιχτοί. 

 
Σύμφωνα με τον Schneider και τους συνεργάτες του (2003), σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει η αρχή της αναζήτησης, παραγωγής και αλληλεπίδρασης 
των πληροφοριών. Οι φάσεις που επαναλαμβάνονται είναι: 

1. Παρατήρηση-Look (ανακάλυψη-discovery) 
2. Συζήτηση-Discuss (αλληλεπίδραση-interaction) 
3. Πράξη-Do (παραγωγή-production) 
4. Παράδοση-Deposit (διαμοιρασμός-sharing) 
5. Ανατροφοδότηση-Feedback (συζήτηση των αποτελεσμάτων-discussion 
of results) 

 
Ο ρόλος του εκπαιδευτή ως μάνατζερ είναι να εξασφαλίσει ότι αυτή η 

επανάληψη (loops) είναι παραγωγική. Για παράδειγμα ότι οι εκπαιδευόμενοι 
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παράγουν, ότι η εργασία που εκτελούν είναι σχετική με το στόχο, ότι γίνεται 
αυτοαξιολόγηση και ότι γίνεται ανταλλαγή εμπειριών με τις άλλες ομάδες. 

Ο ρόλος του ως διευκολυντή είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους 
με τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει. Για παράδειγμα να τους βοηθήσει 
στην εύρεση βιβλιογραφίας και πηγών στο διαδίκτυο. 

Ο ρόλος τους ως ενορχηστρωτή της μάθησης αφορά τη δημιουργία 
σεναρίων. Προσδιορίζονται μικρότερες φάσεις ώστε ο εκπαιδευόμενος να 
συγκεντρώνει τη προσοχή του σε μικρά έργα τα οποία μπορούν να λυθούν σε 
δεδομένη χρονική στιγμή.  
 

Έστω ότι οι εκπαιδευόμενοι ζητούν υλικό για ένα έργο (project). Αυτή η 
ανάγκη μπορεί να δημιουργήσει ένα σενάριο το οποίο αποτελείται από τα εξής 
βήματα: 

1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το θέμα, δίνει στοιχεία και ζητάει από τους 
εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τις διαφορετικές πτυχές του θέματος 
(Συζήτηση). 

2. Οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν στο διαδίκτυο μέσω διαφόρων μηχανών 
αναζήτησης τους συνδέσμους που τους ενδιαφέρουν (Παρατήρηση, 
Παράδοση). 

3. Οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν χωρίς συγκεκριμένες κατηγορίες και 
υποκατηγορίες πληροφορίες για το θέμα (Παρατήρηση, Πράξη, 
Παράδοση). 

4. Τα αποτελέσματα ιεραρχούνται (Παρατήρηση, Πράξη, Συζήτηση). 
5. Τα αποδεκτά αποτελέσματα διαχωρίζονται σε ευκρινές σημείο π.χ. στον 

πίνακα (Παράδοση). 
6. Οι εκπαιδευόμενοι κατηγοριοποιούν τα αποτελέσματά τους (Πράξη, 

Παράδοση). 
7. Ο εκπαιδευτής παρέχει ανατροφοδότηση (Συζήτηση). 

 
Η μέθοδος σενάριο στην εκπαιδευτική πρακτική χρησιμοποιείται ως ένα 

εργαλείο μάθησης και έρευνας. 
 

Οι Karim Benammar, Liz Dale, Janke Poortinga, Huib Schwab, 
Marco Snoek (2005) προτείνουν τρεις πιθανές προσεγγίσεις στη 
χρησιμοποίηση σεναρίων στην εκπαίδευση: 

 προσανατολισμένο στην έρευνα (research-based),  
 προσανατολισμένο στο προϊόν (product-based) ή  
 προσανατολισμένο στην αλληλεπίδραση (interaction-based).  
Στην προσέγγιση research-based η ανάπτυξη ερευνητικών μεθόδων 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εξερευνούν και να αξιοποιούν πολλά 
ερευνητικά εργαλεία. 

Στην προσέγγιση product-based δίνεται έμφαση στην παραγωγή 
σεναρίων που μπορούν να υλοποιηθούν. Τα σενάρια εδώ, έχουν καλή 
διατύπωση και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

Στην προσέγγιση interaction-based δίνεται έμφαση στην ποιότητα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων. Εστιάζει στην ανάπτυξη μιας 
συστημικής (systemic) κατανόησης του πεδίου μέσω στρατηγικών 
συζητήσεων. Σε αυτή την προσέγγιση η ανάπτυξη μιας κοινής κατανόησης και 
της ικανότητας διαπραγμάτευσης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.  

Η επιλογή της προσέγγισης και η έμφαση που θα δοθεί σε κάποια από τις 
προσεγγίσεις εξαρτάται από την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, από το 
γενικό πλαίσιο (context) και από τους εκπαιδευόμενους. Όταν αυτές οι τρεις 
προσεγγίσεις συνδέονται η μέθοδος του σεναρίου είναι ισχυρό εκπαιδευτικό 
εργαλείο. 
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5. Tι Πρέπει να Περιλαμβάνει η Περιγραφή ενός Σεναρίου; 
 
Ο κύκλος δημιουργίας ενός σεναρίου σύμφωνα με τους Lejeune και 

Pernin (2006) φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 

 
 

Σχήμα ΙΙ.6-1: Κύκλος δημιουργίας ενός σεναρίου 
 
όπου: 

1. Περίληψη του σεναρίου. 
2. Σενάριο με παιδαγωγική θεμελίωση. 
3. Υλοποιήσιμο σενάριο. 
4. Προσαρμοσμένο σενάριο. 
5. Αποτελεσματικό σενάριο. 
6. Σεμινάριο που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. 

 
Σύμφωνα με τους Kollar, Fencher και Hesse (2003) τα βασικά 

εννοιολογικά στοιχεία ενός συνεργατικού σεναρίου είναι: 
1. οι εκπαιδευτικοί στόχοι (learning objectives), οι οποίοι είναι κυρίως 

γνωστικοί, αλλά μπορεί και μεταγνωστικοί ή συναισθηματικοί (Schank, 
Abelson, 1977, Nuthall, 2000), 

2. το είδος των δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται 
για σύνοψη, για διερεύνηση, για επεξήγηση. Μπορεί να διευκολύνουν 
την κατανόηση, την ανάκληση ή τη χρήση των πληροφοριών που 
αποκτήθηκαν. 

3. η αλληλουχία των διεργασιών (sequencing procedures) κατά την 
οποία η σειρά των δραστηριοτήτων στο σενάριο καθορίζει όχι μόνο 
ποιες δραστηριότητες πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να εκτελέσουν αλλά και 
το πότε (O’Donnell, Dansereau, 1992). 

4. οι μηχανισμοί κατανεμημένων ρόλων (role distribution 
mechanisms) γίνονται μεταξύ των συμμετεχόντων ώστε να είναι 
συμπληρωματικοί με τις δραστηριότητες που πρέπει να διεκπεραιώσουν. 
Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζονται οι εκπαιδευόμενοι για να 
αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα (Spiro, et al., 1991), και να 

Αρχικός  
Σχεδιασμός 

1 

 Εκτέλεση 

4 

5 Αξιολόγηση 

 
 

Παιδαγωγική 
Θεμελίωση 

2 

3 

 
Τεχνική 
Υλοποίηση 

6 

Εφαρμογή 
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μειώσουν την πιθανότητα αδρανούς γνώσης (inert knowledge) (Renkl 
A., Mandl H., Gruber H., 1996). 

5. το είδος της αναπαράστασης (type of representation) βάσει του 
οποίου τα σενάρια μπορεί να παρουσιαστούν γραπτά (π.χ. King, 1998), 
να γίνει γραφική απεικόνιση (π.χ. Pfister, Mühlpfordt, 2002), ή 
προφορικά (π.χ. Palincsar, Brown, 1984).  

6. η ακριβής θέση αναπαράστασης (locus of representation) η οποία 
αφορά στη συγκεκριμενοποίηση της δραστηριότητας, την αντιστοίχισή 
της με συγκεκριμένο πρόσωπο και χρόνο, και τον προσδιορισμό του 
τρόπου με τον οποίο οι αλληλεπιδράσεις γίνονται αντιληπτές από τον 
εκπαιδευόμενο. 

 
Σε κάθε σενάριο στην αρχή παρουσιάζεται το θέμα του και στη συνέχεια 

γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα (για ποιο λόγο έγινε η επιλογή του 
συγκεκριμένου θέματος, με ποια θεωρία μάθησης συνδέεται). 

 
Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος ένταξης της δραστηριότητας στο 

αναλυτικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα: 
 

Τάξη:  
Τομέας:  
Ειδικότητα:  
Μάθημα:  
Διδακτική 
ενότητα: 

 

Διδακτικές ώρες:  
  

Ακολουθούν οι διδακτικοί στόχοι. Προσοχή πρέπει να δοθεί στα ρήματα 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής. Προτείνονται: 

 Να διακρίνει … 
 Να γνωρίζει … 
 Να συνδέει … 
 Να υπολογίζει … (επιμέρους στόχοι, νοητικές δεξιότητες) 
 Να εκτελεί … (γενίκευση, γνωστικές στρατηγικές και δεξιότητες) 
 Να λύνει ανάλογης φύσης προβλήματα (μεταγνώση). 

 
Είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ο εκπαιδευτής να 

προσδιορίζει τους απαραίτητους τεχνολογικούς πόρους. Πιο συγκεκριμένα:  
 Εργαστηριακούς χώρους 
 Διαδικτυακή υποδομή 
 Υλικό (Hardware) 
 Λογισμικά Εργαλεία (Software) 
 
Στη συνέχεια περιγράφεται μια δραστηριότητα και αναλύονται οι ρόλοι 

του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων καθώς και τα μέσα και οι περιορισμοί 
που έχει κάθε ρόλος. 

 
Ρόλος εκπαιδευτή: 

 Ο εκπαιδευτής αντιπροσωπεύει … 
 Καθορίζει τη σύνθεση των ομάδων … 
 Ζητά από κάθε ομάδα να ….  
 Κατά την πραγματοποίηση … 

 
 
Περιορισμοί: Ο εκπαιδευτής φροντίζει να οριστούν ομάδες ίδιας … να 
ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και να συλλέγει 
στοιχεία για την αξιολόγηση των ομάδων και των μαθητών ξεχωριστά…. 
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Ρόλος εκπαιδευόμενου 

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. Κάθε ομάδα 
αντιπροσωπεύει …..  
 
Ρόλος ομάδας εκπαιδευομένων 
…. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
… 

Οι εκπαιδευόμενοι που αποτελούν μία ομάδα αναλαμβάνουν 
συγκεκριμένους ρόλους. 
 
Μαθητής Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος ομάδας  
….  
 
Μαθητής Β: 2ος …. 
….  
 
Μαθητής Γ: 3ος ….. 
…. 
 

 
Περιορισμοί: Ο μαθητής Α, έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με τα 
υπόλοιπα μέλη, ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήματα που 
προκύπτουν μέσα στην ομάδα. 
 

 
Στάδιο 1ο: Προετοιμασία 

 
Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας 

τους διδακτικούς της στόχους και εξηγώντας το πρόβλημα. Δίνονται στους 
μαθητές γραπτές οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε μαθητή 
καθώς και ο γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας. …. 
 

 
Περιορισμοί: Μέσω του σταδίου της προετοιμασίας επιδιώκεται …. 
 

 
Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 
 
Α΄ Μέρος: 
…. 
 
Β΄ Μέρος: 
… 
 

 
Το σενάριο βασίζεται σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και 
σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί, να διευκολύνει την 
κατανομή ρόλων, να στηρίζει την υιοθέτηση πρακτικών, να αποσαφηνίζει 
έννοιες και να παροτρύνει έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γίνουν ικανοί 
στο να επιλύουν προβλήματα ανάλογης φύσης. 
 

 
Στάδιο 3ο: Εφαρμογή 
 
Βήμα 1ο: …. 
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Βήμα 2ο: …. 
 
Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευόμενων έχει στη διάθεσή του τα εξής:…. 

 
6. Προτεινόμενη Μορφή Συνοδευτικού υλικού (π.χ. φύλλα 
εργασίας) 
 

 Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευόμενου: 
Τάξη: 
 

 

Τομέας: 
 

 

Ειδικότητα: 
 

 

Μάθημα: 
 

 

Διδακτική ενότητα: 
 

 

Διδακτικές ώρες: 
 

 

Τίτλος Σεναρίου 
 

 

Δραστηριότητα 1 
 

 

Απάντηση 
 

 

Δραστηριότητα 2 
 

 

Απάντηση 
 

 

Συνολική 
Αξιολόγηση 

 

 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.6-3 
 
Οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες των 4-5 ατόμων αναπτύσσουν 
σενάριο (σχετικό με γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος 
σπουδών) που χρησιμοποιεί το «AutoCAD». Γίνεται πλήρης 
περιγραφή του σεναρίου και του συνοδευτικού υλικού.  
 

 
 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙ.6-4 
 
Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το σενάριο που ανέπτυξε. Γίνεται 
κριτική από τα μέλη των άλλων ομάδων και τον εκπαιδευτή.  

 

 
Συνήθη σφάλματα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη σεναρίων 

αφορούν στην ταύτιση των σεναρίων με: 
1. το υλικό ή περιεχόμενο, 
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2. την τεχνολογία και το λογισμικό (π.χ. οδηγίες χρήσης ως πορεία 
διδασκαλίας) 
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 

των σεναρίων, η διδακτική agenda, τα γνωστικά αντικείμενα και οι έννοιες που 
προσεγγίζονται.  
(Γιακουμάτου Τ, 2001, Πηγή: http://www.geocities.com/giac_t/diddrast.htm) 
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Θεματική Ενότητα ΙΙI 

 
Αξιοποίηση του διαδικτύου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 35 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 20 (από 35) 
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 Μάθημα ΙIΙ.3. Δημοσίευση Υλικού στο Διαδίκτυο 
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Μάθημα ΙIΙ.1. 
Εξ αποστάσεως μάθηση 



 
 

Μάθημα ΙΙI.1. 
 

 
 
 

 
Μάθημα III.1. Εξ αποστάσεως μάθηση 
 
 
Συνολικές ώρες μάθησης: 10 
 

 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 6 

 
Σκοπός  

 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους εκπαιδευόμενους 
τους βασικούς ορισμούς, χαρακτηριστικά, εργαλεία και μεθόδους 
της εξ αποστάσεως μάθησης. Το θέμα από τη φύση του είναι 
γενικό. Θα παραμετροποιηθεί όσον αφορά τα παραδείγματα χρήσης 

 
 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν εργαλεία και 
μεθόδους της εξ αποστάσεως μάθησης 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Εξ αποστάσεως μάθηση (distance learning) 
 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) 
 Διαδίκτυο 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Στο χώρο της σύγχρονης διδασκαλίας πολλές φορές υπάρχει μια 
σύγχυση όρων. Θα πρέπει να ορισθούν εξαρχής μερικές βασικές 
έννοιες: 
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1. Υποσύνολα της Εξ Αποστάσεως Μάθησης 
 
 

Μάθηση μέσω 
Υπολογιστή 

Μάθηση μέσω 
του Διαδικτύου 

Εξ αποστάσεως 
μάθηση 

Ηλεκτρονική 
μάθηση 

 
 

Σχήμα ΙΙΙ.1-1 
 
Μάθηση μέσω Κειμένων (Text – Based Traning) είναι η κλασική εκπαίδευση 
μέσω βιβλίων και εγχειριδίων. 
 
Μάθηση μέσω Υπολογιστή (CBT ή Computer Based Training) είναι ο 
προάγγελος του e-learning. Πρόκειται για εκπαίδευση που βασίζεται στην 
τεχνολογία των Η/Υ και αναπτύχθηκε πριν την εμφάνιση του διαδικτύου. Έχει 
απλοϊκή μορφή (σε σύγκριση με τα σημερινά συστήματα). Βασίζεται στο 
περιεχόμενο και την επικοινωνία. Κατά κύριο λόγο αφορά στην αυτοεκπαίδευση 
(self – paced εκπαίδευση). 
 
Μάθηση μέσω του Διαδικτύου (Online – Training ή Web – Based Training 
(WEΒ) ή Internet Training) είναι η εκπαίδευση που σαν πλατφόρμα 
χρησιμοποιεί τα δίκτυα (Internet, Intranet, Extranet etc). Αποτελεί μέρος του e- 
learning και εξαπλώνεται γρήγορα. 
 
Ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning) είναι ένας εξαιρετικά ευρύς όρος που 
καλύπτει όλα τα παραπάνω καθώς και οτιδήποτε αφορά στη χρήση των 
σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (ΤΒΤ), ανεξάρτητα αν υλοποιείται 
online, offline ή με συνδυασμό τους. Το τεχνολογικό υπόβαθρο είναι εξαιρετικά 
ευρύ (δίκτυα, video, PCs, Interactive TV, Satellite, Broadcasts κ.λπ.). 
 
Ηλεκτρονική Κατάρτιση (e-Training ή Technology Based Training- TBT) 
είναι μέρος του e-learning που αφορά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 
αντιπαράθεση με το e-learning που αφορά μαθησιακή εκπαίδευση σε ΑΕΙ, Σχολεία 
κ.τ.λ.  
 
Εξ αποστάσεως μάθηση (Distance – Learning) περιλαμβάνει όλα τα είδη 
εκπαίδευσης όταν o εκπαιδευόμενος απέχει από τον εκπαιδευτή (χώρος, χρόνος ή 
και τα δύο). Περιλαμβάνει το e-learning αλλά και άλλες μορφές (π.χ. μέσω 
κλασσικής αλληλογραφίας). 
 
Εκπαίδευση από Εκπαιδευτή (Instructor Led Training -ILT ή Classroom-
learning) είναι η εκπαίδευση όπου εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο και χρόνο κατά την εκπαίδευση. 
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Content ή περιεχόμενο είναι το πνευματικό αντικείμενο και γνώσεις που 
μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Μπορεί να είναι βιβλία, CD-ROMs, multimedia, συμβουλές οδηγίες κ.τ.λ. 
 
Εκπαίδευση στην Πληροφορική (ΙΤ Training), αφορά στην εκπαίδευση σε 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με χρήση ΤΒΤ (Hardware, Networks, 
ERP1, Software etc.). 
 
Κατάρτιση σε Δεξιότητες Πληροφορικής (Soft Skills Training) αφορά 
εκπαίδευση στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, κυρίως επαγγελματικού 
χαρακτήρα, δηλαδή σε περιοχές όπως: διοίκηση, πωλήσεις, ανθρώπινο δυναμικό, 
υπηρεσίες, λογιστικά, οικονομικά κ.τ.λ. 
 
Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) αναφέρεται στη δημιουργία, 
σύλληψη, οργάνωση και αποθήκευση γνώσης και εμπειριών, ατόμων ή ομάδων, 
ενός οργανισμού με σκοπό την διάδοση και αξιοποίηση τους με όλα τα διαθέσιμα 
μέσα (παραδοσιακά ή τεχνολογικά). 
 
Εκπαιδευτικός Ιστότοπος (Learning Portal) είναι κάθε Web Site που μεταξύ 
άλλων προσφέρει γνώσεις πέρα από πληροφορίες, βασισμένες σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο και τρόπο παράδοσης /μετάδοσης στους χρήστες του. 
 
Εκπαιδευτικός Παροχέας (Learning Service Provider - LSP) είναι η 
εξειδίκευση του ASP2 που προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, μέσα από τη δική 
του υποδομή, με αμοιβή ανάλογα με τις υπηρεσίες (ολοκληρωμένη λύση, 
περιεχόμενο, εργαλεία κ.τ.λ.). 
 
Μέθοδοι Παράδοσης (Methods of Delivery) είναι ο τρόπος που υλοποιείται η 
εκπαίδευση, δηλαδή: 
- Αυτοεκπαίδευση (self-paced, ένας εκπαιδευόμενος). 
- Ασύγχρονη (asynchronous), όπου οι συμμετέχοντες συνήθως απέχουν μεταξύ 

τους και αλληλεπιδρούν αλλά με διαφορά χρόνου. 
- Σύγχρονη (synchronous), όπου οι μετέχοντες εργάζονται και μαζί ανεξάρτητα 

χώρου π.χ. σε εικονικές τάξεις διδασκαλίας. 

 
2. Εξ αποστάσεως μάθηση (μέσω διαδικτύου) 
 

Η βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης 
ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών στη μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, 
είναι το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει την εξασφαλισμένη δυνατότητα 
να μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους (plurimedia modalities), να έχει ίσες ευκαιρίες 
για μάθηση και κατάρτιση απαλλαγμένες από χωροχρονικές δεσμεύσεις, να έχει 
επιλογές στο πώς και τι θα μαθαίνει και να αποτελεί το «κέντρο της μαθησιακής 
διαδικασίας» (open and flexible learning philosophy). Στο πλαίσιο αυτής της 
αντίληψης, διεξάγεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο έρευνα και αναπτύσσεται ο 
τομέας της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) καθώς και ο τομέας των 
προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών.  

Η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω διαδικτύου, που αποτελεί μια ειδική περίπτωση e-
learning, είναι η διαδικασία εκμάθησης κατά την οποία η εκπαίδευση ή 
ακριβέστερα η μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Ο 
                                                 
1 Enterprise Resource Planning: Λογισμικό εταιρικής διαχείρισης από τη φάση του 
σχεδιασμού ως και τη φάση του μάρκετινγκ. 
2 Active Server Pages: πρότυπο για ενεργές ιστοσελίδες 
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εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη η κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή η 
τον ειδικό του θέματος. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην αντίθετη 
περίπτωση θα μιλούσαμε μόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε να γίνει 
με άλλα μέσα για παράδειγμα με ένα βιβλίο ή ένα εκπαιδευτικό CD-ROM. 

Η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω διαδικτύου εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και 
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών καθώς και μεταξύ 
εκπαιδευομένων, όπως δηλαδή συμβαίνει στην κλασική εκπαίδευση, για 
παράδειγμα σε μία παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Εξάλλου τα ηλεκτρονικά 
σεμινάρια γίνονται σε “τάξη”. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εκπαιδευτής και 
οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και η έννοια της “τάξης” 
δημιουργείται εικονικά δηλαδή από τον υπολογιστή. Έτσι η διδασκαλία μπορεί ναι 
είναι με ασύγχρονη συνεργασία (asyncronous collaborative), με σύγχρονη 
συνεργασία (synchronous collaborative) ή σε εξατομικευμένο ρυθμό (self-
paced).  

 
3. Ενδεικτική Δραστηριότητα Εξ Αποστάσεως Μάθησης 
 

Οι δραστηριότητες που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δραστηριότητα ΙΙΙ.1-1 
Οι εκπαιδευόμενοι (με την καθοδήγηση του εισηγητή):  

• Ορίζουν τον όρο «εξ αποστάσεως μάθηση». 
• Προσδιορίζουν ζητήματα  που ανακύπτουν από τη χρήση 

της εξ αποστάσεως μάθησης (μέσω του διαδικτύου). 
o Το ψηφιακό χάσμα. 
o Κακή χρήση του διαδικτύου (ακατάλληλο υλικό, 

πνευματική ιδιοκτησία και λογοκλοπή, προσωπικά 
δεδομένα). 

o Ο ρόλος του καθηγητή και η απαιτούμενη 
εκπαίδευσή του. 

• Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά που επιδρούν στην 
επιτυχία ενός «εξ αποστάσεως μαθήματος».  

o Βαθμός αλληλεπίδρασης/ επικοινωνίας μεταξύ 
καθηγητή και μαθητών. 

o Βαθμός υποστήριξης των μαθητών κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. 

o Τεχνικά προβλήματα. 
• Απαριθμούν υπηρεσίες του διαδικτύου που μπορεί να 

υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως μάθηση. 
o E-mail, ListServs, Chat rooms, Bulletin Boards. 

 
 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, προσδιορίζεται ως μια διαδικασία 
σύνδεσης των εκπαιδευόμενων με κατανεμημένους πόρους ή πηγές μάθησης και 
χαρακτηρίζεται από: 

• Το διαχωρισμό των περιοχών ή / και του χρόνου διεξαγωγής της (σε 
περίπτωση ασύγχρονης διεξαγωγής) ανάμεσα στο σπουδαστή και το 
διδάσκοντα, μεταξύ των σπουδαστών ή / και μεταξύ των σπουδαστών και 
των εκπαιδευτικών πόρων. 

• Την αλληλεπίδραση μεταξύ του σπουδαστή και του διδάσκοντα, μεταξύ των 
σπουδαστών ή / και μεταξύ των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών 
πόρων. 
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• Τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δια μέσου ενός ή 
περισσοτέρων τεχνολογικών μέσων. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους 
(σύγχρονη ή ασύγχρονη), με διαφορετική οργάνωση διδασκαλίας (ηλεκτρονική 
τάξη, εξατομικευμένη μάθηση, συνεργατική μάθηση), σε διαφορετικά επίπεδα 
(επιμόρφωση, δια βίου εκπαίδευση) και τύπους εκπαιδευομένων (προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί), με διαφορετικές παιδαγωγικές και μαθησιακές κατευθύνσεις και 
στρατηγικές.  

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα περιβάλλοντα εξ 
αποστάσεως μάθησης καθορίζεται, σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά 
δεδομένα, από μια σειρά παιδαγωγικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και 
οικονομικών παραγόντων. Οι τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση είναι η 
οικονομική αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών (κόστος τεχνολογικού 
εξοπλισμού, δαπάνες για την εξασφάλιση του τεχνικού προσωπικού, την 
επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού κ.α.) καθώς και η αποτελεσματικότητα 
της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (σχεδιασμός και οργάνωση των 
διδακτικών διαδικασιών, επιλογή μεθόδων διδασκαλίας, προετοιμασία 
εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.).  

Στις πολλές μελέτες αξιολόγησης των συστημάτων διαδικτυακής εξ αποστάσεως 
μάθησης γίνεται προσπάθεια αποτίμησης της αποτελεσματικότητας τους σε 
σύγκριση με τα παραδοσιακά / συμβατικά εκπαιδευτικά συστήματα. Ο Russell 
(1999) στην έκθεσή του με τίτλο "Νο Significant Difference Phenomenon", 
διερευνώντας την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μεγάλου αριθμού συστημάτων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόδοση των 
εκπαιδευομένων που παρακολουθούν on-line προγράμματα δε διαφοροποιείται από 
αυτών των εκπαιδευομένων που παρακολουθούν προγράμματα στη συμβατική 
τους μορφή.  

Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική μεθοδολογία οι κυριότερες ελλείψεις των 
συστημάτων διαδικτυακής εξ αποστάσεως μάθησης εστιάζονται:  

• Στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των εργαλείων αξιολόγησης των 
προγραμμάτων αυτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της επίδοσης 
των σπουδαστών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

• Στην αδυναμία αξιόπιστης αποτίμησης των κινήτρων, της παρώθησης 
(motivation) και του ενδιαφέροντος που η τεχνολογική καινοτομία 
δημιουργεί στους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό, στοιχείο που 
αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά από μια συμβατική διδασκαλία.  

• Στο ότι η έμφαση αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, στην αξιολόγηση της 
τεχνολογικής αποτελεσματικότητας και όχι στην εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος γενικά, και 

• Στον τεχνητό διαχωρισμό του τεχνολογικού παράγοντα από τις απαιτήσεις 
της μαθησιακής διαδικασίας, τα ατομικά χαρακτηριστικά των φοιτητών, τις 
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά τους στυλ, πράγμα που 
αποκαλύπτει την έλλειψη / απουσία θεωρητικού πλαισίου της 
ακολουθούμενης διαδικασίας. 

Σε γενικές γραμμές, όμως, ισχύει ότι: 

• Το θέμα της διασφάλισης της ανοικτής/ ελεύθερης πρόσβασης με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών παραμένει ανοικτό.  

• Η τεχνολογία δεν μπορεί να αναπληρώσει την ανθρώπινη/ διαπροσωπική 
επικοινωνία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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• Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης 
ο ρόλος της τεχνολογίας είναι δευτερεύων, καθώς οι παράγοντες που 
συγκροτούν το παιδαγωγικό πλαίσιο (στόχοι της μάθησης, κινητοποίηση 
των σπουδαστών κ.α.) έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. 

 

 

 

Δραστηριότητα ΙΙΙ.1-2 
Οι εκπαιδευόμενοι (σε ομάδες των 4-5 ατόμων) πειραματίζονται/ 
εξοικειώνονται με τη χρήση υπηρεσιών του διαδικτύου (ListServs, 
chat rooms, bulletin boards, ...). Κάθε ομάδα ασχολείται με 
διαφορετική υπηρεσία. 

• Αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις υπό μελέτη 
υπηρεσίες και τον τρόπο χρήση τους. 

• Αναζητούν και πειραματίζονται με τη χρήση τους (για 
πρόσβαση σε θέματα του ενδιαφέροντός τους). 

 

 

 

 

Δραστηριότητα ΙΙΙ.1-3 
Γίνεται παρουσίαση από κάθε ομάδα της υπηρεσίας με την οποία 
ασχολήθηκε και της χρήσης της. Κατά την διάρκεια της 
εκπαίδευσης των επιμορφωτών, όλοι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
εξοικειωθούν με την χρήση όλων των υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι 
οι υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες του θεματικού περιεχομένου. 
 

 

 

 

Δραστηριότητα ΙΙΙ.1-4 
Ο εισηγητής παρουσιάζει κατάλογο από ολοκληρωμένα 
περιβάλλοντα (πλατφόρμες) εξ αποστάσεως μάθησης. (Επιθυμητή 
είναι η παρουσίαση της λειτουργίας ενός τέτοιου περιβάλλοντος). 
Να γίνει προσπάθεια επιλογής πλατφόρμας εξειδικευμένης για το 
συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο. 

 

 

Δραστηριότητα ΙΙΙ.1-5 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε 
ομάδα συγκεντρώνει πληροφορίες  για ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον (λειτουργίες που υποστηρίζει, πρόσβαση, 
διαθεσιμότητα, κόστος, κ.λπ.).  
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Δραστηριότητα ΙΙΙ.1-6 
Γίνεται παρουσίαση από κάθε ομάδα του περιβάλλοντος εξ 
αποστάσεως μάθησης με το οποίο ασχολήθηκε. Συντάσσεται 
κατάλογος από χαρακτηριστικά στοιχεία που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στη σύγκριση/ αξιολόγησή τους.  

 
Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα παρακάτω: 
 

• Οι διδακτικοί στόχοι να είναι καθορισμένοι με σαφήνεια και να 
στοχεύουν σε συγκεκριμένες επιδιώξεις και αποτελέσματα 
(outcomes) 

• Οι εκπαιδευόμενοι να εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες της 
μάθησης 

• Το περιβάλλον της διδασκαλίας να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση 
ποικιλίας τεχνολογικών μέσων 

• Το διδακτικό πλαίσιο να περιλαμβάνει εκτός από τη μετάδοση 
γνώσεων (knowledge-Based) και δραστηριότητες λύσης 
προβλημάτων (Problem-Solving) 

• Στο πλαίσιο της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας να ενισχύεται 
η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων και των 
εκπαιδευομένων μεταξύ τους. 

• Στο περιβάλλον διδασκαλίας να εξασφαλίζεται ευελιξία εφαρμογής 
διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας, ανάλογα με τις εκάστοτε 
συνθήκες μάθησης και τις γνωστικές απαιτήσεις των 
εκπαιδευομένων. 

• Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν ικανότητες ανάλυσης, γενίκευσης 
και σύνθεσης της γνώσης και εφαρμογή της σε διαφορετικούς 
τομείς; Μπορούν να σκέπτονται κριτικά και σε ποιο βαθμό 
εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την δια βίου εκπαίδευσή 
τους; 
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Μάθημα ΙIΙ.2. 
Αξιοποίηση Υλικού Διαθέσιμου στο Διαδίκτυο: 

Χρήση Applets και Ελεύθερα Διαθεσίμου Λογισμικού 
 



 
 

Μάθημα III.2. 
 
 

 
 
 

Μάθημα ΙΙΙ.2.: Αξιοποίηση Υλικού Διαθέσιμου στο Διαδίκτυο: 
Χρήση Applets και Ελεύθερα Διαθεσίμου Λογισμικού 

 
 
Συνολικές ώρες μάθησης: 10 
 

 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 6 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τους τρόπους με τους 
οποίους τα applets της Java και άλλες ελεύθερα διαθέσιμες (open 
source) εφαρμογές λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τις πιθανές πηγές αυτού του 
είδους του λογισμικού. Θα χρησιμοποιηθούν εφαρμογές σχετικές με 
τη θεματική ενότητα 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενου θα μπορούν να 
αξιοποιήσουν το Διαδίκτυο για αναζήτηση και χρήση κατάλληλων 
applets της Java και άλλων ελεύθερα διαθέσιμων (open source) 
εφαρμογών λογισμικού 
 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Διαδίκτυο 
 Ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό (open source software) 
 JAVA 
 Java Applets 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

 
Στους στόχους της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των 
επιμορφωτών τους στις Φυσικές Επιστήμες με χρήση Τεχνολογιών 
της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σκόπιμο να 
περιλαμβάνεται η δημιουργία διδακτικών δραστηριοτήτων με 
χρήση ελεύθερου λογισμικού1. Οι παρακάτω λόγοι υπαγορεύουν 
την ανάπτυξη τέτοιου είδους δεξιοτήτων: 

 Το ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό αποτελεί βιώσιμη και 
αξιόπιστη εναλλακτική λύση ως προς το εμπορικό λογισμικό 
για εφαρμογές εκπαίδευσης και μπορεί να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις της πλειοψηφίας των μαθησιακών σκοπών και 
κοινού. 

 Οι εκπαιδευτικοί, πέρα από την εξοικείωση ή ακόμη και την 
τέλεια εκμάθηση (mastery) προκαθορισμένου τύπου 
εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι σκόπιμο να αποκτήσουν 

 

                                                 
1 ‘Πρόταση συγκρότησης ενός συνεκτικού μοντέλου επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευτών τους στις Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών’, Πρακτικές Υλοποίησης, 
Ενέργεια 5 
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υψηλού επιπέδου δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να 
ανανεώνουν τις γνώσεις τους και να προσαρμόζουν τη διδακτική 
τους πρακτική στις ταχύτατες μεταβολές που συμβαίνουν, τόσο 
στο ειδικό γνωστικό τους αντικείμενο όσο, κυρίως στη χρήση των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 Ένας πολύ μεγάλος αριθμός μη πιστοποιημένων λογισμικών 
συστημάτων είναι ελεύθερα διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου 
για όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Παρά το γεγονός ότι η χρήση 
του συνόλου αυτού των λογισμικών είναι αδύνατο να διδαχθεί 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος, 
είναι σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να το 
αξιοποιήσουν διδακτικά. 

 
Το λογισμικό που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο παρουσιάζει από 
την άλλη μια σειρά από μειονεκτήματα:  

 Σε πολλές περιπτώσεις είναι αμφισβητήσιμης ποιότητας, καθώς 
δεν έχει κριθεί ή πιστοποιηθεί από κάποια αρχή, είναι 
ξενόγλωσσο, παρέχει ανεπαρκή τεκμηρίωση και δεν είναι 
προσαρμοσμένο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ως 
αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να το 
αξιοποιήσουν πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύψουν το 
κατάλληλο λογισμικό, να το αξιολογήσουν ως προς την 
παιδαγωγική του αξία και την καταλληλότητά του και στη 
συνέχεια να το ενσωματώσουν στη διδασκαλία, θεωρητική ή 
πειραματική. 
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1. Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε η ταχύτατη εξέλιξη και ευρεία αποδοχή του 
WWW2 ως καθολικού μέσου για τη διάδοση και την επεξεργασία πληροφοριών που 
είναι προσβάσιμες με τη μορφή πολυμέσων και σε εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες 
επικοινωνίας. Αυτό έχει ανοίξει νέες προοπτικές στην εκπαίδευση με τη 
προσπάθεια να εκμεταλλευτεί πλήρως τις βασικές μας "αισθήσεις" για μάθηση, 
μέσα από την απεικόνιση των τρισδιάστατων αντικειμένων και τη μη γραμμική 
φύση των νοητικών διαδικασιών.  
 
Έχουμε επίσης δει τη δημιουργία και ραγδαία ανάπτυξη της JAVA, μιας ισχυρής 
γλώσσας προγραμματισμού από την εταιρεία SUN Microsystems καθώς και την 
εξάπλωση της έννοιας του ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού. Τα applets3 της JAVA 
αποτελούν μια περίπτωση ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού, που στη γενικότερή 
του μορφή περιλαμβάνει κάθε εφαρμογή της οποίας η κάθε χρήση, αντιγραφή και 
επαναδιάθεση είναι δωρεάν και της οποίας ο πηγαίος κώδικας είναι κατά κανόνα 
προσβάσιμος4.  
 
Ειδικά στον τομέα των εκπαιδευτικών εφαρμογών, και ειδικότερα των εφαρμογών 
για τις Φυσικές Επιστήμες, ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί 
και είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτύου ως ελεύθερο λογισμικό. Συντελεστές 
αυτών των εγχειρημάτων είναι εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης (κυρίως τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια), φοιτητές, ανεξάρτητοι 
προγραμματιστές, κ.λπ. Το ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό απευθύνεται τόσο σε 
τελικούς χρήστες, με τη μορφή εκτελέσιμων προγραμμάτων, όσο και στην ίδια την 
κοινότητα των προγραμματιστών, ως λογισμικό υποδομής για την ανάπτυξη 
εξειδικευμένων εφαρμογών βασισμένων σε γενικά και επαναχρησιμοποιήσιμα 
πλαίσια εφαρμογών (application frameworks) και βιβλιοθήκες. Το λογισμικό αυτό 
ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες: Διαδραστικά προγράμματα μοντελοποίησης 
φυσικών φαινομένων, προσομοιώσεις, προγράμματα οδήγησης (drivers) και 
συλλογής δεδομένων (data acquisition) πειραματικών διατάξεων, μηχανές 
διαχείρισης φυσικών νόμων (physics engines), βιβλιοθήκες γραφικών για τη 
δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση πειραματικών διατάξεων, κλπ.  

Εκτός από τη βελτίωση των παραδοσιακών τεχνικών εκπαίδευσης με κύριο στόχο 
τη μεταφορά σε ένα υβριδικό μαθησιακό μοντέλο5 με έμφαση στον εκπαιδευόμενο 
(εποικοδομητισμός), η χρήση των applets και του ελεύθερου λογισμικού μπορεί 
αυτόνομα να ενθαρρύνει την ασύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση και να βοηθήσει 
να υπερνικηθούν οι περιορισμοί χρόνου και απόστασης που είναι έμφυτοι στις 
παραδοσιακές τεχνικές.  
 

                                                 
2 World Wide Web 
3 Μικροεφαρμογές 
4 Tο εκπαιδευτικό λογισμικό δεν ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια σε όλες τις περιπτώσεις. 
Για παράδειγμα, ο πηγαίος κώδικας δεν είναι πάντοτε διαθέσιμος.  

5 Khalid J. Siddiqui & Junaid A. Zubairi, “Distance Learning Using Web-Based Multimedia 
Environment “, Department of Mathematics and Computer Science, SUNY, 2000 

224



 
 

Μάθημα III.2. 
 
 

 
 
 

2. Ενδεικτική Δραστηριότητα Χρήσης Applets και Ελεύθερα 
Διαθέσιμου Λογισμικού 

 
 
Οι δραστηριότητες που ακολουθούνται είναι οι εξής: 
 

 

Δραστηριότητα III.2-1 
 
Γίνεται χρήση applets για την παρουσίαση και κατανόηση ενός 
θέματος σχετικού με τα ενδιαφέροντα των επιμορφωτών. 
 

 
 
Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τρόποι με τους οποίους τα applets μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση:  
 

• Ενημερωτικά Applets. Αυτά τα applets είναι παρόμοια με τα αρχεία 
βοήθειας στα προγράμματα των WINDOWS.  

• Applets επεξηγηματικά εννοιών. Τέτοια applets επεξηγούν τις έννοιες 
που συνθέτουν το θέμα, παραδείγματος χάριν, η έννοια των σειρών Fourier 
στην φασματική ανάλυση.  

• Υπολογιστικά Applets. Αυτά τα applets μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
παραδείγματα εκμάθησης των εννοιών καθώς επίσης και για την επεξήγηση 
φαινομένων. Μπορεί να έχουν την ικανότητα διαδραστικής απεικόνισης των 
αποτελεσμάτων με ενσωματωμένο GUI και να διευκολύνουν τον 
πειραματισμό με το χειρισμό των διάφορων παραμέτρων που μπορούν 
μεταβληθούν.  

• Applets αξιολόγησης. Για να αξιολογηθεί η εκπαίδευση των σπουδαστών, 
μπορεί να σχεδιαστούν applets διαγωνισμάτων με ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής.  

 

Ανάλογα με το μάθημα και τους διδακτικούς στόχους του εκάστοτε μαθήματος, 
επιλέγεται ένας από τους παραπάνω τρόπους χρήσης των applets.  

Σε αυτή την φάση, για τις θεματικές ενότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως Ενημερωτικά Applets και Applets 
επεξηγηματικά εννοιών. 

1ο Παράδειγμα: 
Χρήση applet στον τομέα Υγείας Πρόνοιας των ΤΕΕ: «Μέθοδος ELISA » 
 
Σκοπός του παραδείγματος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο applet για 
την παρουσίαση της εργαστηριακής εκτέλεσης της ανοσοενζυμικής μεθόδου 
(ELISA). 
Εκπαιδευτική αξιοποίηση 
Το applet χρησιμοποιείται για βήμα – βήμα επίδειξη με κίνηση και δυνατότητα 
παρακολούθησης του φαινομένου σε διάφορα επίπεδα. Είναι επεξηγηματικό applet 
που προσομοιώνει την εργαστηριακή τεχνική σε επίπεδο κινήσεων και χειρισμών 
υλικών και εργαλείων αλλά και ανοσολογικών αντιδράσεων 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του 
Τομέα Υγείας-Πρόνοιας των ΤΕΕ: 
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Τάξη-Κύκλος : Α' Τάξη / 2ος Κύκλος Σπουδών 
Τομέας  : Υγείας - Πρόνοιας 
Ειδικότητα : Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων 
Μάθημα : Ανοσολογία (Θεωρία) – Ανοσολογία (Εργαστήριο) 
Κεφάλαιο 7 : Ανοσοενζυμική Μέθοδος ELISA 
Μάθημα  : Κλινική Βιοχημεία ΙΙ  
Κεφάλαιο 8 : Ειδικές εξετάσεις - ELISA 
 
 
Τάξη   : Β΄Τάξη / 1ος κύκλος Σπουδών 
Τομέας  : Υγείας Πρόνοιας 
Ειδικότητα : Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων 
Μάθημα : Αιματολογία – Αιμοδοσία Ι 
Κεφάλαιο 19 : Εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων 
 
Αναζήτηση applet 

Το applet αναζητείται στο διαδίκτυο, μέσω της μηχανής αναζήτησης Google. 
(http://www.google.com) και με λέξεις αναζήτησης « biology, applet». 
Από τη λίστα των εμφανιζόμενων τόπων επιλέγουμε το: 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology  
(Εικόνα ΙΙΙ.2- 1 ) 

Από τη λίστα των εμφανιζόμενων apllets διδασκαλίας (Tutorials) επιλέγουμε το 
ELISA και μεταφερόμαστε στη διεύθυνση: 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/ELISA.ht
ml 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-1: Η σελίδα με τα animated Tutorials της SYMANAS 
INC 
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Περιγραφή του applet 
 
Όταν «φορτωθεί» η εφαρμογή Java επιλέγουμε μεταξύ των 2 μεθόδων (άμεση ή 
έμμεση). Κάνοντας κλικ πάνω στο αριστερό σχήμα μπαίνουμε στην άμεση ELISA 
(Εικόνα ΙΙΙ.2-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με τα πλήκτρα PLAY και CONTINUE στην μπάρα κάτω από τα σχήματα μπορεί ο 
εκπαιδευόμενος μόνος του ή ο εκπαιδευτικός, σε επίδειξη με projector να 
προχωρήσει βήμα-βήμα στην εκτέλεση της μεθόδου, με δυνατότητα 
παρακολούθησης των ανοσολογικών αντιδράσεων σε μοριακό επίπεδο. Στο δεξί 
μέρος της μπάρας υπάρχουν βέλη για μετακίνηση μπρος –πίσω στην ίδια φάση που 
εκτελέστηκε, πριν πατήσουμε το “CONTINUE” και “PLAY” για την επόμενη φάση. 
Κάτω από τη μπάρα ελέγχου υπάρχουν επεξηγήσεις του τι διαδραματίζεται 
(εννοείται στα αγγλικά), ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής να ακουστούν οι 
επεξηγήσεις με φωνή. Η μέθοδος επιδεικνύεται με 7 φάσεις, μια από τις οποίες 
ενδεικτικά παρουσιάζεται παρακάτω (Εικόνα ΙΙΙ.2-3): 
  

Εικόνα III.2-2: Η είσοδος στο applet με την αναπαράσταση 
της ELISA (άμεση) 

Εικόνα ΙΙΙ.2-3: Μια φάση της μεθόδου ELISA 
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Μετά το τέλος της διαδικασίας μπορεί να επιστρέψει και να παρακολουθήσει την 
έμμεση ELISA ή να δει τα συμπεράσματα και να κάνει το Quiz. Απαντάει σε 3-4 
ομάδες ερωτήσεων και μετά βλέπει τις απαντήσεις του. Αν είναι λάθος, του 
εξηγείται το γιατί. Αν είναι σωστή, επισημαίνεται το χαρακτηριστικό σημείο που 
κάνει την απάντηση σωστή.  

Χρήση του applet στη διδασκαλία 

Ο εκπαιδευόμενος: 

 Παρακολουθεί βήμα-βήμα την εκτέλεση μιας εργαστηριακής τεχνικής, την 
οποία ποτέ δεν θα μπορούσε να εκτελέσει in vivo στο σχολικό εργαστήριο. 

 Βλέπει παράλληλα την εξήγηση των φαινομένων σε μοριακό επίπεδο, έτσι 
που να μπορεί να κατανοήσει τα ορατά  αποτελέσματα και να μπορεί να 
διακρίνει τη σημασία του «αρνητικό» ή «Θετικό» σε μια ανοσολογική 
δοκιμασία. 

 Έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το βαθμό κατανόησης της μεθόδου. 

Οργάνωση της διδασκαλίας με επίκεντρο το applet: 
Μπορεί ο εκπαιδευτικός να βάλει μια ομάδα εκπαιδευόμενων να παρακολουθήσει 
την εκτέλεση της άμεσης και διαφορετική ομάδα την εκτέλεση της έμμεσης ELISA. 
Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των 2 ομάδων να περιγράψουν το θετικό ή αρνητικό 
αποτέλεσμα και να συζητήσουν τις διαφορές. 
 
2ο Παράδειγμα: 
Xρήση applet στον τομέα Υγείας Πρόνοιας των ΤΕΕ: «Τα όργανα του 
ανθρώπινου σώματος» 
 
Σκοπός της διαδραστικής εφαρμογής (Interactive applet) είναι η τρισδιάστατη 
αναπαράσταση της δομής του ανθρώπινου σώματος, με δυνατότητα των 
εκπαιδευόμενων να το «συνθέσουν» όργανο-όργανο, έτσι ώστε να αντιληφθούν 
τη σωστή θέση και προσανατολισμό του κάθε οργάνου. 
Εκπαιδευτική αξιοποίηση 
Το applet χρησιμοποιείται για εξέταση ή αυτοεξέταση του κάθε εκπαιδευόμενου, με 
παράλληλη δυνατότητα πληροφόρησης για τα όργανα που «σχεδιάζονται». 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του 
Τομέα Υγείας-Πρόνοιας των ΤΕΕ: 
 
Τάξη / Κύκλος  : Α΄Τάξη / 1ος Κύκλος  
Τομέας   : Υγείας - Πρόνοιας 
Ειδικότητα  : 
Μάθημα  : Ανατομία- Φυσιολογία 
Κεφάλαια  :Κυκλοφορικό, Αναπνευστικό, Πεπτικό, Ουροποιητικό 
                 Σύστημα  
 
 
Τάξη / Κύκλος  : Β΄Τάξη / 1ος Κύκλος  
Τομέας   : Υγείας - Πρόνοιας 
Ειδικότητα  : Νοσηλευτική 
Μάθημα  : Νοσηλευτική (Θεωρία - Εργαστήριο) 
Κεφάλαια  : Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων με νοσήματα πεπτικού,  
                 αναπνευστικού, ουροποιητικού 
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Αναζήτηση του applet: 
Από τον εκπαιδευτικό κόμβο του BBC βλέπουμε τη διεύθυνση  
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/index.shtml?organs 
και εισερχόμαστε σε μια ομάδα διαδραστικών εφαρμογών σχετικών με την 
ανατομία , την αναπαραγωγή και το νευρικό σύστημα. Επιλέγουμε την πρώτη από 
αριστερά με την ένδειξη Interactives, Organs game (Εικόνα ΙΙΙ.2-4) 

Περιγραφή του applet 
  
Μετά τη φόρτωση της εφαρμογής εμφανίζεται η επόμενη οθόνη, που καλεί το 
χρήστη να επιλέξει το φύλο (Gender) του σώματος που θα «κατασκευάσει» 
(Εικόνα ΙΙΙ.2-5).  

Εικόνα ΙΙΙ.2-4: Η επιλογή του Interactive applet ανατομίας 

Εικόνα ΙΙΙ.2-5: Η είσοδος με επιλογή του φύλου 
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Επιλέγοντας το male, έρχεται το περίγραμμα του σώματος (εικόνα ΙΙΙ.2-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο πάνω αριστερό παράθυρο (5) εμφανίζονται ονόματα οργάνων. Κάνοντας κλικ 
σ’ αυτά εμφανίζεται στο κάτω δεξιό (2) παράθυρο στερεοσκοπικά το όργανο που 
επιλέχθηκε, στραμμένο προς μια τυχαία κατεύθυνση. Στην αριστερή γωνία του 
παραθύρου αυτού, με βέλη αριστερά ή δεξιά μπορεί να περιστρέψει ο 
εκπαιδευόμενος το σπλάχνο προς τη κατεύθυνση εκείνη με την οποία βρίσκεται 
στη σωστή θέση στο σώμα. Με το «ποντίκι» μπορεί να σύρει το όργανο μέχρι το 
σημείο εκείνο, στο σώμα, στο οποίο πιστεύει ότι είναι η θέση του. Στο επάνω δεξιό 
παράθυρο (1) εμφανίζονται πληροφορίες για το όργανο αυτό. Αν η θέση που πάει 
να το βάλει ο χρήστης ή η φορά δεν είναι η σωστή, εμφανίζεται η παρότρυνση 
επάνω αριστερά της οθόνης. Στο παράθυρο όπου ξαναγυρίζει το όργανο υπάρχει η 
δυνατότητα να περιστραφεί ώστε να βρεθεί η κατάλληλη φορά ή να πάρει βοήθεια 
(“Hint”), με την οποία πληροφορείται ποια είναι η σωστή θέση (3). Στον πίνακα 
κάτω αριστερά (4) εμφανίζεται το σκορ, δηλαδή το ποσοστό των οργάνων που 
τοποθετήθηκαν σωστά. Ενδεικτικά, παρακάτω παρουσιάζονται στις Εικόνες ΙΙΙ.2-7, 
ΙΙΙ.2-8 και ΙΙΙ.2-9 φάσεις από την διαδραστική εξέλιξη της εφαρμογής. 

Εικόνα ΙΙΙ.2-6: Το σώμα, τα όργανα και τα «παράθυρα» 

1 

2 

3 4 

5 

6
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Εικόνα ΙΙΙ.2-7:  Το όργανο (πάγκρεας) που δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί (1) και η 
εξήγηση (2) της απόρριψης, επειδή δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση 

Εικόνα ΙΙΙ.2-8: Το ανθρώπινο σώμα με τα περισσότερα σπλάχνα στη θέση τους. Στο 
πίνακα αριστερά (1) η λίστα των οργάνων και η βαθμολογία επάνω 

1 
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Χρήση του applet στη διδασκαλία 

Ο εκπαιδευόμενος: 

 Εκτελεί βήμα-βήμα τη συμπλήρωση των οργάνων στα διάφορα 
συστήματα, αποκτώντας την αίσθηση του σχήματος, όγκου, τοπογραφίας 
και σχετικής θέσης και γειτνίασης των σπλάχνων.  

 Έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τις κινήσεις και κατά συνέπεια, τις 
γνώσεις του για την ανατομία. 

 Ενημερώνεται παράλληλα με ενδιαφέροντα τρόπο για το κάθε όργανο, 
παίρνοντας πληροφορίες εντυπωσιακές, με τις οποίες έλκεται η προσοχή 
του.  

Οργάνωση της διδασκαλίας με επίκεντρο το applet: 
Μπορεί ο εκπαιδευτικός να βάλει ομάδες εκπαιδευόμενων να «διαγωνιστούν» για 
τον καλύτερο χρόνο και ποσοστό συμπλήρωσης του ανθρώπινου σώματος. Η 
επιλογή του οργάνου από τον πίνακα πάνω αριστερά μπορεί να γίνεται από τον 
εκπαιδευτικό, ώστε να έχει την ευκαιρία να «οργανώνει» το κάθε σύστημα. Μετά 
από συγκεκριμένο χρόνο, ο εκπαιδευτικός θα δίνει το σύνθημα για να τοποθετηθεί 
το επόμενο σπλάχνο. Όσες ομάδες δεν προλάβουν να κάνουν τη σωστή 
περιστροφή και τοποθέτηση θα ασχοληθούν με αυτό στο τέλος. Κατά την διάρκεια 
της εφαρμογής, 2 μέλη της κάθε ομάδας θα ασχολούνται με τη μετακίνηση και 
περιστροφή ενός οργάνου ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή του στο σώμα και 
ένα τρίτο (όποιος έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στα αγγλικά) θα καταγράφει τις 
πληροφορίες για το όργανο αυτό.  
 
3ο Παράδειγμα: 
Χρήση applet στον τομέα Υγείας Πρόνοιας των ΤΕΕ: «Συνάψεις - 
Συναπτική σχισμή: Μηχανισμός δράσης νευροδιαβιβαστών / 
ανταγωνιστών» 
 

Σκοπός του παραδείγματος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο applet για 
την επεξήγηση της δράσης των νευροδιαβιβαστών και του μηχανισμού 
ανταγωνισμού τους στις συνάψεις. 
Αναζήτηση applet 

Α) Για τη δραστηριότητα επιλέγεται η αναζήτηση του applet στα Animations 
software Fundamentals of Nursing. 

Παρουσιάζεται η λίστα των κεφαλαίων που περιέχουν animations, 3D animations 
και video. Με το πλαίσιο NEXT προχωρούμε στα κεφάλαια, μέχρι να φτάσουμε στο 
Νο 34: Skin Integrity and Wound Care. Επειδή στο κεφάλαιο αυτό 
περιλαμβάνονται πολλά animations προχωρούμε, πάντα κάνοντας κλικ στο πλαίσιο 
NEXT, στην επόμενη οθόνη, όπου επιλέγουμε το «Agonist/Antagonist Mechanism 
of Action». Στην ίδια ομάδα υπάρχουν και άλλα animations που αφορούν τους 
νευροδιαβιβαστές και την επίδραση της κοκαΐνης - ως παράδειγμα επίδρασης 
ουσιών - και τη δράση της σεροτονίνης. Η επιλογή του applet «Agonist/Antagonist 
Mechanism of Action» γίνεται για λόγους εκπαιδευτικής μεθοδολογίας , επειδή 
αφορά γενικά τους νευροδιαβιβαστές (Εικόνα ΙΙΙ.2-9 και ΙΙΙ.2-10): 

 
 
 
 
 
 

232



 
 

Μάθημα III.2. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Εικόνα ΙΙΙ.2-10: Επιλογή του animation με τίτλο «Agonist/Antagonist Mechanism 
of Action» 

Εικόνα ΙΙΙ.2-9: Η επιλογή του πλαισίου Animations & Video 
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Εκπαιδευτική αξιοποίηση 

Το applet χρησιμοποιείται για την επίδειξη της δράσης των νευροδιαβιβαστών στη 
νευρομυϊκή σύναψη. Είναι επεξηγηματικό applet που προσομοιώνει την 
πραγματική δραστηριότητα στο επίπεδο της σύναψης. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του 
Τομέα Υγείας-Πρόνοιας των ΤΕΕ: 

Τάξη : Α' Τάξη / 1ος Κύκλος Σπουδών 
Ειδικότητα : Κοινή 
Μάθημα : Ανατομία – Φυσιολογία 
Κεφάλαιο 8 : Το αυτόνομο Νευρικό Σύστημα – ΙΙ Συνάψεις και νευρο- 
            διαβιβαστικές ουσίες. 
 
 
Τάξη : Β’ Τάξη/ 1ος Κύκλος Σπουδών 
Ειδικότητα : Νοσηλευτικής και Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 
Μάθημα : Φαρμακολογία 
Κεφάλαιο 3 : 3.1 Το αυτόνομο Νευρικό Σύστημα : (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)  
 

Τάξη : A' Τάξη / 2ος Κύκλος Σπουδών 
Ειδικότητα : Νοσηλευτικής 
Μάθημα :Νευρολογία – Ψυχιατρική (Ενότητα 2η Ψυχιατρική) 
Κεφάλαιο 7 : 7.4 Διαταραχές σχετιζόμενες με τη Χρήση Ουσιών (Αιτίες ,  
            μηχανισμοί, επιπλοκές, αντιμετώπιση) 
 
Περιγραφή του applet 

Η επίδειξη αρχίζει όταν κάνει κανείς κλικ πάνω στην ένδειξη Start Animation στο 
επάνω αριστερό μέρος της οθόνης του applet. (Εικόνα ΙΙΙ.2-11) . Αρχικά 
απεικονίζεται με κίνηση η φυσιολογική δράση των νευροδιαβιβαστικών ουσιών. 
Ενόσω «διαδραματίζονται» οι κινήσεις, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης η 
ένδειξη “Normal Activity” και κάτω από αυτήν η ένδειξη “> add antagonist” με 
αχνό ρόδινο χρώμα. Υπάρχει η δυνατότητα να ακουστούν και οι επεξηγήσεις, αλλά 
επειδή είναι στα αγγλικά, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να τα ακούσει μόνος του και 
στη συνέχεια να παρουσιάσει το applet χωρίς φωνή εξηγώντας ο ίδιος τα 
συμβάντα. Αν το applet χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές για εξάσκηση, είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του καθένα, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων της αγγλικής 
γλώσσας, να το παρακολουθήσει και με αφήγηση, πατώντας το κουμπί με το βέλος 
«Play» δεξιά της οθόνης. (Εικόνα ΙΙΙ.2-12). 

Στη συνέχεια, όταν ο κέρσορας πλησιάσει για την επιλογή του “> add antagonist”, 
η ένδειξη γίνεται σκουρότερη και κάνοντας κλικ αρχίζει η κίνηση με τη δράση 
ανταγωνιστή, ενώ στη οθόνη εμφανίζεται ο τίτλος “Antagonist Activity” και κάτω 
από αυτόν η ένδειξη “ >view without antagonist” για να υπάρχει η δυνατότητα 
επιστροφής στην προηγούμενη φάση – αν χρειαστεί να γίνουν συγκρίσεις. (Εικόνα 
ΙΙΙ.2-13 ). 
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Εικόνα ΙΙΙ.2-13: Σύναψη με δράση ανταγωνιστών  

Εικόνα ΙΙΙ.2-11: Η εκκίνηση του applet 

Εικόνα: III.2-12: Φυσιολογική λειτουργία της σύναψης 
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 Χρήση του applet στη διδασκαλία 

Ο εκπαιδευόμενος: 

 Παρακολουθεί βήμα-βήμα τον τρόπο λειτουργίας των συνάψεων και 
αντιλαμβάνεται το λόγο που χρειάζονται οι νευροδιβιβαστικές ουσίες. 

 Αντιλαμβάνεται καλύτερα και πιο παραστατικά το ρόλο των φαρμάκων και 
το σημείο επίδρασης τους. 

Οργάνωση της διδασκαλίας με επίκεντρο το applet: 

Μπορούμε να βάλουμε διαφορετική ομάδα εκπαιδευόμενων να μελετήσουν τη 
δράση με διαβιβαστή και άλλη για τη δράση με ανταγωνιστή. Εκπρόσωπος της 
«αντίθετης» ομάδας να επισημάνει τα κομβικά σημεία διαφοροποίησης της δράσης. 
Των νευροδιαβιβαστών. Αν συνδυαστεί με τα άλλα applets του ίδιου κεφαλαίου 
μπορεί να γίνει συνεργασία ομάδων. 

Αναζήτηση άλλου applet για το ίδιο θέμα: 

Με δυνατότητα εφαρμογής στα ίδια μαθήματα μπορούμε να αναζητήσουμε applets 
στο διαδίκτυο, μέσω της μηχανής αναζήτησης Google. (http://www.google.com/) 
και με λέξεις αναζήτησης « biology, applet».Από τη λίστα των εμφανιζόμενων 
τόπων επιλέγουμε το: 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/neurobiology/synaptictrans
mission.html. 

Εισερχόμενοι στο site αυτό βλέπουμε την εφαρμογή με μια εισαγωγική σελίδα και 
τη δυνατότητα να αρχίσουμε την animation εφαρμογή, αφού διαβάσουμε τα 
εισαγωγικά περί νευρώνων. 
Κάνοντας κλικ στην καρτέλα ANIMATION μπαίνουμε στην εκτέλεση του applet 
πατώντας το πλαίσιο PLAY, στο κάτω μέρος της οθόνης του applet, όπου 
παρακολουθούμε την πρώτη φάση (Εικόνα ΙΙΙ.2-14): 

Στη συνέχεια , με το καρτελάκι NEXT, όταν ο εκπαιδευτικός εξηγήσει ή όταν ο 
μαθητής που «αυτοεκπαιδεύεται» κατανοήσει τη φάση αυτή, ακολουθεί η επόμενη 

Εικόνα ΙΙΙ.2-14: Έναρξη του applet 1η φάση 
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καρτέλα. Στη φάση αυτή παρακολουθούμε την μετάδοση του μηνύματος (Εικόνα 
III.2-15) και την τελική αντίδραση του νευρώνα, αφού το χημικό μήνυμα 
μετατραπεί σε ηλεκτρικό πάλι (Εικόνα ΙΙΙ.2-16). Στο αριστερό μέρος της οθόνης 
εμφανίζονται πάντα πληροφορίες που εξηγούν τη δράση. 

 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-15: Η δεύτερη φάση 

Εικόνα ΙΙΙ.2-16: Η δράση μετά τη διαβίβαση του χημικού μηνύματος 
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Δραστηριότητα III.2-2 
 
Δίνονται πληροφορίες σχετικές με την τεχνολογία των applets.  

 
Τα applets μπορούν να συμπληρώσουν μια διάλεξη και τις διδακτικές συνόδους με 
τέτοιες πληροφορίες που είναι δύσκολο να μεταδοθούν με τον παραδοσιακό τρόπο. 
Η χρήση των applets μαζί με την επιθυμητή υποστήριξη πολυμέσων, παρέχει μια 
αναπαράσταση που είναι συχνά καλύτερη στη διδασκαλία μιας έννοιας από μια 
στατική εικόνα ή μια γραπτή περιγραφή. Βοηθά επίσης τους εκπαιδευόμενους να 
κατανοήσουν την έννοια σχετικά εύκολα. Μέσω της υποστήριξης πολυμέσων που 
δίνει ούτως η άλλως το WWW, οι πληροφορίες μπορούν να παρασταθούν δυναμικά 
και αμφίδρομα, πράγμα που κατορθώνεται με τρόπο απλό από τα applets της 
JAVA. Τα applets, που έχουν ενεργά στοιχεία GUI, μεταφέρουν τον έλεγχο στα 
χέρια του εκπαιδευόμενου, και του επιτρέπουν έτσι να αποκτήσει εμπειρία με την 
έννοια. 
 

 
 
Λέγεται ότι μια γλώσσα είναι τόσο καλή όσο οι εφαρμογές που μπορούν να 
γραφτούν σε αυτήν. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της JAVA, με 
πολυάριθμες εφαρμογές, κυρίως στην εκπαίδευση. Τα πλεονεκτήματα της JAVA 
απεικονίζονται στον ορισμό της (απλή, αντικειμενοστρεφής, διανεμημένη, 
ασφαλής, ουδέτερη αρχιτεκτονική, φορητή, υψηλής απόδοσης, κ.λπ). Αυτά τα 
πλεονεκτήματα έκαναν την JAVA ιδανική γλώσσα για προγραμματισμό στο WWW. 
 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν διάφοροι εγγενείς περιορισμοί στις τρέχουσες 
πρακτικές της διδασκαλίας και της εκμάθησης. Μερικά από αυτά τα προβλήματα 
μπορούν να λυθούν σε μεγάλο βαθμό μέσω της ενσωμάτωσης των JAVA applets. 
Αυτές οι πτυχές μπορούν να περιγραφούν και να αποτελέσουν θέμα συζήτησης ως 
εξής:  
 

• Ανοικτή τάξη. Η χρήση των applets μπορεί να ενθαρρύνει την ασύγχρονη 
εξ αποστάσεως μάθηση και να βοηθήσει να υπερνικηθούν οι περιορισμοί 
χρόνου και απόστασης. 

• Φύση των πληροφοριών. Υπάρχουν εδώ διάφορες έννοιες και φαινόμενα 
που περιλαμβάνουν:  

o Δυναμικές πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, η προσομοίωση μιας 
χημικής αντίδρασης ή ο ρυθμός σύγκλισης μιας αριθμητικής 
μεθόδου ολοκλήρωσης ή κίνησης ενός εκκρεμούς. 

o Πληροφορίες πολυμέσων. Παραδείγματος χάρη, οποιαδήποτε 
θέματα που περιλαμβάνουν τη μελέτη εννοιών με γραφική 
παράσταση, κίνηση ή ήχο. 

o Διαδραστικές πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, οποιοδήποτε θέμα 
που περιλαμβάνει την αλλαγή των παραμέτρων του συστήματος με 
σκοπό την κατανόηση.  

• Επιδείξεις και σύνδεση θεωρίας - εργαστηρίου. Οι επιδείξεις στην τάξη είναι 
ένα ουσιαστικό συστατικό των διδακτικών θεμάτων πρακτικής εφαρμογής. 

Συζητούμε την αλληλεπίδραση των τεχνολογιών JAVA και WWW - στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης. Εξετάζουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις από παιδαγωγική άποψη:  

• Πώς μπορεί το παρόν υπολογιστικό περιβάλλον της JAVA και του WWW 
να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση;  

• Ειδικότερα, πώς και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα applets της 
JAVA;  

• Ποια ζητήματα θα έπρεπε να εξεταστούν πριν από και κατά τη διάρκεια 
μια τέτοιας χρήσης;  
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• Η πλευρά του εκπαιδευτή. Χρησιμοποιώντας τα applets, οι εκπαιδευτές 
μπορούν να κάνουν επιδείξεις μέσα στη τάξη που περιλαμβάνουν 
υπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο, που φέρνουν περισσότερο ρεαλισμό 
στο περιεχόμενο. Μπορούν έτσι να κερδίσουν χρόνο στην εξήγηση των 
αλγοριθμικών εφαρμογών. Η χρήση του υπερκειμένου (hypertext) σε ένα 
έγγραφο WWW διευκολύνει επίσης την εξήγηση των συναφών εννοιών  

• Η πλευρά του εκπαιδευόμενου. Είναι δύσκολο για τους εκπαιδευομένους να 
καταλάβουν βασικές έννοιες που περιλαμβάνονται στους αλγόριθμους 
(παραδείγματος χάρη, πώς σε μία ολοκλήρωση, η προσέγγιση της 
επιφάνειας που περικλείεται από μια καμπύλη αλλάζει όταν αυξάνει ο 
αριθμός των διαστημάτων) εκτός αν τις βλέπουν σε δράση. Τα applets 
συνδυάζουν αυτά τα τμήματα θεωρίας και πρακτικής, και παρέχουν ένα 
περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν "να δουν" τη σύνδεση και να 
εφαρμόσουν άμεσα τις έννοιες που έχουν διδαχθεί.  

• Αξιολόγηση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως τα διαγωνίσματα 
μέσα στην τάξη, μπορούν να αντικατασταθούν ή και να συμπληρωθούν με 
απλά on-line tests πολλαπλής επιλογής βασισμένα σε applets. 

• Κόστος. Οι εμπορικές εφαρμογές και οι γλώσσες προγραμματισμού δεν 
είναι εύκολα προσιτές σε όλους τους σπουδαστές για προσωπική χρήση. 
Αντίθετα, οι σελιδομετρητές (browsers) με δυνατότητα εκτέλεσης 
προγραμμάτων JAVA, όπως ο Microsoft Internet Explorer ή ο Netscape, 
είναι διαθέσιμοι χωρίς κόστος. Οι μεταγλωττιστές της JAVA και τα 
περιβάλλοντα εκτέλεσης είναι επίσης ελεύθερα διαθέσιμα για τις διάφορες 
αρχιτεκτονικές Η/Υ.   

 
Υπάρχουν επίσης διάφορες παιδαγωγικές εκτιμήσεις και ερωτήματα που πρέπει να 
τεθούν κατά την εξέταση της χρήσης των applets για εκπαιδευτικούς λόγους. Τα 
παρακάτω αποτελούν μερικά ζητήματα και προτάσεις: 

• Καταλληλότητα. Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα είναι: Πού είναι η 
χρήση των applets καταλληλότερη και γιατί; Τα applets μπορούν να 
βασιστούν σε προσεκτικά επιλεγμένα θέματα από τη διδακτέα ύλη μιας 
σειράς μαθημάτων. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα θέματα προσφέρονται 
αυτόματα στην απεικόνιση από ένα applet. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
παραδοσιακές μέθοδοι εξήγησης μιας έννοιας (όπως ένας πίνακας ή ένα 
διαφανοσκόπιο) μπορούν να είναι ικανοποιητικές.  

• Εκμάθηση. Η χρήση των applets μπορεί να απλοποιηθεί με μια προσεκτική 
σχεδίαση της διεπαφής και με τη διαθεσιμότητα βοηθητικής τεκμηρίωσης. 
Εντούτοις, υπάρχει μια απότομη καμπύλη εκμάθησης για την πραγματική 
ανάπτυξη των applets, ιδιαίτερα για εκείνους με ελάχιστη ή καμία 
προγενέστερη εμπειρία προγραμματισμού.  

• Διαθεσιμότητα. Το προαναφερθέν ζήτημα της εκμάθησης οδηγεί στις 
ακόλουθες ερωτήσεις που πρέπει να εξεταστούν: Θα πρέπει τα applets να 
αναπτυχθούν εκ των ενόντων ή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά που 
ήδη υπάρχουν; Εάν αναπτύσσονται εκ των ενόντων είναι ικανοποιητικοί οι 
διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινοι, υποδομές, λογισμικό, κ.λπ.); Πώς 
συγχρονίζεται το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξης με τις τρέχουσες 
ανάγκες; Εάν γίνεται χρήση προϋπαρχόντων applets, είναι κατάλληλα και 
προσαρμόσιμα στην τρέχουσα διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον; 
Είναι ελεύθερα διαθέσιμα; Παραδείγματος χάρη, ένα applet του οποίου η 
διεπαφή είναι στα γερμανικά μπορεί να μην είναι κατάλληλο για ένα 
μάθημα που γίνεται στα ελληνικά. 

• Δεν είναι πανάκεια. Όπως με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας, 
πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η χρήση των applets δε θα λύσει όλα τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διδασκαλίας και εκμάθησης και μπορεί ακόμη και να δημιουργήσει 
προβλήματα.  
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Πρέπει να τονιστούν επίσης χρηστικά τεχνολογικά ζητήματα, όπως:  
 

• Περιορισμοί στη σύνταξη της JAVA. Η JAVA είναι σχετικά νέα γλώσσα, 
και στερείται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι παρόντα σε 
καθιερωμένες γλώσσες όπως η C ή η C ++. Ένας από τους περιορισμούς 
από αριθμητική άποψη είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγγενής υποστήριξη για 
σύνθετη αριθμητική.  

• Συμβατότητα. Τα applets δεν είναι προς τα πίσω συμβατά όσον αφορά 
στον σελιδομετρητή (browser). Έτσι, παραδείγματος χάρη, τα applets που 
γράφονται στην JAVA 1.2 δε θα λειτουργήσουν σε έναν σελιδομετρητή με 
ενσωματωμένη JAVA 1.0, και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.  

• Γραφική Διεπαφή (GUI). Το αpplet πρέπει να διευκολύνει μάλλον τον 
πειραματισμό, όπου είναι δυνατόν, παρά την παθητική παρατήρηση π.χ. 
μιας ταινίας. Για να το πετύχουν αυτό σε ένα φιλικό προς το χρήστη 
περιβάλλον, τα applets πρέπει να έχουν την ικανότητα της διαδραστικής 
απεικόνισης των υπολογισμένων γραφικών αποτελεσμάτων μέσω ενός 
ενσωματωμένου GUI όπου οι μεταβλητές, όπως οι επιλεγμένοι αρχικοί όροι 
και οι παράμετροι συστημάτων, μπορούν να μεταβληθούν εύκολα6.  

• Αποδοτικότητα. Είναι σημαντικό τα applets να είναι γρήγορα, λόγω των 
χρονικών περιορισμών σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι η 
μετάδοση δεδομένων σε ένα WWW περιβάλλον γίνεται μέσα από το δίκτυο, 
η αποδοτικότητα γίνεται ένα σημαντικό ζήτημα. 

 
 

 

Δραστηριότητα III.2-3 
 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και σε 
κάθε ομάδα ανατίθεται να αναπτύξει μία δεκαπεντάλεπτη 
διάλεξη που πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο φαινόμενο 
σχετικό με τη θεματική ενότητα. Η διάλεξη πρέπει να κάνει 
χρήση applets (που έχουν εντοπιστεί στο διαδίκτυο) για να 
εξηγήσει το φαινόμενο στο ακροατήριο.  
 

 
 

• Δίνονται ενδεικτικά διάφορες πηγές applets με έμφαση στις φυσικές 
επιστήμες, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο τέλος του κειμένου. 
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές αναζήτησης, πύλες, 
κ.λπ, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη ενότητα. 

• Πρέπει να δοθεί προσοχή στη συμβατότητα της εφαρμογής, στην ύπαρξη 
κατάλληλης γραφικής διεπαφής (GUI) καθώς και στην αποδοτικότητα, 
όπως αυτά αναλύθηκαν στο προηγούμενο βήμα.  

 
3. Αναζήτηση applet και ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού 
 
 
Περιγράφεται μια ενδεικτική δραστηριότητα αναζήτησης applet για τον Τομέα 
Υγείας Πρόνοιας. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 
 
1. Ορίζονται οι στόχοι της αναζήτησης: Θα αναζητηθούν applet για τα 
μαθήματα του Τομέα Υγείας Πρόνοιας των ΤΕΕ. Το γνωστικό επίπεδο στο οποίο θα 
αναφέρονται τα applets είναι αυτό των μαθητών λυκείου. 
 

                                                 
6 Όπως για παράδειγμα στις 3 ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης στο Βήμα 1. 
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2. Επιλέγονται οι μηχανές αναζήτησης, θεματικοί κατάλογοι και 
εκπαιδευτικές πύλες για την αναζήτηση. Στην ενδεικτική δραστηριότητα, 
επιλέγεται για την αναζήτηση η αποθήκη υλικού MERLOT (http://www.merlot.org) 
Από την αρχική σελίδα της «αποθήκης» εκπαιδευτικού υλικού επιλέγουμε την 
κατηγορία “Science and Technology” (Εικόνα ΙΙΙ.2-17).  
 

3. Χρήση της αποθήκης υλικού. Από την κατηγορία Science and Technology 
επιλέγουμε την Σύνθετη αναζήτηση, οπότε εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης της 
αποθήκης υλικού και εισάγονται οι κατάλληλες επιλογές: Κατηγορία: «Health 
Sciences», Είδος υλικού(Material Type): π.χ. «Simulation (Προσομοίωση)» και για 
επίπεδο ακροατηρίου (Primary Audience): «High School» (Εικόνα ΙΙΙ.2- 18).  
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-17: Η κεντρική σελίδα και η επιλογή Science and Technology 

Εικόνα ΙΙΙ.2-18: Οι επιλογές για αναζήτηση υλικού για τον Τομέα Υγείας 
Πρόνοιας 
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Από τη λίστα συνδέσμων που εμφανίζονται γίνεται διερεύνηση αυτών που 
σχετίζονται με το θέμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Η επιλογή του 
κατάλληλου applet επαφίεται στον εκπαιδευτικό ή στην ομάδα των 
εκπαιδευόμενων (Εικόνα ΙΙΙ.2-19).  
 
 

 
 
 
Επιλέγοντας το applet “Inside Cancer” εισερχόμαστε στο site της αποθήκης υλικού 
που παρουσιάζει τα στοιχεία για αυτό το applet, από τα οποία μπορούμε να 
κρίνουμε αν είναι αυτό που θέλουμε (συγγραφέας, προέλευση, κάποια περίληψη ή 
στοιχεία του περιεχομένου, αν χρειάζεται εγγραφή ή κωδικός κ.λ.π.). 
(Εικόνα ΙΙΙ.2-20).  

Εικόνα ΙΙΙ.2-19: Ενδεικτικά αποτελέσματα αναζήτησης για Simulation applets στον 
τομέα Υγείας Πρόνοιας 

Εικόνα ΙΙΙ.2-20: Η «ταυτότητα» του applet “Inside Cancer”, όπως την παρουσιάζει η 
αποθήκη Merlot 
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Εισερχόμενοι στο site (Location) http://www.insidecancer.org/ βλέπουμε τις 
δυνατότητες του applet να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία των παρακάτω 
μαθημάτων ειδικοτήτων τομέα Υγείας Πρόνοιας: 
Α΄ Τάξη/ 1ου Κύκλου , Μάθημα «Θέματα Διατροφής» Κεφ. 21: «Διατροφή και 
καρκίνος» 
Β΄ Τάξη/1ου Κύκλου Ειδικότητα Νοσηλευτικής, Μάθημα «Χειρουργική», Κεφάλαιο 
11: «Νεοπλασία» 
Β΄ Τάξη/1ου Κύκλου Ειδικότητα Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων, 
Μάθημα «Φαρμακολογία», Κεφάλαιο 19: «Αντικαρκινικά φάρμακα» 
Α΄ Τάξη/2ου Κύκλου Ειδικότητα Νοσηλευτικής, Μάθημα «Νοσηλευτική», Κεφάλαιο 
12 «Ογκολογική Νοσηλευτική 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όσα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων που 
ασχολούνται με καρκίνους κατά συστήματα (καρκίνος πεπτικού, αναπνευστικού 
κ.λ.π.). Τέτοια μαθήματα είναι η Παθολογία (Νοσηλευτική), η Νοσολογία (όλες οι 
ειδικότητες) η Μαιευτική-Γυναικολογία και η Νευρολογία-Ψυχιατρική 
(Νοσηλευτική), η Ανοσολογία (ΒΙΒΕ) κλπ. 
Στο applet αυτό, στην κεντρική σελίδα - (Εικόνα ΙΙΙ.2- 21) - παρουσιάζονται 
τέσσερες μεγάλες ενότητες, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει πολλές υπο-
ενότητες: «Χαρακτηριστικά του καρκίνου (Hallmarks of Cancer)», «Αίτια και 
πρόληψη ( Causes and Prevention)», «Διάγνωση και Αντιμετώπιση (Diagnosis and 
Treatment)» και «Δρόμοι προς την καρκινογένεση (Pathways to Cancer)». 
Επιλέγοντας οποιαδήποτε από αυτές, ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται σε μια 
animation παρουσίαση του θέματος. Ενδεικτικά, μπορεί να δει κανείς, στις Εικόνες 
ΙΙΙ.2-22 και ΙΙΙ.2-23, μερικά «στιγμιότυπα» αυτής της παρουσίασης. 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-21: Οι 4 ενότητες και η θεματολογία τους στο Inside Cancer 
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Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να μετακινείται στις σελίδες που 

φαίνονται στο κάτω μέρος του πλαισίου-οθόνης, να μεταβαίνει σε παρακάτω υπο-
ενότητα με το πορτοκαλί βέλος κάτω δεξιά ή να επιστρέφει σε προηγούμενη με το 
βέλος κάτω αριστερά. Η θεματολογία της κάθε ενότητας φαίνεται στο πλαίσιο 
αριστερά , όπου επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα η τρέχουσα υπο-ενότητα. Στο 
κάτω μέρος του πλαισίου αυτού υπάρχει η δυνατότητα με το πλήκτρο «Molecule 
Menu» να περάσει σε επίπεδο μορίων και μοριακής βιολογίας. 
 
 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-22: Η εισαγωγή στο πρόβλημα του καρκίνου 

Εικόνα ΙΙΙ.2-23: Από την αναπαράσταση των κυτταρικών 
πολλαπλασιασμών 
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Ενδεικτικό υλικό για τον Τομέα Υγείας Πρόνοιας 

Ενημερωτικά Applets 
 
Η εργαστηριακή διαδικασία για το αντιβιόγραμμα 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/microbiology/an
tibioticproducers.html 
Ένα εικονικό εργαστήριο, όπου βήμα-βήμα παρουσιάζεται η διαδικασία, οι κινήσεις 
και τα συμβαίνοντα μέσα στους δοκιμαστικούς σωλήνες φαινόμενα. Δίπλα από το 
animation σχήμα αναγράφεται το τι ακριβώς βλέπουμε και ποιο είναι το κομβικό 
σημείο της διαδικασίας. Κάτω από τα σχήματα υπάρχει η μπάρα ελέγχου, όπου με 
το PLAY, NEXT και BACK μπορέι κανείς να μετακινηθεί στις σελίδες του applet. 
Επίδειξη κατάλληλη για το μάθημα Μικροβιολογία της ειδικότητας ΒΙΒΕ στον 1ο και 
2ο κύκλο σπουδών. Μέρος αυτού του applet που αφορά τη μέθοδο των διαδοχικών 

αραιώσεων μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά την διδασκαλία του μαθήματος «Κλινική 
Βιοχημεία Ι και ΙΙ» και «Ανοσολογία» της ίδιας ειδικότητας (Εικόνα ΙΙΙ.2-24) 
 
Η Μίτωση και η Μείωση 
http://www.csuchico.edu/~jbell/Biol207/animations/ 
 Περιγράφονται με animation και ανάλυση δίπλα ( με ή χωρίς αφήγηση) οι φάσεις 
του κυτταρικής διαίρεσης. Επίδειξη για αυτοεκπαίδευση, με δυνατότητα 
θεωρητικών υπομνήσεων και υποδείξεων. Μπορεί να αποτελέσει βασικό 
εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Α΄τάξης «Βιολογία» αλλά και να στηρίξει τη 
διδασκαλία θεμάτων από την Παιδιατρική Κεφάλαιο 7 «Γενετικά νοσήματα» (2ος 
Κύκλος Νοσηλευτικής). 
 
Applets επεξηγηματικών εννοιών 
 
Καρυότυπος- Χρωμοσώματα 
http://www.gla.ac.uk/medicalgenetics/nhs/karyotypemovie.htm 
Εξηγείται το τι είναι και το πώς γίνεται η διάταξη των ομολόγων χρωμοσωμάτων, 
ώστε να σχηματιστεί ο καρυότυπος ενός ατόμου και η σημασία της μελέτης των 
ομολόγων χρωματίδων για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία των μαθημάτων Βιολογίας στην Α΄Τάξη και στην 
Παιδιατρική, στην ειδικότητα Νοσηλευτικής, στο 2ο Κύκλο σπουδών (Εικόνα ΙΙΙ.2-
25). 
 
 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-24: Ενδεικτικές φάσεις της εκτέλεσης αντιβιογράμματος 
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Το αντανακλαστικό του πόνου 
http://sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/reflexarcs.html 
Το applet αυτό εξηγεί και παρουσιάζει με σειρά και κίνηση την κεντρομόλο 
κατεύθυνση του αισθητικού αλγεινού ερεθίσματος προς το Νωτιαίο Μυελό και στη 
συνέχεια την φυγόκεντρο οδό αντίδρασης προς τους μυς. Η διαδικασία 
παρουσιάζεται αρχικά μακροσκοπικά, ως ανθρώπινο σώμα και μετά αναλύεται μέσα 
στο σώμα, σαν διαδρομή νευρικού ερεθίσματος. Κάτω από την κινούμενη εικόνα 
υπάρχει λεζάντα επεξηγηματική και υπάρχει και η δυνατότητα αφήγησης (στα 
αγγλικά πάντοτε). Ο έλεγχος γίνεται με τα πλήκτρα INTRO, PLAY, STOP, 
CONTINUE, κατά τη βούληση του εκπαιδευόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 
6 animations. (Εικόνες ΙΙΙ.2-26, ΙΙΙ.2-27 και ΙΙΙ.2-28) Στο τέλος υπάρχει η 
δυνατότητα να απαντήσει σε Quiz αξιολόγησης της μάθησης (Εικόνα ΙΙΙ.2-29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-25: Δύο ενδεικτικές φάσεις του επεξηγηματικού για τον καρυότυπο applet. 

Εικόνα ΙΙΙ.2-26: Η εισαγωγική οθόνη για έναρξη της 
εφαρμογής, με τις βασικές επιλογές και τις εισαγωγικές 

πληροφορίες για τα αντανακλαστικά

246



 
 

Μάθημα III.2. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2- 27: Δύο φάσεις της παρουσίασης με τη 
«μακροσκοπική» παρακολούθηση της διαδρομής του ερεθίσματος 

Εικόνα ΙΙΙ.2- 28: Η διαδρομή του ερεθίσματος εσωτερικά, μέχρι τα οπίσθια 
κέρατα του Ν. Μυελού και η απάντηση μέσω κινητικού αντανακλαστικού 
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Μπορεί να είναι χρήσιμο στη διδασκαλία του μαθήματος «Νευρολογία-Ψυχιατρική 
του 2ου Κύκλου της ειδικότητας Νοσηλευτικής, Μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία» 
Κεφάλαιο 7: «Φυσιολογία Νευρικού Συστήματος» και Κεφάλαιο 9: «Η φυσιολογία 
των αισθήσεων». 
 
Υπολογιστικά applets 
Αντιδράσεις αντιγόνου – αντισώματος 
http://www-micro.msb.le.ac.uk/LabWork/LabWork.htm 
Στο site αυτό μπορεί ο εκπαιδευόμενος να προχωρήσει βήμα-βήμα στη θεωρητική 
βάση που εξηγεί τις ανοσολογικές αντιδράσεις και μετά να «ξεκινήσει» τη 
διαδικασία με συγκεκριμένο παράδειγμα (ΕικόναΙΙΙ.2-30). Η έναρξη της 
διαδικασίας επιλέγεται από το μπλε βέλος στο τέλος της αρχικής σελίδας 
(ΕικόναΙΙΙ.2-31).  

Εικόνα ΙΙΙ.2-30: Η υπενθύμιση του τι 
συμβαίνει σε μια ιζηματινοαντίδραση και 
σε ποια αρχή βασίζεται ο ποσοτικός 

προσδιορισμός αντισωμάτων 

Εικόνα ΙΙΙ.2-31: Η έναρξη του 
προσδιορισμού με το πλήκτρο-
βέλος στο τέλος της εισαγωγικής 

σελίδας 

Εικόνα ΙΙΙ.2-29: Η οθόνη του Quiz για την αξιολόγηση 

248



 
 

Μάθημα III.2. 
 
 

 
 
 

Μπορεί να διδαχθεί για τα ακριβή υλικά, τη διαδικασία των αντιδράσεων και με 
συγκεκριμένο παράδειγμα τιμών να υπολογίσει τις συγκεντρώσεις αντισωμάτων 
στο εξεταζόμενο ορό, καθώς και να επιλέξει την καμπύλη που θα απεικονίζει τις 
μεταβολές συγκέντρωσης. Αν η συγκέντρωση που υπολογίστηκε είναι λάθος, δεν 
τοποθετείται στο διάγραμμα και πρέπει να επαναληφθεί ο υπολογισμός (Εικόνες 
ΙΙΙ.2-32, ΙΙΙ.2-33). 

 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-32: Η περιγραφή βήμα –βήμα και η οδηγία για μετάβαση 
στο Plot για το διάγραμμα της ανοσοαντίδρασης 

Εικόνα ΙΙΙ.2-33: Επιλέγοντας μια από τις συγκεντρώσεις, που είναι 
αυτή που υπολογίστηκε με τις οδηγίες, απεικονίζεται στο κατάλληλο 
σημείο του διαγράμματος. Αν είναι λάθος,, πρέπει να επαναληφθεί ο 

υπολογισμός 
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Εικονικοί μηχανισμοί 
Ηλεκτροφόρηση 
http://sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/gelelec
trophoresis.html 
To applet αυτό μεταφέρει τον εκπαιδευόμενο σε ένα εικονικό εργαστήριο, όπου 
βήμα-βήμα εκτελείται η μέθοδος της ηλεκτροφόρησης σε γέλη (gel electrophresis) 
ενώ, παράλληλα με τις κινήσεις των εργαλείων, παρουσιάζονται σχηματικά οι 
αντιδράσεις των μορίων που συμβαίνουν και εξηγούν το διαχωρισμό. Υπάρχει 
πάντα επεξηγηματική λεζάντα ( με ή χωρίς αφήγηση) και στο τέλος quiz 
αξιολόγησης. Η μετάβαση από τη μια φάση στην άλλη ελέγχεται από τον 
εκπαιδευόμενο (Εικόνα ΙΙΙ.2-34 και ΙΙΙ.2-35) 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-34: Η εισαγωγική οθόνη του applet για την 
ηλεκτροφόρηση με τις βασικές επιλογές 

Εικόνα ΙΙΙ.2-35: Μια από τις φάσεις εικονικής «εισόδου» 
στο επίπεδο των μοριακών αντιδράσεων μέσα στο gel. 
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά η διδασκαλία του μαθήματος «Κλινική Βιοχημεία 
ΙΙ» , Κεφάλαιο 2: «Μετρήσεις και ποιότητα αποτελεσμάτων-Ηλεκτροφόρηση», στο 
2ο Κύκλο σπουδών της ειδικότητας Β.Ι.Β.Ε. και στο μάθημα «Ανοσολογία» της 
ίδιας ειδικότητας. 
 
Applets αξιολόγησης ή Applets που συνδυάζουν τα παραπάνω  
 
Τα περισσότερα animations του λογισμικού «Fundamentals of Nursing» είναι 
ταυτόχρονα επεξηγηματικά, αρκετά από είναι και εικονικά και όλες οι ασκήσεις των 
κεφαλαίων είναι διαδραστικά (Interactive) Java applets αξιολόγησης στην 
ανατομία (μακροσκοπική και μικροσκοπική). Ο εκπαιδευόμενος καλείται να 
τοποθετήσει στα κενά «καρτελάκια», γύρω από το ανατομικό σχήμα, τον 
κατάλληλο όρο, επιλέγοντας τον από μια λίστα όρων που βρίσκονται έξω από το 
σχήμα. Η επιλογή γίνεται με την διαδικασία «κράτημα και σύρσιμο» του ποντικιού 
(hold and drug) και εφόσον είναι η σωστή, το όνομα «κλειδώνει» στην καρτέλα. Η 
ορθότητα επιβεβαιώνεται και με ήχο καμπανούλας. Αν η επιλογή είναι λάθος, το 
όνομα «φεύγει» και επιστρέφει στην λίστα. Κάτω αριστερά υπάρχει μετρητής 
λανθασμένων ή σωστών κινήσεων και στο τέλος εμφανίζεται το αθροιστικό σκορ. 
Ενδεικτικά, στην Εικόνα ΙΙΙ.2-36 βλέπουμε ένα τέτοιο applet από τα exercises του 
κεφαλαίου 38 του λογισμικού «Fundamentals of Nursing». 
 

 
Το μειονέκτημα αυτών των applets είναι ότι οι ανατομικοί όροι είναι συχνά 
λατινογενείς, οπότε δεν είναι μόνο η γνώση της αγγλικής που απαιτείται αλλά και 
γνώση των ανατομικών όρων σε μια πρόσμιξη αγγλικών και λατινικών. Μερικοί 
όροι προέρχονται από την ελληνική γλώσσα, οπότε, με την προϋπόθεση ότι τη 
γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι των ΤΕΕ, μπορεί να διευκολύνονται εν μέρει. 
 
 
 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-36: Η άσκηση από το γυναικείο γεννητικό σύστημα. 
Κάτω αριστερά θα εμφανιστεί το σκορ αξιολόγησης, μαζί με τον 

αριθμό σωστών ή λανθασμένων προσπαθειών 
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Περισσότερες πληροφορίες για applets και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, που 
διατίθεται στο διαδίκτυο και αναφέρεται σε θέματα του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, 
και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρκετά μαθήματα, μπορεί να βρει 
κανείς στη διεύθυνση: http://www.101.science.com 
 
 

 

Δραστηριότητα III.2-4 
 
Οι ομάδες παρουσιάζουν τη διάλεξή τους. Κάθε ομάδα, στο τέλος 
της διάλεξης, παρουσιάζει επίσης τα applets τα οποία έκρινε ότι 
είναι ακατάλληλα για να συμπεριληφθούν στη διάλεξη και εξηγεί 
τους λόγους για τους οποίους τα απέρριψε. Γίνεται κριτική της 
κάθε διάλεξης. 
 

 
 
Όπως προαναφέρθηκε λόγους απόρριψης αποτελούν: 

• Η ακαταλληλότητα για το θέμα της διάλεξης 
• Το μη διαδραστικό applet (παθητική-κινηματογραφική απεικόνιση) 
• Η ασυμβατότητα με τα διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία 
• Η γραφική διεπαφή περιορισμένων δυνατοτήτων 
• Η μικρή αποδοτικότητα (αργή εφαρμογή) 
• Η πολυπλοκότητα (μεγάλη καμπύλη μάθησης). 
 

 

 

Δραστηριότητα ΙΙΙ.2-5 
 
Σε κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων ανατίθεται ένα μάθημα του 
προγράμματος σπουδών του τομέα Υγείας Πρόνοιας των ΤΕΕ και η 
ομάδα αναλαμβάνει να εντοπίσει στο διαδίκτυο ελεύθερα διαθέσιμο 
λογισμικό (έναν ή περισσότερους τίτλους) που μπορεί να 
αξιοποιηθεί στη διδασκαλία του μαθήματος. 
 
 

 
Για τον εντοπισμό ελεύθερου διαθέσιμου λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μηχανές αναζήτησης, πύλες, αποθήκες υλικού κ.λ.π., σύμφωνα με όσα 
αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη ενότητα. 

Γίνεται αναζήτηση ελεύθερου διαθέσιμου λογισμικού σε αποθήκες υλικού (π.χ. 
Merlot: http://www.merlot.org ), ή με μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google). Μπορεί 
επίσης να γίνει αναζήτηση σε θεματικούς καταλόγους μηχανών αναζήτησης (π.χ. 
στη διεύθυνση http://directory.google.gr/). (Εικόνα ΙΙΙ.2-37) 

252



 
 

Μάθημα III.2. 
 
 

 
 
 

 

 
Στη σελίδα αναζήτησης εισάγονται οι κατάλληλες επιλογές και από τη λίστα 
συνδέσμων που εμφανίζεται γίνεται διερεύνηση αυτών που σχετίζονται με 
μαθήματα του τομέα Υγείας Πρόνοιας. Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού 
επαφίεται στην ομάδα των εκπαιδευόμενων (Εικόνα ΙΙΙ.2-38).  

Εικόνα ΙΙΙ.2-37: Οι κατηγορίες ιατρικών θεμάτων από το directory.google.gr  

Εικόνα ΙΙΙ.2-38: Ένα δεύτερο επίπεδο αναζήτησης στην κατηγορία Education 
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Για μια δεύτερου επιπέδου αναζήτηση είναι χρήσιμο να αξιοποιηθούν οι κλασικές 
μηχανές αναζήτησης τύπου google οι οποίες όμως και πάλι είναι δύσκολο να 
εντοπίσουν ανάλογο λογισμικό.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι είναι καλό, αφού δοκιμάσουν όλους τους τρόπους αναζήτησης 
να εντοπίσουν κατάλληλο λογισμικό ή να αξιοποιήσουν κάποιο από τα παρακάτω.  
 
 Τομέας Υγείας Πρόνοιας 
 
Υπάρχουν αρκετά λογισμικά αλλά δεν είναι ολόκληρα κατάλληλα για το επίπεδο 
των ΤΕΕ. Η επιλογή στις αποθήκες υλικού γίνεται για επίπεδο δευτεροβάθμιας 
(High School) και υπάρχει πάντα το ζήτημα της γλώσσας που τα καθιστά 
δύσχρηστα για άμεση χρήση στη διδασκαλία. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθούν με 
οδηγίες από τον εκπαιδευτικό – που πρέπει να γνωρίζει τα αγγλικά – που θα 
υποβοηθήσει και όσους μαθητές δεν έχουν την εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα.  
 
 
Εικονικό εργαστήριο βιοχημείας, ανοσολογίας, μικροβιολογίας 
Εργαστήριο προσομοίωσης σύγχρονων μοριακών τεχνικών (π.χ. ηλεκτροφόρηση) 
για εργαστηριακές ειδικότητες του Τομέα από το πανεπιστήμιο της Γιούτα, στη 
διεύθυνση: http://learn.genetics.utah.edu/units/biotech/ 
Εκτός από τη δυνατότητα «εκτέλεσης» της μεθόδου από τον εκπαιδευόμενο 
παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης της πορείας του και θεωρητικές πληροφορίες 
για το τι συμβαίνει στο «εσωτερικό» των υλικών. Μπορεί να αξιοποιηθεί στα 
μαθήματα Κλινική Βιοχημεία Ι και ΙΙ, Μικροβιολογία ΙΙ, Ανοσολογία, της 
ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων, καθώς και στο μάθημα 
Βιολογία – Βιοχημεία της Α΄τάξης του τομέα Υγείας Πρόνοιας. 

 

Εικόνα ΙΙΙ.2-39: Στιγμιότυπο από τη διαδικασία της ηλεκτροφόρησης 
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Σύντομα επεξηγηματικά applet: 
Εφαρμογές για διάφορα θέματα μπορεί να βρει κανείς στη διεύθυνση: 
http://health.howstuffworks.com/adam-200005.htm. Ενδεικτικά παρουσιάζονται 
μερικές κατηγορίες στην Εικόνα ΙΙΙ.2-40. Τα applets αυτά είναι σύντομα και 
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο κομμάτι της διδασκαλίας σχεδόν σε όλα τα 
μαθήματα του τομέα Υγείας Πρόνοιας. 
 

Εικόνα ΙΙΙ.2-40: Κατάλογος θεμάτων για διάφορα μαθήματα  
του τομέα Υγείας Πρόνοιας 

Εικόνα ΙΙΙ.2-41: Επεξηγηματικό applet για την πήξη του αίματος 
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Τα applets αυτής της διεύθυνσης χρειάζονται το λογισμικό Shockwave Player. Σε 
περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο παρέχεται η δυνατότητα να το 
«κατεβάσει» ο εκπαιδευόμενος , συνδεόμενος με τον ιστότοπο της Media Flash 
Player. 
Applets ανατομίας – φυσιολογίας: 
Για το μάθημα Ανατομία-Φυσιολογία και Βιολογία-Βιοχημεία της Α΄ τάξης του 
τομέα Υγείας Πρόνοιας, για τα μαθήματα Παθολογία και Νοσηλευτική της Β’ τάξης 
1ου Κύκλου, της ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής και για το μάθημα Κλινική Βιοχηεμία 
της Β’ τάξης 1ου Κύκλου και το μάθημα Ανοσολογία της Α΄ τάξης 2ου κύκλου, 
ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, μπορεί να βρει κανείς 
στη διεύθυνση: 
http://faculty.nhmccd.edu/rchute/ 

Εκτός από tutorials σχετικά με θέματα ανατομίας-φυσιολογίας μπορεί να βρει 
κανείς on-line interactive τεστ αξιολόγησης, applets επεξηγηματικά για την 
ανοσολογική απόκριση, εικονικό εργαστήριο για ανίχνευση σακχάρου, λιπιδίων, 
λευκώματος κλπ. 
 
 

 

Δραστηριότητα III.2-6 
Κάθε ομάδα εγκαθιστά και αξιολογεί τους τίτλους λογισμικού που 
εντόπισε. Για κάθε τίτλο λογισμικού, προσδιορίζει τις ενότητες του 
μαθήματος στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σχολιάζει την 
ποιότητα του λογισμικού και την καταλληλότητά του για 
εκπαιδευτική χρήση.  
 

 

Εικόνα ΙΙΙ.2-42: Η κεντρική σελίδα με τις συνδέσεις για θέματα ανατομίας-
φυσιολογίας 
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Κριτήρια αξιολόγησης του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν: 

• Περιεκτικότητα σε πληροφορίες - λειτουργικότητα 
• Ελκυστικότητα εμφάνισης 
• Εξυπηρέτηση "ανώτερων" γνωστικών διαδικασιών 
• Ευκολία χρήσης -πολυπλοκότητα 
• Συμβατότητα 
• Καταλληλότητα για το μάθημα 
• Αξιοπιστία – Ευρωστία 

 

 

Δραστηριότητα III.2-7 
Οι ομάδες παρουσιάζουν τους τίτλους των λογισμικών που 
επέλεξαν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό αυτό 
υποστηρίζει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος το 
οποίο τους ανατέθηκε. Ακολουθεί κριτική από τον εισηγητή και τις 
άλλες ομάδες. 
 

Εδώ η εστίαση θα πρέπει να γίνει στα παρακάτω: 
 

• Καταλληλότητα του λογισμικού σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών 
(πληρότητα κάλυψης μαθήματος). 

• Καταλληλότητα του λογισμικού σε σχέση με τη μαθησιακή μέθοδο 
(εποικοδομητισμός, υβριδική μάθηση, κ.λπ.). 

• Καταλληλότητα του λογισμικού σε σχέση με το επίπεδο των 
εκπαιδευόμενων. 

• Καταλληλότητα του λογισμικού σε σχέση με το επίπεδο των εκπαιδευτών. 
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Ενδεικτικοί Τίτλοι Ελεύθερα Διαθέσιμου Λογισμικού 
 

Τίτλος Εκπαιδευτικό 
Apache web server  
Audacity audio editor for recording,  
Bridge Builder freeware computer game.  
Calc interactive calculator √ 
Crocodile Clips real-time circuit simulator √ 
Fake Ident   
Fcron, scheduler  
Fetchmail  
GIMP, simple paint program  
Grep, Unix tools  
IrfanView, freeware graphic viewer for Windows.  
Ipchains, IP accounting and packet filtering service.  
GTI JPEGSaver  
Konquer, file manager  
Linux, Operating System  
Mozilla, Browser  
MSW Logo, Programming language  
Nmap, Security tool  
OCS inventory, Network administration  
OpenOffice  
Passook  
PasswdGen  
PDFCreator  
Postfix, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) email server  
Pro/DESKTOP computeraided design (CAD) software package √ 
PuTTY terminal emulator √ 
Qpopper  
Rosegarden-4, MIDI and audio sequencer  
Samba  
Secure Shell (SSH)  
Sniffit network protocol analyser √ 
Squid  
squidGuard  
SquirrelMail  
StarOffice, office productivity suite  
Super Duper Music Looper  
Music Box  
Tux Paint  
Vi  
Virtual CD ROM  
xinetd  
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Βιβλιογραφία 

Πηγές Ελεύθερα Διαθέσιμου Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

http://www.fsf.org/ Το Free Software Foundation 
http://www.opensource.org/ To Open Source Initiative 
http://scout.wisc.edu/Reports/NSDL/LifeSci  Ελεύθερα διαθέσιμα Java applets 

πάνω σε διάφορα ιατρικά θέματα 

http://www.nlm.nih.gov/medineplus/tutorial.html 
 
  
 

MedlinePlus Interactive tutorials: 
Ελεύθερα διαθέσιμα Java applets 
πάνω σε διάφορα ιατρικά θέματα 
και διαγνωστικές δοκιμασίες 

http://www.hhmi.org 
 
 

Howard Hudges Medical Institute: 
Ελεύθερα διαθέσιμα interactive 
applets για ιατρικά εργαστήρια και 
προσομοιώσεις. 

http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/ 
 

Θεματικός κατάλογος ελεύθερα 
διαθέσιμου εκπαιδευτικού 
λογισμικού της UNESCO 

http://www.merlot.org 
 

Multimedia Educational Resource 
for Learning and Online Teaching 

http://www.biointeractive.org/ 
 

Gateway to Educational Materials 

http://www.101.science.com 
 

Διάφορα applets από θέματα 
βιολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας 
και αρκετά ιατρικά 

http://www.mic.ki.se/MEDIMAGES.html 
 

MacGill Molson Medical 
Informatics: Student Projects: 
Multimedia παρουσιάσεις για 
θέματα ιατρικά 

http://www.java-tips.org/ Java applets με ιατρικά θέματα 
http://www.ddhsoftware.com/gallery.html Java applets για όλες τις 

ειδικότητες του τομέα υγείας 
http://www.ygyh.org/ 
 

Your Gene, Your Health: Site με 
applets και tutorials για γενετική 
και νοσήματα κληρονομικότητας. 

http://science.nhmccd.edu/biol 
 

Biology Interactive animations 

http://www.sumanasinc.com/webcontent 
 

Sumanas Inc, Animation 
Development: Interactive applets 
βιολογίας, εργαστηρίων 

http://learn.genetics.utah.edu 
 
 

Genetic Science Learning Center: 
Ιστοτόπος από το Πανεπιστήμιο της 
Γιούτα, με applets από ιατρικά-
βιολογικά θέματα γενετικής. 

http://learn.genetics.utah.edu/units/biotech 
 
 

Aπό το Πανεπιστήμιο της Γιούτα, 
με virtual laboratory εφαρμογές 
βιοτεχνολογίας 

http://www.imedi.org/ 
 

National Institute for Medical 
Informatics 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 

National Library of Medicine an 
National Institutes of Health 
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Μάθημα ΙΙΙ.3.: Δημοσίευση Υλικού στο Διαδίκτυο 
 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 10 
 

 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους εκπαιδευόμενους τις 
τεχνικές δημιουργίας και δημοσίευσης ιστοσελίδων. Το θέμα από τη 
φύση του είναι γενικό. Αναζητείται η επιμόρφωση στη διαδικασία 
δημοσίευσης υλικού στο διαδίκτυο. Η διαδικασία είναι ούτως ή 
άλλως ανεξάρτητη του θέματος 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 
δημιουργούν ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας πόρους του 
διαδικτύου, να τις δημοσιεύουν στο διαδίκτυο, να αναγνωρίζουν 
τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και να τις 
εξελίσσουν/συντηρούν 

 
Έννοιες – Κλειδιά 

 

 Διαδίκτυο 
 Ιστότοπος (Web Site) 
 Ιστοσελίδα (Web Page) 
 Υπερμεσικές εφαρμογές (Hypermedia applications) 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

 Ο υφιστάμενος πλούτος του εκπαιδευτικού υλικού που έχει 
δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτικούς και είναι απευθείας 
προσβάσιμος στο διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά όχι μόνο για να συμπληρώσει παραδοσιακά 
εκπαιδευτικά μέσα αλλά και για να τα αντικαταστήσει, σε 
μερικές περιπτώσεις.  

 Το υλικό που παράγουν οι εκπαιδευόμενοι και δημοσιεύουν 
στο Διαδίκτυο είναι ενδιαφέρον σε ένα ευρύτερο κοινό. 

 Ακόμη και το παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να γίνει 
πιο προσιτό και ενδιαφέρον σε πλατύτερα ακροατήρια με τη 
δημοσίευση στο διαδίκτυο. 

 Το on-line περιβάλλον ενθαρρύνει ξεχωριστές και εξελιγμένες 
μορφές παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού καθώς και κάποιων 
θεωρήσεων που σε πολλές περιστάσεις είναι 
αποτελεσματικότερες από εκείνες που χρησιμοποιούνται στους 
παραδοσιακότερους χώρους διδασκαλίας.  

 Το on-line περιβάλλον επιτρέπει τη διάθεση των πλέον 
καινοτόμων και πειραματικών ιδεών και θεωρήσεων.  

 Το on-line περιβάλλον επιτρέπει τη διάθεση ενός ευρύτερου 
δείγματος της ποικιλομορφίας της ανθρώπινης σκέψης και των 
μορφών παρουσίασης.  

 Η δημιουργία ιστοσελίδων από εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους εμπλέκει και τους μεν και τους δε σε μια 
ουσιαστική συμμετοχή σε μια παγκόσμια κοινωνία συζήτησης. 
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 Η συνδυασμένη οπτική και ακουστική παρουσίαση κάποιου 
θέματος, παραμένει κατά ποσοστό 50% στην ανθρώπινη 
μνήμη σε αντίθεση με τα ακούσματα που κατακρατούνται σε 
ποσοστό 20% και τα αναγνώσματα σε ποσοστό 10% περίπου 
(Πολίτης, 1994). 

 
1. Δημοσίευση Υλικού στο Διαδίκτυο 
 

Ο Ιστότοπος (web-site) είναι ομάδες εγγράφων και αρχείων τα οποία καλύπτουν 
άμεσα σχετιζόμενα θέματα και παρουσιάζονται στο χρήστη μέσω του Διαδικτύου. 
Χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος στο βάθος και τη θεματολογία της 
παρουσιαζόμενης πληροφορίας και έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με 
Ιστότοπους σχετικού περιεχομένου. Η δυνατότητα ζωντανής σύνδεσης και άμεσης 
ενημέρωσης του παρεχόμενου περιεχομένου και τα χαρακτηριστικά και η 
λειτουργικότητα που αυτή συνεπάγεται αποτελούν το βασικά χαρακτηριστικά των 
Ιστότοπων.  

Οι Ιστότοποι θεωρούνται Υπερμεσικές1 Δια-δικτυακές 
εφαρμογές, δηλαδή εφαρμογές στις οποίες οι πληροφορίες 
είναι αποθηκευμένες σε δίκτυο και συνδέονται μεταξύ τους με 
διαφόρους κόμβους. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν 
κείμενο σε συνδυασμό με άλλες μορφές δεδομένων όπως 
ήχο, γραφικά, εικόνες, προσομοίωση, κίνηση, video κ.λπ. Το 
κύριο γνώρισμα των υπερμεσικών εφαρμογών είναι το 
γεγονός ότι ο χρήστης μπορεί να κινηθεί από ένα κομμάτι 
πληροφορίας σε ένα άλλο μέσω των συνδέσμων. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο των υπερμέσων είναι ο μη σειριακός 
ή γραμμικός τρόπος οργάνωσης των δεδομένων. 

Η διαδικασία ανάπτυξης μιας υπερμεσικής διαδικτυακής 
εφαρμογής περιλαμβάνει έξι στάδια που είναι τα εξής: 

• Ανάλυση: Κατανόηση του προσδοκώμενου κοινού και των στόχων του 
δικτυακού τόπου. 

• Αρχιτεκτονική: Δημιουργία μερικών αρχικών εναλλακτικών λύσεων 
σχεδιασμού του δικτυακού τόπου και επιλογή της κατάλληλης για 
περαιτέρω ανάπτυξη. 

• Σχεδιασμός: Εκλέπτυνση της πλοήγησης, της διάταξης (layout) και της 
διεπαφής του επιλεγμένου σχεδιασμού. 

• Υλοποίηση: Ανάπτυξη του περιεχομένου, των γραφικών και του κώδικα 
του δικτυακού τόπου. 

• Αξιολόγηση και έλεγχος: Έλεγχος του δικτυακού τόπου ως προς την 
ορθότητα της λειτουργίας του. 

• Συντήρηση - Εξέλιξη2: Συνεχής βελτίωση του δικτυακού τόπου. 

                                                 
1 Η ιδέα του υπερκειμένου (hypertext) γεννήθηκε από τον Vannevar Bush (1945), με σκοπό 
τη βελτίωση των τρόπων πρόσβασης στην πληροφορία. Η κύρια ιδέα ήταν η αναγκαιότητα 
δημιουργίας ενός μέσου που θα επέτρεπε την αποθήκευση και τη χρησιμοποίηση των 
πληροφοριών ευνοώντας τη συνειρμική σκέψη. 
2Χρησιμοποιείται ο όρος «Εξέλιξη» αντί του όρου «Συντήρηση (maintenance)», που 
χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία της Επιστήμης Τεχνολογίας Λογισμικού, γιατί στην 
Επιστήμη Τεχνολογίας του Παγκόσμιου Ιστού θα πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στην 
εξέλιξη και λιγότερο στη συντήρηση. Αν ένας δικτυακός τόπος, ανεξάρτητα από το πόσο  
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Γενικά, η ανάπτυξη μιας δικτυακής εφαρμογής είναι μια επαναληπτική διαδικασία. 
Σε ένα μακρο-επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι η συνολική διαδικασία ανάπτυξης μπορεί 
να θεωρηθεί ως μια εξειδικευμένη έκδοση ενός επαναληπτικού σχεδιασμού. Σε ένα 
μικρο-επίπεδο, αυτό συνεπάγεται ότι κάθε μεμονωμένη φάση μπορεί, επίσης, να 
θεωρηθεί ως μια διαδικασία επαναληπτικής σχεδίασης. 

Τα τρία πρώτα στάδια (Ανάλυση, Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός) επικεντρώνονται στο 
σχεδιασμό του δικτυακού τόπου και προσδιορίζουν τι πρέπει να κάνει ένας 
δικτυακός τόπος και πώς να το κάνει. Κάθε ένα από αυτά τα στάδια είναι 
επαναληπτικό και κάθε επανάληψη οδηγεί από ένα σχεδιασμό υψηλού επιπέδου σε 
ένα όλο και περισσότερο λεπτομερή σχεδιασμό. Κάθε στάδιο συνοδεύεται, επίσης, 
από μια παρουσίαση σε αυτόν που ελέγχει ή παραλαμβάνει το έργο. Το κύριο 
σημείο της παρουσίασης είναι να εγκριθεί η εργασία που εκτελέσθηκε κατά τη 
διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης. 

Τα τρία τελευταία στάδια (Υλοποίηση, Έλεγχος, Αξιολόγηση και Συντήρηση) 
επικεντρώνονται στην υλοποίηση της δικτυακής εφαρμογής, στη διασφάλιση ότι η 
εφαρμογή λειτουργεί σωστά και στη διόρθωση πιθανών προβλημάτων. Είναι πολύ 
σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι η διαδικασία ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου 
δεν είναι σε καμιά περίπτωση γραμμική. Παρόλο που η ανάπτυξη ενός δικτυακού 
τόπου χαρακτηρίζεται ως μια διαδικασία που αποτελείται από μια σειρά σταδίων, 
είναι συχνό το φαινόμενο οι ανακαλύψεις που γίνονται κατά τη διάρκεια ενός 
σταδίου να οδηγήσουν στην εκ νέου επίσκεψη ενός προηγούμενου. Για 
παράδειγμα, μια ομάδα που βρίσκεται στο στάδιο του Σχεδιασμού μπορεί να 
συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να επιστρέψει στο στάδιο της Ανάλυσης ή στο στάδιο 
της Αρχιτεκτονικής, για να επιλυθούν και να διευκρινιστούν μερικές λεπτομέρειες.  
 
2. Ενδεικτική Δραστηριότητα Ανάπτυξης και Δημοσίευσης 
Ιστοσελίδων 

 

 

Δραστηριότητα III.3-1 
 
Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν την προσωπική τους σελίδα και τη 
δημοσιεύουν στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους: 
o Εντοπίζουν και χρησιμοποιούν ψηφιακό υλικό (tutorials) 

σχετικό με τη χρήση του διαδικτύου και την ανάπτυξη 
ιστοσελίδων. 

o Περιηγούνται σε προσωπικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και 
αντλούν ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο που πρέπει να 
συμπεριλάβουν καθώς και τον τρόπο παρουσίασής του. 

 
Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος γίνεται η επιλογή των τεχνολογιών που θα 
υποστηρίξουν τη διαδικασία υλοποίησης της ιστοσελίδας και του δικτυακού τόπου. 
Συγκεκριμένα, λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Καθορισμός ενός συνόλου σελιδομετρητών (Browsers) και συσκευών που 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικτυακή εφαρμογή και όλων των 
απαραίτητων plugins.  

• Καθορισμός της γλώσσας παρουσίασης της δικτυακής εφαρμογής (τύπος 
(X)HTML). 
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• Καθορισμός της γλώσσας προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τα 
scripts και τα προγράμματα (Netscape Composer, Microsoft FrontPage, 
Macromedia Dreamweaver & Flash, HTML, VRML, PERL, Java). 

• Καθορισμός των μορφών δεδομένων και των συστημάτων αποθήκευσης 
(πηγές δεδομένων ή απόθεμα) για κάθε τμήμα περιεχομένου (π.χ. σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου, RDBMS, XML repository, directory server, 
filesystem κ.λπ.).  

• Προσδιορισμός των τεχνολογιών πρόσβασης στα δεδομένα (όπως SQL, 
XQuery) και των προγραμμάτων πρόσβασης στα δεδομένα (π.χ. ODBC, 
XML Parser, κ.λπ.). 

Επίσης, σε αυτό το στάδιο έχουμε την υλοποίηση των υποεφαρμογών που 
περιλαμβάνει εγκατάσταση και διαμόρφωση περιβαλλόντων εκτέλεσης, 
προγραμματισμό, παραγωγή πολυμέσων, applets και συγγραφή του περιεχομένου.  

Πόροι για ψηφιακό υλικό (tutorials) σχετικό με την χρήση του διαδικτύου 
και την ανάπτυξη ιστοσελίδων αλλά και παραδείγματα προσωπικών 
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο περιλαμβάνονται στο τελευταίο τμήμα του 
κειμένου αυτού. 
 
3. Παράδειγμα ανάπτυξης προσωπικής σελίδας και 
δημοσίευσης στο διαδίκτυο. 
 
Σκοπός του παραδείγματος είναι ο εκπαιδευόμενος να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο 
για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της δικής του προσωπικής 
ιστοσελίδας. Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους για τον εντοπισμό 
ψηφιακού υλικού (tutorials) που περιλαμβάνονται στο τελευταίο τμήμα του 
κειμένου αυτού ή να χρησιμοποιήσει τις μηχανές αναζήτησης και μετα-αναζήτησης. 
 
Βήμα 1o. Εντοπισμός και χρήση ψηφιακού υλικού (tutorials) σχετικό με 
τη χρήση του διαδικτύου και την ανάπτυξη ιστοσελίδων . 
 
 
Για τη δραστηριότητα επιλέγεται η αναζήτηση ψηφιακού υλικού με χρήση της 
μηχανής αναζήτησης Google (www.google.gr). Στο πλαίσιο της αναζήτησης 
εισάγουμε «tutorials δημοσίευση ιστοσελίδων» και επιλέγουμε «Σελίδες γραμμένες 
στα ελληνικά» .Το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται στην Εικόνα ΙΙΙ.3- 1.  

 
Εικόνα ΙΙΙ.3-1: Αναζήτηση ψηφιακού υλικού 
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Ύστερα από έρευνα στους συνδέσμους που εμφανίζονται μπορεί κανείς να 
επικεντρωθεί σε κάθε σύνδεσμο ξεχωριστά και να αντλήσει επί μέρους 
χρήσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία της προσωπικής του ιστοσελίδας, 
όπως για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν επιλέξει τον σύνδεσμο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» 
(http://gymfilot.flo.sch.gr/library/kataskevi%20istoselidas.htm) θα βρει 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ιστοσελίδας μέσω του 
προγράμματος FrontPage ή πληροφορίες σχετικά με την ορολογία του Internet 
και μία εισαγωγή στα πολυμέσα όπως φαίνεται στην Εικόνα ΙΙΙ.3-2. 

 

Ενδεικτικά, άλλες πηγές ψηφιακού υλικού (tutorials) σχετικού με τη χρήση του 
διαδικτύου και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, είναι οι ακόλουθες: 
 

• Web building Tutorials http://www.w3schools.com/ 
• Web Tutorials http://www.echoecho.com/school.htm 
• Web Teacher Tutorials http://www.webteacher.org/windows.html 
• HTML Tutorial http://www.htmlgoodies.com/ 
• Internet Tutorials http://library.albany.edu/internet/ 
• Web Development Tutorials http://manda.com/ 
 

 

 
Εικόνα ΙΙΙ.3-2: Κατασκευή ιστοσελίδων με το πρόγραμμα FrontPage 

 

Βήμα 2o. Περιήγηση σε προσωπικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και 
άντληση ιδεών σχετικά με το περιεχόμενο που πρέπει να συμπεριληφθεί 
καθώς και τον τρόπο παρουσίασής του. 
 
Η περιήγηση στις διάφορες προσωπικές σελίδες στο Διαδίκτυο και στον Ιστό 
Παγκόσμιας Εμβέλειας, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει μια σφαιρική 
άποψη και να αντλήσει ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο που πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα του, γίνεται με τις μηχανές αναζήτησης. Στο 
συγκεκριμένο παράδειγμα έχει επιλεγεί η μηχανή αναζήτησης Google 
(www.google.gr). Στο πλαίσιο της αναζήτησης, εισάγουμε «προσωπική ιστοσελίδα» 
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και επιλέγουμε «Σελίδες γραμμένες στα ελληνικά». Το αποτέλεσμα της αναζήτησης 
φαίνεται στην Εικόνα III.3-3. Οι τρόποι αναζήτησης δεν είναι δεσμευτικοί. Σκοπός 
είναι ο εκπαιδευόμενος να αντλήσει πληροφορίες και να έρθει σε επαφή με όσες το 
δυνατόν περισσότερες προσωπικές ιστοσελίδες γίνεται. 
Μία άλλη μορφή προσωπικών ιστοσελίδων είναι και τα διάφορα Blogs. Το Blog 
προέρχεται από τον αγγλικό όρο Weblogs. Τα Blogs γενικά αντιπροσωπεύουν τον 
συγγραφέα και την προσωπικότητα του, και είναι προσωπικά δελτία (newsletter) 
τα οποία μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά. http://www.blogger.com/start 
 
 

 
Εικόνα III.3-3: Αναζήτηση προσωπικών ιστοσελίδων 

 
Βήμα 3o. .Δημιουργία χώρου στο διαδίκτυο με σκοπό τη δημοσίευση της 
προσωπικής ιστοσελίδας . 
 
Όποιος θέλει να δημοσιεύσει στον Παγκόσμιο Ιστό μία προσωπική ιστοσελίδα 
μπορεί να το κάνει δωρεάν χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μιας από τις πολλές 
εταιρείες παροχής δωρεάν φιλοξενίας ιστοσελίδων. Αυτές οι εταιρείες, εκτός από 
το χώρο, προσφέρουν και δωρεάν e-mail αλλά και άλλες παροχές (γραφικά, 
οδηγούς κατασκευής ιστοσελίδων κ.ά.). Για ένα αναλυτικό κατάλογο τέτοιων 
εταιρειών επισκεφθείτε το Free Web Space Finder (http://www.free-web-space-
finder.com). 
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές στο τέλος του κειμένου. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δημιουργίας προσωπικής ιστοσελίδας επιλέγουμε 
την http://www.tripod.com/. 

Ανοίγουμε τον browser και πληκτρολογούμε την παρακάτω διεύθυνση 
http://www.tripod.com. Στην ιστοσελίδα αυτή κάνουμε Sign Up όπως φαίνεται 
στην Εικόνα ΙΙΙ.3-4. 
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Εικόνα III.3-4: Η είσοδος στην ιστοσελίδα http://www.tripod.com 

 
Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία που θα μας ζητηθούν καθώς και το 
Member Name και το Password . 
Αφού συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία, η  διεύθυνση της ιστοσελίδας θα είναι: 
http:// Member Name.tripod.com (όπου Member Name το όνομα που έχει 
επιλεγεί). 
Αφού ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω εργασίες ο εκπαιδευόμενος θα 
δημιουργήσει τη δική του προσωπική ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας, εάν επιθυμεί, 
το πρόγραμμα Frontpage 2003 και το template “Template_my_page” που 
επισυνάπτεται. 
Μία ενδεικτική ιστοσελίδα με το συγκεκριμένο template φαίνεται στην Εικόνα 
ΙΙΙ.3-5: 
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτελείται από τέσσερις διαμορφούμενες σελίδες: 
τη βασική σελίδα index.htm και τρεις διαμορφούμενες παραπεμπτικές σελίδες 
mypage.htm, more.htm, contact.htm. 
Φυσικά ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να αφαιρέσει ή να προσθέσει σελίδες και 
να τις διαμορφώσει όπως ακριβώς εκείνος επιθυμεί. 
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Εικόνα ΙΙΙ.3-5: Μια προσωπική ιστοσελίδα 

 
Για τη δημοσίευση της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο χώρο 
που δημιουργήσαμε στο Βήμα 1γ, θαχρησιμοποιήσουμε ένα FTP client Πρόγραμμα 
π.χ. FTP LE 95 (http://users.otenet.gr/users/instr/wsftple.htm) και θα 
δημιουργήσουμε ένα νέο session στο οποίο και θα ορίσουμε τις παρακάτω 
ρυθμίσεις (Εικόνα ΙΙΙ.3-6). 
 
 

 Profile Name: Το όνομα που θα δώσουμε σε αυτό το session π.χ. H 
ιστοσελίδα μου  

 HostName/Address: www.tripod.com 
 Host Type: Automatic detect  
 User ID: Το Username  
 Password: Το Password που ορίσαμε αρχικά στο Βήμα 1  

 

 
Εικόνα ΙΙΙ.3-6: Οι ρυθμίσεις για την ιστοσελίδα 
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Αφού συνδεθούμε μεταφέρουμε όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας μας (αρχεία και 
καταλόγους) από το χώρο αποθήκευσης στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση της 
ιστοσελίδας μας είναι http:// Member Name.tripod.com (όπου Member Name το 
όνομα που έχει επιλεγεί) (Εικόνα ΙΙΙ.3-7) 
 

 
Εικόνα ΙΙΙ.3-7: Η μεταφορά της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 

 
 

 

 

Δραστηριότητα III.3-2 
 
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις ιστοσελίδες που ανέπτυξαν. 
Παρουσιάζουν επίσης τις ελλείψεις που οι ίδιοι εντοπίζουν στη 
σελίδα τους και δεν κατάφεραν να τις ξεπεράσουν λόγω τεχνικών 
δυσκολιών τις οποίες συνάντησαν. Οι συνάδελφοι τους ή/και ο 
εισηγητής προτείνουν λύσεις. 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις ελλείψεις που εντοπίζουν. Συνηθέστερα οι 
ελείψεις αυτές εμπίπτουν στης παρακάτω κατηγορίες: 
 

• Χρήση frames. (Η χρήση frames πλέον θεωρείται σημαντικό λάθος. 
Καθιστά αδύνατη την καταχώρηση της σελίδας μέσω σελιδοποίησης 
(bookmark) και πολύ δύσκολη την εκτύπωση). 

• Υπερβολική χρήση τελευταίας τεχνολογίας Ιστού.  
• Κυλιόμενο κείμενο, animation κ.λπ. 
• Περίπλοκα URL.  
• Ορφανές Ιστοσελίδες.  
• Μεγάλες κυλιόμενες σελίδες.  
• Έλλειψη υποστήριξης στην πλοήγηση.  
• Έλλειψη στάνταρ χρωματικών κωδικών στους συνδέσμους.  
• Απαρχαιωμένη πληροφορία 
• Αργοί χρόνοι πρόσβασης  
• Παραβίαση ή επιβράδυνση του κουμπιού «Πίσω».  
• Έλλειψη Αρχείων.  
• Ύπαρξη ασαφών επικεφαλίδων.  
• Ύπαρξη στοιχείων που θυμίζουν διαφήμιση.  
• Μη ευέλικτες μηχανές αναζήτησης. 
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• Οριζόντια κύλιση. 
• Σταθερό μέγεθος γραμματοσειράς.  
• Ομάδες κειμένου.  

 
 

 

Δραστηριότητα ΙΙΙ.3-3 
 
Σε κάθε εκπαιδευόμενο ανατίθεται η ανάπτυξη μίας ιστοσελίδας 
που έχει ως σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως πηγή υλικού για ένα 
συγκεκριμένο θέμα (π.χ. Πρώτες Βοήθειες σε Επείγοντα 
Περιστατικά). Ο εκπαιδευόμενος αναζητά στο διαδίκτυο, ώστε να 
βοηθηθεί για την ιστοσελίδα που αναπτύσσει: 
 

 
 

• Υλικό αναφοράς, σχετικό με το θέμα (εγκυκλοπαιδικό υλικό, άρθρα). 

• Applets, που βοηθούν στην κατανόηση του θέματος (ενσωματωμένα στη 
σελίδα). 

• Συναφές ελεύθερο διαθέσιμο λογισμικό. 

• Συνδέσμους σε ιστοσελίδες που περιέχουν παρόμοιο υλικό. 

• Συνδέσμους σε δικτυακές πύλες με συναφές περιεχόμενο. 

• Web Quests (http://school.discovery.com/schrockguide/ 
webquest/wqsl1.html) 

• On line quizzes (http://scrtec.org/track/) 

• Εικονικές τάξεις και εργαστήρια (http://www.ecollege.com/) 

 
 
4. Ενδεικτική παρουσίαση ιστοσελίδας με θέμα «Πρώτες 
Βοήθειες σε Επείγοντα Περιστατικά» 
 
Ενδεικτικά παρουσιάζεται μία ιστοσελίδα με θέμα «Πρώτες Βοήθειες σε επείγοντα 
περιστατικά».Η ιστοσελίδα αποτελείται από εννέα επιμέρους σελίδες όπως 
φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα ΙΙΙ.3-1. 
 
 Όνομα 

Σελίδας 
HTM Περιεχόμενο 

1 Εισαγωγή http://127.0.0.1:800/Default/users.f
orthnet.gr/her/kar/ 

Αρχική Σελίδα - Γενικές 
Πληροφορίες 

2α http://127.0.0.1:800/Default/users.f
orthnet.gr/her/kar/Guide.zip 

animation applets 
 

2β http://127.0.0.1:800/Default/users.f
orthnet.gr/her/kar/CPR.rm 
 

video 
 

2γ 

Εποπτικό Υλικό 

http://127.0.0.1:800/Default/users.f
orthnet.gr/her/kar/slide.htm 

slides show 

3 Πληροφοριακό 
Υλικό 

http://127.0.0.1:800/Default/users.f
orthnet.gr/her/kar/ 
 

Πληροφοριακό υλικό για: 
• ΚΑΡΠΑ ενηλίκων 
• ΚΑΡΠΑ βρεφών 
• Απόφραξη 

αεραγωγού 
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 Όνομα 
Σελίδας 

HTM Περιεχόμενο 

4 Ασκήσεις http://127.0.0.1:800/Default/users. 
forthnet.gr/her/kar/faq.htm 
http://127.0.0.1:800/Default/users. 
forthnet.gr/her/kar/quiz.htm 

Ερωτήσεις και απαντήσεις  
 
 
 
 
Quiz on Line 

5 Τεκμηρίωση -
Ιστορικά 

http://127.0.0.1:800/Default/users.f
orthnet.gr/her/kar/fact.htm#te 

Στοιχεία επιδημιολογικά για 
την ΚΑΡΠΑ και για την 
ιστορία της τεχνικής 

6 Links-
Σύνδεσμοι 

http://127.0.0.1:800/Default/users. 
forthnet.gr/her/kar/B3.jpg 
http://127.0.0.1:800/Default/users. 
forthnet.gr/her/kar/fapalm/firstaid.zi
p 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για 
σχετικά θέματα και 
προληπτική ιατρική 

7 Βιβλιογραφία http://www.iatronet.gr  

http://www.iatriki.gr  

http://www.ahrq.gov .  

http://www.healthfinder.gov 

 

Βιβλιογραφία στο 
συγκεκριμένο θέμα και σε 
συναφή θέματα 

Πίνακα ΙΙΙ.3-1: Συνοπτική παρουσίαση της ιστοσελίδας 
 
 
4.1. Σελίδα «Εισαγωγή» 
 
Είναι η αρχική σελίδα. Περιέχει γενικές πληροφορίες για Πρώτες Βοήθειες σε 
Επείγοντα Περιστατικά. Δημιουργήθηκε από software διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://127.0.0.1:800/Default/www.thinkingbytes.com/default.htm 
 
Πηγές υλικού 
http://127.0.0.1:800/Default/users.forthnet.gr/her/kar/ 
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Εικόνα ΙΙΙ.3- 8: Η αρχική σελίδα με την 1η ενότητα: Επείγοντα Περιστατικά 

 
 
4.2. Applets  
 
Στη συγκεκριμένη σελίδα έχουν προστεθεί animation applet με τις κινήσεις ΚΑΡΠΑ 
τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης, εφόσον τους αποθηκεύσει στο δίσκο 
του υπολογιστή του, με μορφή αρχείου εικόνας .gif (Εικόνα ΙΙΙ.3-9). Επίσης 
περιέχει συνδέσμους για προβολή δύο Video, το ένα χιουμοριστικό και το άλλο 
εκπαιδευτικό. 
 
Πηγές υλικού 
 
http://127.0.0.1:800/Default/users.forthnet.gr/her/kar/Guide.zip 
http://127.0.0.1:800/Default/users.forthnet.gr/her/kar/CPR.rm 
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Εικόνα ΙΙΙ.3-9: Αποθήκευση από το animation της σελίδας 

 
4.3. Πληροφοριακό Υλικό  
 
Πηγές υλικού 

http://127.0.0.1:800/Default/users.forthnet.gr/her/kar/ 
Στην παρούσα σελίδα έχει προστεθεί υλικό για την καρδιοαναπνευστική 

αναζωογόνηση ενηλίκων και παιδιών καθώς και για τον αιφνίδιο θάνατο (Εικόνα 
ΙΙΙ.3-10) 

 
4.4. Ασκήσεις  
 
Πηγές υλικού 
http://127.0.0.1:800/Default/users. 

 
Στη συγκεκριμένη σελίδα υπάρχει σειρά ερωτήσεων, για να αυτοαξιολογηθεί ο 
εκπαιδευόμενος και ακολουθούν οι απαντήσεις στο τέλος της σελίδας όπως 
ενδεικτικά φαίνεται στην Εικόνα ΙΙΙ.3-11. «ΚΑΡΠΑ: Απαντήσεις σε συχνά 
ερωτήματα».  
 

Εικόνα ΙΙΙ.3-10: Στο δεξί άκρο της σελίδας πληροφοριακό υλικό 
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Εικόνα ΙΙΙ.3-11: Η σελίδα των Ερωτήσεων-Απαντήσεων 

 
http://127.0.0.1:800/Default/users.forthnet.gr/her/kar/quiz.htm 
 
Στη σελίδα αυτή ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να απαντήσει on Line, να 
στείλει τις απαντήσεις και να συγκεντρώσει το υψηλότερο δυνατό σκορ (Εικόνα 
ΙΙΙ.3-12 ) 

 
Εικόνα ΙΙΙ.3-12:Η σελίδα με το Quiz On Line 
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4.5. Σύνδεσμοι- Links  
 
Πηγές υλικού 
 
http://127.0.0.1:800/Default/users.forthnet.gr/her/kar/B3.jpg 
http://127.0.0.1:800/Default/users.forthnet.gr/her/kar/fapalm/firstaid.zip 

 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι για ανεύρεση πληροφοριών για την ΚΑΡΠΑ και άλλα θέματα 
σχετικά με την ενότητα μπορεί να βρει αξιόπιστους συνδέσμους  

 
 

4.6. Βιβλιογραφία (books.htm)  
 

 
Εικόνα ΙΙΙ.3-13: Οι σύνδεσμοι βιβλιογραφίας 

 
 
 
Παρουσιάζονται αξιόπιστοι σύνδεσμοι για ιατρικές πληροφορίες στους συνδέσμους: 
 
http://www.iatronet.gr  
http://www.iatriki.gr  
http://www.ahrq.gov .  
http://www.healthfinder.gov 
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Δραστηριότητα III.3-4 
 
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις ιστοσελίδες που ανέπτυξαν. 
Γίνεται κριτική ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασής 
του. 
 

 
 
Μόλις ολοκληρωθεί η υλοποίηση των ιστοσελίδων, το επόμενο στάδιο είναι ο 
έλεγχός του. Ο έλεγχός τους πρέπει να γίνεται αρχικά από τρίτους που δεν είναι 
μέλη της ομάδας ανάπτυξης οι οποίοι όμως είναι πρόθυμοι να παρέχουν κριτική και 
να εκθέσουν προγραμματιστικά λάθη, τυπογραφικά σφάλματα και γενικά να 
κάνουν κριτική σχετικά με το σχεδιασμό και την αποδοτικότητα των ιστοσελίδων. 
Κατά τη διαδικασία ελέγχου, διεξάγονται συνήθως οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

• Έλεγχος λειτουργικότητας, π.χ. επαλήθευση ότι όλοι οι σύνδεσμοι 
λειτουργούν σωστά και οδηγούν στη σωστή πληροφορία. 

• Έλεγχος απόδοσης, π.χ. μέτρηση του χρόνου απόκρισης των ιστοσελίδων 
σε διαφορετικές πλατφόρμες. 

• Έλεγχος συμβατότητας, π.χ. διασφάλιση ότι οι ιστοσελίδες λειτουργούν 
ικανοποιητικά σε διαφορετικές πλατφόρμες. 

• Έλεγχος αξιοπιστίας, π.χ. επαλήθευση ότι η ίδια ακολουθία βημάτων οδηγεί 
πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα. 

• Έλεγχος Περιεχομένου π.χ. διασφάλιση ότι το σύνολο του περιεχομένου 
είναι σωστό ως προς την ορθογραφία, τη γραμματική και τη σύνταξη. 

• Έλεγχος ευχρηστίας, π.χ. προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χρήστης όταν 
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις ιστοσελίδες. 

 
Εκτός από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αξιολόγησης ενός ιστότοπου/ ιστοσελίδας 
που παρουσιάζονται αναλυτικά στο Μάθημα ΙΙΙ.4, πρέπει επίσης να τονισθούν τα συνήθη 
ποιοτικά προβλήματα που είναι: 
 

• Ο αποπροσανατολισμός (dιsorientation) (ως προς το γνωστικό 
αποτέλεσμα), και  

• Η γνωστική υπερφόρτωση (cognitive overload), που στη μη γραμμική 
ανάγνωση πολλαπλασιάζεται (ταυτόχρονη επεξεργασία περιεχομένου και 
σχέσεων ανάμεσα στα διάφορα περιεχόμενα). 

 

 

Δραστηριότητα III.3-5 
 
Οι εκπαιδευόμενοι βελτιώνουν τις ιστοσελίδες που ανέπτυξαν 
(προσωπική και θεματική) με βάση τα σχόλια και τις λύσεις που 
τους προτάθηκαν στα τεχνικά θέματα που αντιμετώπισαν. 

 
 
Το βήμα βελτίωσης μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει: 
 

• Ενημέρωση και προσθήκη του περιεχομένου. 

• Ενημέρωση συνδέσμων. 

• Διόρθωση των λαθών (απλών προβλημάτων).  

• Συλλογή και ταξινόμηση σχολίων. 

• Προσαρμογή βάσει των σχολίων. 

• Βελτίωση – Τελειοποίηση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πόροι δημιουργίας ιστοσελίδας  

Ελεύθερα Web Sites and Εργαλεία 
• Λίστες των ελεύθερων ιστότοπων δημιουργίας ιστοσελίδας 

http://personalweb.about.com/internet/personalweb  
• Homestead.com 

http://homestead.com/  
• Yahoo's Geocities - Ελεύθερα Διαθέσιμες Ιστοσελίδες  

http://geocities.yahoo.com/home    
• Ελεύθερα Διαθέσιμες Ιστοσελίδες 

http://www.angelfire.com/  http://www.tripod.com/  
• Ελεύθερα Διαθέσιμα Εργαλεία Συνεργασίας 

http://www.kmunity.net/Free_Tools_/free_tools_.html  
 
Πόροι για Προχωρημένα Θέματα Δημιουργίας Ιστοσελίδων 

• Bravenet.com  
http://www.bravenet.com/ 

• Broadcast.com 
http://broadcast.com/  

• CNET’s Web Builder Site  
http://www.cnet.com/  

• Freeshop.com  
http://www.freeshop.com/  

• Tripod.com  
http://tripod.com/  

• Server.com  
http://www.server.com/  

• Freedback  
http://www.freedback.com/  

 
Ελεύθερα Διαθέσιμες Σχετικές Υπηρεσίες 

• HtmlGear 
http://www.lpage.com/  
Παρακολούθηση Κίνησης Ιστότοπου 
http://www.websitetrafficreport.com/  
Αποθήκευση "A Virtual Floppy" 
http://imacfloppy.com/ 

• Driveway.com  
http://www.driveway.com/ 
Ελέυθερα Διαθέσιμα Εργαλεία 
http://freetools.com/ 
 

Ελεύθεροι Ιστότοποι E-commerce 
• Young Biz  

http://youngbiz.com/  
• Bigstep.com  

http://bigstep.com/  
• OLB.com  

http://olb.com/  
• Και πολλοί άλλοι 
• http://lone-eagles.com/entrelinks.htm  
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Βιβλιοθήκες Γραφικών 
• GettyOne 

http://www.gettyone.com/  
• Ipix.com 

http://ipix.com/  
• Συλλογές Clip Art 

http://www.clipartconnection.com/  
• Γραφικά για Σελίδες HTML 

http://www.tic.com/gifs/index.html 
 

Καθοδηγούμενη Δημιουργία Ιστοτόπου 
• Filamentality 

http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/formats.html  
• Web and Flow  

http://www.web-and-flow.com/  
• Tramline 

http://www.tramline.com/  
• TrackStar 

http://scrtec.org/track/ 
• NoodleTools 

http://www.noodletools.com/ 
Webquests 
http://school.discovery.com/schrockguide/webquest/wqsl1.html  
 

Ιστότοποι Σχεδίασης Ερωτοαποκρίσεων:  
• Funbrain.com 

http://funbrain.com/ 
• Puzzlemaker  

http://www.puzzlemaker.com/  
• Quia! 

http://www.quia.com/  
• TrackStar 

http://scrtec.org/track/ 
 

Online Ιστότοποι για Σχεδίαση Μαθημάτων:  
• Blackboard.com  

http://www.blackboard.com/  
• Ecollege.com  

http://www.ecollege.com/  
o Παραδείγματα 

http://umtonline.net/Demo/index.real   
http://seeuonline.org/  

• Online Συγκρίσεις Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων  
http://www.c2t2.ca/landonline/  

• TopClass 
http://www.wbtsystems.com/  

• FirstClass Collaborative Classroom 
http://www.softarc.com/ 

• Serf 
http://www.udel.edu/serf 

• Άλλοι ιστότοποι 
http://lone-eagles.com/self.htm  

 
Ιστότοποι Εικονικών Αιθουσών Διδασκαλίας 

• Classbuilder.com  
http://www.classbuilder.com/  
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• MyClass.net  
http://www.myclass.net/  
 

Ιστότοποι Διδακτικής και Κοινωνικής Συνεργασίας.  
• Nschool  

http://nschool.com/  
• My School Online  

http://myschoolonline.com/  
• Pam Elliott's K3 Supersite  

http://myschoolonline.com/ME/Mrs_Elliott   
• K-12 Nation  

http://k12nation.net/  
• Highwired.net 

http://www.highwired.com/  
Classroom Connect  
http://www.classroom.com/community   

• Backflip.com 
http://www.backflip.com/  
  

Ιστότοποι Εκπαίδευσης για Δημιουργία HTML 
• Pageresource.com 

http://www.pageresource.com/ 
Al Roger's Project-based Learning and Harnessing the Web tutorials 
http://www.gsh.org/  

• Pacbell's Knowledge Network's Friendly HTML Tutorial 
http://www.kn.pacbell.com/wired/beyond  

• Introduction to HTML 
http://www.cwru.edu/help/introHTML/toc.html 
HTML tutorials and cover forms.  

• HTML για Εκπαιδευτικούς 
http://hakatai.mcli.dist.maricopa.edu/tut 

• HTML Writer's Guild Website 
http://www.hwg.org/  

• Προηγμένες Πληροφορίες HTML 
http://www.w3.org/pub/WWW/MarkUp/MarkUp.html 

• Εργαλεία World Wide Web και HTML 
http://www.w3.org/pub/WWW/Tools/Overview.html 

• Εισαγωγή στην HTML 
http://www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimer.html 

• Σχεδίαση HTML για ΑΜΕΑ 
http://www.trace.wisc.edu/world 
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Ελεύθερα Διαθέσιμα Εργαλεία Συνεργασίας 
• David Woolley's Web conferencing 

http://thinkofit.com/webconf   
Includes a guide to selecting web conferencing software.  

• Free Web-based Collaborative Tools  
http://www.kmunity.net/Free_Tools_/free_tools_.html  

• Yahoo Groups 
http://yahoo.com/  

• Free Listservs with Web-based Archives 
http://netpals.lsoft.com/  

• Dejanews 
http://www.dejanews.com/  

• Tapped In – (για εκπαιδευτικούς) 
http://www.tappedin.org/ 

• Electronic Collaboration (για εκπαιδευτικούς) 
http://www.lab.brown.edu/public/ocsc/collaboration.guide  
 

Εφαρμογές Chat για τον Ιστότοπο  
• ParaChat  

http://www.parachat.com/  
• Beseen.com  

http://beseen.com/  
• ICQ  

http://www.icq.com/  
Εκπαιδευτικοί Ιστότοποι για Σχεδίαση Ιστοτόπων 

• Πόροι Σχεδίασης Ιστοσελίδων 
http://webreference.com/greatsite.html .  

• Πόροι Σχεδίασης Ιστοσελίδων 
http://www.pageresource.com/  

• Πόροι Σχεδίασης Ιστοσελίδων 
http://www.americaconnects.net/learn/learningdesign.pdf 

• Πόροι Σχεδίασης Ιστοσελίδων 
http://www.webpagesthatsuck.com/  

.  
Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό για Ιστότοπους 

• Tucow's Ultimate Collection  
http://www.tucows.com/ 

• Download.com 
http://www.download.com/  

• Winfiles.com 
http://www.winfiles.com/  

• Free Software 
http://www.shareware.com/  
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Μάθημα ΙΙΙ.4.: Αξιολόγηση Υλικού στο Διαδίκτυο 
 

 
 
Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
 

 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους εκπαιδευόμενους τις 
αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων. Το θέμα από τη 
φύση του είναι γενικό. Αναζητείται να επιλεγούν οι κατάλληλοι 
ιστότοποι που θα είναι συναφείς με την θεματική περιοχή. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 
αναγνωρίζουν βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιστότοπων και 
να τους αξιολογούν. 

.  
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Διαδίκτυο  
 Ιστότοπος (Web Site) 
 Ιστοσελίδα (Web Page) 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία θεωρήσεων όσον αφορά στην αξιολόγηση των 
ιστοτόπων. Συχνότατα εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που βασίζονται 
στο Πλαίσιο Ποιότητας των Βρυξελλών (The Brussel Quality Framework 
http://www.cfwb.be/qualitebruxelles/gb/qualityframework11december.doc) 
και που χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: 

 Κριτήρια Διαφάνειας – Σαφήνειας Στόχων. Τα κριτήρια της κατηγορίας 
αυτής εξετάζουν το βαθμό διαφάνειας του Ιστότοπου σε ό,τι αφορά στο 
σκοπό και τους στόχους του, στα θέματα που παρουσιάζει, στο κοινό στο 
οποίο απευθύνεται και στην αρχή – οργανισμό που έχει την ευθύνη του 
σχεδιασμού και της συντήρησής του. 

 Κριτήρια Περιεχομένου. Αυτή η κατηγορία κριτηρίων αξιολογεί την 
ποιότητα του περιεχομένου. Ελέγχει το βαθμό προσδιορισμού των πηγών 
πληροφορίας, την πληρότητα, την καταλληλότητα, την ακρίβεια, την 
αντικειμενικότητα και την επικαιρότητα της πληροφορίας, την ποιότητα 
των εικόνων και του πολυμεσικού περιεχομένου και τη λογική στην 
οργάνωση του περιεχομένου. 

 Κριτήρια Πολιτικής του Ιστότοπου. Τα κριτήρια της εν λόγω κατηγορίας 
εξετάζουν ζητήματα που άπτονται της πολιτικής του Ιστότοπου σχετικά 
με νομικές πτυχές (π.χ. πνευματικά δικαιώματα, copyright, ιδιωτικότητα) 
και τη διαφήμιση και αξιολογούν τη βιωσιμότητα και τη συντηρησιμότητα 
του Ιστότοπου. 

 Κριτήρια Σχεδιασμού. Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής αξιολογούν την 
αρχιτεκτονική του Ιστότοπου και τη συμμόρφωσή του ως προς τα 
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ευρέως αποδεκτά πρότυπα σχεδιασμού. Η αξιολόγηση του σχεδιασμού 
του Ιστότοπου βασίζεται στην προσβασιμότητά του, την πλοηγησιμότητά 
του, τη δυνατότητα αναζήτησής του, την ποιότητα των παρεχόμενων 
συνδέσμων και το σχεδιασμό του Ιστότοπου που άπτεται ζητημάτων 
αισθητικής και παρουσίασης. 

 Κριτήρια Αλληλεπίδρασης. Τα κριτήρια αλληλεπίδρασης εξετάζουν την 
ύπαρξη μηχανισμών ανατροφοδότησης και διαφόρων μέσων για την 
ανταλλαγή πληροφοριών των χρηστών μεταξύ τους καθώς και με τον 
Ιστότοπο καθ’ εαυτόν. 

 
Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει υπο-κριτήρια και δείκτες που βοηθούν στην 
κατανόηση του εύρους και του τρόπου ικανοποίησης αυτών, στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση ενός διαδικτυακού τόπου. 

 
1. Αξιολόγηση Υλικού στο Διαδίκτυο 
 

Η ποιότητα είναι μια λέξη με πολύ γενική έννοια και η ποιότητα μιας διαδικτυακής 
εφαρμογής μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολύ υποκειμενικό τρόπο. Πρόκειται για 
μια ιδιότητα που είναι δύσκολο να καθοριστεί αν και ο καθένας την αντιλαμβάνεται 
όταν εκλείπει. Στην πραγματικότητα, για μια διαδικτυακή εφαρμογή μπορούν να 
υπάρξουν πολλές όψεις της ποιότητάς της, όσες ακριβώς είναι και οι χρήσεις της. 
Καταρχήν, η ποιότητα μιας διαδικτυακής εφαρμογής εξαρτάται από παράγοντες 
που σχετίζονται με τους στόχους της, όπως: 

• η ποιότητα παρουσίασης και η αίσθηση που προκαλεί η εφαρμογή στο 
χρήστη 

• η πληρότητα του περιεχομένου και των λειτουργιών της εφαρμογής 

Επίσης, η ποιότητα μιας διαδικτυακής εφαρμογής εξαρτάται από παράγοντες 
σχετικούς με την απόδοσή της. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν: 

• το χρόνο απόκρισης της εφαρμογής 

• τη ρυθμαπόδοση στην εκτέλεση των διαφόρων διεργασιών της εφαρμογής 

• την αξιοπιστία της εφαρμογής 

• την ευρωστία της εφαρμογής 

Τέλος, η ποιότητα μιας διαδικτυακής εφαρμογής εξαρτάται από παράγοντες 
σχετικούς με τη διαδικασία ανάπτυξής της. Αυτοί περιλαμβάνουν: 

• την πολυπλοκότητα του κώδικα της εφαρμογής 

• την αναγνωσιμότητα του κώδικα της εφαρμογής 

• την ευελιξία του κώδικα της εφαρμογής 

• τη μεταφερσιμότητα της εφαρμογής σε άλλα περιβάλλοντα 

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η ποιότητα μιας διαδικτυακής εφαρμογής 
καθορίζεται από διαδικασίες που αφορούν στην ανάλυση, το σχεδιασμό, την 
υλοποίηση και τη συντήρησή της και η διασφάλιση της εμπλέκει ποικίλα πρόσωπα, 
πόρους, μεθόδους και εργαλεία. 

 
2. Ενδεικτική Δραστηριότητα Αξιολόγησης Ιστοσελίδων 
 

 

Δραστηριότητα III.4-1 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει να αξιολογήσει ένα δικτυακό τόπο (με 
συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο) ως προς την 
καταλληλότητα χρησιμοποίησης του υλικού που περιέχει σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.   
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Πριν την αναλυτική αξιολόγηση του ιστότοπου, που περιγράφεται διεξοδικά στο 
επόμενο Βήμα, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη της πολύπλευρης αξιολόγησης. Ένας 
ιστότοπος μπορεί να περιέχει ιστοσελίδες ή εκπαιδευτικές εφαρμογές και υλικό 
καθώς και παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές μεθόδους. Θα πρέπει λοιπόν η συνολική 
αξιολόγηση να στηρίζεται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει 
θέματα HCI (human computer interface - αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή), 
ψυχολογίας και παιδαγωγικής.  
Το διεπιστημονικό πλαίσιο αξιολόγησης απαιτείται για να καθορίσει τους κρίσιμους 
παράγοντες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών για μια δεδομένη 
ομάδα εκπαιδευομένων, καθώς και εκπαιδευτών. Τα κύρια ζητήματα μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο αξιολόγησης είναι η:  
 

• η θεματική καταλληλότητα του ιστοτόπου,  
• η παιδαγωγική καταλληλότητα και προστιθέμενη αξία  
• η προσβασιμότητα και  
• η ποιότητα του καθαρά πληροφορικού τμήματος.  

 
Η παιδαγωγική καταλληλότητα αφορά κύρια: 

• Τη παρεχόμενη υποστήριξη για την οργάνωση της διδασκαλίας και της 
μελέτης  

• Την υποστήριξη των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών και την 
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων  

• Την υποστήριξη της ανάπτυξης μαθησιακών δεξιοτήτων.  
 
2.1. Παράδειγμα αξιολόγησης Ιστοσελίδας με θέμα «Kαρδιακός 
καθετηριασμός-Στεφανιογραφία» 
  
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα γίνει αναλυτική αξιολόγηση ιστοσελίδας με θέμα 
«Kαρδιακός καθετηριασμός-Στεφανιογραφία» 
 

 

Δραστηριότητα III.4-2  
Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους. 
Ο εισηγητής φροντίζει να αναδείξει ότι η αξιολόγηση πρέπει 
τουλάχιστον να αφορά τα παρακάτω.  
 

 
 Η αξιολόγηση πρέπει να αφορά: 
 

• Στο συγγραφέα  
o Ποιος είναι; (Βιογραφικό) 
o Είναι ειδικός στο θέμα που πραγματεύεται;  
o Είναι δικτυακός τόπος προβολής εταιρείας ή οργανισμού; 
o Περιέχει μεροληπτικές απόψεις; 
o Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας μαζί του; 

• Στο περιεχόμενο: 
o Συνέπεια: Παρόμοια τμήματα πληροφορίας θα πρέπει να 

«αντιμετωπίζονται» με παρόμοιες μεθόδους. 
o Επικαιρότητα: Η έννοια της επικαιρότητας σχετίζεται με τη χρονική 

εμβέλεια στην οποία το περιεχόμενο της διαδικτυακής εφαρμογής 
θεωρείται έγκυρο και οι σύνδεσμοί του είναι ενήμεροι. 

o Πληρότητα: Η διαδικτυακή εφαρμογή δεν πρέπει να παραλείπει 
κρίσιμες πληροφορίες και οι πηγές πληροφορίας πρέπει να 
ολοκληρώνουν και να ικανοποιούν τους προκαθορισμένους 
σκοπούς. 
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o Κατανοησιμότητα: Το κριτήριο της κατανοησιμότητας αφορά στην 
πολυπλοκότητα της γλώσσα των κειμένων και σχετίζεται άμεσα με 
τις παραμέτρους προφίλ και αναγκών του χρήστη. 

o Μεστότητα: Τα κείμενα της εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μεγάλα 
σε μέγεθος και πλεονάζοντα. 

o Αφθονία: Η αφθονία της ενδιαφέρουσας πληροφορίας (πολλά 
παραδείγματα, δεδομένα, σύνδεσμοι με άλλους πόρους...) και η 
χρήση πολλαπλών μέσων μπορούν να αποτελέσουν μια 
προστιθέμενη αξία. 

o Χρήση δυναμικών μέσων: Η χρήση πολλαπλών δυναμικών μέσων 
(ήχος, animation, βίντεο, 3D γραφικά) μπορεί να ενισχύσει την 
αφθονία. Εντούτοις, η επιλογή των μέσων πρέπει να είναι «σωστή». 

o Πολυγλωσσία: Η επιτυχία και η δημοτικότητα μιας εφαρμογής 
συνδέεται άμεσα με την πολυγλωσσία. Ειδικότερα, για τους 
διαδικτυακούς κόμβους πολιτιστικού περιεχομένου, η πολυγλωσσία 
επιτρέπει την εκτενή χρήση αυτού από άτομα διαφόρων 
εθνικοτήτων, προωθεί το προφίλ κάθε χώρας έξω από τα σύνορά 
της και σέβεται και προωθεί τις Ευρωπαϊκές στρατηγικές της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

o Ακρίβεια: Το περιεχόμενο των κειμένων πρέπει να είναι σωστό από 
άποψη γραμματικής, ορθογραφίας και σύνταξης. Όλοι οι τύποι του 
περιεχομένου πρέπει να αποφεύγουν τις ασυμφωνίες και τις 
επαναλήψεις. 

o Κυριότητα/Υπευθυνότητα: Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στο 
ποιος (άτομο ή ομάδα ατόμων) είναι ο υπεύθυνος σύνταξης του 
περιεχομένου. 

o Αντικειμενικότητα: Οι μη τεκμηριωμένες απόψεις από το 
συγγραφέα, τα μονόπλευρα επιχειρήματα για αμφιλεγόμενα 
ζητήματα, τα «μηνύματα» από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα, πρέπει να αποφεύγονται. 

o Μοναδικότητα: Η παροχή μοναδικού, γνήσιου και ξεχωριστού 
περιεχομένου σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα πηγή προσέλκυσης της προσοχής και του 
ενδιαφέροντος του χρήστη. 

 
• Στα τεχνικά θέματα. 

o Λειτουργικότητα του layout της εφαρμογής 
 Συνέπεια: Οι χρήστες δεν πρέπει να αναρωτιούνται εάν 
διαφορετικές λέξεις, καταστάσεις ή ενέργειες σημαίνουν το 
ίδιο πράγμα.  

 Αποδοτικότητα: Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της 
εφαρμογής πρέπει να αξιολογήσουν την χρήση κάθε σελίδας 
και να λάβουν αποφάσεις σχεδιασμού που εξασφαλίζουν την 
καλύτερη δυνατή απόδοση. 

 Οργάνωση του χώρου: Τα στοιχεία πλοήγησης και 
ταυτότητας της εφαρμογής πρέπει να παρουσιάζονται στην 
πάνω αριστερά περιοχή της οθόνης του υπολογιστή. 

o Λειτουργικότητα γραφικών  
 Μινιμαλισμός: Οι εφαρμογές δεν πρέπει να περιέχουν 
στοιχεία που είναι άσχετα ή σπανίως απαραίτητα. 

 Χρήση χρωμάτων: Το κείμενο και τα γραφικά πρέπει να είναι 
κατανοήσιμα όταν παρατηρούνται χωρίς χρώμα. Πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση των εικόνων ως χρώμα του φόντου, 
καθώς αυτό εμποδίζει και παρακωλύει την αναγνωσιμότητα. 
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o Λειτουργικότητα πολυμεσικών στοιχείων 

 Απόδοση ελέγχου στο χρήστη: Ο χρήστης πρέπει πάντα να 
έχει τον έλεγχο για όλα τα εκτελέσιμα αρχεία: Έναρξη, 
Παύση, Ακύρωση, Επανεκκίνηση, Προς τα εμπρός και 
Ένταση. 

 Χρήση animations: Η χρήση πολλών animation καθιστά τη 
χρονική διάρκεια καταβίβασης μιας σελίδας μεγάλη. 

 Μέγεθος αντικειμένων μέσων: Το μέγεθος των αντικειμένων 
μέσων δεν πρέπει να επιβαρύνει την καταβίβαση του 
Ιστότοπου. Οι εντολές για το κατέβασμα των αντικειμένων 
μέσων θα έπρεπε να περιλαμβάνουν το μέγεθος του αρχείου, 
τον τύπο του μέσου και μια περιγραφή του περιεχομένου του 
θέματος. 

o Πλοήγηση του διαδικτυακού κόμβου 
 Ένδειξη συνδέσμου: Η σημασιολογία των συνδέσμων πρέπει 
να είναι σαφής και ξεκάθαρη στο χρήστη. 

 Αξιοπιστία συνδέσμου: Οι σύνδεσμοι που παρέχονται από μια 
διαδικτυακή εφαρμογή πρέπει να οδηγούν μόνο σε σχετικό 
υλικό (π.χ. όχι σε «μη προσπελάσιμες» ή απαρχαιωμένες 
σελίδες). 

 Κάλυψη συνδέσμου: Αυτό το κριτήριο αναφέρεται στο ποσό 
των διαθέσιμων συνδέσμων για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας της πρόσβασης. Η αποδοτικότητα της 
πρόσβασης είναι στενά σχετιζόμενη με το οργανωτικό σχήμα 
που υιοθετείται για το περιεχόμενο το οποίο εκφράζεται από 
το σύνδεσμο. 

 Αξιοπιστία Backtracking: Οι διαδικτυακοί κόμβοι πρέπει να 
παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα επιστροφής σε έναν 
προηγούμενο κόμβο ή σελίδα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να 
γίνεται χρησιμοποιώντας το κουμπί οπισθοδρόμησης 
(«Πίσω») του φυλλομετρητή.  

 Ένδειξη γενικού πλαισίου: Ο διαδικτυακός κόμβος πρέπει να 
παρέχει πληροφόρηση στο χρήστη σχετικά με την τρέχουσα 
θέση του στον κόμβο. 

 Αξιοπιστία ελέγχου μέσων: Η αξιοπιστία ελέγχου μέσων είναι 
η πιθανότητα, για το χρήστη, να ελέγχει την κατάσταση ή τη 
συμπεριφορά των αντικειμένων μέσων πολλαπλών 
καταστάσεων όπως εικόνες (που μπορούν να μεγεθυνθούν ή 
να σμικρυνθούν), βίντεο ή ήχος (που μπορούν να 
εκτελεστούν, να ανασταλούν κ.λπ.). 

 Ένδειξη ελέγχου μέσων: Οποτεδήποτε προσφέρονται 
ενέργειες ελέγχου μέσων στο χρήστη, αυτές πρέπει να είναι 
εμφανείς, ενώ η σημασιολογία και τα αποτελέσματά τους 
πρέπει να είναι σαφώς ορισμένα.  

o Αναζήτηση 
 Κατανοησιμότητα της γλώσσας ορισμού ερωτήσεων: Θα 
πρέπει να είναι εμφανή στους χρήστες τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να προσδιορίσουν για τα αντικείμενα που 
αναζητούν καθώς, επίσης, και ο τρόπος ορισμού αυτών. 
Διαφορετικοί τύποι αναζήτησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι 
για διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και προτιμήσεων. 

 Κατανοησιμότητα των αποτελεσμάτων αναζήτησης: Τα 
αντικείμενα που ανακτώνται ως το αποτέλεσμα μιας 
αναζήτησης πρέπει να είναι σαφή στο χρήστη και να 
συνοδεύονται από τις διευθύνσεις των ανακτημένων σελίδων 
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και σύντομες περιγραφές που προσδιορίζουν τη σημασία 
τους. 

 Πλοηγησιμότητα των αποτελεσμάτων αναζήτησης: Θα πρέπει 
να είναι εύκολη η πλοήγηση στο σύνολο των ανακτημένων 
αντικειμένων. Μια αναζήτηση πρέπει να υποστηρίζει τη 
δυνατότητα επιστροφής στο τελευταίο από τα αποτελέσματα 
αναζήτησης κάθε στιγμή και επίσης την άμεση πλοήγηση στο 
σύνολο των ανακτημένων αντικειμένων, προς τα εμπρός και 
προς τα πίσω, όπως σε μια οργανωμένη περιήγηση. 

 
Για την αξιολόγηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνοπτικά φύλλα 
αξιολόγησης, όπως αυτά που παρατίθενται στο τέλος του κειμένου. 
 
 
 
2.2. Αποτελέσματα αξιολόγησης Ιστοσελίδας με θέμα «Kαρδιακός 
καθετηριασμός-Στεφανιογραφία» 
 
Η ιστοσελίδα αποτελείται από επτά διαφορετικές σελίδες. 
Στον Πίνακα III.4-1 αξιολογείται η συγκεκριμένη ιστοσελίδα της οποίας τα 
περιεχόμενα φαίνονται στην Εικόνα III.4-1: 
 
 

 
 
Εικόνα III.4-1: Η ιστοσελίδα του inCardiology με το θέμα του καθετηριασμού 
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Ιστοσελίδα « In cardiology» με θέμα «Καθετηριασμός καρδιάς» 

Συγγραφέας  Eλάχιστες πληροφορίες δίνονται 
σχετικά με τους συγγραφείς 

Επικαιρότητα Δίνεται πληροφορία σχετικά με 
την τελευταία ενημέρωση της 
Ιστοσελίδας. Οι σύνδεσμοι 
παραμένουν ενημερωμένοι. 

Πληρότητα/Αφθονία Η ιστοσελίδα μπορεί να 
χαρακτηρισθεί πλήρης γιατί 
παρέχει ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών στο συγκεκριμένο 
θέμα .Παρέχει εγκυκλοπαιδικό 
υλικό και ολοκληρωμένα 
μαθήματα, animations applets, 
που βοηθούν στην κατανόηση 
του θέματος και ασκήσεις καθώς 
και παραπομπές σε άρθρα 
εφημερίδων και περιοδικών με 
συναφές 
περιεχόμενο. 

Κατανοησιμότητα Η κατανοησιμότητα των 
κειμένων αναφορικά με την 
πολυπλοκότητα της γλώσσας 
κρίνεται επαρκής. 

Μεστότητα Τα κείμενα κρίνονται περιεκτικά 
και επαρκή 

Περιεχόμενο 

Χρήση δυναμικών μέσων Δεν χρησιμοποιούνται δυναμικά 
μέσα. Γίνεται περιορισμένη 
χρήση Applets και πινάκων με 
οδηγίες. 

Πολυγλωσσία Δεν υπάρχει πολυγλωσσία. Η 
ιστοσελίδα είναι φτιαγμένη 
αυστηρά στην ελληνική γλώσσα. 

Ακρίβεια  Τα κείμενα είναι σωστά από 
άποψη γραμματικής, 
ορθογραφίας και σύνταξης. 

Υπευθυνότητα Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
αναφορές σχετικά με τον 
υπεύθυνο σύνταξης του 
περιεχομένου, παρά μόνο σε 
λίγα κείμενα. Υπάρχουν 
παραπομπές (περισσότερα) σε 
επισυναπτόμενα αρχεία. 

 

Μοναδικότητα Η ιστοσελίδα δεν χαρακτηρίζεται 
από το στοιχείο της 
μοναδικότητας 
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Ιστοσελίδα « In cardiology» με θέμα «Καθετηριασμός καρδιάς» 

Λειτουργικότητα 
εφαρμογής 

Η λειτουργικότητα του layout της 
συγκεκριμένης ιστοσελίδας 
κρίνεται ικανοποιητική. Στο 
αριστερό μέρος κάθε σελίδας 
βρίσκονται τα περιεχόμενα τα 
οποία ξεχωρίζουν από την 
υπόλοιπη σελίδα, και 
περιγράφονται αναλυτικά. Δεν 
υπάρχουν εκπλήξεις σε καμία 
σελίδα ως προς την οργάνωση 
του χώρου.  

Λειτουργικότητα γραφικών Η λειτουργικότητα των γραφικών 
κρίνεται πολύ καλή. Οι ασκήσεις 
δεν περιέχουν στοιχεία που είναι 
άσχετα ή σπανίως απαραίτητα. 
Το κείμενο και τα γραφικά είναι 
κατανοήσιμα και παρατηρούνται 
με χρώματα. Αποφεύγεται η 
χρήση των εικόνων ως χρώμα 
του φόντου, καθώς αυτό 
εμποδίζει και παρακωλύει την 
αναγνωσιμότητα. 
 

Λειτουργικότητα 
πολυμεσικών στοιχείων 

Δεν υπάρχουν πολυμεσικά 
στοιχεία. 

Πλοήγηση διαδικτυακού 
κόμβου 

Οι σύνδεσμοι είναι αξιόπιστοι 
γιατί οδηγούν σε σχετικό υλικό 
όπως ακριβώς περιγράφονται 
από τον τίτλο τους. Υπάρχει 
Αξιοπιστία Backtracking δηλαδή 
οι διαδικτυακοί κόμβοι παρέχουν 
στους χρήστες τη δυνατότητα 
επιστροφής στον προηγούμενο 
κόμβο ή σελίδα. 

Τεχνικά 

Αναζήτηση Δεν υπάρχει δυνατότητα 
αναζήτησης στην συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα. 

Πίνακα III.4-1: Στοιχεία αξιολόγησης της ιστοσελίδας InCardiology 
 

 
 

 

Δραστηριότητα III.4-3 

Ο εισηγητής αναθέτει σε κάθε ομάδα ένα θέμα σχετικό με 
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών. Η ομάδα 
αναζητεί συναφές υλικό στο διαδίκτυο και αναπτύσσει φύλλο 
αξιολόγησης που βασίζεται σ΄ αυτό.  
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2.1 Παράδειγμα φύλλου αξιολόγησης ιστοσελίδας1  

 

 

 
Δραστηριότητα III.4-4 
Οι ομάδες παρουσιάζουν τα φύλλα αξιολόγησης που σχεδίασαν. 
Γίνεται σχολιασμός και αξιολογείται το εάν ικανοποιήθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι.  

2.2 Παράδειγμα αξιολόγησης ιστοσελίδας με θέμα «Kαρδιακός 
καθετηριασμός-Στεφανιογραφία» 

Συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης ιστοσελίδας με θέμα «In cardiology.gr». 

                                                 
1 M. D. Roblyer, Integrating Educational Technology into Teaching, 2006, Pearson 
Education, Inc., New Jersey 
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Φύλλο αξιολόγησης Ιστοσελίδας με θέμα «In cardiology.gr» 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
Όλες οι πληροφορίες είναι ορθές. Δίνεται η ημέρα 
τελευταίας ενημέρωσης της ιστοσελίδας. 

•   

Οι πληροφορίες είναι ολοκληρωμένες χωρίς να 
είναι υπερβολικές ή περιττές 

•   

Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες καλά με σωστή 
περιγραφή και συνοδεία εικόνων 

•   

Οι πληροφορίες είναι ενδιαφέροντες, ενημερωτικές 
και αξίζουν τον κόπο… 

•   

Όλα τα κείμενα έχουν σωστή δομή, γραμματική, 
ορθογραφία και σύνταξη  

•   

Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο του κειμένου και οι λέξεις που 
χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλες για τους 
συγκεκριμένους χρήστες 

•   

 Ο συγγραφέας του κειμένου δεν είναι 
αναγνωρίσιμος φαίνεται όμως καταρτισμένος  

 •   

Η ιστοσελίδα δίνει τρόπους επικοινωνίας με τους 
συγγραφείς όπως για παράδειγμα E-mail 

•   

Η ιστοσελίδα έχει μία ακολουθία, ένα 
συγκεκριμένο παρουσιαστικό σε όλες τις σελίδες 
της. 

•   

Η συνεισφορά των γραφικών , των Animation, 
των Video και των ήχων που περιέχει η ιστοσελίδα 
είναι σημαντική ως προς το παρουσιαστικό της. 

 •  

Οι σελίδες έχουν μόνο 1 ή 2 Fonts  •  

Κάθε σελίδα χρησιμοποιεί ικανοποιητικό αριθμό 
χρωμάτων, ειδικά για τα κείμενα αλλά και εικόνες 

•   

Ο τύπος Colors/style και η αντίθεση text-to-
background έχουν ρυθμιστεί για αναγνωσιμότητα 

•   

Κάθε σελίδα έχει περιοριστεί σε 2-3 screens.H 
σημαντικότερη πληροφορία εμφανίζεται στην 
πάνω οθόνη 

•   

Οπτικός και 
Ακουστικός 
σχεδιασμός 

Οι σελίδες είναι απλές και είναι ελκυστικά 
φτιαγμένες έτσι ώστε ο χρήστης να επιθυμεί να τις 
διαβάσει 

•   

Οι σελίδες φορτώνουν γρήγορα •   

Οι σελίδες έχουν ευέλικτο σχήμα περιήγησης για 
γρήγορη και εύκολη περιήγηση 

•   

Η πρώτη σελίδα δείχνει καθαρά πως είναι 
οργανωμένη η ιστοσελίδα και πώς να περιηγηθεί 
κανείς σε αυτή 

•   

Οι σύνδεσμοι κειμένου όπως και οι γραφικοί 
σύνδεσμοι είναι εύκολο να εντοπιστούν. Τα 
γραφικά είναι εύκολα εντοπίσιμα 

•   

Οι εικόνες έχουν επιλεχθεί σωστά έτσι ώστε να 
αντιπροσωπεύουν το θέμα που περιγράφουν 

 •  

Navigation 

Κάθε σελίδα έχει σύνδεσμο «Πίσω» με την αρχική 
σελίδα 

•   
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Δραστηριότητα III.4-5 
Οι ομάδες παρουσιάζουν τα φύλλα εργασίας που σχεδίασαν. 
Γίνεται σχολιασμός και αξιολογείται το εάν ικανοποιήθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι.  

Παράδειγμα αξιολόγησης Ιστοσελίδας 

 

Από το Φύλλο αξιολόγησης Ιστοσελίδας με θέμα «Καθετηριασμός-
στεφανιογραφία» και από τον Πίνακα της Εικόνας 3 προκύπτει ο παρακάτω 
πίνακας: 

Τέλεια 
Ιστοσελίδα 

 
Πολύ καλή 
Ιστοσελίδα 

 
Επαρκής 
Ιστοσελίδα 

 
Απορριπτέα 
Ιστοσελίδα 

 

Ακολουθήσιμοι 
Σύνδεσμοι 

Ν 
Ακολουθήσιμοι 
Σύνδεσμοι 

 
Σχεδόν Ακολουθήσιμοι 

Σύνδεσμοι 
 

Μη Ακολουθήσιμοι 
Σύνδεσμοι 

Οπτικά αρεστό  Οπτικά αρεστό Ν 
Οπτικά 

διασκεδαστικό 
 

Οπτικά 
συγχέον 

Τέλεια οργάνωση 
της πληροφορίας 

Ν 
Το μεγαλύτερο μέρος 
περιέχει ευανάγνωστο 

κείμενο 
 

Ενίοτε μη 
ευανάγνωστο κείμενο 

 
Μη ευανάγνωστο 

κείμενο 

Όλες οι λέξεις 
είναι σωστά 

ορθογραφημένες 
Ν 

Λίγα 
ορθογραφικά/γραμ-

ματικά λάθη 
 

Πολλά 
ορθογραφικά/γραμμα-

τικά λάθη 
 

Πολλά 
ορθογραφικά/γραμμα-

τικά λάθη 
Το φόντο 

αναδεικνύει τα 
διακριτικά 

 
Το φόντο αναδεικνύει 

τα διακριτικά 
Ν 

Το φόντο δεν 
αναδεικνύει τα 
διακριτικά 

 
Το φόντο δεν 
αναδεικνύει τα 
διακριτικά 

Οι σύνδεσμοι και 
τα διάφορα 
πλήκτρα 

λειτουργούν 

 
Οι σύνδεσμοι και τα 
διάφορα πλήκτρα 
λειτουργούν 

Ν 
Δεν λειτουργούν όλοι 
οι σύνδεσμοι και τα 
διάφορα πλήκτρα 

 
Δεν λειτουργούν οι 
σύνδεσμοι και τα 
διάφορα πλήκτρα 

Τα special effects 
εμπλουτίζουν την 

ιστοσελίδα 
 

Τα special effects 
συνήθως 

εμπλουτίζουν την 
ιστοσελίδα 

 

Τα special effects 
συνήθως 

εμπλουτίζουν την 
ιστοσελίδα 

Ν 
Τα special effects 
δυσφημούν την 
ιστοσελίδα 
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Θεματική Ενότητα ΙV 

 
Αξιοποίηση λογισμικού στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 35 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 22 (από 35) 

 



 
 

 

 
 Μάθημα IV.1. – Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού  
 Μάθημα IV.2. – Αξιολόγηση λογισμικού (καταλληλότητα για 
εκπαιδευτική χρήση) 

 Μάθημα IV.3. – Αξιοποίηση λογισμικού γενικής χρήσης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία – Χρήση λογιστικών φύλλων 
(excel) 

 Μάθημα IV.4. – Σχεδιασμός σύνθετων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και διδακτικού υλικού  

 Μάθημα IV.5. – Σχεδιασμός σεμιναριακού προγράμματος 
επιμόρφωσης 



 
 

 

 
 
 
 
 

Μάθημα ΙV.1. 
Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού 



 
 

Μάθημα ΙV.1. 
 

 
 
 

Μάθημα IV.1. Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός  

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους εκπαιδευόμενους ένα 
πλαίσιο για την κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 
αναγνωρίζουν βασικούς άξονες για την κατηγοριοποίηση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Θα είναι, επίσης σε θέση να κατατάσσουν 
ένα δεδομένο λογισμικό σε μια κατηγορία. 

  

Έννοιες – Κλειδιά 

 

 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού 

 
1. Εισαγωγή 
 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό διευκολύνει και υποστηρίζει τη μάθηση με χρήση 
υπολογιστή. Παρέχει στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να αποκτήσει νέες γνώσεις 
και μαθησιακές εμπειρίες μέσα από τους ήχους, τις εικόνες και τις προσομοιώσεις 
κινήσεων που περιέχουν τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού. Με το λογισμικό για 
εκπαίδευση μπορούν να τεθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και να 
επιτευχθούν μέσα από την επανάληψη σχετικών θεμάτων και την ενεργή 
συμμετοχή του μαθητή. 

 
Για να είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό αξιόλογο από παιδαγωγική και διδακτική 
άποψη, πρέπει να ενσωματώνει διάφορες διδακτικές τεχνικές, να επιτρέπει 
αλληλεπίδραση του μαθητή, να είναι κατά το δυνατόν διαθεματικό και με 
δυνατότητα προσαρμογής και εξερεύνησης από τον εκπαιδευόμενο. Φυσικά η 
ύπαρξη ενός μόνο πακέτου λογισμικού με όλες τις ζητούμενες δυνατότητες είναι 
αρκετά δύσκολη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατηγορίες λογισμικού που 
επιτυγχάνουν διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους και έχουν διαφορετικές 
διδακτικές στρατηγικές. 

Το πλήθος των προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που είναι διαθέσιμα είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο. Τα λογισμικά αυτά έχουν κατασκευαστεί ώστε να καλύπτουν μια 
μεγάλη ποικιλία από διδακτικές ανάγκες και εκπαιδευτικές καταστάσεις καθώς και 
να υποστηρίζουν διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η 
αποτελεσματική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία απαιτεί 
την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, ανάλογα με τις διδακτικές απαιτήσεις του 
εκάστοτε μαθήματος ή προγράμματος σπουδών. Η γνώση των κατηγοριών του 
εκπαιδευτικού λογισμικού επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για τη 
διδασκαλία. Επίσης, βοηθά στην κατανόηση του τρόπου χρήσης και των 
δυνατοτήτων του σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού. Λόγω της πλήθους και της 
ποικιλίας του λογισμικού, αλλά και της πολυπλοκότητας της ίδιας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, η κατηγοριοποίηση του εκπεδευτικού λογισμικού δεν 
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Μάθημα ΙV.1. 
 

 
 
 

είναι μονοδιάσταστη, αλλά ανάγεται σε περισσότερους από έναν άξονες: κατηγορία 
χρήσης, επικοινωνιακό πλαίσιο, έκταση χρήσης. 

 
 

2. Ενδεικτική Δραστηριότητα Κατηγοριοποίησης 
Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
 

 

Δραστηριότητα IV.1-1 
Οι εκπαιδευόμενοι (με την καθοδήγηση του εισηγητή) κατατάσσουν 
το εκπαιδευτικό υλικό με βάση: 

 Την κατηγορία χρήσης  
 Το επικοινωνιακό πλαίσιο χρήσης 
 Την έκταση χρήσης  

 

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αξόνων με βάση τους οποίους 
κατηγοριοποιείται το εκπαιδευτικό λογισμικό, και των κατηγοριών που 
περιλαμβάνονται σε κάθε άξονα. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό λογισμικό 
κατηγοριοποιείται με βάση τα παρακάτω. 

 

2.1 Την Κατηγορία Χρήσης 
 

Εκπαιδευτικό λογισμικό ασκήσεων κλειστού τύπου (σωστό/λάθος, 
πολλαπλής επιλογής) 

 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ασκήσεων κλειστού τύπου παρουσιάζει μια 
λίστα με ερωτήσεις κλειστού τύπου στον εκπαιδευόμενο. Οι ερωτήσεις 
αυτές είναι συνήθως σωστό/λάθος ή πολλαπλής επιλογής, αλλά 
μπορεί να είναι και ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχησης ή 
επιλογής κάποιας εικόνας. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει κάποια από τις προτεινόμενες απαντήσεις ή να συμπληρώσει 
κάποιο αριθμητικό ή λεκτικό στοιχείο που λείπει.  

 
Ο βασικός σκοπός αυτού του τύπου λογισμικού είναι η επανάληψη της διδαχθείσας 
ύλης και η αρχική αξιολόγηση των γνώσεων που αποκόμισε ο εκπαιδευόμενος. Οι 
ερωτήσεις περιλαμβάνουν συνήθως ακριβείς φράσεις της θεωρίας ή μικρές 
ασκήσεις, όπου η λύση δίνεται ως μια από τις επιλογές. 
Η δημιουργία ασκήσεων κλειστού τύπου υποστηρίζεται από πληθώρα εργαλείων 
και τεχνολογιών. Για παράδειγμα φόρμες με ερωτήσεις σωστό/λάθος ή πολλαπλής 
επιλογής μπορούν να δημιουργηθούν σε κάποια γλώσσα οπτικού 
προγραμματισμού, για παράδειγμα Visual Basic, ή με κάποιο εργαλείο συγγραφής 
πολυμέσων, για παράδειγμα ToolBook. Τα εργαλεία συγγραφής πολυμέσων 
προσφέρουν πιο θελκτική διεπαφή χρήστη (interface) και παρέχουν αυξημένες 
δυνατότητες χρήσης πολυμεσικών στοιχείων. Ερωτήσεις σωστό/λάθος και 
πολλαπλής επιλογής μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν και σε ιστοσελίδες με 
χρήση Javascipt ή με χρήση φορμών και προγραμμάτων CGI ή με χρήση 
τεχνολογιών ASP και JSP.  
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ασκήσεων κλειστού τύπου είναι εύκολο στη χρήση του 
και οι παραγόμενες ακολουθίες ασκήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αρχική αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων με εύκολο και γρήγορο τρόπο, 
παρέχοντας άμεσο υπολογισμό και παρουσίαση του αποτελέσματος προς τον 
εκπαιδευόμενο. Ωστόσο μειονεκτούν από τεχνική και παιδαγωγική άποψη. Η σειρά 
των ερωτήσεων είναι δεδομένη και πολλές φορές είναι εύκολη η αντιγραφή ή 
συνεργασία των εκπαιδευόμενων. Για παράδειγμα στην περίπτωση δημιουργίας 
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ερωτήσεων σε ιστοσελίδες HTML με χρήση JavaScript οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 
να δουν τη σωστή απάντηση χρησιμοποιώντας την επιλογή που δείχνει την 
προέλευση του HTML εγγράφου ή χρησιμοποιώντας την επιλογή «Πίσω» του 
φυλλομετρητή σελίδων να επαναλάβουν την ίδια άσκηση.  

 
Από παιδαγωγική άποψη μειονεκτούν, διότι δε λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των εκπαιδευόμενων, παρουσιάζουν σε όλους την ίδια ακολουθία ερωτήσεων, δεν 
υπάρχει δυνατότητα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης των μαθησιακών δυσκολιών 
και έτσι δεν παρέχουν πολλή σημαντική και άμεση βοήθεια στον καθηγητή. 

 
Εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης (drill and practice) 
 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης, το οποίο αναφέρεται και ως λογισμικό 
εκγύμνασης, περιέχει ερωτήσεις πάνω σε κάποιο τμήμα θεωρίας, ώστε να γίνει 
κατανόηση κάποιων εννοιών. Μπορεί, επίσης, να περιέχει και ένα εισαγωγικό 
τμήμα θεωρίας για κάποιο διδακτικό αντικείμενο (π.χ. Μελέτη λογαρίθμων στα 
μαθηματικά). Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με τυχαία σειρά, μπορεί να είναι 
παραμετροποιήσιμες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να 
εμπεδώσει το αντίστοιχο τμήμα θεωρίας. Περισσότερα για την κατηγορία αυτή 
παρουσιάζονται στο μάθημα II.2 (Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση). 

 
 

Εκπαιδευτικό λογισμικό αυτό-διδασκαλίας (tutorial) 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αυτό-διδασκαλίας βασίζεται στη λογική ότι ένα σύστημα 
λογισμικού μπορεί να προσομοιώσει το δάσκαλο. Το λογισμικό αυτού του τύπου 
παρουσιάζει συγκεκριμένες ενότητες από διδακτικά αντικείμενα και στη συνέχεια 
θέτει ερωτήσεις στον εκπαιδευόμενο πάνω σε αυτήν την ενότητα. 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό αυτο-διδασκαλίας διαφέρει από το εκπαιδευτικό 
λογισμικό εξάσκησης στο γεγονός ότι εδώ ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει νέες έννοιες 
και οι ερωτήσεις θέτονται για την αποτίμηση της διαδικασίας μάθησης, ενώ στην 
περίπτωση του λογισμικού εξάσκησης δίνεται βαρύτητα στις ασκήσεις για να 
εμπεδωθεί καλύτερα η θεωρία. Περισσότερα για την κατηγορία αυτή 
παρουσιάζονται στο μάθημα II.2 (Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση). 

 
 

Εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης (simulations) 
 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης παρουσιάζει ένα τεχνητό περιβάλλον 
στην οθόνη του υπολογιστή που επιτρέπει να εκτελούνται πειράματα τα οποία είναι 
δύσκολο να εκτελεστούν στο εργαστήριο. Για παράδειγμα, με σκοπό τη διενέργεια 
ενός εικονικού πειράματος, μπορεί να γίνει προσομοίωση μιας χημικής αντίδρασης 
ή προσομοίωση της κίνησης κάποιου αντικειμένου ή της σύγκρουσης δύο 
αντικειμένων. Περισσότερα για την κατηγορία αυτή παρουσιάζονται στο μάθημα 
II.2 (Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση). 
 
 
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (instructional games) 
 
Τα εκπαιδευτικά παιγνίδια είναι μια κατηγορία εκπαιδευτικού λογισμικού μέσω των 
οποίων διδάσκεται ένα γνωστικό αντικείμενο καθώς ο χρήστης του λογισμικού 
αλληλεπιδρά με το λογισμικό παίζοντας. Τα παιγνίδια, όπως και οι προσομοιώσεις 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως, εισάγουν τους χρήστες τους σε έναν ‘εικονικό’ 
κόσμο με προκαθορισμένους νόμους και αναθέτουν σε αυτούς συγκεκριμένους 
ρόλους. Η κύρια διαφορά μεταξύ παιγνιδιών και προσομοιώσεων έγκειται στο 
γεγονός ότι στα πρώτα ο σκοπός του χρήστη είναι η νίκη μέσα από την 
ικανοποίηση συγκεκριμένων κανόνων σε ένα προκαθορισμένο περιβάλλον. 
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Αντίθετα, οι προσομοιώσεις είναι ανοιχτοί κόσμοι οι οποίοι δομούνται από τον ίδιο 
το χρήστη. Περισσότερα για την κατηγορία αυτή παρουσιάζονται στο μάθημα II.2 
(Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση). 
 
 
Εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης 
 
Με το εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης μπορεί να γίνουν αναπαραστάσεις 
συστημάτων ή διαδικασιών του πραγματικού κόσμου. Η μοντελοποίηση 
συστημάτων μοιάζει με την περίπτωση της προσομοίωσης. Η μοντελοποίηση 
αναπαριστά κάποιο μέρος της πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί στον 
υπολογιστή από τον εκπαιδευόμενο, ενώ στην περίπτωση της προσομοίωσης 
γίνεται εφαρμογή του μοντέλου με τη χρήση υπολογιστή και το επίπεδο ελέγχου 
από τον εκπαιδευόμενο περιορίζεται στην παραμετροποίηση. 

 
Η μοντελοποίηση γίνεται για να μάθει ο εκπαιδευόμενος κάποια θέματα σε πολύ 
μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής αεροναυπηγικής μπορεί να 
μοντελοποιήσει την αεροδυναμική των φτερών ενός αεροπλάνου. Στην 
μοντελοποίηση ο εκπαιδευόμενος ορίζει ένα μαθηματικό μοντέλο, όπως μια 
συνάρτηση ή έναν μαθηματικό τύπο, και κατόπιν απαιτεί το μοντέλο του να 
απεικονιστεί γραφικά ή να ερμηνευθεί από το σύστημα. Το λογισμικό 
μοντελοποίησης δεν γνωρίζει το θέμα στο οποίο αναφέρεται το μοντέλο, απλά 
γνωρίζει πώς να το ερμηνεύσει. 

 
Το πιο σημαντικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών συστημάτων μοντελοποίησης είναι 
η διεπαφή χρήστη. Δηλαδή πως θα απεικονιστεί τελικά το μοντέλο του χρήστη 
μετά την αποκωδικοποίησή του. Λογισμικά τα οποία προσπαθούν να είναι 
ανεξάρτητα εκπαιδευτικού αντικειμένου είναι δύσκολα στη χρήση τους. Μια λύση 
που απλουστεύει τόσο την ανάπτυξη του λογισμικού όσο και τη χρήση των 
έτοιμων προτύπων, π.χ. εξισώσεων, μέσω των οποίων μπορεί να περιγραφεί το 
μοντέλο. 

 

 
Εικόνα IV.1-1. Μοντέλο δημιουργημένο στο Modellus 2.5 

 
Χαρακτηριστικό πρόγραμμα μοντελοποίησης είναι το Modellus στο οποίο μπορούν 
να αναπτυχθούν μοντέλα για την περιγραφή αντικειμένων ή φαινομένων του 
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φυσικού κόσμου. Η δημιουργία των μοντέλων μπορεί να γίνει με μια σειρά από 
μαθηματικές συναρτήσεις (Εικόνα IV.1-1). Το Modellus υποστηρίζει τις θεωρίες της 
διερευνητικής μάθησης και του εποικοδομητισμού (constructivism). Άλλο 
παράδειγμα λογισμικού είναι το Geometer’s Sketchpad (Εικόνα IV.1-2). 

 

 
Εικόνα IV.1-2. Μοντέλο πλανητών με το λογισμικό Geometer’s Sketchpad 

  
Εκπαιδευτικό λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) 
 
Σύγχρωνες παιδαγωγικές προσεγγίσεις έχουν τονίσει τη σημασία της επίλυσης 
προβλημάτων στη μάθηση, και ιδιαίτερα τη συνεργατική επίλυση, η οποία 
θεωρείται ευεργετική για τη νοητική ανάπτυξη των μικρών, κυρίως, παιδιών. 
Λογισμικά αυτού του τύπου υποστηρίζουν την επίλυση προβλημάτων σε ατομικό η 
συνεργατικό επίπεδο. Περισσότερα για την κατηγορία αυτή παρουσιάζονται στο 
μάθημα II.2 (Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση). 

 
Εκπαιδευτικό λογισμικό καθοδηγούμενης μάθησης με ανακάλυψη (guided 
discovery learning) 

 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
μάθηση με ανακάλυψη. Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής δεν είναι απλός 
αποδέκτης πληροφοριών. Μπορεί να οδηγηθεί στην ανακάλυψη αυτού που 
παλαιότερα του προσφερόταν ως έτοιμη γνώση. Η μάθηση προέρχεται από την 
έρευνα στο λογισμικό καθώς και σε εξωτερικές πηγές που αναφέρονται στο 
λογισμικό. Ο βασικός σκοπός εκπαιδευτικού λογισμικού μάθησης με ανακάλυψη, 
είναι η παρουσίαση μιας σειράς γεγονότων και ερωτημάτων για να μπορέσει ο 
μαθητής να διαμορφώσει δική του άποψη. Η ακολουθία ενεργειών επαφίεται στην 
κρίση του μαθητή. Δηλαδή τα γεγονότα που θα επισκεφθεί και οι δραστηριότητες 
στις οποίες θα εμπλακεί είναι δική του επιλογή. Για παράδειγμα στο εκπαιδευτικό 
λογισμικό «Ανακαλύπτω τη Γη» (Εικόνα IV.1-3) ο μαθητής μπορεί να στραφεί στη 
μελέτη των θειούχων ορυκτών και να καθορίσει τη χρονολογική περίοδο που θέλει 
να μελετήσει. Κατόπιν μπορεί να μελετήσει τα αποτελέσματα των ενεργειών του σε 
κάποια άλλη μεταγενέστερη περίοδο και έτσι να αντιληφθεί τη σημασία των 
επιλογών του. 
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Εικόνα IV.1-3. Εκπαιδευτικό λογισμικό για ανακάλυψη πληροφοριών σχετικών με γεωλογία 

 
Η τεχνική που ακολουθούν τα λογισμικά αυτού του τύπου προέρχεται από μια 
παιδαγωγική τεχνική που ονομάζεται συγκλίνουσα σκέψη. Ο εκπαιδευτικός επινοεί 
μια σειρά δηλώσεων ή ερωτήσεων που καθοδηγούν τον αρχάριο, βήμα προς βήμα, 
να κάνει μια σειρά ανακαλύψεων που οδηγούν σε έναν ενιαίο προκαθορισμένο 
στόχο. Το λογισμικό αυτού του τύπου πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια 
κάποιου μαθήματος σε συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός 
δίνει τα αρχικά ερεθίσματα στους μαθητές και τους θέτει ερωτήματα. Οι μαθητές 
χρησιμοποιώντας τις αρχικές πληροφορίες επιλέγουν την κατάλληλη ακολουθία 
διδακτικού υλικού και οδηγούνται στο ζητούμενο αποτέλεσμα.  

 
Κάποια από τα πακέτα εκπαιδευτικών εφαρμογών της υπο εξέτασης κατηγορίας 
επιτρέπουν τον καθορισμό στόχων από τον καθηγητή και οδηγούν το μαθητή μέσα 
από προτάσεις και ερωτήματα που του θέτουν (Εικόνα IV.1-4). 

 

 
Εικόνα IV.1-4. Εκπαιδευτικό λογισμικό για εκμάθηση της ιστορίας μέσα από διαφορετικά 

από ακολουθίες γεγονότων 
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Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά λογισμικά μάθησης (integrated learning 
systems) 

 
Τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά λογισμικά συνδυάζουν τις προηγούμενες τεχνικές 
και μεθοδολογίες για την επίτευξη διαφόρων μαθησιακών στόχων. Μπορούν να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού και του μαθητικού 
πληθυσμού διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Περισσότερα γι’ αυτήν την 
κατηγορία παρουσιάζονται στο μάθημα II.2 (Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση). 

 
2.2 Το επικοινωνιακό πλαίσιο χρήσης.  

 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ανάλογα με τους τρόπους επικοινωνίας με τους 
εκπαιδευόμενους και τον τρόπο αξιοποίησής του στα πλαίσια διδακτικών και 
μαθησιακών διαδικασιών διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

• Λογισμικό επίδειξης 
• Συνεργατική χρήση 
• Ατομική χρήση 
• Ομαδική χρήση 

 

Λογισμικό επίδειξης 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό επίδειξης (demonstration) στοχεύει στο να αναλύσει 
στους εκπαιδευόμενους μια έννοια ή να τους επιδείξει τον τρόπο χρήσης ενός 
συστήματος. Το εκπαιδευτικό λογισμικό επίδειξης προσομοιώνει τα κλασικά βιβλία 
ή τις εγκυκλοπαίδειες. Τα ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων και οι ηλεκτρονικές 
εγκυκλοπαίδειες παρέχουν μόνο γνώσεις σχετικά με κάποιο θέμα, χωρίς να 
προσπαθούν να προσαρμόσουν το περιεχόμενό τους με βάση τις μαθησιακές 
ανάγκες και διδακτικές προτιμήσεις των εκπαιδευομένων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα λογισμικού επίδειξης αποτελούν οι οδηγοί εκμάθησης λογισμικού 
που συνοδεύουν τα πακέτα λογισμικού ή το σύστημα βοήθειας που παρέχουν τα 
εργαλεία λογισμικού. 
Οι εφαρμογές πολυμέσων για επίδειξη των δυνατοτήτων ενός συστήματος, 
λογισμικού ή άλλου τύπου, περιέχουν γενικές περιγραφές των δυνατοτήτων του 
προϊόντος, αναλυτικές οδηγίες χρήσης των υποσυστημάτων του και πολλές φορές 
και ενδεικτικούς τρόπους χρήσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του. Οι 
πληροφορίες μπορεί να παρουσιάζονται με τη μορφή υπερκειμένου ή αρχείων PDF 
ή ακολουθιών βίντεο ή με συνδυασμό όλων αυτών των τύπων πληροφοριών. 
Πολλές φορές το λογισμικό επίδειξης παραπέμπει το χρήστη σε διαδικτυακούς 
τόπους όπου μπορεί να αντλήσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό ή περιπτώσεις 
αξιοποίησης του συστήματος. Στους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεται ο 
χρήστης μπορεί επιπλέον να συμμετάσχει και σε ομάδες συζητήσεων και να 
υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με προβλήματα ή απορίες που ανέκυψαν κατά τη 
διαδικασία χρήσης του λογισμικού. 

 
Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες (Εικόνα IV.1-5) έχουν ίδιο στόχο με τις κλασικές 
εγκυκλοπαίδειες: να παρουσιάσουν πληροφορίες στον αναγνώστη για διάφορα 
θέματα. Στις κλασικές εγκυκλοπαίδειες τα θέματα είναι ταξινομημένα μόνο 
αλφαβητικά και ο αναγνώστης πρέπει να περιδιαβεί σειριακά τα παρουσιαζόμενα 
θέματα μέχρι να εντοπίσει το θέμα που τον ενδιαφέρει.  

 

Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες παρέχουν αυξημένες δυνατότητες τόσο στην 
οργάνωση όσο και στην παρουσίαση της πληροφορίας. Οι πληροφορίες μπορεί να 
είναι οργανωμένες αλφαβητικά ή θεματικά ή ακόμη και με βάση γεωπολιτικούς ή 
άλλους παράγοντες, που πολλές φορές μπορεί να καθοριστούν και από τον 
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χρήστη. Οι πληροφορίες που παρουσιάζουν οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες έχουν 
πολυμεσικό χαρακτήρα. Περιέχουν δηλαδή εκτός από κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο 
και animations. Έτσι γίνεται παρουσίαση διαφόρων πτυχών ενός θέματος και ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί όλες τις διαστάσεις των 
παρουσιαζόμενων εννοιών. Επίσης, η χρήση συνδέσμων δίνει τη δυνατότητα 
επίσκεψης και μελέτης σχετικών εννοιών είτε στην ίδια την ψηφιακή 
εγκυκλοπαίδεια είτε σε εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες. 

 

 

 

Εικόνα IV.1-5. Παραδείγματα ψηφιακών εγκυκλοπαιδειών 

 

Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες ανανεώνονται συχνά και ουσιαστικά είναι δυναμικές, 
περιέχουν πολλές δυνατότητες αναζήτησης και υπάρχουν σε πολλαπλές εκδόσεις 
για παιδιά, για ενήλικες, για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά. 

 

Γενικά τα συστήματα επίδειξης είναι πολύ χρήσιμα από εκπαιδευτικής άποψης διότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτο-διδασκαλία ή συμπληρωματικά στη 
διδακτική διαδικασία για εμβάθυνση και κατανόηση των λεπτομερειών των 
θεμάτων που παρουσιάστηκαν. Μέσα από τα παραδείγματα χρήσης, που περιέχουν 
και τις υπόλοιπες δυνατότητές τους, παρέχουν στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα 
να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να εξοικειωθεί με το διδακτικό αντικείμενο. 
Βέβαια ο εισηγητής δεν μπορεί να μετάσχει και να επέμβει σε αυτόν τον τύπο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενδεχομένως να βοηθήσει τον μαθητή. 

 

Συστήματα Συνεργατικής Μάθησης 
 

Πληθώρα συστημάτων που ενισχύουν την επικοινωνία και συνεργασία μέσω 
υπολογιστών αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κι αυτό γιατί σημαντικοί 
παράγοντες της μάθησης είναι ο διάλογος μεταξύ εκπαιδευόμενων και 
εκπαιδευτών, η συνεργασία των εκπαιδευόμενων για την πραγματοποίηση 
μαθησιακών δραστηριοτήτων και η παροχή ευκαιριών για ενεργητική συμμετοχή 
των εκπαιδευόμενων σε αντίθεση με την παθητική παρακολούθηση διαλέξεων και 
τη μοναχική πραγματοποίηση εργασιών. Η συμβολή των συστημάτων 
συνεργατικής μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ των εκπαιδευόμενων που αναλαμβάνουν ρόλους σε ομάδες, με τη 
συνεπακόλουθη ανάπτυξη των αισθημάτων αλληλοεκτίμησης, εμπιστοσύνης και 
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αποτελεσματικότερης διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος μέσα από συζήτηση 
και συνεργασία.  

 

Τα συστήματα συνεργατικής μάθησης μπορούν να ταξινομηθούν στις 
ακόλουθες κατηγορίες, όπως σχηματικά φαίνεται στο Σχήμα IV-1.1: 

• στα ασύγχρονα κειμενικά συστήματα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(Εικόνα IV.1-6), οι λίστες συζήτησης, τα συστήματα ασύγχρονων 
συνδιασκέψων παγκοσμίου ιστού (web discussion fora), οι ηλεκτρονικοί 
πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards – Εικόνα IV.1-7), κ.λπ. 

 

 
Εικόνα IV.1-6. Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook express 

 

 

 

Εικόνα IV.1-7. Παράδειγμα προγράμματος bulletin board 
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• στα σύγχρονα κειμενικά συστήματα, όπως αυτά που χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία IRC του διαδικτύου (chat – Εικόνα IV.1-8), ή περισσότερο 
πολύπλοκα συστήματα σαν τα MUD και ΜΟΟ (Εικόνα IV.1-9). 

 
 

Εικόνα IV.1-8. Οθόνη από το IRC  

 

 

Εικόνα IV.1-9. Οθόνη από απλή εφαρμογή MOO (Multiuser Object-Oriented environment) 

 

 

• στα σύγχρονα συνεργατικά συστήματα πολυμέσων (Εικόνα IV.1-10), 
όπως τα συστήματα βιντεο-διάσκεψης ή συστήματα σύγχρονης 
συνεργασίας που προσφέρουν υπηρεσίες σαν το διαμοιραζόμενο 
ασπροπίνακα.  
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Εικόνα IV.1-10. Εκπαιδευτικό λογισμικό Synergo για σύγχρονη συνεργατική μάθηση 

 
• στα ασύγχρονα συνεργατικά συστήματα πολυμέσων 

 

Συστήματα
Συνεργατικής μάθησης 

Ασύγχρονα
κειμενικά 

Σύγχρονα 
κειμενικά 

Σύγχρονα 
με πολυμέσα 

Ασύγχρονα
με πολύμεσα

Συνεργασία –
Επικοινωνία

Μέσο

 
Διάσταση 
Χρόνου 

ΑσύγχρονηΣύγχρονη Κείμενο Πολυμέσα 
(ήχος, εικόνα, βίντεο) 

 
Σχήμα IV-1.1. Ταξινόμηση συστημάτων συνεργατικής μάθησης 
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Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού συνεργατικής μάθησης 

 
Το συνεργατικό εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένη 
πληθυσμιακή ομάδα διδασκομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού που ακολουθεί την κονστρουβιστική αντίληψη είναι:  

• Περιλαμβάνει καθορισμένους γνωστικούς τομείς. 
• Παρέχει αυθεντικές δραστηριότητες, ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης 

προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο. 
• Ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή στη μαθησιακή 

διαδικασία. 
• Λαμβάνει υπόψη του το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η μάθηση 

συντελείται και το ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση ευνοεί τις γνωστικές 
κατασκευές. 

• Είναι ανοικτό, με την έννοια το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας να μην 
είναι προκαθορισμένο, αλλά να ακολουθεί την πορεία αναζήτησης και τις 
επιλογές του εκπαιδευόμενου. 

• Δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτή να επικοινωνεί με τους 
εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να μπορεί να παίζει το ρόλο του διευκολυντή 
(που του θέτει ο Piaget), να καθοδηγεί και να παρεμβαίνει στη «ζώνη 
εγγύτατης προσέγγισης» (του Vygotsky). 

• Διαλέγεται με τον εκπαιδευόμενο και να τον ενθαρρύνει (όπως είναι η 
άποψη του Bruner). 

• Δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν μεταξύ 
τους εσωτερικά στο εκπαιδευτικό κέντρο (εσωτερικό δίκτυο), αλλά και 
εξωτερικά με άλλα κέντρα, ώστε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα μάθησης 
μέσα από την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον και την 
συνεργασία (άρα να είναι δικτυακό). 

• Υποστηρίζει την αναζήτηση του εκπαιδευόμενου, με την παροχή των 
καταλλήλων πληροφοριών που διευκρινίζουν και συμπληρώνουν τα 
πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει. 

• Είναι διαθεματικό, ώστε να δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να 
σχηματίσει πολλαπλές αναπαραστάσεις για μια συγκεκριμένη έννοια και 
τη χρήση της σε διαφορετικό πλαίσιο. 

• Παρέχει τη δυνατότητα αναπαράστασης των εννοιών, με τη χρήση 
πολυμέσων και ειδικών εργαλείων . 

• Παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής από τον εκπαιδευόμενο προσωπικής 
εργασίας, στην οποία να συντίθενται πολυμεσικό υλικό και κείμενο, ώστε 
να είναι δυνατόν να αποτιμηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα. 

• Η συλλογή του κατάλληλου υλικού, η ταξινόμηση, η ερμηνεία, η 
αξιολόγηση των γεγονότων και τέλος η σύνθεση είναι το επιστέγασμα 
μιας πορείας που δημιουργεί κίνητρα για την αναζήτηση νέων εμπειριών, 
που θα χρησιμεύσουν ως πρώτο στάδιο μιας νέας πορείας μάθησης. 

• Παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο της αυτοαξιολόγησης. Αυτή 
μπορεί να γίνεται με δυο τρόπους: Με ενεργητική συμμετοχή του 
εκπαιδευόμενου (απαντώντας σε ερωτήσεις, αναζητώντας τις απαντήσεις) 
και παθητικά (ακούγοντας και κρίνοντας τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων). Έτσι η ανατροφοδότηση της γνώσης ενθαρρύνει τους 
εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρόσκτησης της νέας 
γνώσης και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους. 

 

Ατομική χρήση 

 

Ο συνηθέστερος τρόπος αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι η ατομική 
χρήση, ιδιαίτερα στα συστήματα αυτο-διδασκαλίας και εξάσκησης. Λογισμικό για 
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ατομική χρήση έχει αναπτυχθεί από εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και 
από ανεξάρτητους προγραμματιστές ή φοιτητές στα πλαίσια εργασιών τους. Το 
λογισμικό αυτό διατίθεται πολλές φορές δωρεάν στο διαδίκτυο και μπορεί να 
αναζητηθεί μέσα από γενικής χρήσης ή ειδικής χρήσης μηχανές αναζήτησης. 
Επίσης στο διαδίκτυο υπάρχουν και αποθήκες με μαθησιακό υλικό (π.χ. μαθήματα, 
σχέδια μαθημάτων, ενότητες, σημειώσεις, ασκήσεις) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια ατομικής επιμόρφωσης.  
Πιο συγκεκριμένα εκπαιδευτικό υλικό ή λογισμικό για ατομική χρήση μπορεί να 
αναζητηθεί στο διαδίκτυο με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 

Μηχανές αναζήτησης 
Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές ανάκτησης 
πληροφορίας (information retrieval) χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές 
ανάλυσης κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η παρουσίαση στο χρήστη 
μιας λίστας δικτυακών τόπων ταξινομημένης με βάση τη σημασιολογική συνάφεια 
σε σχέση με τις λέξεις κλειδιά ή φράσεις που αυτός εισάγει κατά την εκτέλεση ενός 
ερωτήματος αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα για 
εκλεπτυσμένα ερωτήματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να 
προκαθοριστεί ο δικτυακός τόπος (domain name) στον οποίο θα περιοριστεί η 
αναζήτηση, ο τύπος αρχείου, η γλώσσα, κ.λπ. Γνωστές μηχανές αναζήτησης είναι 
οι Google, Lycos, κ.λπ.  

 

Θεματικοί Κατάλογοι 

Αντίθετα από τις μηχανές αναζήτησης, οι θεματικοί κατάλογοι (web directories) 
υποστηρίζουν την εύρεση πληροφοριών μέσω καταλλήλων σχημάτων ταξινόμησης 
στα οποία κατηγοριοποιούνται οι διαδικτυακοί τόποι. Αυτά τα σχήματα ταξινόμησης 
ορίζονται από τους δημιουργούς του θεματικού καταλόγου. Οι γνωστότεροι 
θεματικοί κατάλογοι είναι το Yahoo! (http://www.yahoo.com/) και το Open 
Directory Project (ODP) (http://dmoz.org/). Ιδιαίτερα ο ODP αποτελεί τον 
εκτενέστερο κατάλογο, ο οποίος βασίζεται στη συνεισφορά συντακτών σε 
εθελοντική βάση. Διαθέτει, επίσης, αυτόματο πρόγραμμα για την περιοδική 
ενημέρωση των συνδέσμων που περιέχει, αν και αυτό δε λειτουργεί συχνά 
ικανοποιητικά στην πράξη. Στην Εικόνα IV.1-11 δίνεται ως παράδειγμα η σελίδα 
του ODP με τμήμα των καταχωρήσεων του καταλόγου σχετικά με Java applets 
σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων Βιολογίας (η οποία περιέχει αρκετές ενότητες 
μαθημάτων του τομέα Υγείας Πρόνοιας, όπως Ανοσολογία, Ανατομία -Φυσιολογία, 
Νευρολογία κ.ά.) 

Εικόνα IV.1- 11. Καταχωρήσεις με applets Θεμάτων Βιολογίας στο ODP 
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Αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων  

Οι αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων (Learning Object Repositories) ή 
μαθησιακές αποθήκες είναι συστήματα που περιέχουν αποθηκευμένο μαθησιακό 
υλικό, καθώς και κατάλληλες περιγραφές του μαθησιακού υλικού ώστε να είναι 
δυνατή η αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού από τους χρήστες των συστημάτων 
αυτών μέσω εξειδικευμένων ερωτήσεων (Εικόνα IV-1 12). Με αυτήν την έννοια 
αποτελούν «ψηφιακές βιβλιοθήκες» μαθησιακών αντικειμένων. Ο όρος ‘μαθησιακό 
αντικείμενο’ σημαίνει κάθε οντότητα είτε ψηφιακή είτε όχι, η οποία είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιηθεί για τη μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι 
περιγραφές των μαθησιακών αντικειμένων ονομάζονται μαθησιακά μετα-δεδομένα. 
Έτσι, για κάθε μαθησιακό αντικείμενο, για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ένα 
Java applet με ένα διαδραστικό πρόγραμμα εξομοίωσης, ή μια εφαρμογή όπως το 
Interactive Physics, παρέχεται ένα σύνολο από χαρακτηριστικά που την 
περιγράφουν. 

 

Σημαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες μαθησιακών πόρων είναι το Educational 
Resources Information Center (ERIC) του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ 
(http://www.eric.ed.gov/), η Ariadne (http://www.ariadne-eu.org/) το EduSource 
(http://www.edusource.ca/) και το Multimedia Educational Resource for Learning 
and Online Teaching (MERLOT). 

 

Μεσίτες εκπαιδευτικού λογισμικού – Εκπαιδευτικές πύλες 

Οι μεσίτες εκπαιδευτικού υλικού (learning resource brokers, e-learning brokers) 
αποτελούν συστήματα που επιτρέπουν την αναζήτηση σε ετερογενείς και 
διάσπαρτες πηγές μαθησιακού υλικού μέσα από ένα ενιαίο σύστημα που είναι 
διαθέσιμο στους χρήστες του ως μια εκπαιδευτική πύλη (portal). Τέτοιες πηγές 
είναι, για παράδειγμα, οι μαθησιακές αποθήκες που παρουσιάστηκαν 
προηγουμένως. Μια πύλη παρέχει στους χρήστες της δυνατότητες αναζήτησης, 
επικοινωνίας, καθώς και ενημέρωσης, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, για γεγονότα που ανήκουν στο πεδίο ενδιαφέροντος του χρήστη. 
Έτσι, ένας χρήστης της πύλης που έχει δηλώσει ενδιαφέρον για υλικό σχετικό με 
τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αν υπάρξει μια νέα σχετική καταχώριση στο σύστημα. Οι μεσίτες 
λειτουργούν ως ενδιάμεσοι ανάμεσα στους χρήστες που αναζητούν μεμονωμένους 
μαθησιακούς πόρους, ή ακόμη και ολοκληρωμένα προγράμματα διδασκαλίας από 
απόσταση μέσω του Διαδικτύου, και στα συστήματα που παρέχουν τους πόρους 
αυτούς και αυτές τις υπηρεσίες. Σημαντικές εκπαιδευτικές πύλες αποτελούν οι 
http://www.educanext.org/ (Εικόνα IV.1-13) και http://www.eduref.org/. Η 
τελευταία παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς περιέχει πληροφορίες για σχέδια 
μαθημάτων. 
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Εικόνα IV-1 12. Φόρμα αναζήτησης ιατρικών θεμάτων στο MERLOT 

 
 

 

Εικόνα IV.1-13. Η πύλη Educanext 

 

Γενικά, λογισμικό για ατομική χρήση, είτε για την αυτοεπιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε νέα επιστημονικά πεδία είτε για χρήση από τους μαθητές για 
εμπέδωση κάποιων εννοιών, υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μπορεί να 
αναζητηθεί με έναν από τους πιο πάνω τρόπους. Η δωρεάν διάθεση μέσω 
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διαδικτύου είναι σημαντική και μπορεί να υποβοηθήσει ουσιαστικά και με μηδενικό 
κόστος την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το λογισμικό που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο παρουσιάζει από την άλλη πλευρά 
μια σειρά από μειονεκτήματα: Σε πολλές περιπτώσεις είναι αμφισβητήσιμης 
ποιότητας, καθώς δεν έχει κριθεί ή πιστοποιηθεί από κάποια αρχή, είναι 
ξενόγλωσσο, παρέχει ανεπαρκή τεκμηρίωση και δεν είναι προσαρμοσμένο στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί που καλούνται 
να το αξιοποιήσουν πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύψουν το κατάλληλο 
λογισμικό, να το αξιολογήσουν ως προς την παιδαγωγική του αξία και την 
καταλληλότητά του και στη συνέχεια να το ενσωματώσουν στη διδασκαλία, 
θεωρητική ή πειραματική. 

Ομαδική χρήση 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ομαδικής χρήσης (CSCW - Computer Supported 
Collaborative Work) χρησιμοποιείται στα πλαίσια μαθημάτων στην τάξη ή ομάδων 
μαθητών που έχουν ένα κοινό στόχο. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με τα συστήματα 
συνεργατικής μάθησης (CSCL - Computer Supported Collaborative Learning), 
αλλά ο στόχος είναι η υποστήριξη της ομαδικής εργασίας και όχι η υποστήριξη της 
μάθησης. 

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα ομαδικής χρήσης ορίζεται ως ένα δικτυακό σύστημα 
βασισμένο σε υπολογιστές που υποστηρίζει την ομαδική εργασία και παρέχει μια 
κοινή διεπαφή χρήστη για να μπορούν οι εμπλεκόμενοι να συνεργάζονται. 
Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι τα BSCW, Teamware, GHT, VCR Feature, 
Habanero κ.α. Για παράδειγμα στην Εικόνα IV.1-14 και την Εικόνα IV.1-15 οι 
εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται στα πλαίσια δημιουργίας ιστοσελίδων και 
προγραμμάτων υπολογιστή.  

Στα πλαίσια των συστημάτων ομαδικής χρήσης υποστηρίζεται, ως δευτερεύων 
στόχος, και η συνεργατική μάθηση. Μέσα από την αλληλεπίδραση με το σύστημα 
και την ανταλλαγή απόψεων από τους χρήστες, επιτυγχάνεται μια άτυπη διάχυση 
γνώσης μεταξύ τους. Στα συνεργατικά συστήματα μάθησης ο βασικός σκοπός είναι 
η μάθηση και συνεπώς η αξιολόγηση της επιτυχίας τους βασίζεται στις νέες 
γνώσεις που αποκόμισαν οι συνεργαζόμενοι μαθητές. Αντίθετα στα συστήματα 
ομαδικής χρήσης η επιτυχία μετράται με βάση το παραγόμενο αποτέλεσμα, π.χ. 
την τελική ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε. 

Εικόνα IV.1-14. Εκπαιδευτικό Λογισμικό GHT ομαδικής χρήσης 
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Εικόνα IV.1-15. Εκπαιδευτικό Λογισμικό VCR Feature ομαδικής χρήσης 

 

Οι τεχνικές και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και στις δύο κατηγορίες 
συστημάτων είναι παρόμοιες, με την περίπτωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
ομαδικής χρήσης να έχουν περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις και περιορισμούς. 
Αυτό συμβαίνει διότι το παραγόμενο αποτέλεσμα πρέπει να είναι κάποιο προϊόν σε 
ηλεκτρονική μορφή και αυτό είναι σαφώς δυσκολότερο τεχνικά από ότι στη 
συνεργασία για την εκμάθηση μιας έννοιας. Από παιδαγωγικής απόψεως τα 
συστήματα συνεργατικής μάθησης είναι πιο πολύπλοκα, διότι πρέπει να 
αξιολογηθούν με βάση πολύπλοκους και πολυεπίπεδους παιδαγωγικούς στόχους. 

 

2.3 Την έκταση χρήσης  
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ταξινομείται και ανάλογα με την έκταση της χρήσης του 
στις παρακάτω κατηγορίες: 

Κάλυψη μίας έννοιας. Λογισμικό για την εκμάθηση σύνθετων ή δύσκολων 
εννοιών. 

Κάλυψη ενότητας. Τα προγράμματα αυτο-διδασκαλίας συχνά εμπίπτουν σε 
αυτήν την κατηγορία. 

Επίλυση προβλημάτων. Εξειδικευμένα προγράμματα για την επίλυση 
προβλημάτων σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα. 

 

 

Δραστηριότητα IV.1-2 
Παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης λογισμικού και 
προσδιορίζεται η κατηγορία στην οποία ανήκουν 

 

Ο εισηγητής παρουσιάζει συγκεκριμένα λογισμικά και ζητείται από τους 
εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα 
λογισμικά αυτά. Σημειώνεται ότι ένα λογισμικό είναι δυνατόν να ανήκει 
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ταυτόχρονα σε μια από τις κατηγορίες για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες 
κατηγοριοποίησης. Για παράδειγμα, ένα λογισμικό που ανήκει στην κατηγορία 
χρήσης πρόγραμμα εκμάθησης (tutorial) προορίζεται για ατομική χρήση 
(κατηγορία επικοινωνιακό πλαίσιο χρήσης) για την κάλυψη μιας ενότητας 
(κατηγορία έκταση χρήσης). 

Δρεπανοκυτταρική αναιμία 
Το λογισμικό που φαίνεται στην Εικόνα IV.1-16 είναι ελεύθερης χρήσης, βρίσκεται 
στην διεύθυνση http://www.ygyh.org/sickle/whatisit.htm και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του μαθήματος Αιματολογία-Αιμοδοσία του 2ου 
κύκλου σπουδών της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 
κεφάλαιο 1.4, στο μάθημα Νοσολογία του 2ου Κύκλου όλων των ειδικοτήτων του 
τομέα Υγείας Πρόνοιας, κεφ. 1.8 και στο μάθημα Παιδιατρική του 2ου Κύκλου της 
ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής, κεφ.11. 

 

 

 

Λευκά Αιμοσφαίρια 
Το λογισμικό που φαίνεται στην Εικόνα IV.1-17 είναι demo έκδοση ενός CD-ROM, 
βρίσκεται στην διεύθυνση: 

 http://e-learning.studmed.unibe.ch/hemosurf_demo/Demo_E/WBC/watch_fr.htm 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του μαθήματος Αιματολογία-
Αιμοδοσία του 1ου κύκλου σπουδών της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και 
Βιολογικών Εργαστηρίων, κεφάλαιο 5 και του μαθήματος Ανατομία-Φυσιολογία 
στην Α’ Τάξη του τομέα Υγείας Πρόνοιας, κεφάλαιο 2ο . Στα δεξιά της οθόνης 
εμφανίζονται 2 εικόνες από μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος, όπως τις 
βλέπουμε στο μικροσκόπιο στο εργαστήριο και αριστερά υπάρχει ένας πίνακας 
επιλογής για το αν τα κύτταρα που παρουσιάζονται ανήκουν στη μια ή στην άλλη 
κατηγορία λευκών. 

 

 

Εικόνα IV.1- 16: Η εισαγωγή στη Δρεπανοκυτταρική αναιμία 
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Πώς λειτουργεί ένα όργανο 
Στο λογισμικό Fundamentals of Nursing μπορεί να βρει κανείς animation applets 
και διαδραστικές ασκήσεις σαν αυτές που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο ΙΙΙ.2 , σε 
πολλά κεφάλαια, μετά το 16ο, . Για να δει κανείς σε ποιο κεφάλαιο υπάρχει κάποιο 
applet αρκεί να επιλέξει το πλήκτρο “Animations Video” στην εισαγωγική οθόνη 
της εφαρμογής , όπως φαίνεται στην Εικόνα IV.2-22 οπότε εμφανίζονται όσα 
κεφάλαια έχουν παρόμοιες εφαρμογές, με τον ανάλογα χαρακτηρισμό: 
«animation», «3D animation», «video» (Εικόνα IV.2-23). Όλα τα applets είναι 
κυρίως ερμηνευτικά κάποιας λειτουργίας ή προσομείωσης για μια σειρά πράξεων 
νοσηλευτικών. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα IV.2-22: Η δυνατότητα εμφάνισης όλων των 
κεφαλαίων με animations στο Fundamentals of Nursing 

Εικόνα IV.1-17: Η demo έκδοση άτλαντα αιματολογίας 

318



 
 

Μάθημα ΙV.1. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικονικά εργαστήρια 

Στη διεύθυνση http://www.hhmi.org/biointeractive/vlabs/bacterial_id/ υπάρχει το 
εικονικό εργαστήριο που φαίνεται στην Εικόνα IV.1-18. Το software αυτό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του μαθήματος Βιολογία-Βιοχημεία της Α’ 
τάξης 1ου Κύκλου και των εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων 
(Μικροβιολογία, Κλινική Βιοχημεία, Ανοσολογία) της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών 
και Βιολογικών Εργαστηρίων στο 1ο και 2ο Κύκλο σπουδών. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα IV.1-18: Το εικονικό εργαστήριο μοριακής μικροβιολογίας 

Εικόνα IV.2-23: Κατάλογος με animations ,3D animations και 
video σε κεφάλαια του Fundamentals of Nursing 
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Στη σελίδα http://www.hhmi.org/biointeractive/vlabs/cardiology/ του ίδιου site 
υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης στο εικονικό ιατρείο καρδιολογίας που 
παρουσιάζεται στην Εικόνα IV.1-19. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία 
των μαθημάτων Παθολογίας, και Νοσηλευτικής του 1ου Κύκλου σπουδών της 
ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής και στο μάθημα της Νοσολογίας του 2ου Κύκλου 
σπουδών όλων των ειδικοτήτων του τομέα Υγείας Πρόνοιας. Μπορεί να 
λειτουργήσει ως υλικό καθοδηγούμενης μάθησης με ανακάλυψη και ταυτόχρονα 
ελέγχου και αξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «ακούσει» τον ήχο του 
αίματος που περνά από τις βαλβίδες και καλείται να απαντήσει αν ακούει κάποιο 
«φύσημα» και να χαρακτηρίσει την κατάσταση. Αν απαντήσει λάθος, καλείται να 
ξαναδοκιμάσει, ενώ στη διπλανή καρτέλα εμφανίζονται πληροφορίες και σύνδεσμοι 
τους οποίους μπορεί να «επισκεφθεί» για θεωρητική κατάρτιση. Αν διακόψει την 
άσκηση και επανέλθει αργότερα, ερωτάται από το site αν θέλει να συνεχίσει από το 
σημείο που σταμάτησε ή να αρχίσει από την αρχή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εκπαιδευτικό λογισμικό ασκήσεων κλειστού τύπου 
 Στο λογισμικό Fundamentals of Nursing υπάρχει σε κάθε κεφάλαιο η δυνατότητα 
επαναληπτικής άσκησης πάνω σε θέματα του κεφαλαίου. Η άσκηση είναι τύπου 
πολλαπλής επιλογής (Εικόνα IV.1-20).  

 

Εικόνα IV.1-19: Η «καρδιολογική εξέταση» 

320



 
 

Μάθημα ΙV.1. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει ως σωστή τη μια από τις 4 ή 5 προτεινόμενες 
απαντήσεις που αφορούν πρακτικές ενέργειες ή θεωρητικές γνώσεις νοσηλευτικής, 
περνάει στην επόμενη κάρτα. Υπάρχουν 10 συνολικά σε κάθε κεφάλαιο. Υπάρχει η 
δυνατότητα να «αποκαλυφθεί» η περιοχή από την οποία μπορεί να βρει την 
απάντηση, με το πλαίσιο “Hint” .Στο τέλος υπολογίζεται το τελικό σκορ και 
σχολιάζονται τόσο οι σωστές όσο και οι λανθασμένες απαντήσεις (Εικόνα IV.1-21). 
Υπάρχει η δυνατότητα να ξανακάνει ο εκπαιδευόμενος το τεστ , με το πλαίσιο Start 
Over ή να επιστρέψει στο βασικό μενού.  

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα IV.1-20: Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο 
λογισμικό Fundamentals of Nursing 

Εικόνα IV.1-21: Τα σχόλια και το συνολικό σκορ της 
επαναληπτικής άσκησης του Fundamentals of Nursing 
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Εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης (drill and practice)    

Στο λογισμικό Fundamentals of Nursing, σε σύνδεση με την ιστοσελίδα του 
(http://wps.prenhall.com/chet_kozier_fundamantals_7), μέσω του Weblink 
πλήκτρου, μπορεί ο εκπαιδευόμενος να συμπληρώσει και ασκήσεις εκγύμνασης, 
όπου αναπτύσσει πιο ελεύθερα ένα θέμα πάνω στο οποίο ερωτάται, σχετικό πάντα 
με το κεφάλαιο που μελετά. Η εφαρμογή αυτή είναι η Media Link Application , ένα 
παράδειγμα της οποίας παρουσιάζεται στην Εικόνα IV.1-22. Επίσης, υπάρχει η 
δυνατότητα εξάσκησης και αξιολόγησης μέσω της εφαρμογής Case Study. Σε 
αυτήν διατυπώνεται το ιστορικό κάποιου ασθενούς και δίνονται κάποια στοιχεία 
από την κατάστασή του. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να απαντήσει σε μια σειρά 
ερωτήσεων που έχουν σχέση με τις νοσηλευτικές ενέργειες που πρέπει να κάνει ή 
το θεωρητικό υπόστρωμα πάνω στο οποίο βασίζεται η αντιμετώπιση της 
περίπτωσης (Εικόνα IV.1-23) . Όλα αυτά βέβαια, με την προϋπόθεση ότι ο 
εκπαιδευόμενος καταλαβαίνει καλά την αγγλική γλώσσα και έχει την ευχέρεια να 
απαντήσει γραπτά σ’ αυτή τη γλώσσα. 

Εικόνα IV.1-22: Η Εφαρμογή Media Link Application στην Weblink δυνατότητα 
του λογισμικού Fundamentals of Nursing 
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Δραστηριότητα IV.1-3 
Ο εισηγητής παρουσιάζει μία σειρά θεμάτων σχετικών με γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί (σε 
ομάδες των 4-5 ατόμων) προτείνουν τρόπους με τους οποίους η 
διδασκαλία των θεμάτων αυτών μπορεί να βοηθηθεί με την χρήση 
των ΤΠΕ. Κάθε ομάδα μελετά 2-3 θέματα. 

Ο εισηγητής προτείνει 2-3 θέματα της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι εκπαιδευτικοί 
αναλύουν το κάθε θέμα, τις ιδιαιτερότητές του, τους διδακτικούς στόχους κάθε 
θέματος και αποφασίζουν για το είδος του εκπαιδευτικού λογισμικού που θα 
χρησιμοποιούσαν στην τάξη ώστε να βοηθηθεί η διδασκαλία με χρήση των ΤΠΕ. 

 

Το λογισμικό Fundamentals of Nursing 

Είναι ένα λογισμικό που αρχικά φαίνεται να αποτελεί εργαλείο για 
εκπαιδευόμενους στην ειδικότητα Νοσηλευτικής, αλλά περιέχει πολλά applets και 
ασκήσεις διαδραστικές (interactive) που επιτρέπουν την χρησιμοποίησή του για τη 
διδασκαλία μαθημάτων και σε άλλες ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και 
στην Α’ Τάξη. Έτσι, για το επίπεδο (1) – απλή λήψη πληροφορίας - και επίπεδο (2) 
– λογισμικό εξάσκησης- μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές 
«animations», οι διαδραστικές ανατομικές εικόνες «3D animations»,,οι 
διαδραστικές ασκήσεις τύπου Java και οι κλειστού τύπου ασκήσεις με τη μορφή 
επανάληψης ( NCLEX Review). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπωθεί αρχείο 
σε μορφή PDF με τη σειρά νοσηλευτικών πράξεων και σημείων προσοχής σε κάθε 
διδασκόμενη δεξιότητα (Checklist). Παραδείγματα μερικών από αυτές τις 
εφαρμογές έχουν παρουσιαστεί τόσο στο κεφάλαιο ΙΙΙ.2 όσο και παραπάνω στο 
παρόν κεφάλαιο. Οι εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμες με άμεση πρόσβαση στο 

Εικόνα IV.1-23: Η άσκηση Case study στην Weblink δυνατότητα του 
λογισμικού Fundamentals of Nursing 
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λογισμικό (Εικόνα IV.1-24). Επειδή πολλοί από τους ιατρικούς όρους που 
ακούγονται στα αγγλικά μπορεί να μην είναι γνωστοί σε όλους τους 
εκπαιδευόμενους – ακόμη και αν γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα – υπάρχει 
το Γλωσσάρι (Audio Glossary), όπου επεξηγούνται οι όροι και υπάρχει η 
δυνατότητα να ακουστεί ο τρόπος προφοράς τους, οπότε διευκολύνεται ο 
εκπαιδευόμενος. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν υπάρχει η δυνατότητα On Line λειτουργίας , οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις υπόλοιπες δυνατότητες του λογισμικού, από την ιστοσελίδα 
του Fundamentals of Nursing, οπότε μπορούν να συνδεθούν με ιστοτόπους με 
αφθονία πληροφοριών και μέσων (Media Links), να κάνουν ασκήσεις εξάσκησης 
(Media Link Applications), Case Study, Care Plan  και Tools. Το τελευταίο 
παρουσιάζει μια σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων για το σχεδιασμό ασκήσεων ή την  
παρουσίαση με εικόνες από συνδέσμους σχετικών με ορισμένα κεφάλαια (Εικόνα 
IV.1-25). 
 

 

 

4 

1 

2 

3 

5 

Εικόνα IV.1-24: Η οθόνη για κάθε κεφάλαιο με τις δυνατότητες εκπαίδευσης: Τα 
animations (1), 3D animations (2), Exercises (3), Checklist (4) Audio Glossary(5) 

και τα Video (6) 

6 
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Το λογισμικό Pediatric Nursing Skills 
Είναι ένα λογισμικό αποκλειστικά για την εκπαίδευση στο τμήμα Νοσηλευτικής και 
συγκεντρώνει τις περισσότερες νοσηλευτικές πράξεις, για τις οποίες παρουσιάζει 
την προετοιμασία, τα υλικά, την εκτέλεσή τους σε ρεαλιστικό video όπως γίνεται 
σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο (Η.Π.Α.), τις εργασίες μετά την εκτέλεση της 
νοσηλευτικής πράξης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη διαδικασία 
πιστοποίησης της. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει 
μεμονωμένα ( με την από-επιλογή του τετραγωνιδίου Autoplay) ή με τη χρονική 
διαδοχή που προγραμματίζει το λογισμικό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να 
αποθηκεύσει το σύνολο των ενεργειών μιας δεξιότητας ως ιστοσελίδα και να έχει 
σε χωριστό φάκελο τις εικόνες που εμφανίζονται, οπότε μπορεί να τις 
χρησιμοποιήσει σε άλλες παρουσιάσεις. Παραδείγματα και εικόνες, από τη χρήση 
αυτού του λογισμικού, παρουσιάστηκαν στις διδασκαλίες των μαθημάτων ΙΙ.2 και 
ΙΙ.4. 
«Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος»  
Πλήρες λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανατομία-Φυσιολογία. Επειδή 
έχει και κάποιες εικόνες τύπου ακτινογραφίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το 
μάθημα «Μέθοδοι Απεικόνισης» στη Β’ τάξη της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών, 
Βιολογικών, Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων. Περιέχει κάρτες με 
πληροφορίες, συνεχόμενες εικόνες (χωρίς πραγματική κίνηση) και δυνατότητα 
ευρετηρίου για να μεταφερθεί κανείς σε όποιο όργανο ή σύστημα του ανθρώπινου 
σώματος χρειάζεται να διδαχθεί. 

 

Εικόνα IV.1-25: Η οθόνη για κάθε κεφάλαιο στην On Line σύνδεση με την 
ιστοσελίδα. Αριστερά παρουσιάζονται οι δυνατότητες εκπαίδευσης. Η τελευταία 
είναι η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδα για εκπαιδευτικά εργαλεία (Tools). 
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Άλλες απλές ή σύνθετες εφαρμογές μπορεί να βρει κανείς ελεύθερα στο διαδίκτυο, 
στις παρακάτω διευθύνσεις: 

http://www.sumanacic.com/webcontent/anisamles/ 

http://library.rider.edu/scholarly/rlackie/sci/ 

http://scout.wisc.edu/Reports/NSDL/LifeSci/ 

 

Ο εισηγητής προτείνει 2-3 θέματα της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι εκπαιδευτικοί 
αναλύουν το κάθε θέμα, τις ιδιαιτερότητές του, τους διδακτικούς στόχους κάθε 
θέματος και αποφασίζουν για το είδος του εκπαιδευτικού λογισμικού που θα 
χρησιμοποιούσαν στην τάξη ώστε να βοηθηθεί η διδασκαλία με χρήση των ΤΠΕ. 

 

 

Δραστηριότητα IV.1-4 

Γίνεται παρουσίαση της εργασίας κάθε ομάδας και σχολιασμός των 
τρόπων εισαγωγής των ΤΠΕ σε κάθε θέμα  

 

Σε γενικές γραμμές διακρίνουμε 4 ρόλους για τον υπολογιστή. Στο ρόλο του 
εισηγητή, ο υπολογιστής λειτουργεί ως υποκατάστατο ή συμπληρωματικός 
δάσκαλος. Ως εργαλείο, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσει 
τους στόχους που ορίζονται από το εκπαιδευόμενο. Ο υπολογιστής στο ρόλο του 
εκπαιδευομένου (αντιστροφή των ρόλων) βοηθά τον εκπαιδευόμενο να μάθει 
διδάσκοντας τον υπολογιστή. Τέλος ο υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει απλά το 
μέσο επικοινωνίας. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα διαπιστώσουν ότι διαφορετικές προσεγγίσεις στην επιλογή 
του εκπαιδευτικού λογισμικού υπονοούν ριζικά διαφορετικά πρότυπα μάθησης και 
διδασκαλίας. Θα διαπιστωθεί η παιδαγωγική διαφορά μεταξύ της επίλυσης των 
προβλημάτων και της διατύπωσης τους, μεταξύ της απάντησης στην ερώτηση 
κάποιου άλλου και της παραγωγής της δικής σου ερώτησης.  
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Μάθημα ΙV.2.:  
Αξιολόγηση λογισμικού (καταλληλότητα για εκπαιδευτική 
χρήση) 
 
Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 4 

 
Σκοπός  

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδειχθούν και να αξιολογηθούν 
προβλήματα εκπαιδευτικών λογισμικών (σχετικών με το αντίστοιχο τμήμα, 
για παράδειγμα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και γενικότερα των 
μαθημάτων του τομέα Υγείας Πρόνοιας) σχετικά με την καταλληλότητα 
τους για τη ζητούμενη εκπαιδευτική χρήση. 
 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 
Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να 
διακρίνουν και να αναδεικνύουν τις παραμέτρους αξιολόγησης και να 
αξιολογούν εκπαιδευτικό λογισμικό. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 Αξιολόγηση 
 Εκπαιδευτικό λογισμικό (Ε.Λ.) 
 Μαθησιακές εμπειρίες 
 Αποτελεσματικότητα εμπειρίας 
 Αποδοτικότητα εμπειρίας 
 Αξία εμπειρίας 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Η ένταξη του υπολογιστή, ως μέσου στη διαδικασία μάθησης έχει πλέον 
καθιερωθεί στην εκπαιδευτική πράξη ως μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη 
τόσο στους σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και στους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς. Η ένταξη του υπολογιστή στη διαδικασία μάθησης 
συνδέεται με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Η απαίτηση χρήσης 
εκπαιδευτικού λογισμικού εμπεριέχει την ανάγκη αξιολόγησής του. 

Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία συλλογής δεδομένων και ερμηνείας 
τους, ώστε να διαμορφώσουμε εμπεριστατωμένη κριτική άποψη για τον 
τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο αξιολόγησης, το εκπαιδευτικό 
λογισμικό (Ε.Λ.), ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας.  

Ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, σημαντικό είναι να εξετάσουμε κυρίως 
τις μαθησιακές εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και να οδηγηθούμε σε 
κρίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και αξία της 
εμπειρίας. 

Για την επιτυχία της διαδικασίας ο αξιολογητής πρέπει να γνωρίζει και να 
μπορεί να εφαρμόζει ποικίλες μεθόδους αξιολόγησης καθώς και να είναι 
σε θέση να επιλέξει τις καταλληλότερες για την περίσταση. Στην 
κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να συλλέξει ποικίλα δεδομένα αξιολόγησης 
εφαρμόζοντας αποδοτικά αυτές τις μεθόδους. Τέλος, θα συνθέσει μια 
κριτική εικόνα της όλης μαθησιακής εμπειρίας βασισμένος στα δεδομένα 
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αυτά (έκθεση αξιολόγησης) αφού θα επισημαίνει κρίσιμα σημεία και θα 
προτείνει βελτιώσεις με τεκμήριο την έκθεση αυτή. 

 
Αξιολόγηση λογισμικού (καταλληλότητα για εκπαιδευτική 
χρήση) 
 
Τα σύγχρονα πλαίσια αξιολόγησης καλύπτουν την κοινωνική και πρακτική αποδοχή 
ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, υιοθετώντας την άποψη του Nielsen [1] πως η 
συνολική αποδοχή ενός πληροφοριακού συστήματος, και κατ’ επέκταση ενός Ε.Λ. 
αποτελεί συνδυασμό της κοινωνικής και πρακτικής του αποδοχής. Ο όρος 
κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με την κοινωνική βάση ενός εκπαιδευτικού 
συστήματος, δηλαδή με το μοντέλο εκπαίδευσης μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 
κοινότητας.  

Για παράδειγμα, όταν το μοντέλο είναι δασκαλοκεντρικό, ένα Ε.Λ. το οποίο 
προσφέρει απεριόριστο έλεγχο στο μαθητή συνήθως δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό 
και αντίστροφα. Στην ελληνική πραγματικότητα παρόλο που από το 1981 τα 
αναλυτικά προγράμματα δίνουν προτεραιότητα στο μαθητή, παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας το οποίο προϋποθέτει κάποιον 
που προσφέρει γνωσιολογικά στοιχεία και κάποιον που τα δέχεται.  

Η «από καθ’ έδρας» διδασκαλία είναι η συνηθέστερη μορφή παράδοσης και σε 
αυτό συντέλεσε η χαμηλή υλικοτεχνική υποδομή και η καθυστέρηση εφαρμογής 
της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς ένα Ε.Λ. που 
ασπάζεται τις μαθησιοκεντρικές απόψεις για τη διδασκαλία, δηλαδή το γεγονός ότι 
η μάθηση είναι βασικά ατομική υπόθεση, πιθανώς δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό 
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

Αφού εξεταστεί η κοινωνική αποδοχή ενός Ε.Λ. τότε η αξιολόγηση προχωρά στο 
να εξετάσει την πρακτική αποδοχή. Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς οι οποίοι 
σχετίζονται άμεσα με την πρακτική αποδοχή ενός Ε.Λ. Ο πρώτος αφορά την 
αξιολόγηση της ύλης που παρουσιάζεται μέσω των σύγχρονων Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ο δεύτερος τομέας αφορά την 
παρουσίαση και την οργάνωση της ύλης. Ο τρίτος καλύπτει τις διαδικασίες 
υποστήριξης και ενημέρωσης του λογισμικού και ο τέταρτος και 
σημαντικότερος σχετίζεται με την αξιολόγηση της μάθησης (μαθησιακές 
εμπειρίες) που προκύπτει από τη χρήση και εφαρμογή του λογισμικού στο 
μαθητικό δυναμικό.  

Κάθε ένας από τους τέσσερις τομείς εμπεριέχει έναν αριθμό παραμέτρων-κριτηρίων 
τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε ένα Ε.Λ. να 
χαρακτηριστεί χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς χώρους.  

Φυσικά, πέρα από αυτούς τους τέσσερις βασικούς τομείς σημαντικό ρόλο στην 
επιλογή ενός Ε.Λ. παίζει και το κόστος του, το οποίο όμως δεν είναι ανεξάρτητο 
από αυτούς. Το κόστος θα πρέπει να εξεταστεί συγκριτικά σε περίπτωση που δύο ή 
περισσότερα προϊόντα φαίνεται να έχουν την ίδια εκπαιδευτική αξία. Το παρακάτω 
σχήμα παρουσιάζει ένα διάγραμμα με όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο αξιολόγησης [2]. 
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Σχήμα: Πλάισιο αξιολόγησης Ε.Λ 

Στόχοι Αξιολόγησης 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να στοιχειοθετήσουν απαντήσεις στα παρακάτω 
ερωτήματα: 
 

• Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ουσιαστικά μαθησιακά οφέλη; 
• Το λογισμικό είναι κατάλληλο να εισαχθεί στη διδακτική πράξη; 
• Η ποιότητα του περιεχομένου είναι ικανοποιητική; 
• Αξίζει να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής και το παρόν λογισμικό για το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο; 
• Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές συγκριτικά με τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας των αντίστοιχων διδακτικών ενοτήτων; 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Συνολικά οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν και να εξετάσουν τα παρακάτω 
κριτήρια αξιολόγησης, ταξινομημένα σύμφωνα με το επιλεγμένο πλαίσιο 
αξιολόγησης: 
 

• Κοινωνική αποδοχή 
o Η λειτουργικότητα του συστήματος επιτρέπει στο μαθητή να 

ανακαλύψει τη γνώση σε συνεργασία με άλλους μαθητές και/ή τον 
εκπαιδευτικό;  

o Συνολικά, το σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως κοινωνικά 
αποδεκτό; 

 
• Αξιολόγηση της ύλης  

o Η ύλη είναι έγκυρη και αξιόπιστη;  
o Τυχόν αμφιβολίες για το περιεχόμενο μπορούν να διασταυρωθούν;  
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o Οι συγγραφείς και οι παραγωγοί έχουν υψηλό κύρος;  
o Είναι ισορροπημένη η παρουσίαση της πληροφορίας;  
o Οι απόψεις και οι εικόνες εμπεριέχουν προκαταλήψεις;  
o Υπάρχει ισορροπημένη αντιπροσώπευση πολιτισμικών, εθνικών και 

φυλετικών ομάδων; 
o Υπάρχει ορθή χρήση γραμματικής και συντακτικού; 
o Το περιεχόμενο περιέχει πρωτότυπη γνώση;  
o Οι έννοιες και το λεξιλόγιο είναι σχετικές με τις ικανότητες των 

εκπαιδευόμενων;  
o Η πληροφορία ανταποκρίνεται στην ηλικιακή ομάδα και στη 

διδασκόμενη ύλη; 
o Είναι σαφής ο καθορισμός των σκοπών και των στόχων της 

προβαλλόμενης γνώσης; 
o Είναι πλήρης η πληροφορία και όχι αποσπασματική; 
o Υπάρχει λογική διαδοχή των παρουσιαζόμενων θεμάτων με τρόπο 

βοηθητικό προς το μαθητή;  
o Περιέχεται ποικιλία δραστηριοτήτων με ευχέρεια επιλογής του 

επιπέδου πολυπλοκότητας;  
o Είναι ικανοποιητικό το βάθος της πληροφορίας και ικανοποιητική 

κάλυψη του παρουσιαζόμενου θέματος; 
 

• Παρουσίαση και οργάνωση της ύλης  
o Ο σχεδιασμός του Ε.Λ. βασίζεται σε καταξιωμένες μαθησιακές και 

διδακτικές θεωρίες και σχετίζεται άμεσα με το σχεδιασμό των 
αναλυτικών προγραμμάτων (Α.Π.); 

o Είναι δυνατή η εφαρμογή του Ε.Λ. σε διάφορα θέματα των Α.Π.; 
o Είναι δυνατή η εφαρμογή του Ε.Λ. σε συσχετιζόμενα με τα Α.Π. 

θέματα; 
o Το Ε.Λ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μαθητή αυτόνομα, χωρίς 

τη βοήθεια άλλων διδακτικών μέσων (π.χ. βιβλίο); 
o Η οργάνωση της ύλης είναι σαφής και κατανοητή; 
o Η δομή του συστήματος επιτρέπει στο μαθητή να κινηθεί ελεύθερα;  
o Η δομή του συστήματος επιτρέπει την ανασκόπηση και την 

επανάληψη ενοτήτων;  
o Ο έλεγχος της μάθησης ανταποκρίνεται στην ηλικία και στο 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών;  
o Η ποσότητα ελέγχου που κατέχει ο μαθητής είναι ανάλογη της 

ανατροφοδότησης από το σύστημα;  
o Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές, τις διαφορετικές 

ικανότητες και την προϋπάρχουσα γνώση ή εμπειρία των μαθητών;  
o Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά στυλ μάθησης;  
o Το Ε.Λ. περιέχει ασκήσεις κατανόησης;  
o Το Ε.Λ. περιέχει ασκήσεις που αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα 

και ευνοεί τη μάθηση στην πράξη;  
o Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα αλλαγής των βασικών ρυθμίσεων;  
o Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του βαθμού δυσκολίας 

και του χρονικού περιορισμού, όσον αφορά στη ροή του 
συστήματος; 

o Το Ε.Λ. ευνοεί τη συνεργατική μάθηση, περιέχει ασκήσεις που 
μπορούν να γίνουν ομαδικά και ενθαρρύνει τη συζήτηση και το 
συναγωνισμό;  

o Η αλληλεπίδραση είναι σύμφωνη με τη φυσική και διανοητική 
ωριμότητα της μαθησιακής ομάδας; 

o Το σύστημα προσφέρει δυνατότητες για αλληλεπίδραση τουλάχιστον 
κάθε 3-4 οθόνες; 

o Η ύλη παρουσιάζεται σε μικρά κομμάτια στα οποία εμπεριέχονται 
ερωτήσεις, κριτικές σκέψεις και περίληψη; 
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o Περιέχει πολλές ερωτήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα οι οποίες 
όμως δεν διακόπτουν τη διδακτική ροή; 

o Το Ε.Λ. ζητά από τους μαθητές να εφαρμόσουν ότι έμαθαν αντί να 
το απομνημονεύουν;  

o Χρησιμοποιεί ρητορικές ερωτήσεις κατά τη διαδικασία της μάθησης, 
ώστε να βάλει τους μαθητές να σκεφτούν αυτό που μαθαίνουν; 

o Ο σχεδιασμός του Ε.Λ. δεν ακολουθεί σειριακή δομή, αλλά επιτρέπει 
στο μαθητή να ανακαλύπτει μέσω ενεργής διερεύνησης του; 

o Το σύστημα διαθέτει πλήκτρο δεσμό:  
 Βοήθειας για διαδικαστικές πληροφορίες 
 Απάντησης για τυχόν ερωτήσεις 
 Γλωσσάρι για τον ορισμό εννοιών 
 Στόχων, για να μπορεί ο μαθητής να κάνει ανασκόπηση των 
στόχων του μαθήματος 

 Χάρτη περιεχομένων, για να μπορεί ο χρήστης να δει τις 
επιλογές του 

 Σύντομης επισκόπησης ή εισαγωγής μιας ενότητας 
 Μενού για να βγει από μια ενότητα και να ξαναγυρίσει στο 
βασικό μενού 

 Εξόδου, για να βγει από το πρόγραμμα 
 Περίληψης για να δει την περίληψη ή τα συμπεράσματα ενός 
μαθήματος 

 Ανασκόπησης για την ανασκόπηση τμημάτων μιας ενότητας 
 Σχολίων, για την καταγραφή των σχολίων των μαθητών 
 Παραδειγμάτων πάνω σε διδασκόμενες ενότητες 
 Μετάβασης, στην προηγούμενη ή επόμενη οθόνη της ίδιας 
ενότητας 

 Επόμενης ενότητας, για πρόσβαση στην επόμενη ενότητα 
μιας συνέχειας  

o Το σύστημα διαθέτει ανατροφοδότηση για την επαλήθευση σωστών 
απαντήσεων; 

o Η ανατροφοδότηση είναι άμεση;  
o Σε περίπτωση λανθασμένων απαντήσεων δίνονται πληροφορίες στο 

μαθητή για τη διόρθωση τους ή υποδείξεις ώστε να ξανασκεφτεί την 
απάντηση; 

o Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης της ανατροφοδότησης; 
o Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα βαθμολόγησης του ελέγχου 

επίδοσης; 
o Το σύστημα διαθέτει τρόπο μέτρησης του χρόνου που 

καταναλώνεται ανά άσκηση; 
 

• Σχεδιασμός οθόνης  
o Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με καθαρό και σαφή τρόπο; 
o Η παρουσίαση της πληροφορίας μπορεί να αιχμαλωτίσει την 

προσοχή του μαθητή και να διεγείρει την ανάκληση;  
o Ο σχεδιασμός επιφορτίζει τη μνήμη του μαθητή ; 
o Η χρήση του χώρου γίνεται με βάση τις αρχές σχεδιασμού οθόνης;  
o Γίνεται χρήση κατάλληλων γραμματοσειρών (στυλ, χρώμα και 

μέγεθος) και η χρήση του κειμένου ακολουθεί τους κανόνες 
αναγνωσιμότητας;  

o Ο αριθμός των χρωμάτων σε κάθε οθόνη ξεπερνά τα έξι;  
o Υπάρχει συνέπεια στη λειτουργική χρήση του χρώματος;  
o Η ποιότητα του κειμένου, των εικόνων, των γραφικών και του 

βίντεο είναι καλή;  
o Η χρήση των εικόνων και των γραφικών συμπληρώνει 

αποτελεσματικά το κείμενο;  
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o Ο βαθμός αντίθεσης μεταξύ των γραφικών/εικόνων και του φόντου 
είναι αυξημένος;  

o Οι κινούμενες εικόνες και το βίντεο επαυξάνουν την παρουσίαση της 
πληροφορίας; 

o Ο ήχος έχει καλή ποιότητα και επαυξάνει την παρουσίαση της 
πληροφορίας; 

o Η ενοποίηση των μέσων παρουσίασης της πληροφορίας είναι 
συντονισμένη;  

 
• Διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης  

o Η παρουσιαζόμενη πληροφορία έχει διάρκεια στο χρόνο ; 
o Το περιεχόμενο μπορεί να ανανεωθεί με νέα γνώση που θα 

προκύψει σε εύλογο χρονικό διάστημα ; 
o Υπάρχει τεχνική κάλυψη από την εταιρεία παραγωγής και 

προώθησης του Ε.Λ. ; 
o Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές πλατφόρμες 

; 
o Υπάρχει περιγραφή των απαιτήσεων υλικού και λειτουργικού 

συστήματος και οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση του 
λογισμικού; 

o Υπάρχει περίληψη των περιεχομένων της εφαρμογής για τον 
καθηγητή ; 

o Υπάρχουν προτάσεις για τη χρήση στην τάξη, πλάνα μαθημάτων και 
συσχετιζόμενες δραστηριότητες ; 

o Οι διαδικασίες ενημέρωσης, αλλαγής και προσθήκης περιεχομένου 
είναι σχετικά εύκολες ; 

o Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ; 
o Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης σε ενδιάμεσες δραστηριότητες;  
 

• Η διαδικασία της μάθησης - Ευχρηστία λογισμικού  
Η διαδικασία της μάθησης θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους τελικούς 
χρήστες του Ε.Λ., δηλαδή τους εκπαιδευόμενους, μέσα από παρατηρήσεις 
και ερωτηματολόγια. Παρόλα αυτά όμως, θα πρέπει να καταγραφεί και η 
άποψη των εκπαιδευτικών με διδακτική εμπειρία στο μάθημα πάνω στο 
οποίο θα εφαρμοστεί το Ε.Λ. ουσιαστικά απαντώντας στις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

o Ο μαθητής μπορεί να μάθει να χειρίζεται το Ε.Λ. χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια; 

o Ο μαθητής μπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας 
πολύ γρήγορα;  

o Ο μέσος μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά το Ε.Λ. 
και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μη επαφής με αυτό; 

o Η δομή του συστήματος είναι κατανοητή ώστε και ο μέσος μαθητής 
να μπορεί εύκολα να «βρει το δρόμο του»; 

o Ο μαθητής κάνει λίγα λάθη κατά τη χρήση του Ε.Λ. και τα τυχόν 
αυτά λάθη μπορούν εύκολα να επανορθωθούν;  

o Το Ε.Λ. είναι ευχάριστο στη χρήση και συνολικά ενδιαφέρον; 
 

• Το προϊόν της μάθησης  
Το προϊόν της μάθησης, δηλαδή η ποιότητα και η ποσότητα της μάθησης 
που προκύπτει από τη χρήση Ε.Λ. σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, 
αξιολογείται αποκλειστικά από τους εκπαιδευόμενους με έλεγχο της 
επίδοσης που θεωρείται έγκυρη και αξιόπιστη ένδειξη μάθησης. Σχετικά 
ερωτηματολόγια πάνω στον έλεγχο της μάθησης ποικίλλουν ανάλογα με το 
γνωστικό αντικείμενο και διαμορφώνονται κάθε φορά σε σχέση με αυτό.  
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Ενδεικτική Δραστηριότητα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού 
Λογισμικού 
 
Οι δραστηριότητες που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

 

 

Δραστηριότητα  
 
Γίνεται συνοπτική παρουσίαση 4-5 τίτλων εκπαιδευτικού 
λογισμικού κατάλληλα επιλεγμένων ώστε να αναδεικνύονται 
προβλήματα σχετικά με την καταλληλότητα τους για τη ζητούμενη 
εκπαιδευτική χρήση. 
 

 
 

 

Δραστηριότητα  
 

• Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και 
κάθε ομάδα (για έναν από τους τίτλους λογισμικού) 
καταγράφει:  

o Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ο 
εκπαιδευτικός ή ο μαθητής που χρησιμοποιεί το 
λογισμικό κατά τη διάρκεια χρήσης του.  

o Τομείς ως προς τους οποίους το λογισμικό κρίνεται 
ικανοποιητικό για παιδαγωγική αξιοποίηση. 

 
 
 

 

Δραστηριότητα  
 

• Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας 
τους. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των θετικών και 
αρνητικών στοιχείων των τίτλων λογισμικού που 
εξετάστηκαν, ο εισηγητής φροντίζει να αναδείξει ότι η 
αξιολόγηση του λογισμικού μπορεί να γίνει με βάση:  

o Το περιεχόμενο. 
o Τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 
o Τη διεπαφή. 
o Τη λειτουργία. 
o Την τεκμηρίωση. 
o Την έκταση χρήσης του 
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Μάθημα ΙV.3. 
Αξιοποίηση λογισμικού γενικής χρήσης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία – Χρήση λογιστικών 

φύλλων (excel) 
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Μάθημα ΙV.3:  
Αξιοποίηση λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία – Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 2 

 
Σκοπός  

 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους εκπαιδευόμενους τρόπους 
για την αξιοποίηση λογισμικού γενικής χρήσης και συγκεκριμένα των 
λογιστικών φύλλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 

  

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να 
ενσωματώνουν τα λογιστικά φύλλα και συγκεκριμένα το λογισμικό 
Microsoft Excel στη διδασκαλία σχεδιάζοντας σχετικές 
δραστηριότητες 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Λογισμικό γενικής χρήσης  
 Λογιστικά φύλλα  
 Παιδαγωγική αξιοποίηση λογισμικού 

Εισαγωγή 
Τα λογιστικά φύλλα σχεδιάστηκαν αρχικά ώστε να χρησιμοποιηθούν στο χώρο των 
επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Με τον καιρό εξελίχθηκαν ώστε να παρέχουν 
προηγμένες δυνατότητες χειρισμού και απεικόνισης δεδομένων, καθώς επίσης να 
είναι χρήσιμα και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης δρασστηριότητας. Με δεδομένο 
το γεγονός ότι αποτελούν ευρέως διαδεδομένα προγράμματα, διαθέσιμα σχεδόν σε 
κάθε σχολείο και προσβάσιμα από κάθε εκπαιδευτικό, αποτελούν ιδανικά εργαλεία 
λογισμικού τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως 
εργαλεία επίλυσης προβλημάτων και έρευνας ή ακόμη ως υποκατάστατα 
προγραμμάτων μοντελοποίησης. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή αυτής της 
κατηγορίας είναι το πρόγραμμα Excel της Microsoft. Το Excel πέρα από τις βασικές 
λειτουργίες ενός λογιστικού φύλλου, ενσωματώνει την γλώσσα προγραμματισμού 
Visual Basic for Applications (VBA) με σκοπό την αυτοματοποίηση των λειτουργιών 
που παρέχει (automation) καθώς και τεχνολογίες διασύνδεσης με συστήματα 
βάσεων δεδομένων. Με αυτή την έννοια είναι δυνατόν να αποτελέσει πλατφόρμα 
ανάπτυξης και εκτέλεσης σύνθετων εφαρμογών τόσο στο εκπαιδευτικό πεδίο όσο 
και γενικότερα. Άλλες εφαρμογές λογιστικών φύλλων είναι το Calc του 
προγράμματος OpenOffice, το Quattro Pro του προγράμματος WordPerfect της 
εταιρείας Corel, κ.λπ. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μερικές από τις δυνατότητες των λογιστικών 
φύλλων και συγκεκριμένα του προγράμματος Excel καθώς και ο τρόπος για την 
ενσωμάτωση του Excel ως διδακτικού εργαλείου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
που αυτό παρέχει. 
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Δραστηριότητα IV.3-1 
Ανάδειξη των δυνατοτήτων των λογιστικών φύλλων να 
χρησιμοποιηθούν για: 

 Τη λύση προβλημάτων 
 Την προσομοίωση μέσω αυτόματου επανα-υπολογισμού 

 Την αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων  
 Την οπτικοποίηση δεδομένων/αποτελεσμάτων  

Γίνεται αναφορά από τον εισηγητή των λειτουργιών των λογιστικών φύλλων και 
του τρόπου εισαγωγής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι λειτουργίες αυτές 
περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
Επίλυση 

Το εργαλείο επίλυσης προβλημάτων (Επίλυση) είναι ένα πρόσθετο εργαλείο του 
Excel που προορίζεται για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης και 
υποθετικής ανάλυσης. Με την Επίλυση, είναι δυνατή η εύρεση της βέλτιστης τιμής 
για ένα κελί — το οποίο ονομάζεται κελί προορισμού — σε ένα φύλλο εργασίας. Η 
Επίλυση λειτουργεί με μια ομάδα κελιών, τα οποία σχετίζονται είτε άμεσα είτε 
έμμεσα με τον τύπο του κελιού προορισμού. Η Επίλυση μεταβάλλει τις τιμές στα 
κελιά που ο χρήσης καθορίζει ότι είναι δυνατόν να αλλάζουν— τα οποία λέγονται 
ρυθμιζόμενα κελιά — για να καταλήξει με τον τύπο του κελιού προορισμού, στο 
αποτέλεσμα που ο χρήστης καθορίζει. Είναι δυνατή η εφαρμογή περιορισμών, για 
να περιοριστούν οι τιμές που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Επίλυση στο μοντέλο. Οι 
περιορισμοί μπορούν να αναφέρονται σε άλλα κελιά, τα οποία επηρεάζουν τον 
τύπο του κελιού προορισμού. 

Η Eπίλυση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μέγιστης ή ελάχιστης τιμής 
ενός κελιού αλλάζοντας τα άλλα κελιά. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η αλλαγή του 
ποσού του προβλεπόμενου προϋπολογισμού για διαφήμιση ώστε να υπολογιστεί το 
προβλεπόμενο κέρδος. 

Αρχικά, η επίλυση αποτέλεσε εργαλείο στην περιοχή των οικονομικών και της 
διοίκησης (επιχειρησιακή έρευνα/επιστήμη διοίκησης) με εφαρμογές στην 
εκπαίδευση στον τομέα αυτό. Παρ’ όλα αυτά, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο στην εκπαίδευση για το σύνολο, σχεδόν, των τεχνολογικών κλάδων. 
Παραδείγματα προβλημάτων τα οποία επιλύονται με το εργαλείο επίλυσης, είναι: 

 Η φόρτωση αντικειμένων συγκεκριμένου όγκου και αξίας σε ένα 
μεταφορικό μέσο συγκεκριμένης χωρητικότητας, ώστε η αξία που 
μεταφέρεται να είναι η μεγαλύτερη δυνατή (πρόβλημα του γυλιού).  

 Η εύρεση της τιμής μιας αντίστασης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα RLC, ώστε ο 
χρόνος εκφόρτισης ενός πυκνωτή του κυκλώματος να έχει μια 
συγκεκριμένη τιμή (Εικόνα IV.3-1). 

 Η σχεδίαση ενός υπολογιστικού συστήματος από συστατικά στοιχεία, ώστε 
το κόστος να μην υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή και η επίδοση του 
συστήματος να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. 
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Διακόπτης->
q0 = 9 volts Υπόμνημα
q[t] = 0,09 volts
t = 0,05 δεύτερα    Κελί προορισμού

Μπαταρία Πυκνωτής (C) Πηνίο (L) L = 8 henrys
C = 1E-04 farads    Ρυθμιζόμενα κελιά

Αντίσταση R = 300 ohms    Περιορισμοί
  (R)

1/(L*C) 1250 q[t] = 0,254
(R/(2*L))^2 351,5625
SQRT(B15-B16) 29,973947
COS(T*B17) 0,07203653
-R*T/(2*L) -0,9375
Q0*EXP(B19) 3,52445064

 

Εικόνα IV.3-1. Επίλυση κυκλώματος 

Το παιδαγωγικό πλεονέκτημα της επίλυσης είναι η δυνατότητα που δίνει για την 
δημιουργία από τους εκπαιδευτικούς και τη αντιμετώπιση από τους μαθητές 
αυθεντικών καταστάσεων με την και την επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων σε 
αυτές τις καταστάσεις, ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο και την 
πολυπλοκότητα του εκάστοτε προβλήματος. Επιπλέον, το εργαλείο επίλυσης 
επιτρέπει τον πειραματισμό με τη μεταβολή κάποιων παραμέτρων του 
προβλήματος και την επισκόπηση του πώς αυτή επηρεάζει άλλες παραμέτρους. 
Έτσι, στο πρόβλημα του κυκλώματος στην Εικόνα IV.3-1, οι μαθητές είναι δυνατόν 
να πειραματίζονται με διαφορετικές τιμές των στοιχείων του κυκλώματος και με 
αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν μια πιο καλή «διαίσθηση» του τρόπου με τον 
οποίο αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν το πρόβλημα, οδηγούμενοι σε μια πιο βαθιά 
κατανόηση της συμπεριφοράς του συστήματος που μελετούν. Και αυτό, χωρίς να 
χρειάζεται η εύρεση της αναλυτικής σχέσης μεταξύ των διαφορετικών παραμέτρων 
του προβλήματος, που στις περισσότερες φορές είναι πολύ δύσκολο ή ακόμη και 
αδύνατο να βρεθεί. 

Προσομοίωση μέσω αυτόματου επανυπολογισμού 
Μια από τις βασικές δυνατότητες των λογιστικών φύλλων είναι ο επανα-
υπολογισμός της τιμής κελιού προορισμού, όταν η τιμή ενός ή περισσότερων 
άλλων κελιών, από τα οποία εξαρτάται το αρχικό μέσω κάποιου τύπου, έχει 
αλλάξει. Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να αξιοποιηθεί δημιουργικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την μοντελοποίηση και τον πειραματισμό καθώς 
οι τιμές των στοιχείων ενός προβλήματος αλλάζουν. Και εδώ, οι μαθητές αποκτούν 
«διαισθήσεις» για τη σχέση εξάρτησης μεταξύ των παραμέτρων του προβλήματος 
καθώς με αυτό τον τρόπο το λογιστικό φύλλο χρησιμοποιείται ως ένα πρόγραμμα 
μοντελοποίησης μιας αυθεντικής κατάστασης ή ενός συστήματος. Παραδείγματα 
χρήσης του αυτόματου επανα-υπολογισμού στην εκπαίδευση είναι, ο υπολογισμός 
της χωρητικότητας μιας γραμμής επικοινωνίας με βάση το εύρος ζώνης και το λόγο 
σήματος προς θόρυβο του καναλιού σύμφωνα με το θεώρημα του Shannon, στο 
μάθημα των Δικτύων του προγράμματος πληροφορικής (Εικόνα IV.3-2). Σε αυτό 
το παράδειγμα, είναι δυνατός ο επανα-υπολογισμός της χωρητικότητας αλλάζοντας 
τις τιμές για το λόγο σήματος προς θόρυβο ή το εύρος ζώνης, ώστε οι μαθητές να 
αντιληφθούν ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, τη σχέση μεταξύ αυτών των μεγεθών. 
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Εικόνα IV.3-2. Παράδειγμα υπολογισμού με το Excel 

 
Να σημειωθεί ότι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί λογιστικά 
φύλλα και συγκεκριμένα τις δυνατότητες επίλυσης και αυτόματου επανα-
υπολογισμού, είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει ερωτήματα προς του μαθητές της 
μορφής:  
 
«Πώς νομίζετε ότι θα αλλάξει η τιμή της παραμέτρου Χ, όταν αυξηθεί/ελαττωθεί η 
τιμή της παραμέτρου Υ;» 
 
Οι μαθητές διατυπώνουν, και δικαιολογούν, τις απαντήσεις τους, εκτελούν τον 
επανα-υπολογισμό, ελέγχουν την αλήθεια ή το λάθος του συλλογισμού τους 
προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα. Τέτοιες δραστηριότητες είναι καλό να 
πραγματοποιούνται σε συνεργατικό πλαίσιο, ώστε να αναδεικνύεται μέσα από το 
διάλογο μια πληρέστερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου υπό μελέτη. 
 
Αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων 
Μια βασική δυνατότητα των λογιστικών φύλλων είναι η δυνατότητα αποθήκευσης 
δεδομένων στα κελιά του φύλλου. Τα λογιστικά φύλλα είναι πολύ χρήσιμα για τη 
διερεύνηση, ανάλυση και συζήτηση πάνω σε δεδομένα που έχουν διαφορετικές 
προεκτάσεις, π.χ. κοινωνικές, πολιτιστικές, μαθηματικής μοντελοποίησης και 
αναπαράστασης, κ.λπ. Έτσι, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε ομαδικές 
εργασίες όπου οι μαθητές μιας τάξης επεξεργάζονται δεδομένα που αφορούν σε 
ένα γνωστικό αντικείμενο με σκοπό τον έλεγχο μιας υπόθεσης εργασίας, τον 
έλεγχο της τάσης ενός μεγέθους, τη συσχέτιση μεγεθών, κ.λπ. Μια τέτοια 
δραστηριότητα περιλαμβάνει τη φάση της συλλογής των δεδομένων από διάφορες 
πηγές, την αποτύπωσή τους στα κελιά του Excel, τη στατιστική τους επεξεργασία 
(π.χ. εύρεση μέσων όρων, τυπικών αποκλίσεων, κ.λπ.). Το Excel περιλαμβάνει 
προηγμένα εργαλεία ανάλυσης (Ανάλυση Δεδομένων) με δυνατότητες όπως 
ανάλυση διακύμανσης, συσχέτισης, μετασχηματισμοί Fourier, κ.λπ., τα οποία είναι 
καλό μόνο να αναφερθούν, και όχι να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
στο πλαίσιο του σεμιναρίου. Σημειώνεται ότι, είναι δυνατή η εκτέλεση πράξεων 
πάνω σε αποθηκευμένα δεδομένα όπως η αναζήτηση, εισαγωγή από εξωτερική 
πηγή, φιλτράρισμα, κλπ., η κοινή πρόσβαση σε περιοχές ενός χώρου εργασίας, 
κ.λπ. Η αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από τους μαθητές, χωρίς την ανάπτυξη του 
φύλλου από τους καθηγητές τους. Προτείνεται η ομαδική εργασία κατά την 
αποθήκευση δεδομένων σε φύλλα εργασίας από τους μαθητές τόσο κατά τη φάση 
της συλλογής των δεδομένων, όσο και κατά την αποθήκευση και ανάλυση των 
δεδομένων (βλ. Ράπτης και Ράπτη, 2001). 
 
Οπτικοποίηση δεδομένων/αποτελεσμάτων 
Το Excel έχει τη δυνατότητα οπτικοποίησης δεδομένων και αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο εισαγωγής γραφημάτων (Εικόνα IV.3-3). Η οπτική 
απεικόνιση των δεδομένων οδηγεί σε αναπαραστάσεις που γίνονται πιο εύκολα 
κατανοητές και οδηγούν πιο εύκολα σε γενικεύσιμα συμπεράσματα από τους 
μαθητές, σε σχέση με την θεώρηση αριθμητικών δεδομένων. Επιπλέον, η χρήση 
διαγραμμάτων ενδείκνυται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας εργασίας 
των μαθητών. 
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Εικόνα IV.3-3. Οδηγός γραφημάτων του Excel 

 
 
 

 

Δραστηριότητα IV.3-2 
Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ο 
εισηγητής αναθέτει σε κάθε ομάδα ένα θέμα σχετικό με γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος σπουδών. Η ομάδα αναπτύσσει 
φύλλο εργασίας που περιέχει δραστηριότητες οι οποίες κάνουν 
χρήση λογιστικών φύλλων 

 
Ο εισηγητής προτείνει ένα σύνολο από θέματα από το πρόγραμμα σπουδών της 
κάθε ειδικότητας. Κάθε ομάδα εκπαιδευτικών επιλέγει ένα θεματικό αντικείμενο 
από αυτά που έχουν προταθεί για την δημιουργία δραστηριοτήτων με χρήση 
λογιστικών φύλλων. Το φύλλο εργασίας που αναπτύσσεται περιλαμβάνει 
περισσότερες από μια δραστηριότητες, ανά θεματική ενότητα.  
Το φύλλο εργασίας που οι εκπαιδευτικοί θα παραδώσουν περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 

 Το γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο θα αναφέρεται.  
 Τη συγκεκριμένη ενότητα του προγράμματος σπουδών για την οποία θα 
αναπτυχθούν δραστηριότητες. 

 Την περιγραφή των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο φύλλο. Για 
κάθε δραστηριότητα θα αναφέρονται:  

o Οι διδακτικοί στόχοι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
o Την ταξινόμηση της δραστηριότητας ανάλογα με το επικοινωνιακό 

πλαίσιο (βλ. μάθημα IV. 1). Με άλλα λόγια το αν προορίζεται για 
ατομική, ομαδική ή συνεργατική χρήση.  

o Το είδος της λειτουργίας του Excel που θα χρησιμοποιηθεί, όπως 
αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως: προσομοίωση με 
επανυπολογισμό τύπου, αποθήκευση δεδομένων, οπτικοποίηση 
δεδομένων, επίλυση. Σημειώνεται ότι μια δραστηριότητα είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιεί περισσότερες από μια από τις παραπάνω 
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λειτουργίες, για παράδειγμα, την αποθήκευση δεδομένων, την 
οπτικοποίησή τους και τον επανυπολογισμό τύπων.  

 Οδηγίες προς τους μαθητές σχετικά με τη χρήση του λογιστικού φύλλου. Οι 
οδηγίες θα αναφέρονται, για παράδειγμα, στις λειτουργίες του (έτοιμου) 
φύλλου εργασίας που πρέπει να εκτελέσουν, στο ποιες τιμές του φύλλου 
πρέπει να αλλάξουν, τι πρέπει να παρατηρήσουν καθώς και στον τρόπο με 
τον οποίο, ενδεχομένως, θα συνεργαστούν. Επίσης, θα αναφέρονται 
ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν πριν και μετά την εργασία με το 
λογιστικό φύλλο. 

o Το ίδιο το λογιστικό φύλλο το οποίο θα αναπτυχθεί από τους 
εκπαιδευτικούς επισυνάπτεται στο φύλλο εργασίας σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

 
Τομέας Υγείας Πρόνοιας 
 
 Πολλά μαθήματα του τομέα Υγείας Πρόνοιας περιλαμβάνουν υπολογισμούς,  
χαρακτηριστικά στον υπολογισμό των θερμίδων, για το μάθημα της διατροφής 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Excel. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την παρακάτω 
δραστηριότητα που αναφέρεται στη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και τον 
υπολογισμό της μέσης τιμής αυτής ανά ημέρα μετά από παρακολούθηση για δέκα 
ημέρες στον ίδιο ασθενή. Η δραστηριότητα γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος του 
εργαστηρίου της νοσηλευτικής, του μαθήματος της παθολογίας κ.α.   
συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εξάσκηση των 
μαθητών στο Excel στο αντίστοιχο μάθημα Εισαγωγής στην Πληροφορική της 
Α΄τάξης.  
 
Σκοπός: Οι μαθητές των ΤΕΕ και ειδικότερα του τομέα Υγείας Πρόνοιας έχουν 
πληθώρα δεξιοτήτων στις οποίες είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των μετρήσεων 
που χρησιμοποιούν στα πλαίσια των ασκήσεων, είτε αυτές είναι ανθρωπομετρικές 
είτε εργαστηριακές.   
Ο καθηγητής μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα, έχει περισσότερο χρόνο για την 
διαδικασία της δεξιότητας, εφ όσον το Excel του δίνει τη δυνατότητα να 
υπολογίσει απλές ή πιο σύνθετες υπολογιστικές (αριθμητικές πράξεις) πολύ 
γρηγορότερα από τον παραδοσιακό τρόπο υπολογισμού. Ο μαθητής έχει ακόμη την 
δυνατότητα να έχει καταγεγραμμένες τις μετρήσεις πολλών ημερών και την 
δυνατότητα να τις μελετήσει συνολικά ή μεμονωμένα ανά ημέρα. Αυτό δίνει την 
δυνατότητα για περισσότερη συζήτηση και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος.  
 
Ενδεικτική Δραστηριότητα: 
 
Μετρούνται οι πιέσεις καθημερινά για ένα δεκαήμερο . Σε περίπτωση που αυτό δεν 
είναι εφικτό, αναζητούν οι μαθητές τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης ενός 
ασθενούς, στο φάκελό του, στα πλαίσια του μαθήματος της πρακτικής άσκησης 
του εργαστηρίου νοσηλευτικής με συνοδεία καθηγητή στο νοσοκομείο (τάξη Β 1ου 
κύκλου και Α’ τάξη 2ου κύκλου). Σχηματίζεται πίνακας στο Excel, που φαίνεται 
στην Εικόνα IV.3- 4, με τις τιμές της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής 
πίεσης του ασθενή. 
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Εικόνα IV.3-4: Φύλλο Εργασίας με τιμές αρτηριακής πίεσης 

 
Ακόμη μπορεί να υπολογίσει την μέση τιμή της αρτηριακής πίεσης να δημιουργήσει 
μία καμπύλη αυτής ( Εικόνα IV.3- 5 ) και να αποθηκεύσει την ανάλυση των 
δεδομένων στην κάρτα του ασθενούς.  
 
 

 
Εικόνα IV.3-5: Το γράφημα με τις τιμές της αρτηριακής πίεσης  

σε διάρκεια 10 ημερών 
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Ενδεικτική δραστηριότητα: 
 
Δημιουργείται από τους μαθητές ένας παρόμοιος με τον προηγούμενο πίνακας του 
Excel, όπου αναγράφονται τα στάδια της αρτηριακής πίεσης και ο χαρακτηρισμός 
της ως ήπια, μέτρια και σοβαρή υπέρταση, αναλόγως των τιμών της (Εικόνα IV.3- 
6). 
 
Επέκταση:  Οι εκπαιδευόμενοι θα μετρήσουν στο μάθημα του εργαστηρίου της 
πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο τις πιέσεις των ασθενών πριν τους χορηγηθεί η 
νοσηλεία ή θα αντληθούν δεδομένα από το βιβλίο επισκέψεων του τακτικού 
εξωτερικού ιατρείου. Θα καταγράψουν τις τιμές σε ένα πίνακα του Excel, θα 
υπολογίσουν, με τα λογιστικά φύλλα του Excel, την μέση τιμή των αρτηριακών 
πιέσεων όλων των ασθενών, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση του υπολογισμού του 
μέσου όρου, ώστε να αντιληφθούν την διακύμανση της τιμής από άτομο σε άτομο. 
(Εικόνα IV.3-7). Θα συγκρίνουν αυτές με τον πίνακα των σταδίων και θα 
κατατάξουν τους ασθενείς σε στάδια, σύμφωνα με αυτόν.  
Στο τέλος θα οπτικοποιήσουν τα αποτελέσματά τους, χρησιμοποιώντας από τα 
γραφήματα του Εxcel τη μορφή της πίτας, χρωματίζοντας τα κομμάτια αυτής με 
διαφορετικά χρώματα. 
Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την διαφορά και να 
εξασκηθούν περαιτέρω σε επιδημιολογικές μελέτες, όπου χρησιμοποιούνται συχνά 
αντίστοιχα λογισμικά και πίνακες.           

 
 

Εικόνα IV.3- 6: Φύλλο εργασίας με τα στάδια της αρτηριακής πίεσης 
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Εικόνα IV.3- 6: Φύλλο εργασίας με το γράφημα (πίτα) με τις τιμές αρτηριακής πίεσης σε ένα 

σύνολο ασθενών 
 
 
 

 

Δραστηριότητα IV.3-3 
Οι ομάδες παρουσιάζουν τα φύλλα εργασίας που σχεδίασαν. Γίνεται 
σχολιασμός και αξιολογείται το εάν ικανοποιήθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι.  

 
 
Ο σχολιασμός των φύλλων εργασίας γίνεται με βάση τα παρακάτω: 

 Τη συνάφεια των δραστηριοτήτων με την ενότητα του προγράμματος 
σπουδών. 

 Τη σαφήνεια στη διατύπωση των δραστηριοτήτων. 
 Το βαθμό δυσκολίας των δραστηριοτήτων. 
 Την ικανοποίηση των διδακτικών στόχων του γνωστικού αντικειμένου στο 
οποίο αναφέρεται κάθε δραστηριότητα. 

 Την ποικιλία των δραστηριοτήτων που περιέχονται στο φύλλο ως προς  
o το διαφορετικό αριθμό λειτουργιών του Excel περιλαμβάνουν 
o το επικοινωνιακό πλαίσιο που υποστηρίζουν (ατομική, συνεργατική, 

ομαδική χρήση) 
o τα ερωτήματα που θέτουν στους μαθητές σχετικά με τα δεδομένα. 
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Μάθημα ΙV.4. 
Σχεδιασμός σύνθετων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και διδακτικού υλικού 
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Μάθημα ΙV.4. Σχεδιασμός Σύνθετων Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων και Διδακτικού Υλικού  
 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους εκπαιδευόμενους τη 
σημασία του σχεδιασμού σύνθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
και διδακτικού υλικού. 
 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 
να σχεδιάζουν ένα εκπαιδευτικό σενάριο, με τις δραστηριότητες 
και το υλικό που απαιτείται, για τη διδασκαλία ενός σύνθετου 
θέματος.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν επίσης να αξιοποιούν λογισμικό 
για την ανάπτυξη ιστοσελίδας.  

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Σενάριο 
 Σύνθετο θέμα 
 Ανάπτυξη ιστοσελίδας 

 

 Συνοδευτικό υλικό 
 Αξιολόγηση  

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στο σχεδιασμό σύνθετων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διδακτικού υλικού. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι, συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και δημιουργούν σενάρια 
τα οποία στη συνέχεια τα αξιολογούν. 
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Σχεδιασμός Σύνθετων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και 
Διδακτικού Υλικού  
 
 
 Η χρήση σύνθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη 
αξιοποίηση του διαδικτύου συμβάλλει: 

 Στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης 
προβλημάτων, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διερευνήσουν 
και να επεξεργαστούν πλήθος πληροφοριών οι οποίες και είναι 
διαθέσιμες. 

 Στην ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας μέσω της ανάθεσης κοινών 
εργασιών σε ομάδες (Owston R. D., 1997). 

 Στη βελτίωση της διδασκαλίας, καθώς παρέχονται: 
 πολλαπλές αναπαραστάσεις, 
 οργάνωση πληροφοριών σε υπερκείμενα, 
 εξατομίκευση διδασκαλίας, 
 υποστήριξη του εκπαιδευόμενου κατά τη διαδικασία μάθησης. 

 
 
 
 
 

 

Δραστηριότητα  
 
Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει να σχεδιάσει σενάριο για την διδασκαλία 
σύνθετου θέματος (βασισμένο στο πρόγραμμα σπουδών) το 
οποίο αποτελείται από ακολουθία τουλάχιστον 2 
δραστηριοτήτων (και αντίστοιχου συνοδευτικού υλικού) που 
αξιοποιούν τα λογισμικά « Fundamentals Nursing» και 
«Rediatric Nursing Skills». Κάθε ομάδα αναπτύσσει (απλή-λιτή) 
ιστοσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους προς τα φύλλα 
εργασίας καθώς και προς συναφές με το αντικείμενο υλικό από 
το διαδίκτυο. 
 

 
Ο εισηγητής προτείνει διάφορα θέματα, από το πρόγραμμα σπουδών της 

κάθε ειδικότητας.  
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Κάθε ομάδα εκπαιδευτικών επιλέγει ένα θεματικό αντικείμενο από αυτά 
που έχουν προταθεί για τη δημιουργία σεναρίου. Κάθε σενάριο έχει την εξής 
μορφή: 
 
 

Τάξη: 
 

 

Τομέας: 
 

 

Ειδικότητα: 
 

 

Μάθημα: 
 

 

Διδακτική 
Ενότητα: 

 

Διδακτικές  
Ώρες: 

 

Τίτλος  
Σεναρίου 

 

Σκοπός  
Σεναρίου:  

 

Διδακτικοί 
Στόχοι 
Σεναρίου: 

 

Σύντομη 
Περιγραφή: 

 

Απαραίτητοι 
Τεχνολογικοί 
Πόροι: 

 

Αναλυτική 
Περιγραφή –
Κατανομή 
Ρόλων:  

 

Βήματα 
Υλοποίησης: 

1ο Προετοιμασία 
2ο Παρουσίαση 
3ο Εφαρμογή 
4ο Αξιόλογη 

 
 
Σε κάθε σενάριο στην αρχή παρουσιάζεται το θέμα του και γίνεται μια 

σύντομη εισαγωγή (για ποιο λόγο έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, 
με ποια θεωρία μάθησης συνδέεται). 

Στη συνέχεια, περιγράφεται ο τρόπος ένταξης των δραστηριοτήτων στο 
αναλυτικό πρόγραμμα και ακολουθούν οι διδακτικοί στόχοι. Είναι πολύ 
σημαντικό, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, ο εκπαιδευτικός να προσδιορίζει 
τους απαραίτητους τεχνολογικούς πόρους. 

Περιγράφεται η πρώτη δραστηριότητα και αναλύονται οι ρόλοι του 
καθηγητή και των εκπαιδευομένων καθώς και τα μέσα και οι περιορισμοί που 
έχει κάθε ρόλος. Ακολουθεί η ανάλυση της δεύτερης δραστηριότητας. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται τα τέσσερα βήματα υλοποίησης: 
προετοιμασία, παρουσίαση, εφαρμογή, και αξιόλογη. 

Κάθε ομάδα αναπτύσσει ιστοσελίδα η οποία περιλαμβάνει συνδέσμους 
προς τα φύλλα εργασίας καθώς και προς συναφές με το αντικείμενο υλικό από 
το διαδίκτυο. 
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Δραστηριότητα  
 
Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστοσελίδα που ανέπτυξε και 
περιγράφει το σενάριο και το συνοδευτικό υλικό. Γίνεται κριτική 
από τα μέλη των άλλων ομάδων και τον εισηγητή.  
 
 

 
Βασικά ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση είναι:  

• η θεματική καταλληλότητα του ιστότοπου,  
• η παιδαγωγική καταλληλότητα και προστιθέμενη αξία, 
• η προσβασιμότητα και  
• η ποιότητα του καθαρά πληροφορικού τμήματος.  

 
Η παιδαγωγική καταλληλότητα αφορά κύρια: 

 Την παρεχόμενη υποστήριξη για την οργάνωση της διδασκαλίας και της 
μελέτης. 

 Την υποστήριξη των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών και την 
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

 Την υποστήριξη της ανάπτυξης μαθησιακών δεξιοτήτων. 
 Τη συνάφεια των δραστηριοτήτων με την ενότητα του προγράμματος 
σπουδών. 

 Τη σαφήνεια στη διατύπωση των δραστηριοτήτων. 
 Το βαθμό δυσκολίας των δραστηριοτήτων. 
 Την ικανοποίηση των διδακτικών στόχων του γνωστικού αντικειμένου στο 
οποίο αναφέρεται κάθε δραστηριότητα. 

 Την ποικιλία των δραστηριοτήτων. 
 
Κατά την αξιολόγηση, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε θέματα που 

σχετίζονται με το συγγραφέα, το περιεχόμενο και τα τεχνικά θέματα (βλέπε 
μάθημα ΙΙΙ.4). 

 
Στην αξιολόγηση των ιστοσελίδων πρέπει να ληφθούν υπόψη και θέματα 

ευχρηστίας. H ευχρηστία είναι βασική συνιστώσα της ποιότητας ενός 
διαδραστικού συστήματος (Αβούρης, 2000). Αν και μπορεί να θεωρηθεί πολύ 
γενικός όρος, καθώς μπορεί να συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με την 
λειτουργία του, παρόλα αυτά αποτελεί βασικό σημείο για την αξιολόγησή του.  

Οι μακροχρόνιες μελέτες του Jacob Nielsen ανέδειξαν τα δέκα 
συχνότερα λάθη στη σχεδίαση στο διαδίκτυο, σχετικά με την ευχρηστία των 
δικτυακών τόπων, τα οποία είναι: 

1. Χρήση πλαισίων. Η χρήση πλαισίων θεωρείται σημαντικό λάθος, επειδή 
δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της σελίδας μέσω σελιδοδείκτη και 
δυσκολεύει την εκτύπωση.  

2. Υπερβολική χρήση της τελευταίας τεχνολογίας διαδικτύου. Πρέπει 
να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση εφέ, γιατί τότε ο εκπαιδευόμενος δίνει 
έμφαση στο μέσο και όχι στο περιεχόμενο. 

3. Κυλιόμενο κείμενο, animation κλπ. Η χρήση τους αποσπά την 
προσοχή του χρήστη. 

4. Περίπλοκα URL. Σύμφωνα με τον Nielsen η διεύθυνση του δικτυακού 
τόπου θα πρέπει να αντιπροσωπεύει με κάποιο τρόπο το περιεχόμενό του 
και να είναι απλό (να γράφεται δηλαδή όσο πιο εύκολα γίνεται).  

5. Ορφανές σελίδες. Όλες οι σελίδες θα πρέπει να πληροφορούν για το 
σημείο του δικτυακού τόπου στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης. Επίσης, κάθε 
ιστοσελίδα πρέπει να περιέχει ένα σύνδεσμο για την αρχική σελίδα καθώς 
και κάποια πληροφόρηση για το σε ποια σελίδα βρίσκεται ο χρήστης.  

6. Μεγάλες κυλιόμενες σελίδες. Επειδή μόνο το 10% των χρηστών 
(υπάρχει τάση αύξησης σε αυτό το ποσοστό) χρησιμοποιεί την κύλιση της 
σελίδας πέρα από το αρχικό περιεχόμενο, θα πρέπει η σημαντικότερη 
πληροφορία να βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.  
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7. Έλλειψη υποστήριξης στην περιήγηση. Σύμφωνα με τους κανόνες 
ευχρηστίας η χρήση χάρτη για μεγάλους δικτυακούς τόπους είναι 
απαραίτητη.  

8. Έλλειψη στάνταρ χρωματικών κωδικών στις διασυνδέσεις. Για 
παράδειγμα, συνήθως όταν ο υπερσύνδεσμος έχει μπλε χρώμα σημαίνει 
ότι δεν έχει γίνει επιλογή. Ο υπερσύνδεσμος αλλάζει χρώμα κατά την 
επιλογή και τελικά έχει μωβ χρώμα, αφού επιλεγεί. 

9. Ξεπερασμένη πληροφορία. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η συχνή 
ενημέρωση και ανανέωση της πληροφορίας που περιέχεται στον δικτυακό 
τόπο.  

10. Αργοί χρόνοι πρόσβασης στον δικτυακό τόπο.  
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Μάθημα ΙV.5. Σχεδιασμός Σεμιναριακού Προγράμματος 
Επιμόρφωσης 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 15 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 10 

 
Σκοπός 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι 
εκπαιδευτές με το σχεδιασμό των σεμιναριακών προγραμμάτων 
επιμόρφωσης βασισμένο στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.  
Ειδικότερα, επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να 
σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα σεμιναριακών σπουδών βασισμένο σε 
διαφορετικούς τίτλους λογισμικών (“Fundamentals of Nursing” και 
“Pediatric Nursing Skills”), αξιοποιώντας σχετικό υλικό εκμάθησης 
των λογισμικών μέσα από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 
(που ήδη αναφέρθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα ΙΙ και ΙΙΙ). 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν ένα 
σεμιναριακό πρόγραμμα σπουδών για την επιμόρφωση άλλων 
εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας διαφορετικούς τίτλους λογισμικών, 
και θεωρητικές προσεγγίσεις. Προτείνονται παραδειγματικά 
δραστηριότητες με τη μορφή της επέκτασης-εφαρμογής (βλ. 
προηγούμενα μαθήματα ΙΙ και ΙΙΙ). 

 
Έννοιες – Κλειδιά 

 

 Πρόγραμμα σπουδών 
 Εκπαιδευτικό λογισμικό 
αυτοδιδασκαλίας (tutorial) 

 Σεμιναριακό πρόγραμμα 
επιμόρφωσης  

 Λογισμικά 

  Κατευθυνόμενη διδασκαλία 
(directed instruction) 

  Εποικοδομητική διδασκαλία 
  (constructivistism) 

  Αξιολόγηση 
 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Με την ενότητα αυτή επιχειρείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων από 
τους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν ένα 
σεμιναριακό πρόγραμμα επιμόρφωσης, προκειμένου να 
ενεργήσουν πολλαπλασιαστικά στο περιβάλλον της καθημερινής 
εκπαιδευτικής πράξης.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών με 
συγκεκριμένη διάρκεια. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι αρχές της 
εκπαίδευσης ενηλίκων (κάλυψη αναγκών, ενεργοποίηση του 
δυναμικού, αναφορά στο πλαίσιο της ατομικότητας και των 
εμπειριών του καθενός κ.λπ.). Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα 
πρέπει να είναι σε θέση να μελετούν ανάλογο υλικό (εγχειρίδια 
χρήσης), προκειμένου να αξιοποιούν γνώσεις, που μέχρι τώρα 
πιθανόν δε γνώριζαν (π.χ. ένα λογισμικό, διαφορετικά εργαλεία 
(tools) που προσφέρονται από το διαδίκτυο κ.λπ. ). 

 

 

Δραστηριότητα Επέκτασης – Εφαρμογής 
Παραδειγματικά οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται πάνω στα 
λογισμικά “Fundamentals of Nursing” και “Pediatric Nursing 
Skills”, (βλ. προηγούμενα μαθήματα, όπως ΙΙ.4 κ.λπ.). Ζητείται 
να παρεμβαίνουν μέσω συζήτησης ή άλλων εκπαιδευτικών 
τεχνικών που ταιριάζουν στην εκπαίδευση ενηλίκων.  
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1. Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών για την Επιμόρφωση 
των Εκπαιδευτικών Βασισμένη στο «Fundamentals of Nursing» 
και «Pediatric Nursing Skills» 
 

Οι εκπαιδευόμενοι-εκπαιδευτικοί μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης θα μπορούν να αξιοποιούν προηγμένες δεξιότητες (advanced 
skills) σχετικές με τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (UNESCO 2002, Jung, 
2005, Gaible, E., Burns, M. 2005), ώστε να είναι ικανοί:  

 Να διδάσκουν το περιεχόμενο με σχετική ευκολία και να κάνουν τις 
σχετικές συνδέσεις με θέματα από την καθημερινή ζωή.  

 Να αναπτύσσουν σχέδια σειράς μαθημάτων, διαλέξεις και εκπαιδευτικά 
υλικά. 

 Να προσδιορίζουν τους πόρους ώστε να εκσυγχρονίζουν και να 
αναβαθμίζουν τις γνώσεις και τα θέματα που διδάσκουν. 

 Να στηρίζονται σε προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες των 
εκπαιδευόμενων. 

 Να διδάσκουν στους εκπαιδευόμενους πώς να αναλύουν και να λύνουν 
προβλήματα βάση διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες 
θεωρούνται ενδεδειγμένες για τη μαθησιακή περίσταση.  

 Να διδάσκουν το αντικείμενο που επιλέγουν, αξιοποιώντας διαφορετικά 
εργαλεία και πηγές.  

 Να υιοθετούν και να χρησιμοποιούν ποικίλες εκπαιδευτικές στρατηγικές, 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών διαλέξεων (traditional 
lectures), τη μάθηση βασισμένη σε ένα έργο, την έρευνα και τις 
συνεργατικές διαδικασίες (project-based learning inquiry-based learning, 
and collaborative activities).  

 Να αξιοποιούν τις διαδικασίες της αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
όποιες αδυναμίες προκύπτουν με έμφαση σε αυθεντικές μορφές 
αξιολόγησης (όπως σε προηγούμενα μαθήματα αναφέρθηκαν). 

 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι-εκπαιδευτικοί: 

 Εισάγονται στο θέμα επιλογής τους επιμορφωτικού σεμιναριακού 
προγράμματος. 

 Ενημερώνονται γενικά για το θέμα (π.χ. με ποιο σημείο του αναλυτικού 
προγράμματος του σχολείου είναι δυνατόν να σχετίζεται κ.λπ.). 

 Κατανοούν σε ποια θεωρητική προσέγγιση βασίζεται η γνωστική θεώρηση 
(π.χ. κοινωνικός κονστρουκτιβισμός κ.λπ.). 

 Σχεδιάζουν δραστηριότητες με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 
όπως: 

 
Τάξη:  
Τομέας:  
Ειδικότητα:  
Μάθημα:  
Διδακτική ενότητα:  
Διδακτικές ώρες:  
Αριθμός μαθητών:  
  

 Επιλέγουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις συνεργατικής μάθησης στις οποίες 
στηρίζεται ο σχεδιασμός του σεμιναριακού επιμορφωτικού προγράμματος. 

 Καθορίζουν τους διδακτικούς στόχους, ώστε να μπορούν να: 
- διακρίνουν … 
- γνωρίζουν … 
- συνδέουν … 
- υπολογίζουν … (επιμέρους στόχους, νοητικές δεξιότητες, κ.λπ.) 
- εκτελούν … (γενίκευση, γνωστικές στρατηγικές και δεξιότητες) 
- λύνουν ανάλογης φύσης προβλήματα (μεταγνώση). 

 Αξιοποιούν τους απαραίτητους τεχνολογικούς πόρους, όπως: 
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- εργαστηριακοί χώροι, 
- διαδικτυακή υποδομή, 
- υλικό (hardware), 
- λογισμικά εργαλεία (software). 

 Περιγράφουν τις δραστηριότητες, εκθέτοντας τους περιορισμούς 
(φροντίζουν να οριστούν ομάδες, ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ 
των μελών της ομάδας και συλλέγουν στοιχεία για την αξιολόγηση των 
ομάδων και των μαθητών ξεχωριστά). 

 Προσδιορίζουν τους ρόλους των εκπαιδευομένων και των ιδίων ως 
επιμορφωτές-εκπαιδευτικοί. Ο επιμορφωτής και οι εκπαιδευόμενοι έχουν 
συγκεκριμένους ρόλους για παράδειγμα:  
- ο επιμορφωτής αντιπροσωπεύει … 
- καθορίζει τη σύνθεση των ομάδων...  
- ζητά από κάθε ομάδα να ….  
- κατά την πραγματοποίηση … 
- ο επιμορφωτής έχει στη διάθεσή του … 
- οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες... 
- κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει …..  
- η ομάδα αναλαμβάνει συγκεκριμένους ρόλους (Μαθητής Α: 1ος 

Μελετητής - Εκπρόσωπος ομάδας)... 
- κάθε εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του… 

 Περιγράφουν τα στάδια ανάπτυξης: 
- προετοιμασία: ο επιμορφωτής κάνει μια εισαγωγή στη 

δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους διδακτικούς της στόχους και 
εξηγώντας το πρόβλημα. Δίνονται στους επιμορφούμενους γραπτές 
οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του καθενός καθώς και ο 
γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας.  

- παρουσίαση: εκτίθενται οι περιορισμοί, για παράδειγμα τα 
συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να κινητοποιούν, να κατανέμουν τους ρόλους, να υιοθετούν 
πρακτικές, να αποσαφηνίζουν έννοιες και να είναι ικανοί στο να 
επιλύουν προβλήματα ανάλογης φύσης. 

- εφαρμογή: αναπτύσσονται τα βήματα εφαρμογής της θεματικής. 
- αξιολόγηση: ο επιμορφωτής προκειμένου να προχωρήσει στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευομένων έχει στη διάθεσή του (υλικά, 
χαρτοφυλάκια (portofolios), σχέδια εργασιών κ.λπ.) 

 
 
 
2. Ο Ενεργός Ρόλος των Επιμορφούμενων-Εκπαιδευτικών 
 

 

Δραστηριότητα Επέκτασης – Εφαρμογής 
 
Προτείνεται η δημιουργία ομάδων (4-5 ατόμων) για την 
ανάπτυξη ενός σεμιναριακού προγράμματος επιμόρφωσης.  
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί από τα προηγούμενα 
μαθήματα για την αξιοποίηση των λογισμικών.  
Στην παρούσα φάση αξιοποιούν, ενεργητικά, τα λογισμικά: 
“Fundamentals of Nursing” και “Pediatric Nursing Skills”  
Προτείνονται για την επέκταση να υιοθετηθούν εγχειρίδια 
χρήσης, υλικό εκμάθησης, κ.λπ.  
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3. Οι Ομάδες Εξασκούνται στη Χρήση 
 

 

Δραστηριότητα Επέκτασης – Εφαρμογής 
 
Οι εκπαιδευόμενοι (ίδιες ομάδες 4-5 ατόμων) εξασκούνται στη 
χρήση των λογισμικών «Fundamentals of Nursing» και 
«Pediatric Nursing Skills»  
 

 
4. Η Κάθε Ομάδα Αναπτύσσει ένα Προσχέδιο 
 

 

Δραστηριότητα Επέκτασης – Εφαρμογής 
 
Οι εκπαιδευόμενοι (ίδιες ομάδες 4-5 ατόμων) αναπτύσσουν ένα 
προσχέδιο. 
 

 
5. Η Κάθε Ομάδα Παρουσιάζει ένα Τελικό Πρόγραμμα 
Σεμιναριακών Σπουδών Επιμόρφωσης 
 

 

Δραστηριότητα Επέκτασης – Εφαρμογής 
 
Οι εκπαιδευόμενοι (ίδιες ομάδες 4-5 ατόμων) παρουσιάζουν το 
πρόγραμμα σεμιναριακών σπουδών που ανάπτυξαν, στο οποίο 
ασκούν κριτική σε επίπεδο τάξης.  
 
Σημειώνεται ότι, οι ομάδες των εκπαιδευόμενων μπορούν να 
επιλέξουν μια διδακτική ενότητα και να σχεδιάσουν ένα 
πρόγραμμα σεμιναριακών σπουδών με βάση τις αρχές της 
κατευθυνόμενης μάθησης, του κονστρουκτιβισμού κ.λπ.  
 
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα 
σεμιναριακών σπουδών στη συγκεκριμένη ενότητα; 
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Ενδεικτική παρουσίαση Σεμιναριακού Προγράμματος 
επιμόρφωσης πάνω στα λογισμικά : “Fundamentals of Nursing” 
και “Pediatric Nursing Skills” 

 

Θεματική ενότητα Ι: Το Έργο Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ:  
     Επιμόρφωση και Εφαρμογή 

 
Συνολικές ώρες: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

 

Μάθημα  I.1. Παρουσίαση του Έργου.  

Μάθημα  I.2. Η Εκπαίδευση των επιμορφωτών. 

Μάθημα  I.3. Οργάνωση και διενέργεια της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών των ΤΕΕ. 

Μάθημα  I.4. Εμπειρία από συναφή έργα επιμόρφωσης στο διεθνή χώρο.  

 

Θεματική ενότητα ΙΙ:  Η αξιοποίηση των ΤΠΕ: Παιδαγωγική προσέγγιση 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 35 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 23 (από 35) 

  

Μάθημα  ΙΙ.1.  Πως η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει/ βελτιώσει την 
διδασκαλία και την μάθηση. 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 

1. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και: 

• Μελετούν1 τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία 
επιδρά στους παρακάτω τομείς (κάθε ομάδα μελετά 1-2 
τομείς): 

− Αξιολόγηση 

− Επικοινωνία 

− Συμμετοχή 

− Παραγωγικότητα  

− Κίνητρο για μάθηση 

− Τρόποι διδασκαλίας 

− Οργάνωση 

− Πρόσβαση σε πληροφορίες  

− Κατηγορίες εκπαιδευόμενων 

                                                 
1 Βασισμένοι στην προσωπική τους εμπειρία και σε βιβλιογραφική έρευνα. Παρουσιάζουν 
σχολιασμένες βιβλιογραφικές αναφορές που στοιχειοθετούν το αποτέλεσμα της μελέτης τους. 
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− .... 

• Σχεδιάζουν διάγραμμα (στον υπολογιστή) που 
κατηγοριοποιεί και αναδεικνύει τις επιπτώσεις της 
τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το  διάγραμμα που σχεδίασε. 

3. Ο εισηγητής αναδεικνύει  θετικές ή αρνητικές επιδράσεις που δεν 
αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευόμενους. 

4. Σχεδιάζεται διάγραμμα που ενσωματώνει την εργασία όλων των 
ομάδων. 

5. Γίνεται συζήτηση για την χρησιμότητα της τεχνολογίας στο παρόν 
μάθημα (σχεδιασμός διαγράμματος, ευκολία τροποποίησης, 
πλεονεκτήματα οπτικοποίησης). 

 

Μάθημα  ΙΙ.2.  Κατευθυνόμενη διδασκαλία (Directed instruction): 
Χαρακτηριστικά, κριτική, θεωρίες μάθησης. 

 Συνολικές ώρες μάθησης: 8 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5  

 
Διδασκαλία με θέμα: «Χορήγηση φαρμάκου με ενδομυϊκή ένεση» με την 
χρήση των λογισμικών Fundamentals of Nursing και Real Nursing Skills 
Rediatric Nursing Skills. 

1. διάρκειας μίας (1) ώρας βασισμένη αποκλειστικά σε προσέγγιση 
«κατευθυνόμενης διδασκαλίας». 

2. Με την καθοδήγηση του εισηγητή οι εκπαιδευόμενοι προσδιορίζουν 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα μειονεκτήματα της 
προσέγγισης «κατευθυνόμενης διδασκαλίας». 

• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

− Εστιάζει σε ακολουθίες μαθημάτων που βασίζονται σε 
προαπαιτούμενες δεξιότητες/ γνώσεις. 

− Πλήρως καθορισμένο περιεχόμενο και αντίστοιχη 
αξιολόγηση. 

− Έμφαση στην ατομική εργασία /μελέτη.  

− Παραδοσιακή διδασκαλία και τρόποι αξιολόγησης. 

 

• Μειονεκτήματα: 

− Οι εκπαιδευόμενοι δεν εξασκούνται στην επίλυση 
προβλημάτων (problem solving). 

− Δεν παρέχει κίνητρα ενεργής συμμετοχής (unmotivating 
activities). 

− Δεν επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευόμενων. 
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3. Οι εκπαιδευόμενοι (ή ο εισηγητής) ανακαλούν τις θεωρίες που 
ακολουθούν την προσέγγιση  «κατευθυνόμενης διδασκαλίας» και 
τους κύριους εκφραστές τους. 

− Behaviourism (Skinner). 

− Information processing (Atkinson & Shiffrin). 

− Teaching guidelines (Gagne). 

− Instructional Design System Approaches. 

4. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και σε 
κάθε ομάδα ανατίθεται: 

− Να συλλέξει /μελετήσει υλικό για μία συγκεκριμένη 
θεωρία μάθησης. 

− Να αναπτύξει μία 15-λεπτών παρουσίαση σχετικά με τη 
θεωρίας μάθησης που μελέτησε και τα χαρακτηριστικά 
της.  

5. Οι εκπαιδευόμενοι συλλέγουν υλικό και προετοιμάζουν τις 
παρουσιάσεις τους. 

6. Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν τις παρουσιάσεις τους. Μετά κάθε 
παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση σχετική με τη θεωρία μάθησης 
αλλά και την ίδια την παρουσίαση (τρόπο προσέγγισης, 
αποτελεσματικότητα, πιθανές βελτιώσεις). 

 

  

Μάθημα  ΙΙ.3.  Εποικοδομητισμός (constructivism): Χαρακτηριστικά, κριτική, 
θεωρίες μάθησης. 

Συνολικές ώρες μάθησης: 8 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

  

1. Διδασκαλία με θέμα: «Συγγενείς καρδιοπάθειες», με τη χρήση του 
λογισμικού Fundamentals of Nursing, διάρκειας δύο (2) ωρών 
βασισμένη αποκλειστικά σε προσέγγιση εποικοδομητισμού.  

2. Με την καθοδήγηση του εισηγητή οι εκπαιδευόμενοι προσδιορίζουν 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα μειονεκτήματα της 
προσέγγισης εποικοδομητισμού. 

• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

− Εστιάζει στη μάθηση θέτοντας προβλήματα, μελετώντας 
πιθανές απαντήσεις, αναπτύσσοντας «προϊόντα» και 
κάνοντας παρουσιάσεις. 

− Θέτει γενικούς στόχους (global, μη εξειδικευμένους) και 
προσδιορίζει με γενικό τρόπο τις ικανότητες που θα 
αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι.  

− Δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία.  
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− Δίνει έμφαση σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και 
αξιολόγησης. 

• Μειονεκτήματα: 

− Δυσκολία πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων.  

− Ανάγκη για προαπαιτούμενη γνώση. 

− Δεν προσεγγίζονται όλα τα θέματα με την ίδια ευκολία. 

 

3. Οι εκπαιδευόμενοι (ή ο εισηγητής) ανακαλούν τις θεωρίες που 
ακολουθούν προσέγγιση  «εποικοδομητισμού» και τους κύριους 
εκφραστές τους. 

− Social Constructivism (Dewey) 

− Scaffolding (Vygotsky) 

− Stages of Development (Piaget) 

− Discovery Learning (Bruner) 

− Microworlds (Papert) 

− Inert Knowledge, Situated Cognition, & Collaborative 
Learning (GCTGV) 

− Multiple Intelligences (Gardner) 

4. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε 
ομάδα ανατίθεται: 

− Να συλλέξει /μελετήσει υλικό για μία συγκεκριμένη 
θεωρία μάθησης. 

− Να αναπτύξει μία 15-λεπτών παρουσίαση σχεδίου 
μαθήματος σχετικά με τη θεωρίας μάθησης που μελέτησε 
και τα χαρακτηριστικά της.  

5. Οι εκπαιδευόμενοι συλλέγουν υλικό και προετοιμάζουν τις 
παρουσιάσεις τους. 

6. Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν τις παρουσιάσεις των σχεδίων μαθημάτων 
που προετοίμασαν. Μετά κάθε παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση 
σχετική με τη θεωρία μάθησης αλλά και το σχέδιο μαθήματος που 
προετοίμασαν (τρόπο προσέγγισης, αποτελεσματικότητα, πιθανές 
βελτιώσεις). 
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Μάθημα  ΙΙ.4.  Παρουσίαση πρότυπης διδασκαλίας με αξιοποίηση του 
λογισμικού “Fundamentals of Nursing” βασισμένη σε 
προσέγγιση εποικοδομητισμού  

Συνολικές ώρες μάθησης: 4 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 2 

 
Πρότυπη διδασκαλία με θέμα: «Ανατομία- Φυσιολογία Αναπνευστικού 
Συστήματος» , Διάρκειας 3 ωρών με βάση προσέγγιση εποικοδομητισμού.  

1. Οι εκπαιδευόμενοι προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του 
εποικοδομητισμού που αναγνώρισαν στη διδασκαλία και τον τρόπο 
ενσωμάτωσης τους σ’ αυτήν. 

2. Γίνεται κριτική της διδασκαλίας ως προς την αποτελεσματικότητα 
της.  

  

Μάθημα  ΙΙ.5.  Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

 

1. Οι εκπαιδευόμενοι υπό την καθοδήγηση του εισηγητή και με βάση 
την εμπειρία τους συντάσσουν κατάλογο με διαφορετικούς τρόπους 
εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

− Εξάσκηση (drill and practice). 

− Αυτο-διδασκαλία (tutorials). 

− Προσομοιώσεις (simulations). 

− Εκπαιδευτικά παιγνίδια (instructional games). 

− Επίλυση προβλημάτων (problem solving). 

− Συνδυασμός όλων των παραπάνω (integrated learning 
systems). 

2. Παρουσιάζεται η δομή πρότυπης διδασκαλίας βασισμένης σε 
μοντέλο κατευθυνόμενης μάθησης σε αντικείμενο του 
προγράμματος σπουδών που αξιοποιεί το «Fundamentals of 
Nursing».  

3. Με έναυσμα την δομή της πρότυπης διδασκαλίας με μοντέλα 
κατευθυνόμενης μάθησης οι εκπαιδευόμενοι προσδιορίζουν την 
κύρια επίδραση / αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η εισαγωγή των 
ΤΠΕ.  

− Παρέχει δεξιότητες (Provide Skill Remediation). 

− Παρέχει πλήρεις γνώσεις (Provide Mastery & Fluency). 

− Παρέχει συστηματική αυτο-διδασκαλία (Provide 
Systematic Self-instruction). 
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4. Αξιολογείται η δομή της πρότυπης διδασκαλίας. Καθορίζονται τα 
βασικά στοιχεία αξιολόγησης.  

− Εκπλήρωση των προδιαγεγραμμένων στόχων. 

− Διδακτική και παιδαγωγική αρτιότητα (Instructional 
Design & Pedagogical Soundness). 

− Περιεχόμενο. 

− Δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες/ γνώσεις του 
χρήστη (User Flexibility). 

− Τεχνική αρτιότητα . 

5. Παρουσιάζεται η δομή πρότυπης διδασκαλίας βασισμένης σε 
μοντέλο μάθησης εποικοδομητισμού σε αντικείμενο του 
προγράμματος σπουδών που αξιοποιεί το «Fundamentals of Nursing 
» και το Pediatric Nursing Skills.  

6. Για τα μοντέλα μάθησης εποικοδομητισμού (constructivism) (και με 
βάση τη δομή της διδασκαλίας που παρουσιάστηκε) οι 
εκπαιδευόμενοι προσδιορίζουν την κύρια επίδραση / αποτέλεσμα 
που μπορεί να έχει η εισαγωγή των ΤΠΕ. 

− Καλλιεργεί τη δημιουργικότητα (Foster Creativity). 

− Καλλιεργεί την επαγωγική σκέψη και την ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων (Foster Inductive Thinking & 
Problem Solving). 

− Foster Metacognition. 

7. Αξιολογείται η πρότυπη παρουσίαση με βάση τα παρακάτω στοιχεία 
αξιολόγησης:  

− Εκπλήρωση των προδιαγεγραμμένων στόχων. 

− Διδακτική και παιδαγωγική αρτιότητα.  

− Περιεχόμενο. 

− Δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες/ γνώσεις του 
χρήστη.  

− Τεχνική αρτιότητα.  
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Μάθημα  ΙΙ.6.  Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διδακτικού 
υλικού. 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 

1. Παρουσιάζεται σενάριο πρότυπης διδασκαλίας (και το συνοδευτικό 
υλικό) σε αντικείμενο του προγράμματος σπουδών που αξιοποιεί το 
λογισμικό «Fundamentals of Nursing» και το «Pediatric Nursing 
Skills».  

2. Με έναυσμα το σενάριο που παρουσιάστηκε, οι εκπαιδευόμενοι (σε 
ομάδες των 4-5 ατόμων) προσδιορίζουν αρχές που πρέπει να 
διέπουν την κατασκευή σεναρίων και υλικού για μάθηση με χρήση 
ΤΠΕ.  Προτείνουν επίσης μία πιθανή μορφή (format) για την 
περιγραφή του σεναρίου και του συνοδευτικού διδακτικού υλικού. 

3. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τους (αρχές και μορφή 
υλικού)  και με την βοήθεια του εισηγητή γίνεται σύνθεση και 
συμπλήρωση τους. Η δραστηριότητα αυτή καταλήγει σε:  

− Ορισμό του «τι είναι σενάριο».  

− Τι πρέπει να περιλαμβάνει η περιγραφή ενός σεναρίου. 

− Προτεινόμενη μορφή συνοδευτικού υλικού (πχ. Φύλλα 
εργασίας). 

 

4.  Οι εκπαιδευτικοί σε ομάδες των 4-5 ατόμων αναπτύσσουν σενάριο 
(σχετικό με γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών) που 
χρησιμοποιεί το «Fundamentals of Nursing» και το «Pediatric 
Nursing Skills».  

5.  Γίνεται πλήρης περιγραφή του σεναρίου και του συνοδευτικού 
υλικού  

6. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το σενάριο που ανέπτυξε. Γίνεται κριτική 
από τα μέλη των άλλων ομάδων και τον εισηγητή.  

 

Θεματική ενότητα ΙΙΙ: Αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 35 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 20 (από 35) 

 

Μάθημα  ΙΙΙ.1.  Εξ’ αποστάσεως μάθηση. 
Συνολικές ώρες μάθησης: 10 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 6 
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1. Οι εκπαιδευόμενοι (με την καθοδήγηση του εισηγητή): 

• Ορίζουν τον όρο «εξ’ αποστάσεως μάθηση». 

«....η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων μέσω της εξ’ 
αποστάσεως πρόσβασης σε πληροφορίες και εκπαίδευση. 
Η εξ’ αποστάσεως μάθηση, με την χρήση της 
τεχνολογίας, υπηρετεί τον στόχο της δια βίου μάθησης 
για όλους.»  
[United States Distance Learning Association, 1998]  

• Προσδιορίζουν ζητήματα που ανακύπτουν από την χρήση της 
εξ’ αποστάσεως μάθησης (μέσω του διαδικτύου). 

− Το ψηφιακό χάσμα. 

− Κακή χρήση του διαδικτύου (ακατάλληλο υλικό, 
πνευματική ιδιοκτησία και λογοκλοπή, προσωπικά 
δεδομένα, ...). 

− Ο ρόλος του καθηγητή και η απαιτούμενη εκπαίδευση του. 

− ... 

• Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά που επιδρούν στην 
επιτυχία ενός «εξ’ αποστάσεως μαθήματος».  

− Βαθμός αλληλεπίδρασης/ επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή 
και μαθητών. 

− Βαθμός υποστήριξη των μαθητών κατά την διάρκεια του 
μαθήματος. 

− Τεχνικά προβλήματα. 

• Απαριθμούν υπηρεσίες του διαδικτύου που μπορεί να 
υποστηρίξουν την εξ’ αποστάσεως μάθηση. 

− E-mail, ListServs, Chat rooms, Bulletin Boards,... 

 

2. Οι εκπαιδευόμενοι (σε ομάδες των 4-5 ατόμων) πειραματίζονται/ 
εξοικειώνονται με την χρήση υπηρεσιών του διαδικτύου (ListServs, 
chat rooms, bulletin boards, ...). Κάθε ομάδα ασχολείται με 
διαφορετική υπηρεσία. 

− Αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις υπό μελέτη 
υπηρεσίες και τον τρόπο χρήση τους. 

− Αναζητούν και πειραματίζονται με την χρήση τους (για 
πρόσβαση σε θέματα του ενδιαφέροντος τους). 

3. Γίνεται παρουσίαση από κάθε ομάδα της υπηρεσίας με την οποία 
ασχολήθηκε και της χρήσης της. [Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης των 

επιμορφωτών, όλοι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εξοικειωθούν με την χρήση όλων 
των υπηρεσιών.] 
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4. Ο εισηγητής παρουσιάζει κατάλογο από ολοκληρωμένα 
περιβάλλοντα (πλατφόρμες) εξ’ αποστάσεως μάθησης. [Επιθυμητή 
είναι η παρουσίαση της λειτουργίας ενός τέτοιου περιβάλλοντος]. 

5. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε 
ομάδα συγκεντρώνει πληροφορίες  για ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον (λειτουργίες που υποστηρίζει, πρόσβαση, 
διαθεσιμότητα, κόστος, ...).  

6. Γίνεται παρουσίαση από κάθε ομάδα του περιβάλλοντος εξ’ 
αποστάσεως μάθησης με το οποίο ασχολήθηκε. Συντάσσεται 
κατάλογος από χαρακτηριστικά στοιχεία που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στην σύγκριση/ αξιολόγηση τους.  

 

 

Μάθημα  ΙΙΙ.2.  Αξιοποίηση υλικού διαθέσιμου στο διαδίκτυο: Χρήση 
applets και ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού. 

Συνολικές ώρες μάθησης: 10 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 6 

 

1. Γίνεται χρήση applets για την παρουσίαση και κατανόηση ενός 
θέματος σχετικό με τα ενδιαφέροντα των επιμορφωτών (Τεχνική 
ELISA, Ανατομία, Μηχανισμός δράσης νευροδιαβιβαστών, καρκίνος, 
αντιβιόγραμμα κλπ).  

2. Δίνονται πληροφορίες σχετικές με την τεχνολογία των applets.  

3. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και σε 
κάθε ομάδα ανατίθεται να αναπτύξει μία δεκαπεντάλεπτη διάλεξη 
που πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο φαινόμενο.  Η διάλεξη πρέπει 
να κάνει χρήση applets (που έχουν εντοπιστεί στο διαδίκτυο) για να 
εξηγήσει το φαινόμενο στο ακροατήριο.  

4. Οι ομάδες παρουσιάζουν τη διάλεξη τους. Κάθε ομάδα, στο τέλος 
της διάλεξης, παρουσιάζει επίσης τα applets τα οποία έκρινε ότι είναι 
ακατάλληλα για να συμπεριληφθούν στη διάλεξη και εξηγεί του 
λόγους για τους οποίους τα απέρριψε. Γίνεται κριτική της κάθε 
διάλεξης. 

5. Σε κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων ανατίθεται ένα μάθημα του 
προγράμματος σπουδών του τομέα Υγείας Πρόνοιας και η ομάδα 
αναλαμβάνει να εντοπίσει στο διαδίκτυο ελευθέρα διαθέσιμο 
λογισμικό (έναν ή περισσότερους τίτλους) που μπορεί να 
αξιοποιηθεί στην διδασκαλία του μαθήματος. 

6. Κάθε ομάδα εγκαθιστά και αξιολογεί τους τίτλους λογισμικού που 
εντόπισε. Για κάθε τίτλο λογισμικού, προσδιορίζει τις ενότητες του 
μαθήματος στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σχολιάζει την 
ποιότητα του λογισμικού και την καταλληλότητα του για 
εκπαιδευτική χρήση.  
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7. Οι ομάδες παρουσιάζουν τους τίτλους των λογισμικών που επέλεξαν 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό αυτό υποστηρίζει το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος το οποίο τους 
ανατέθηκε. Ακολουθεί κριτική από τον εισηγητή και τις άλλες 
ομάδες. 

  

Μάθημα  ΙΙΙ.3.  Δημοσίευση υλικού στο διαδίκτυο. 
Συνολικές ώρες μάθησης: 10 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 

 

1. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν την προσωπική τους σελίδα και την 
δημοσιεύουν στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο της προσπάθειας τους: 

− Εντοπίζουν και χρησιμοποιούν ψηφιακό υλικό (tutorials) 
σχετικό με την χρήση του διαδικτύου και την ανάπτυξη 
ιστοσελίδων. 

− Περιηγούνται προσωπικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και 
αντλούν ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο που πρέπει να 
συμπεριλάβουν καθώς και τον τρόπο παρουσίασης του. 

2. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις ιστοσελίδες που ανέπτυξαν. 
Παρουσιάζουν επίσης τις ελλείψεις που οι ίδιοι εντοπίζουν στη 
σελίδα τους και δεν κατάφεραν να τις ξεπεράσουν λόγω τεχνικών 
δυσκολιών τις οποίες συνάντησαν. Οι συνάδελφοι τους ή/και ο 
εισηγητής προτείνουν λύσεις.  

3. Σε κάθε εκπαιδευόμενο ανατίθεται η ανάπτυξη μίας ιστοσελίδα που 
έχει ως σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως πηγή υλικού για ένα 
συγκεκριμένο θέμα (πχ. Πρώτες Βοήθειες σε Επείγοντα 
Περιστατικά). Ο εκπαιδευόμενος αναζητά στο διαδίκτυο και 
περιλαμβάνει στην ιστοσελίδα που αναπτύσσει: 

− Υλικό αναφοράς σχετικό με το θέμα (εγκυκλοπαιδικό 
υλικό, άρθρα, ...). 

− Applets που βοηθούν στην κατανόηση του θέματος 
(ενσωματωμένα στη σελίδα). 

− Συναφές ελευθέρα διαθέσιμο λογισμικό. 

− Συνδέσμους σε ιστοσελίδες που περιέχουν παρόμοιο 
υλικό. 

− Συνδέσμους σε δικτυακές πύλες με συναφές 
περιεχόμενο. 

− ... 

4. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις ιστοσελίδες που ανέπτυξαν. 
Γίνεται κριτική ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης 
του. 
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5. Οι εκπαιδευόμενοι βελτιώνουν τις ιστοσελίδες που ανέπτυξαν 
(προσωπική και θεματική) με βάση τα σχόλια και τις λύσεις που τους 
προτάθηκαν στα τεχνικά θέματα που αντιμετώπισαν.  

 

Μάθημα  ΙΙΙ.4.  Αξιολόγηση υλικού του διαδικτύου.  
Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 

1. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να αξιολογήσει ένα δικτυακό τόπο (με συγκεκριμένο 
θεματικό περιεχόμενο) ως προς την καταλληλότητα χρησιμοποίησης 
του υλικού που περιέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

2. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους. Ο 
εισηγητής φροντίζει να αναδείξει ότι η αξιολόγηση πρέπει 
τουλάχιστον να αφορά:  

− Τον συγγραφέα (ειδήμων, δικτυακός τόπος προβολής, 
μεροληπτικές απόψεις, ...). 

− Το περιεχόμενο (ακρίβεια, καταλληλότητα, πληρότητα, 
δόμηση, παρουσίαση, ...). 

− Τεχνικά θέματα (ευκολία πλοήγησης, τύποι δεδομένων, 
χρόνος απόκρισης,...).  

3. Ο εισηγητής αναθέτει σε κάθε ομάδα ένα θέμα σχετικό με γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος σπουδών. Η ομάδα αναζητεί 
συναφές υλικό στο διαδίκτυο και αναπτύσσει φύλλο εργασίας που 
βασίζεται σ΄ αυτό.  

4. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα φύλλα εργασίας που σχεδίασαν. Γίνεται 
σχολιασμός και αξιολογείται το εάν ικανοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι.  
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Θεματική ενότητα ΙV: Αξιοποίηση λογισμικού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 35 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 22 (από 35) 

 

Μάθημα IV.1.  Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 
Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 

1. Οι εκπαιδευόμενοι (με την καθοδήγηση του εισηγητή) κατατάσσουν 
το εκπαιδευτικό υλικό (λογισμικό) με βάση: 

• Την κατηγορία χρήσης του. 

− Ασκήσεις σωστού/ λάθους. 

− Εξάσκηση (drill and practice). 

− Αυτο-διδασκαλία (tutorials). 

− Προσομοιώσεις (simulations). 

− Εκπαιδευτικά παιγνίδια (instructional games). 

− Μοντελοποίηση. 

− Επίλυση προβλημάτων (problem solving). 

− Καθοδηγούμενη μάθηση με ανακάλυψη (guided 
discovery learning).  

− Συνδυασμός όλων των παραπάνω (integrated 
learning systems). 

− .... 

• Το επικοινωνιακό πλαίσιο χρήσης.  

− Λογισμικό επίδειξης. 

− Συνεργατική χρήση. 

− Ατομική χρήση. 

− Ομαδική χρήση.  

• Την έκταση χρήσης.  

− Κάλυψη μίας έννοιας. 

− Κάλυψη ενότητας. 

− Επίλυση προβλημάτων. 

2. Παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης λογισμικού και προσδιορίζεται 
η κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
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3. Ο εισηγητής παρουσιάζει μία σειρά θεμάτων σχετικών με γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί (σε 
ομάδες των 4-5 ατόμων) προτείνουν τρόπους με τους οποίους η 
διδασκαλία των θεμάτων αυτών μπορεί να βοηθηθεί με την χρήση 
των ΤΠΕ. Κάθε ομάδα μελετά 2-3 θέματα. 

4. Γίνεται παρουσίαση της εργασίας κάθε ομάδας και σχολιασμός των 
τρόπων εισαγωγής των ΤΠΕ σε κάθε θέμα. 

 

Μάθημα IV.2.  Αξιολόγηση λογισμικού (καταλληλότητα για εκπαιδευτική 
χρήση). 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 4 

 

1. Γίνεται συνοπτική παρουσίαση 4-5 τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού 
κατάλληλα επιλεγμένων ώστε να αναδεικνύονται προβλήματα 
σχετικά με την καταλληλότητα τους για την ζητούμενη εκπαιδευτική 
χρήση.  

2. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε 
ομάδα (για έναν από τους τίτλους λογισμικού) καταγράφει:  

− Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ο εκπαιδευτικός 
ή ο μαθητής που χρησιμοποιεί το λογισμικό κατά την 
διάρκεια χρήσης του.  

− Τομείς ως προς τους οποίους το λογισμικό κρίνεται 
ικανοποιητικό για παιδαγωγική αξιοποίηση. 

3. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Κατά 
την διάρκεια της καταγραφής των θετικών και αρνητικών στοιχείων 
των τίτλων λογισμικού που εξετάστηκαν, ο εισηγητής φροντίζει να 
αναδείξει ότι η αξιολόγηση του λογισμικού μπορεί να γίνει με βάση:  

− Το περιεχόμενο. 

− Τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

− Την διεπαφή. 

− Την λειτουργία. 

− Την τεκμηρίωση. 

− Τον έκταση χρήσης του. 

  

376



 
 

Μάθημα ΙV.5. 
 

  

Μάθημα IV.3.  Αξιοποίηση λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία - Χρήση λογιστικών φύλλων (excel). 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 2 
 

1. Αναδεικνύεται η δυνατότητα των λογιστικών φύλλων να 
χρησιμοποιηθούν για: 

− Λύση προβλημάτων.  

− Προσομοίωση μέσω αυτόματου επανα-υπολογισμού 
(απαντήσεις σε υποθετικά ερωτήματα).  

− Αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων. 

− Οπτικοποίηση δεδομένων/ αποτελεσμάτων.  

− ... 

2. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ο 
εισηγητής αναθέτει σε κάθε ομάδα ένα θέμα σχετικό με γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος σπουδών. Η ομάδα αναπτύσσει 
φύλλο εργασίας που περιέχει δραστηριότητες οι οποίες κάνουν 
χρήση λογιστικών φύλλων.  

3. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα φύλλα εργασίας που σχεδίασαν. Γίνεται 
σχολιασμός και αξιολογείται το εάν ικανοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι.  

 

Μάθημα IV.4.   Σχεδιασμός σύνθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
διδακτικού υλικού. 

Συνολικές ώρες μάθησης: 5 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 

1. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει σενάριο για την διδασκαλία σύνθετου 
θέματος (βασισμένο στο πρόγραμμα σπουδών) το οποίο αποτελείται 
από ακολουθία τουλάχιστον 2 δραστηριοτήτων (και αντίστοιχο 
συνοδευτικό υλικό) που αξιοποιούν το «Fundamentals of Nursing» 
και το «Pediatric Nursing Skills». Κάθε ομάδα αναπτύσσει (απλή-
λιτή) ιστοσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους προς τα φύλλα 
εργασίας καθώς και προς συναφές με το αντικείμενο υλικό από το 
διαδίκτυο.   

2. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστοσελίδα που ανέπτυξε και 
περιγράφει το σενάριο και το συνοδευτικό υλικό. Γίνεται κριτική από 
τα μέλη των άλλων ομάδων και τον εισηγητή.  
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Μάθημα IV.5.  Σχεδιασμός σεμιναριακού προγράμματος επιμόρφωσης. 
Συνολικές ώρες μάθησης: 15 
Ώρες με παρουσία εισηγητή: 10 

 

1. Γίνεται παρουσίαση του σχετικού με το «Fundamentals of Nursing» 
και το «Pediatric Nursing Skills» πλήρους προγράμματος σπουδών, 
που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. Για 
κάθε επιμορφωτική συνάντηση καθορίζονται οι διδακτικοί στόχοι και 
παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, (με τα σχετικά 
φύλλα εργασίας και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό) που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη τους.  

2. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένης 
διάρκειας για την (εισαγωγική) εκμάθηση ενός από τους 2 τίτλους 
λογισμικού. (Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς και όχι σε μαθητές.) Στην περίπτωση που οι 
εκπαιδευτικοί δεν είναι γνώστες του λογισμικού, τους παρέχεται 
υλικό που θα τους βοηθήσει στην εκμάθηση του (εγχειρίδια χρήσης, 
tutorials, ...). 

3. Τα μέλη κάθε ομάδας εξασκούνται στη χρήση του λογισμικού για το 
οποίο θα αναπτύξουν πρόγραμμα σπουδών. 

4. Κάθε ομάδα αναπτύσσει ένα προσχέδιο του προγράμματος σπουδών 
για τον τίτλο λογισμικού που έχει αναλάβει. Συζητά το προσχέδιο 
της με τον εισηγητή, η κριτική του οποίου προσπαθεί να αναδείξει 
αδυναμίες του προσχεδίου (εάν υπάρχουν) και να προτείνει τρόπους 
βελτίωσης.  

5. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το τελικό πρόγραμμα σπουδών που 
ανέπτυξε. Ακολουθεί κριτική από τα μέλη των άλλων ομάδων και 
τον εισηγητή. 

 

Θεματική ενότητα V: Επιμόρφωση ενηλίκων 
Συνολικές ώρες μάθησης: 10 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 10 (από 10) 

Μάθημα  V.1. Πως μαθαίνει ο ενήλικας – Αρχές μάθησης 
ενηλίκων. 

Μάθημα  V.2. Αποτελεσματική επιμόρφωση.  

Μάθημα  V.3. Ο ρόλος του επιμορφωτή. 

 

 

Θεματική ενότητα VI: Αξιολόγηση υποψήφιων επιμορφωτών 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 5 (από 5) 
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Θεματική Ενότητα V 

 
Επιμόρφωση Ενηλίκων 

 

 
Συνολικές ώρες μάθησης: 10 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 10 (από 10) 

 



 
 

 

 
 

 Μάθημα V.1. - Πώς μαθαίνει ο ενήλικας – Αρχές μάθησης 
ενηλίκων. 

 Μάθημα V.2. - Αποτελεσματική επιμόρφωση. 
 Μάθημα V.3. – Ο ρόλος του επιμορφωτή. 
 Μάθημα V.4. – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.  
 Μάθημα V.5. – Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων και 
εμπειρία από το πιλοτικό έργο ΛΑΕΡΤΗΣ 



 
 

 

 
 
 
 
 

Μάθημα V.1. 
Πώς μαθαίνει ο ενήλικας – Αρχές μάθησης ενηλίκων 

 



 
 

Μάθημα V.1 
 

 
 
 

Μάθημα V.1.  
Πώς μαθαίνει ο ενήλικας – Αρχές μάθησης ενηλίκων 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 3 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταδειχτούν οι αρχές μάθησης 
ενηλίκων και να γίνει κατανοητό ότι οι ενήλικες που συμμετέχουν 
σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης-κατάρτισης εκκινούνται από 
συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμούν να είναι σαφής η πρακτική 
του χρησιμότητα και η διασύνδεσή του με όσα τους συμβαίνουν σε 
κοινωνικο-εκπαιδευτικό επίπεδο στο σχολικό περιβάλλον. 
Επιδιώκεται, επίσης, να γίνει συζήτηση για τα σημεία που διαφέρει 
η εκπαίδευση ενηλίκων από την παραδοσιακή τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και να παρουσιαστούν εναλλακτικές προσεγγίσεις 
σχετικά με τη διδακτική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε 
ένα επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 
γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη μάθηση ενηλίκων και 
να προτείνουν διδακτικούς τρόπους ικανοποίησης των 
μαθησιακών αναγκών των ενηλίκων.  

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Μάθηση Ενηλίκων  
 Ανάγκες ενηλίκων 
εκπαιδευόμενων  

 Ενεργητική συμμετοχή 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Αυτή η ενότητα μαθημάτων είναι χρήσιμη, γιατί οι εκπαιδευτικοί 
της ΤΕΕ μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους θα ξεκινήσουν άμεσα 
το επιμορφωτικό τους έργο. Συνεπώς, πρέπει να αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με 
αποτελεσματικότητα τις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων και 
όποια πρακτικά προβλήματα μπορεί να εμφανισθούν. 
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V.1.1 Οι ιδιαιτερότητες της μάθησης ενηλίκων 
 

Το πεδίο δραστηριοτήτων που ονομάζουμε Εκπαίδευση Ενηλίκων 
εμφανίζεται ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Ενήλικα θεωρούνται από την 
κοινωνία τα άτομα που έχουν ωριμότητα, την αίσθηση της προοπτικής, την 
αυτονομία και τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού (Rogers, 1999).  

Με βάση τον ορισμό της κατάστασης της ενηλικιότητας, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων είναι τα εξής (Rogers, 1999; 
Κόκκος, 2005):  

 Συνήθως έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους και 
προσδοκίες. Έχουν επιλέξει συνειδητά την ιδιότητα του εκπαιδευόμενου. 
Θεωρούν τη διαδικασία μάθησης μία από τις προτεραιότητές τους και την 
αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα.  

 Έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών, τις οποίες φέρνουν στη διαδικασία 
μάθησης. Νιώθουν την ανάγκη το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους να 
συνδέεται με τις συγκεκριμένες εμπειρίες και να τις αξιοποιεί.  

 Έχουν διαμορφώσει τους προσωπικούς τους τρόπους μάθησης.  
 Επιθυμούν να διαπραγματεύονται τους επιμέρους στόχους, το 
περιεχόμενο και τις μεθόδους της εκπαίδευσής τους, ώστε να ταιριάζουν 
στις ιδιαιτερότητές τους.  

 Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν πολλά άλλα καθήκοντα και δεσμεύσεις 
που σχετίζονται με τους υπόλοιπους ρόλους μέσα στο κοινωνικό περίγυρο 
και που θέτουν περιορισμούς στον τρόπο, τόπο και χρόνο μάθησης.  

 
Η Μάθηση Ενηλίκων ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Φέιρα τον 
Ιούνιο 2000 ως «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τον εμπλουτισμό γνώσεων, καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο μιας προσωπικής και κοινωνικής 
θεώρησης, καθώς και μιας οπτικής που συνδέεται με την απασχόληση». Η 
μάθηση ενηλίκων περιλαµβάνει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες µέσα 
από τις οποίες άνθρωποι που θεωρούνται ενήλικοι από την κοινωνία τους 
µαθαίνουν µε τρόπο συστηµατικό και οργανωµένο. Περιλαµβάνει την αρχική 
και τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, τη δια βίου επιµόρφωση, την 
κατάρτιση σε χώρους εργασίας, την εκπαίδευση μειονεκτούντων και κοινωνικά 
αποκλεισµένων οµάδων.  
 
Ο Α. Rogers (Rogers, 1999) έχει κατηγοριοποιήσει τα προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων ως εξής:  

 Προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων σπουδών: 
Προσφέρονται από φορείς που ανήκουν στο επίσηµο εκπαιδευτικό 
σύστηµα κάθε χώρας, π.χ. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του 
ΥπΕΠΘ.  

 Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που δεν οδηγούν σε τυπικούς 
τίτλους: Απευθύνονται σε άνεργους και σε εργαζόμενους, έχουν ποικίλη 
µορφή και διάρκεια και προσφέρονται από µεγάλη ποικιλία φορέων, π.χ. 
ΟΕΑΔ  

 Προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων: 
Απευθύνονται σε µειονεκτούσες µορφωτικά κοινωνικές οµάδες και τους 
προσφέρουν βασική εκπαίδευση, π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.  

 Προγράµµατα µε στόχο την προσωπική ανάπτυξη: Καλύπτουν ευρύτατο 
φάσµα αντικειµένων, λ.χ. χειροτεχνία, τέχνες, αθλητισµό, επαγγελµατικό 
προσανατολισµό, προληπτική ιατρική, ιστορία, κ.ο.κ., π.χ. προγράμματα 
λαϊκής επιμόρφωσης των Νομαρχιών (ΝΕΛΕ).  

 Προγράµµατα µε στόχο την κοινωνική ανάπτυξη: Απευθύνονται σε 
συγκεκριµένες κατηγορίες ανθρώπων µε στόχο την υποστήριξη του 
κοινωνικού τους ρόλου, λ.χ. επιµόρφωση γονέων, γυναικών, 
συνδικαλιστών κ.ά., π.χ. συμβουλευτική γονέων της Γενικής Γραμματείας 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥπΕΠΘ.  
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Ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται οι ενήλικοι λαμβάνει υπόψη 
διαφορετικές παραμέτρους από αυτές του τρόπου εκπαίδευσης ατόμων 
μικρότερης ηλικίας. Στην εκπαίδευση ενηλίκων αξιοποιούνται οι αρχές της 

ανδραγωγικής του M. Knowles. Οι ενήλικοι 
έχουν διαμορφωμένη προσωπικότητα και 
αυτοδυναμία, συνεπώς επιθυμούν να 
συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της 
μάθησης. Είναι σαφές ότι οι ενήλικες δε 
θέλουν να χειραγωγούνται ούτε να 
υιοθετούν ρόλους παθητικούς. Αντίθετα, 
εφόσον γνωρίζουν τις ανάγκες τους, 
μπορούν να αμφισβητήσουν όποιο τμήμα 
του προγράμματος πιστεύουν ότι δεν 
ανταποκρίνεται σε αυτές και να προτείνουν 

άλλα θέματα ή μεθόδους. Γι’ αυτό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
είναι ανοιχτό ως προς τη λήψη των προτάσεων από τους εκπαιδευόμενους, 
προκειμένου, αν χρειαστεί, να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων. 

 Βέβαια, οι προτάσεις αυτές θα σχετίζονται με τρεις ομάδες κινήτρων - 
οργανικά, εσωτερικά και κοινωνικά κίνητρα - που οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 
έχουν όταν συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων (Corder, 
2002). Η πρώτη ομάδα κινήτρων ονομάζεται οργανική ή συντελεστική 
(instrumental), με την έννοια ότι κάθε επιτυχής ενέργεια συντελεί, γίνεται 
όργανο, για να προχωρήσει το υποκείμενο στην αμέσως επόμενη ενέργεια. Ο 
εκπαιδευόμενος που παρωθείται συντελεστικά τείνει να εκλαμβάνει το 
πρόγραμμα ως μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού. (λ.χ. «θέλω να μπορώ να 
χειρίζομαι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή»). Όλοι όσοι επιμορφώνονται θέλουν 
πιστοποιητικά. Τα χρειάζονται για την εργασία τους ή για να πάρουν προαγωγή 
ή για να αλλάξουν επάγγελμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη βελτίωσης της 
αυτοαντίληψής τους. Η δεύτερη ομάδα κινήτρων περιλαμβάνει 
εκπαιδευόμενους που παρακινούνται εσωτερικά. Παρακολουθούν ένα 
πρόγραμμα εξαιτίας μιας εσωτερικής επιθυμίας. Μαθαίνουν κάτι γιατί τους 
αρέσει, χωρίς να περιμένουν κάποια «εξωτερική αμοιβή» (π.χ. τους αρέσει η 
ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου). Η τρίτη ομάδα είναι τα κοινωνικά 
κίνητρα. Πολλές φορές οι ενήλικοι παίρνουν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα, 
επειδή θέλουν να δημιουργήσουν νέες διαπροσωπικές σχέσεις  

Δεν υπάρχει ένα διεθνώς κοινά αποδεκτό μοντέλο μάθησης ενηλίκων 
(Κόκκος, 2005). Οι επιστήμονες συγκλίνουν στο ότι το μοντέλο διδασκαλίας 
«μεταφορά γνώσης» δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Η μάθηση μπορεί να 
είναι αποτελεσματική, όταν οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργητικά στη 
μαθησιακή διαδικασία, χρησιμοποιούν επιλεγμένους μαθησιακούς πόρους που 
σχετίζονται άμεσα με τη θεματολογία της εκπαίδευσης και εκτελούν τις 
μαθησιακές δραστηριότητες αξιοποιώντας την εμπειρία και τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις τους.  

Η πιο γνωστή θεωρία που αξιοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι 
αυτή του Kolb, η οποία απεικονίζει τη διαδικασία της μάθησης ως κυκλική με 
τέσσερις φάσεις, όπως φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα (Kolb, 1984). Η μάθηση 
όπως ορίζεται από τον Kolb είναι «η διαδικασία κατά την οποία η γνώση 
δημιουργείται μέσα από τον μετασχηματισμό της εμπειρίας». Η γνώση 
«διαρκώς δημιουργείται κι αναδημιουργείται, δεν είναι μία ανεξάρτητη 
οντότητα που πρέπει να αποκτηθεί ή να μεταβιβαστεί». Σύμφωνα με τις 
απόψεις του Kolb, όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από τις συγκεκριμένες 
προσωπικές εμπειρίες και μέσω εμπειρικής παρατήρησης. Η εμπειρία 
διαδραματίζει έναν εξαιρετικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, όπως άλλωστε 
υποστηρίζουν στις θεωρίες τους οι Dewey, Lewin, και Piaget. Ο Kolb πρότεινε 
πως «μέσω της εμπειρικής μαθησιακής θεωρίας παρουσιάζεται μία ολιστική 
πλευρά της μάθησης που συνδυάζει εμπειρία, αντίληψη γνώση και 
συμπεριφορά». 

Οι ενήλικοι 
εκπαιδευόμενοι έχουν 
ιδιαίτερες προτιμήσεις 
στον τρόπο μάθησης και 
κουβαλούν εμπειρίες που 
πρέπει να αξιοποιούνται 

σε προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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 Το πρώτο στοιχείο του κύκλου μάθησης του Kolb είναι η λήψη της 
πληροφορίας και εμπειρίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι η επεξεργασία της 
εμπειρίας. Οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν και αναστοχάζονται αυτές τις 
συγκεκριμένες εμπειρίες και τις αξιολογούν για να εντοπίσουν σε ποιες 
περιοχές είναι αποτελεσματικοί ή αναποτελεσματικοί. Με βάση αυτές τις 
διαπιστώσεις αρχίζουν να διατυπώνουν αφηρημένες έννοιες και γενικευμένες 
απόψεις. Τέλος, αξιολογούν αυτές τις γενικευμένες απόψεις και τις αφηρημένες 
έννοιες, ελέγχοντάς τις σε νέες περιστάσεις.  

 
 Συγκεκριμένες 

εμπειρίες

Παρατηρήσεις         
και στοχασμοί 

Έλεγχος σε νέες 
περιστάσεις 

Διατύπωση αφηρημένων 
εννοιών και γενικεύσεις 

 

Σχήμα V.1 - 1: Κύκλος μάθησης του Kolb 

 
Υπάρχουν επικριτές της θεωρίας του Κolb που πιστεύουν ότι η μάθηση 

σχετίζεται στενά με μαθησιακούς σκοπούς, προσωπικούς στόχους, προθέσεις, 
και επιλογές. Δεν είναι προφανές πώς τα στοιχεία αυτά ενσωματώνονται στο 
μαθησιακό κύκλο. 

Βέβαια, όπως είναι φυσικό, το κέντρο βάρους της μάθησης ενηλίκων έχει 
μετακινηθεί από την ατομική μάθηση στη διερευνητική και συνεργατική 
μάθηση. Το μοντέλο της «εγκατεστημένης/εμπλαισιωμένης μάθησης» (situated 
learning), των Lave και Wenger (1991) που υποστηρίζει ότι η μάθηση 
περιλαμβάνει μια διαδικασία συμμετοχής σε «κοινότητες πράξης» (communities 
of practice) ή «κοινότητες μάθησης» (learning communities) φαίνεται να 
κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Το μοντέλο της εγκατεστημένης/εμπλαισιωμένης μάθησης στηρίζεται σε 
δύο βασικές αρχές: 

 Είναι αναγκαίο η πληροφορία να τοποθετείται και να μαθαίνεται σε 
αυθεντικά περιβάλλοντα-πλαίσια, δηλαδή, σε πλαίσια που περιλαμβάνουν 
τη γνώση μέσα σε εμπειρικές συνθήκες προσαρμοσμένες στις κοινωνικο-
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες του περιβάλλοντος των ενηλίκων 
εκπαιδευόμενων. 

 Νέα γνώση μπορεί να αποκτηθεί μέσα στις κοινότητες μάθησης και 
απαιτεί κοινωνική διάδραση και ομαδική συνεργασία. Μέσα σε ένα πλαίσιο 
συνεργατικής μάθησης οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε δράσεις όπως η 
συνεργατική συναρμολόγηση (jigsaw), η ομαδική διερεύνηση, η 
αντιπαράθεση σε ομάδες, κ.α. (Dillenbourg, 1999). 
 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει, επομένως, να προσφέρουν συνεχώς 
νέες ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους για δράση και απόκτηση βιωματικών 
εμπειριών και να σχεδιάζουν συνεργατικές δραστηριότητες σχετικών με το 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον όπου πραγματοποιείται η μάθηση, 
αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και κάνοντας τη 
μαθησιακή διαδικασία αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των 
ενηλίκων. 
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Δραστηριότητα V.1-1 
 
Διαφέρει και, αν ναι, σε ποια σημεία η εκπαίδευση ενηλίκων από 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαθητών στην 
ΤΕΕ; 
 

 
 
 

 
 

 
Δραστηριότητα V.1-2 
 
Σκεφτείτε συνεργατικές δράσεις για την απόκτηση γνώσεων στις 
θεωρίες και τα μοντέλα μάθησης ενηλίκων. 
 

 
 

388



 
 

 

 
 
 
 
 

Μάθημα V.2. 
Αποτελεσματική επιμόρφωση 
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Μάθημα V.2.  
Αποτελεσματική επιμόρφωση. 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 1 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 1 

 
Σκοπός 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η συζήτηση και η αντιμετώπιση των 
πρακτικών προβλημάτων που αναμένεται να εμφανισθούν κατά τις 
επιμορφώσεις που θα διεξαχθούν στα ΤΕΕ, με βάση την εμπειρία 
από το πιλοτικό έργο ΛΑΕΡΤΗΣ. Παράλληλος σκοπός είναι η 
ενημέρωση για το πιλοτικό έργο ΛΑΕΡΤΗΣ, βάσει του οποίου 
υλοποιείται το έργο αυτό. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 
γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν 
πρακτικά προβλήματα και να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για 
τις λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου στα ΤΕΕ.  

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Μαθησιακό Υλικό για 
ενήλικες  

 

 Ατομικές και Ομαδικές 
Δραστηριότητες  

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Στο μάθημα αυτό πρέπει να τονιστεί η διαφορετικότητα της 
οργάνωσης και παρουσίασης του μαθησιακού υλικού ενός 
προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, να γίνει σαφής η 
αναγκαιότητα της ενεργητικής συμμετοχής των επιμορφούμενων 
μέσα από καλά σχεδιασμένες δραστηριότητες είτε ατομικές είτε 
ομαδικές και να γίνει μια εισαγωγή για τη σημασία του ρόλου του 
εκπαιδευτή ενηλίκων.  
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Μάθημα V.2 
 

 
 
 

1. Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας ενός προγράμματος 
μάθησης ενηλίκων  
 

Ο ενήλικος που συµµετέχει σε προγράμματα μάθησης ενηλίκων έχει 
ανάγκες που δεν περιορίζονται στις γνώσεις και ικανότητες που συνδέονται µε 
το εκάστοτε περιεχόµενο της ζήτησης της αγοράς εργασίας. Οι ανάγκες αυτές 
είναι ευρύτερες και συνδέονται άµεσα µε την τάση αυτοκαθορισµού του στο 
διαρκώς µεταβαλλόµενο τοπίο της αγοράς εργασίας, αλλά και µε την ενεργό 
συµµετοχή του στις µεταβολές που συντελούνται στο κοινωνικο-οικονοµικό και 
πολιτισµικό πεδίο.  

Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων μάθησης ενηλίκων είναι ι) η κατάρτιση, ο ρόλος του 

εκπαιδευτή και οι ιδιαίτερες επικοινωνιακές 
του δεξιότητες, και ιι) η οργάνωση των 
μαθημάτων των προγραμμάτων και το 
μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιείται. 
Σημαντικά εμπόδια στην εκμάθηση είναι ο 
χαμηλός αυτοσεβασμός (π.χ. περίπτωση 
ανέργων), η αμφιβολία για τις προσωπικές 
δυνατότητες και ο φόβος του εμπαιγμού ή της 
αποτυχίας. Πρέπει συνεπώς το πρόγραμμα 
μάθησης ενηλίκων να περιέχει δραστηριότητες 
που θα συντελούν στην αλλαγή του επιπέδου 

γνώσεων του γνωστικού αντικειμένου αλλά και των στάσεων απέναντι στο 
αντικείμενο και στη διαδικασία της μάθησης. 

 Ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο 
κατάλληλων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων που να του επιτρέπουν να 
ανταποκριθεί ουσιαστικά στις σύνθετες απαιτήσεις του ρόλου του. Ο 
εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένος τόσο πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενό του όσο και στα ειδικά προβλήματα και θέματα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να ενημερώνεται συνεχώς. Πρέπει ακόμα να 
είναι ανοικτός στο να διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις 
ανάγκες των εκπαιδευόμενων, αλλά και να υιοθετήσει διαφορετικές 
εκπαιδευτικές μεθόδους ανάλογα με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας του. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν 
είναι το επίκεντρο της μαθησιακής διεργασίας. Αντίθετα, ο ρόλος του είναι 
αυτός του συντονιστή, του καθοδηγητή και του διαμεσολαβητή, όπως θα 
αναφερθεί στο επόμενο μάθημα.  

Η οργάνωση των μαθημάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
απαιτούν, ακόμα, μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, αφού θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας 
εκπαιδευόμενων. Τα μαθήματα πρέπει να εμπεριέχουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που θα ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή, την 
αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας που θα επιτρέπει 
στον εκπαιδευόμενο να κάνει γενικότερους συσχετισμούς. 

Το μαθησιακό υλικό στα προγράμματα θα πρέπει να συνδέεται με τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες των επιμορφούμενων, και με τις συνθήκες της 
τοπικής ή της ευρύτερης αγοράς εργασίας, καθώς και με τις συνθήκες της 
τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό πρέπει να: 

 Περιλαμβάνει οδηγό μελέτης. 
 Προάγει την αλληλεπίδραση μέσα από δραστηριότητες ομαδο-
συνεργατικού χαρακτήρα. 

 Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες. 
 Περιέχει επεξηγηματικά παραδείγματα που συνάδουν με τις εμπειρίες των 
επιμορφούμενων και το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο της επιμόρφωσης. 

Το μαθησιακό υλικό και η 
κατάρτιση των 

εκπαιδευτών είναι οι 
βασικοί παράγοντες που 

συντελούν στην 
αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων μάθησης 

ενηλίκων. 
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Μάθημα V.2 
 

 
 
 

 Παρουσιάζει την ύλη σε μικρά σε έκταση κεφάλαια και ενότητες, στα 
οποία υπάρχουν πλαίσια όπου παρουσιάζονται σημαντικά σημεία και 
εξηγούνται δύσκολες έννοιες.  

 Μην περιέχει περιττολογίες και υλικό που δε σχετίζεται με τους στόχους 
της επιμόρφωσης, γιατί οι ενήλικοι δεν έχουν ούτε το χρόνο ούτε την 
υπομονή να μάθουν άσχετες πληροφορίες 

 Περιέχει ασκήσεις (δραστηριότητες) με στόχο τον περαιτέρω 
προβληματισμό, εμβάθυνση και αυτο-αξιολόγηση των επιμορφούμενων  

 Έχει πολυμορφικό χαρακτήρα, δηλαδή, να αποτελείται από βασικό υλικό 
(σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή), από παράλληλα κείμενα, βιβλιογραφικές 
αναφορές και επιλεγμένους συνδέσμους στο διαδίκτυο.  
 

 

 
Δραστηριότητα V.2-1 
 
Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) είναι η ανάπτυξη και 
εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το σύστημα αυτό 
στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική 
κατάρτιση, στη σύνδεση της αρχικής και συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης, στην αναγνώριση και κατοχύρωση 
των επαγγελματικών προσόντων που παρέχονται από τη 
συνεχιζόμενη κατάρτιση.  
Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
ποιότητα ενός προγράμματος μάθησης ενηλίκων, όπως το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα;  
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Μάθημα V.3. 
Ο ρόλος του επιμορφωτή 

 



 
 

Μάθημα V.3 
 

 
 
 

Μάθημα V.3. – Ο ρόλος του επιμορφωτή 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 2 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 2 

 
Σκοπός 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί και να σχολιαστεί ο 
ρόλος του επιμορφωτή σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Επίσης, θα συζητηθούν καλές πρακτικές διδασκαλίας που μπορούν 
να εφαρμοστούν σε προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 
γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παίξουν 
αποτελεσματικά το ρόλο τους ως επιμορφωτές στα προγράμματα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.  

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 ρόλος επιμορφωτή 
 καλές πρακτικές 
διδασκαλίας 

 ενίσχυση και 
επιβράβευση 

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Οι επιμορφούμενοι, αφού παρακολουθήσουν μια εισαγωγική 
διάλεξη για το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, θα εμπλακούν σε 
ομαδο-συνεργατικές δράσεις, ώστε να κατανοήσουν σε βάθος το 
ρόλο που θα πρέπει να παίξουν ως επιμορφωτές συναδέλφων 
τους εκπαιδευτικών της ΤΕΕ μετά το πέρας της επιμόρφωσης.  
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Μάθημα V.3 
 

 
 
 

1. O ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων  
 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι πολυσύνθετος 
και δεν αφορά μόνο στην απλή μετάδοση γνώσεων αλλά αντιστοιχεί στις 
ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Αυτό που 
ζητείται σήμερα από τον εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να λειτουργεί ως 
ολοκληρωμένος συντονιστής της εκπαιδευτικής διεργασίας, να συμβουλεύει, 
να εμψυχώνει, να παρακινεί τους εκπαιδευόμενους να δραστηριοποιούνται, να 
μαθαίνουν ενεργώντας, να επεξεργάζονται τις γνώσεις που διαθέτουν και να 
αναζητούν νέες πηγές γνώσης. Εν ολίγοις, ο εκπαιδευτής ενηλίκων χρειάζεται 
να είναι συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών διεργασιών μάθησης 
(Κόκκος, 2005).  

Για να είναι λοιπόν σε θέση ο εκπαιδευτής να ανταποκρίνεται σε αυτόν το 
ρόλο που μόλις περιγράψαμε, είναι απαραίτητο να διαθέτει σύνθετες 
ικανότητες, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: Κατ’ αρχάς, ο 
εκπαιδευτής πρέπει να αποδέχεται τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι έχουν 
προτιμητέους τρόπους μάθησης, γνώσεις κι εμπειρίες σχετικά με το αντικείμενο 
και προ-αντιλήψεις σχετικά με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Θα 
πρέπει να κατανοεί ότι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν διαφορετικές δυνατότητες 
και ρυθμούς μάθησης. Έπειτα, καλό είναι να δημιουργεί μαθησιακό κλίμα 
τέτοιο ώστε να επικρατεί ο διάλογος, η αλληλοεκτίμηση και η 
συνεργατικότητα.  

Επιπλέον, χρειάζεται να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις εκείνες που 
ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή 
διαδικασία και οξύνουν την κριτική τους σκέψη, να προσδιορίζει κατάλληλα το 
διδακτικό υλικό, να συνδέει το περιεχόμενο της διδασκαλίας με τις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και με τις συνθήκες που επικρατούν στην 
εκάστοτε τοπική σχολική κοινότητα. Τέλος, οφείλει να ελέγχει κριτικά την 
αποτελεσματικότητα της δουλειάς του και να διαμορφώνει το ρυθμό και το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας του συνεχώς. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπου δίνεται ιδιαίτερο βάρος 
στα παραδείγματα και στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων, αναμένεται 

ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή θα είναι αυτός 
του «εκπαιδευτή–συµβούλου», έτσι όπως 
έχει επικρατήσει να χρησιµοποιείται στη 
διεθνή πρακτική. Ο εκπαιδευτής–σύμβουλος 
παρακολουθεί τη μαθησιακή πορεία κάθε 
εκπαιδευόμενου, τους συμβουλεύει, τους 
καθοδηγεί όταν απαιτηθεί, ώστε να 
ξεπεράσουν μαθησιακές δυσκολίες, και θέτει 
δραστηριότητες που ενισχύουν την 
ενεργητική συμμετοχή τους στην πορεία της 
μάθησης, ώστε να επιτυγχάνεται σύνδεση 

των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτούν με εκείνες που ήδη διαθέτουν. 
Έτσι επιτυγχάνεται το κατάλληλο κλίμα για διαμόρφωση μιας ανοικτής και 
συνεργατικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή που ταιριάζει σε 
ενηλίκους και ευνοεί τη μάθηση (Κόκκος, 2005). 

Τέλος, σχολιάζει τις εργασίες τους δίνοντας ουσιαστική ανατροφοδότηση 
(feedback), δηλαδή, ενισχύεται θετικά ο εκπαιδευόμενος, αναδεικνύονται τα 
θετικά σημεία, παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι βελτίωσης της εργασίας. 
Ειδικά ο σχολιασμός των εργασιών βοηθά σημαντικά τους εκπαιδευόμενους να 
εμπεδώσουν την ύλη, αλλά και τους ενεργοποιεί για περαιτέρω μελέτη και 
δράση. Ο εκπαιδευτής είναι «αυτός που διευκολύνει» τους εκπαιδευόμενους, 
και ο ρόλος του είναι σημαντικός στη διαμόρφωση καλού κλίματος στην τάξη, 
έτσι ώστε να επικρατεί ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη.  

 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων 
συντονίζει τη μαθησιακή 

διαδικασία ώστε να ταιριάζει 
στις ιδιαιτερότητες των 

εκπαιδευόμενων, καθοδηγεί 
τον τρόπο μάθησης, 
στηρίζει και εμψυχώνει  
τους εκπαιδευόμενους. 
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Μάθημα V.3 
 

 
 
 

 

Συμπερασματικά, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων αναλαμβάνει να παίξει ένα 
πολυσύνθετο ρόλο, αφού καλείται να: 

 πληροφορεί και καθοδηγεί εκπαιδευόμενους ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία στην οποία συμμετέχουν μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 απαντά σε ερωτήσεις, επιλύει απορίες και αποσαφηνίζει έννοιες του 
γνωστικού αντικειμένου  

 δίνει συμβουλές ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και τον τρόπο 
πραγματοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων 

 ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο να εργασθεί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά 
του και τους στόχους που επιδιώκει  

 στηρίζει ψυχολογικά τους εκπαιδευόμενους 
 δίνει θέματα για συζήτηση και προβληματισμό 
 παρακολουθεί τη διεξαγωγή συζητήσεων και επεμβαίνει στη διευθέτηση 
θεμάτων ή υποκινεί τους εκπαιδευόμενους σε πιο ενεργό συμμετοχή 

 επιδιώκει να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των 
ενηλίκων εκπαιδευόμενων 

 αξιολογεί και δίνει ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους κι 
ενημερώνει το φάκελο κάθε εκπαιδευόμενου για την επίδοσή του 

 προσαρμόζει-τροποποιεί την παρουσίαση και περιεχόμενο των 
μαθησιακών πηγών και να δημιουργεί υποστηρικτικό υλικό για τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του γνωστικού αντικειμένου που να 
ταιριάζει με τις ιδιαιτερότητες και τις εμπειρίες και προϋπάρχουσες 
γνώσεις των εκπαιδευόμενων 

 
 

 

 
Δραστηριότητα V.3-1 
 
Με ποιους τρόπους μπορεί να κεντριστεί το ενδιαφέρον 
συναδέλφων εκπαιδευτικών που παρακολουθούν ένα σεμινάριο 
επιμόρφωσης σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο της ΤΕΕ; 
 

 
 

 

 
Δραστηριότητα V.3-2 
 
Με ποιους τρόπους μπορεί να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσεων 
και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι επιμορφούμενοι ενός  
σεμιναρίου επιμόρφωσης σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο της 
ΤΕΕ; 
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Μάθημα V.4. 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 
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Μάθημα V.4. 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 2 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 2 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να συζητηθούν τα ιδιαίτερα 
προβλήματα που συνήθως εμφανίζονται κατά την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και να προταθούν λύσεις για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Παράλληλος σκοπός είναι η 
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του μοντέλου της συνεργατικής 
μάθησης μέσα από κοινότητες πρακτικής επιμορφούμενων 
εκπαιδευτικών. 

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται:  
 Να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για να μπορούν 
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αναμένεται να 
εμφανισθούν κατά την επιμόρφωση  

 Να μπορούν να αναγνωρίσουν τους «χαρακτήρες» 
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών που είναι ενδεχόμενο να 
εμφανισθούν κατά την άσκηση του επιμορφωτικού τους 
έργου στα ΤΕΕ. 

 Να γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών και να αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης. 

 
 

Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Διαμορφωμένα 
πρότυπα διδασκαλίας 

 Χαρακτήρες 
επιμορφούμενων 
εκπαιδευτικών 

 
 

 Μοντέλα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών 

 Συνεργατική μάθηση 
 Κοινότητες πρακτικής 

 

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Η αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων που αφορούν την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, όπως τα διαμορφωμένα πρότυπα διδασκαλίας, 
η αντιμετώπιση της τεχνοφοβίας, η αντιμετώπιση της 
διστακτικότητας στη χρήση των ΤΠΕ λόγω «των γνώσεων των 
μαθητών στους Η/Υ», ο φόβος αποτυχίας του μαθήματος λόγω 
τεχνικών προβλημάτων και οι πιθανοί «χαρακτήρες» 
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών είναι οι προτεινόμενοι άξονες 
συζήτησης της ενότητας V4.  
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα μοντέλα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 

Οι εκπαιδευόμενοι συνεισφέρουν στην κατηγοριοποίηση των 
προβλημάτων και στην πιθανή αντιμετώπισή τους, με βάση την 
διδακτική τους εμπειρία και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
επιμόρφωσης.  
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1. Διαμορφωμένα πρότυπα διδασκαλίας  
 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παρόλο που ακολουθεί τις βασικές 
αρχές της επιμόρφωσης ενηλίκων, έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι 
διαφοροποιήσεις αυτές εμφανίζονται σε προγράμματα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και 
επιμόρφωσης των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, παρατηρούνται 
οι παρακάτω διαφοροποιήσεις: 

 Ο εκπαιδευτικός έχει ήδη διαμορφωμένο ένα μοντέλο διδασκαλίας. Η 
διαμόρφωση του μοντέλου γίνεται κατά τα χρόνια της διδασκαλίας του σε 
σχολικές μονάδες. 

 Οι εκπαιδευτικοί ξεκινώντας τη σταδιοδρομία τους, προσπαθούν να 
δημιουργήσουν ένα μοντέλο διδασκαλίας με βάση τις προσωπικές τους 
εμπειρίες και ιδιαίτερα έχοντας ως πρότυπο δασκάλους τους, τους 
οποίους θεωρούσαν επιτυχημένους. Οι απόφοιτοι σχολών (κυρίως 
παιδαγωγικών και ΣΕΛΕΤΕ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) εμπλουτίζουν αυτό το μοντέλο 
με παιδαγωγικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας τους το μοντέλο 
αυτό αλλάζει και προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν. 

 Είναι επομένως προφανής η δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει ένας 
εκπαιδευτικός που έχει συνηθίσει σε διδασκαλίες «μεταφοράς γνώσεων», 
όταν βρεθεί σε περιβάλλον «διερευνητικής μάθησης». Η δυσκολία αυτή 
είναι γνωστή στους επιμορφωτές των ΤΠΕ. Από τα πρώτα μαθήματα 
πολλοί επιμορφούμενοι ζητούν να γράψουν (για να μπορούν να τα 
αποστηθίσουν) συγκεκριμένα βήματα για μια δραστηριότητα (π.χ. «πώς 
θα μεταφέρω μια παράγραφο σε ένα επεξεργαστή κειμένου»). Απαιτείται 
ιδιαίτερη προσπάθεια από τον επιμορφωτή, για να διδάξει τους 
εκπαιδευτικούς ότι δε χρειάζεται να αποστηθίζουν γνώσεις και δεξιότητες, 
αλλά να μάθουν να χειρίζονται τα εργαλεία των προγραμμάτων των 
υπολογιστών και, γενικότερα, πώς θα αναζητούν την πληροφορία από 
τον ίδιο τον Η/Υ.  

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφωμένες απόψεις και για άλλα θέματα που 
αφορούν την επιμόρφωσή τους, όπως: πώς πρέπει να οργανωθούν τα 
επιμορφωτικά σεμινάρια, ποια κίνητρα1 πρέπει να υπάρχουν και πώς 
πρέπει να υλοποιούνται. 

 Οι απόψεις αυτές μερικές φορές προβάλλονται υπέρμετρα από τους 
εκπαιδευτικούς κατά την υλοποίηση του προγράμματος, 
αποπροσανατολίζοντας το στόχο του και δημιουργώντας - σε κάποιες 
ακραίες περιπτώσεις - περιττές αντιπαραθέσεις ακόμη και κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων. Η αντιμετώπιση κρίσεων σε τάξεις 
εκπαιδευτικών είναι αρκετά πιο δύσκολη (αν και εμφανίζονται σε 
μικρότερη συχνότητα) απ’ ό,τι στις μαθητικές τάξεις. Τα μέσα 
αντιμετώπισης είναι διαφορετικά. Δεν πρόκειται για μαθητές, όπου η 
καταχώριση απουσίας, η πιθανότητα αποβολής, ή η «αυθεντικότητα» των 
γνώσεων του δασκάλου μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας 
κρίσης. 

 Αν και οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι αναγνωρίζουν 
σήμερα τη σημασία της τεχνολογία στις τάξεις τους (Beichner, 1993, 
Fulton, 1993), σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν σαφή επίγνωση για το 
πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τις 
εκπαιδευτικές πρακτικές (Roblyer, 1993). Επομένως, η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει 
στην αλλαγή των διαμορφωμένων δασκαλοκεντρικών προτύπων 
διδασκαλίας. 

                                                 
1 Τα κίνητρα αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες (οι οποίες είναι ενδεχόμενο να 
συνδυάζονται μεταξύ τους): ενδιαφέρον για μάθηση, οικονομικά κίνητρα και κίνητρα 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
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2. Το πρόβλημα της διστακτικότητας στη χρήση των ΤΠΕ  
από τον εκπαιδευτικό 

 
Αρκετές πρόσφατες έρευνες (Καρτσιώτης 2004, Καραβασίλης, 2000, 

Τζιμόπουλος, 2003) καταγράφουν το πρόβλημα της διστακτικότητας στη χρήση 
των ΤΠΕ, στη σχολική τάξη, από τον εκπαιδευτικό. Ένας πιθανός λόγος 
διστακτικότητας στη χρήση των ΤΠΕ είναι η τεχνοφοβία, η οποία περιγράφεται 
με τους όρους «αποστροφή και παθητική συμπεριφορά» προς την τεχνολογία 
και ισοδυναμεί με την εμφάνιση ενός αρνητικού στοιχείου που σχετίζεται με 
την επαφή με την τεχνολογία, δηλαδή τη νευρικότητα που προκαλείται κατά τη 
διάρκεια της χρήσης των Η/Υ (Rosen and Maguire, 1990). Η αντιμετώπιση της 
τεχνοφοβίας που παρατηρείται σε κάποιους εκπαιδευτικούς είναι ένας επιπλέον 
παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση (Shapka and Ferrari, 2003). 

Άλλοι πιθανοί λόγοι που εξηγούν τη διστακτικότητα της χρήσης των ΤΠΕ 
από τον εκπαιδευτικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καταρτισθεί στις 
ακαδημαϊκές σπουδές τους ή δεν έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα για τέτοιες 
χρήσεις, ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι ελλιπές, ότι ο εξοπλισμός είναι 
ανύπαρκτος ή απαξιωμένος και ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες στο σχολικό 
εργαστήριο. Τους δύο πρώτους λόγους ο Μακράκης (1994) τους επιβεβαιώνει 
με ερευνητικά δεδομένα και επιπλέον προσθέτει ένα ακόμη λόγο, την 
«ανεπαρκή θεώρηση της σημασίας και του ρόλου του κοινωνικού – 
πολιτιστικού, παιδαγωγικού και οργανωτικού πλαισίου μέσα στο οποίο 
υλοποιούνται προγράμματα εφαρμογής των Η/Υ και άλλων τεχνολογιών 
πληροφορικής στην εκπαίδευση». 

Από εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται στη χρήση των ΤΠΕ έχει 
επισημανθεί και ένα ακόμη πρόβλημα: Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι 
υπάρχει (μεγάλη) πιθανότητα ορισμένοι από τους μαθητές τους να έχουν 
περισσότερες γνώσεις πληροφορικής από τους ίδιους. Ακόμη θεωρούν ότι κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ μπορεί να προκύψουν 
τεχνικά προβλήματα ή να απαιτηθούν δεξιότητες, τις οποίες - ενδεχομένως - 
να γνωρίζουν οι μαθητές τους και να αγνοούν οι ίδιοι2. Σχετική αναφορά στο 
πρόβλημα αυτό και στις αρνητικές επιπτώσεις του στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στη σχολική τάξη γίνεται από τους Χριστομάνο (1984), Μεϊμάρη (1992) και 
Σολομωνίδου και Σταυρίδου (1994). Αντίθετα, σε μια άλλη έρευνα 
(Τζιμόπουλος, 2003) «το 83% βλέπουν θετικά ευχάριστα και φυσιολογικά το 
ενδεχόμενο οι μαθητές τους να γνωρίζουν περισσότερα από τους ίδιους για 
τους υπολογιστές και μόνο το 17% φαίνεται να έχει πρόβλημα».  

Η ενδεχόμενη ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων που μπορούν να 
εμφανισθούν στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζεται δραστικά στο συγκεκριμένο έργο 
επιμόρφωσης της ΤΕΕ. Από τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις και από τον 
προγραμματισμό των δράσεων της ενέργειας «Ε2 για την ΤΕΕ» προκύπτει ότι 

θα επιμορφωθούν, ώστε να αντιμετωπίζουν 
τα τεχνικά θέματα, οι επονομαζόμενοι 
«βοηθοί επιμορφωτών». Οι «βοηθοί 
επιμορφωτών» / «Υπεύθυνοι υποστήριξης 
επιμορφωτικών συναντήσεων», θα είναι 
εκπαιδευτικοί των ΤΕΕ – ΣΕΚ, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν ως κέντρα επιμόρφωσης.  

Σε έρευνα που εκπονήθηκε σε μεγάλο 
δείγμα εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετείχαν 
σε προγράμματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, 
διαπιστώθηκε ότι: Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν 
ότι θα χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ για 

                                                 
2 Μια πιθανή λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να διευκρινισθεί στους μαθητές ότι ο εκπαιδευτικός 
χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ ως εργαλείο και είναι επόμενο να μην έχει ιδιαίτερες γνώσεις σε άλλες 
εφαρμογές των ΤΠΕ. Θα μπορούσε ακόμη να καλέσει ως «τεχνικούς βοηθούς» τους μαθητές που 
έχουν ιδιαίτερες γνώσεις.  

Οι εκπαιδευτικοί 
πιστεύουν ότι θα 

χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ 
ως διδακτικό εργαλείο, 
χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι αισθάνονται 
κατάλληλα 

προετοιμασμένοι για την 
εκπαιδευτική αξιοποίηση 

των ΤΠΕ. 
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εκπαιδευτικές και διοικητικές χρήσεις. Η στάση τους αυτή ενισχύεται με την 
πάροδο του χρόνου και επηρεάζεται θετικά από τη συμμετοχή τους σε 
σεμινάρια επιμόρφωσης με αντικείμενο τις ΤΠΕ (Καρτσιώτης, 2004α,β).  

Το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως θα χρησιμοποιήσουν 
τις ΤΠΕ συνδέεται και με τις απαντήσεις που δίνουν για τους λόγους 
συμμετοχής τους σε σεμινάρια ΤΠΕ. Ως πρώτος λόγος συμμετοχής 
καταγράφεται «για να επιμορφωθώ στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». 
Διαπιστώθηκε επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται 
έτοιμοι να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ. Η διαπιστωμένη θετική διάθεσή 
τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα (κάθετης) επιμόρφωσης για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να αξιοποιηθεί από 
το τρέχον έργο που αφορά τους εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ. Η επιμόρφωση 
χαρακτηρίζεται ως «κάθετη», διότι θα αφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες και 
τομείς της ΤΕΕ και θα εστιάζεται σε εκπαιδευτικά λογισμικά και σε υπηρεσίες 
του διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά στην ΤΕΕ.  

Σε σχετική έρευνα που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής 
Virginia για να καταγραφεί η στάση εκπαιδευτικών (πριν αναλάβουν υπηρεσία) 
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης στην πληροφορική), οι εκπαιδευτικοί βρήκαν τη χρήση των Η/Υ 
ευχάριστη, ανέφεραν κάποιο βαθμό απογοήτευσης στις προσωπικές ικανότητές 
τους κατά τη διάρκεια χρήσης του βασικού λογισμικού και του hardware και 
εκτίμησαν ότι η χρήση των ΤΠΕ έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στη 
μάθηση, όπως επίσης και στην παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με τη 
διδασκαλία και την εκπαίδευση γενικότερα (Abbott and Farris, 2000).  

 
3. Χαρακτήρες επιμορφούμενων εκπαιδευτικών 
 

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών απευθύνονται σε άτομα που 
ήδη συμμετέχουν ενεργά στον εκπαιδευτικό χώρο και έχουν ήδη εδραιώσει 
αρκετά από τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Υπάρχει – κατά περιπτώσεις 
– συναισθηματική επένδυση στον τρόπο εργασίας τους και στις προϋπάρχουσες 
γνώσεις και πολλές φορές η οποιαδήποτε αλλαγή τους προξενεί άγχος και 
πιθανόν φόβο. Επιπλέον παράγοντες άγχους μπορεί να είναι η 
συνειδητοποίηση της «καθυστερημένης» επαφής με τη νέα τεχνολογία. Οι ΤΠΕ 
ως κώδικας επαφής με τους μαθητές τους, αλλά και η αναγκαιότητα και 
χρησιμότητα της συμβολής των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές και διοικητικές 
δραστηριότητες, μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρα για τη συμμετοχή του 
εκπαιδευτικού στην παρακολούθηση ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης. 

Κατά τα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ εμφανίζονται 
αρκετές φορές συγκεκριμένοι «χαρακτήρες» επιμορφούμενων, που θα 
μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τους 
χαρακτήρες που παρατίθενται παρακάτω κωδικοποιημένοι μπορούν να 
αντιμετωπισθούν με διάφορες τεχνικές3.  

«Ενοχλητικοί» επιμορφούμενοι (προσπαθούν να κάνουν έντονη την 
παρουσία τους στην τάξη, θέλουν να αποκτούν γρήγορα νέες γνώσεις με 
ελάχιστη καθοδήγηση από τον επιμορφωτή τους). Σε αυτή την κατηγορία 
μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάγονται και οι επιμορφούμενοι που είναι ημιμαθείς οι 
οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν παρακολουθούν τον εκπαιδευτή και το νέο 
αντικείμενο, αλλά εμμένουν στις υπάρχουσες γνώσεις οι οποίες στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι ελλιπείς. 

«Απαθείς» επιμορφούμενοι (παρακολουθούν σχετικά 
αποστασιοποιημένα τα νέα μαθησιακά αντικείμενα, δεν συμμετέχουν στην 
επιμορφωτική διαδικασία και κάποιες φορές ασχολούνται στον υπολογιστή τους 
με διαφορετικά αντικείμενα από αυτά που αφορούν στο συγκεκριμένο 
μάθημα). 

«Παραδοσιακοί» επιμορφούμενοι (είναι γενικά αρνητικοί σε νέες 
διδακτικές προσεγγίσεις και θεωρούν ότι οποιαδήποτε μεθοδολογία που είναι 

                                                 
3 Βλ. δραστηριότητα 1.  
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διαφορετική απ’ ό,τι μέχρι τώρα γνωρίζουν έχει αμφίβολα θετικά 
αποτελέσματα). 

 
Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν εντάσσεται στις παραπάνω 

ομάδες. Αντίθετα, προσπαθούν να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα, να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους με νέες ιδέες και προσεγγίσεις, να προσαρμόσουν 
τις νέες εμπειρίες και γνώσεις στο αντικείμενό τους και να βρουν τρόπους 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στα μαθήματα της ειδικότητάς τους. 

Αναγνωρίζουν τέλος (και αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερο μέλημα του 
επιμορφωτή) ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της επιμόρφωσης στις 
ΤΠΕ και της επιμόρφωσης για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 
 

 

 
Δραστηριότητα V.4-1 
 
Κατά τη διεξαγωγή του επιμορφωτικού προγράμματος ο 
εισηγητής και οι επιμορφούμενοι μπορούν να εντοπίσουν και 
άλλους «χαρακτήρες» και να συζητήσουν την αντιμετώπιση 
αυτών των περιπτώσεων. 
 

 
 

 

 
Δραστηριότητα V.4-2 
 
Μετά από την ανάπτυξη των ενοτήτων V4.1, V4.2 και V4.3, oι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να προσδιορίσουν και άλλους 
ανασταλτικούς παράγοντες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον 
εκπαιδευτικό (έλλειψη επαρκών γνώσεων, ζητήματα 
επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, έλλειψη διδακτικού χρόνου, αναλυτικά 
προγράμματα που δεν προβλέπουν εκπαιδευτική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ κ.τ.λ.). 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και 
μελετούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
αντιμετωπισθούν οι παραπάνω παράγοντες (κάθε ομάδα μελετά 
1-2 παράγοντες).  
Ακολουθεί σύντομη εισήγηση από κάθε ομάδα και συζήτηση 
(ανά ανασταλτικό παράγοντα) από το σύνολο των 
εκπαιδευτικών.  
 

 
 
 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω δραστηριότητα αφορά σε παιδαγωγικά 
προβλήματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Τα πρακτικά προβλήματα θα 
συζητηθούν στην ενότητα V5. 
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4. Μοντέλα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  
 

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται πέντε κυρίως μοντέλα για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών (Ηuberman and Guskey, 1995).  

 
Το μοντέλο της ανάπτυξης: Συνδυάζει επιμορφωτικές δραστηριότητες 

(ομάδες μελέτης, δραστηριότητες για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, 
συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.τ.λ.). Το μοντέλο της ανάπτυξης εστιάζεται 
στη διδακτική πρακτική. Συγκροτούνται ομάδες εκπαιδευτικών με κύριο 
αντικείμενο, παράγουν και διακινούν συγκεκριμένο υλικό που αναφέρεται σε 
θεματικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, 
επιμορφώνονται τόσο για την παραγωγή αυτού του υλικού όσο και για το 
θεματικό αντικείμενο. Παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στο 
πλαίσιο ερευνητικών έργων ή πρωτοβουλιών. 

 
Το μοντέλο του ελλείμματος: Ο εκπαιδευτικός καλείται να 

συμπληρώσει τις επιστημονικές και επαγγελματικές ελλείψεις του μέσα από 
επιμορφωτικά προγράμματα που σχεδιάζονται συνήθως από άλλους. Είναι το 
κατεξοχήν μοντέλο που εφαρμόσθηκε στην ελληνική εκπαίδευση. Σε κεντρικό 
επίπεδο, σταθμίζονταν οι ενδεχόμενες επιστημονικές, παιδαγωγικές και 
επαγγελματικές ελλείψεις των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια οργανωνόταν 
επιμορφωτικά προγράμματα, για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις, που 
απευθύνονταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Τα προγράμματα αυτά δε 
λάμβαναν υπόψη τις προσωπικές, τις επαγγελματικές ανάγκες και το επίπεδο 
γνώσεων του κάθε εκπαιδευτικού. Τέτοιας μορφής προγράμματα ήταν τα 

περισσότερα προγράμματα που υλοποιούσαν 
τα ΠΕΚ. 

 
Το μοντέλο της σχολικής ανάπτυξης: 

Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού συντελείται 
μέσα από τη συνολική βελτίωση του σχολείου. 
Για παράδειγμα, η εισαγωγή των ΤΠΕ στα 
σχολεία εξασφαλίζει την αναγκαία 
υπολογιστική και δικτυακή υποδομή, αλλά 
επιβάλλει και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών του σχολείου, ώστε να 
αξιοποιηθεί αυτή η υποδομή. Μπορούν έτσι να 
συνδυασθούν προγράμματα ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης για το συγκεκριμένο σχολείο.  

 
Το μοντέλο της εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος: 

Σχετίζεται με κεντρικές αλλαγές. Στο παρελθόν όταν έγιναν αλλαγές στα 
αναλυτικά προγράμματα, έγινε εισαγωγή νέων μαθημάτων και γράφηκαν νέα 
βιβλία, το ΥπΕΠΘ σε συνεργασία με τα ΠΕΚ υλοποίησε προγράμματα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα δεδομένα, ώστε «να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις σχεδιαζόμενες αλλαγές της εκπαίδευσης». 

 
Το μοντέλο προσωπικής μάθησης: Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται 

ως ένας επαγγελματίας που μπορεί να στοχαστεί και να συμβάλει στην 
επιμόρφωσή του, καταρτίζοντας ή συμμετέχοντας στην κατάρτιση του δικού 
του επιμορφωτικού προγράμματος. Ο κάθε εκπαιδευτικός σταθμίζει τις 
προσωπικές ελλείψεις του (στις εξελίξεις της επιστήμης του, της παιδαγωγικής 
και της τεχνολογίας). Μόνος του ή σε συνεργασία με τον επιμορφωτή του, 
έχοντας τη δική του εκπαιδευτική πορεία, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
καταρτίσει το δικό του επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 
Διάφορες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν το 

μοντέλο της ανάπτυξης. Προτιμούν να βρίσκουν τρόπους συμπλήρωσης των 
γνώσεών τους που είναι σε ανεπίσημο και ατομικό επίπεδο (Huberman, 1993) 

Μοντέλα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών: 
 

 της ανάπτυξης, 
 του ελλείμματος, 
 της σχολικής 
ανάπτυξης,  

 της εφαρμογής του 
αναλυτικού 
προγράμματος, 

 της προσωπικής 
μάθησης. 
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και μαθαίνουν κυρίως «πάνω στη δουλειά τους» (Day, 1993). Αρκετές έρευνες 
έχουν υπογραμμίσει ότι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί στις ΤΠΕ αξιολογούν 
καλύτερα ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, εφόσον εκτιμούν ότι συνεισφέρει 
ουσιαστικά στην επαγγελματική ανάπτυξή τους (Velayo and McKeachie, 1994, 
Oberman 1995 και Evans and Nation, 1997). Παρ’ όλα αυτά, ο εκπαιδευτικός 
είναι μέλος μιας ευρύτερης ομάδας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
περιορισμούς και δεσμεύσεις. Επομένως είναι σημαντική η ανάπτυξη της 
συνεργασίας και της συλλογικότητας, γιατί και τα δύο αυτά στοιχεία 
συμβάλλουν στο να μαθαίνει ο ένας εκπαιδευτικός από τον άλλον και, τελικά, 
στο να αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερη ετοιμότητα για να 
πειραματισθούν και να ρισκάρουν (Hargreaves, 1994) 

 
Το μοντέλο του ελλείμματος που εφαρμόσθηκε στην ελληνική εκπαίδευση 

μπορεί να θεωρηθεί ξεπερασμένο, γιατί εκτός των άλλων, δεν μπορεί να 
καλύψει προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 

  
Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική παρέχει τις δυνατότητες να 

αναπτυχθεί η αποκαλούμενη συνεργατική μάθηση (collaborative learning), η 
οποία έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία 
χρόνια. Η συνεργατική μάθηση βασίζεται στην αλληλεπίδραση του υποκειμένου 
μάθησης τόσο με τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας όσο και με το μαθησιακό 
στόχο και τα διαθέσιμα εργαλεία (Κόμης και Μικρόπουλος, 2000). Μια ομάδα 
συνεργατικής μάθησης διακρίνεται για τα παρακάτω χαρακτηριστικά της:  

 Υπάρχει ομαδικός στόχος, πέρα από τις μεμονωμένες δραστηριότητες. 
 Υπάρχει παρακίνηση από το ένα μέλος στο άλλο και αλληλοβοήθεια, ώστε 
να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. 

 Υπάρχει ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
 Οι ομάδες εργασίας διαπραγματεύονται για το πώς να επιτύχουν τους 
στόχους τους, εργάζονται μαζί και μαθαίνουν. 
Η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ παρέχει μια ποικιλομορφία μέσων και 

δραστηριοτήτων διευρύνοντας και συμπληρώνοντας τις δυνατότητες των 
διδακτικών μέσων σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και προγραμμάτων 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Μπορεί επομένως να συμβάλλει στη 
δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής εκπαιδευτικών και μαθητών4. Με τη 
δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής θα επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή των 
επιμορφούμενων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι η 
απλή παρακολούθηση εισηγήσεων. Ο επιμορφούμενος θα αποκτήσει γνώσεις 
και δεξιότητες θέτοντας προβλήματα, μελετώντας πιθανές απαντήσεις, 
αναπτύσσοντας «προϊόντα» και κάνοντας παρουσιάσεις. Με αυτή την 
προσέγγιση, ομάδες εκπαιδευτικών ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας θα 
εστιάζονται σε συγκεκριμένα λογισμικά, θα τα επεξεργάζονται σε ομάδες, θα 
δημιουργούν φύλλα δραστηριοτήτων κ.τ.λ. Επομένως, όχι μόνο δε θα υπάρχει 
η λεγόμενη «μετωπική διδασκαλία», αλλά θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο 
επιμόρφωσης με βάση το υλικό, που θα αναπτύσσει την αυτενέργεια των 
επιμορφούμενων σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης. 

Η ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης μέσα από κοινότητες 
πρακτικής, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η ζητούμενη διδακτική 
προσέγγιση στο παρόν έργο. 

 
 
 

                                                 
4 Η έννοια της κοινότητας πρακτικής (community of practice) εισήχθηκε από τους Lave και Wenger 
(1991) και αφορά σε «ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ προσώπων, δραστηριοτήτων και του κόσμου 
στο χρόνο και σε σχέση με άλλες όμορες και επικαλυπτόμενες κοινότητες πρακτικών…».  
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Δραστηριότητα V.4-3 
 
Μετά από την ανάπτυξη της ενότητας V4.4 oι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να προσδιορίσουν σε ποιο επιμορφωτικό μοντέλο 
μπορούν να ενταχθούν επιμορφωτικά προγράμματα που είχαν 
παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Στη 
συνέχεια αναπτύσσουν τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα του 
κάθε μοντέλου σε σχέση με το θεματικό αντικείμενο της 
συγκεκριμένης επιμόρφωσης. 
Τέλος ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για την τρέχουσα 
επιμόρφωση (για την ενότητα Ε2-Παιδαγωγικά).  
 

 
 
Στο πλαίσιο της παραπάνω δραστηριότητας, καλό θα ήταν να 
αποσαφηνισθούν οι διαφορές και οι ιδιαιτερότητες του παρόντος έργου από 
άλλα έργα επιμόρφωσης, όπως λ.χ. της επιμόρφωσης όλων των 
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.  
Πέρα από το παραπάνω θέμα, σημειώνεται και πάλι ότι είναι πιθανό να μην 
επαρκεί ο διδακτικός χρόνος της ενότητας για ενασχόληση με άλλα 
«παράλληλα» θέματα που αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
Τέτοιας μορφής θέματα μπορούν να συζητηθούν στην επόμενη ενότητα V5. 
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Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων και εμπειρία 

από το πιλοτικό έργο ΛΑΕΡΤΗΣ 
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Μάθημα V.5. 
Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων και εμπειρία από το 
πιλοτικό έργο ΛΑΕΡΤΗΣ 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 3 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η συζήτηση και η αντιμετώπιση των 
πρακτικών προβλημάτων που αναμένεται να εμφανισθούν κατά την 
εφαρμογή της πράξης στα ΤΕΕ και κατά την εκπαιδευτική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς που θα 
επιμορφωθούν, με βάση την εμπειρία από το πιλοτικό έργο 
ΛΑΕΡΤΗΣ. Παράλληλος σκοπός είναι ή ενημέρωση για το πιλοτικό 
έργο ΛΑΕΡΤΗΣ, στις βασικές αρχές του οποίου στηρίζεται το παρόν 
έργο. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Με το πέρας της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 
γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν 
πρακτικά προβλήματα και να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για 
τις λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου στα ΤΕΕ.  

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Πιλοτικό έργο 
ΛΑΕΡΤΗΣ  

 Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
του έργου 

 Αξιολόγηση ΛΑΕΡΤΗ 
 Προτάσεις της 
εκπαιδευτικής 
κοινότητας της ΤΕΕ 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Κατά την επιμόρφωση των επιμορφωτών του πιλοτικού έργου 
ΛΑΕΡΤΗΣ ζητήθηκε από τους επιμορφωτές να υπάρξει ιδιαίτερος 
χρόνος, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά τα ενδεχόμενα πρακτικά 
προβλήματα που αναμένονταν να εμφανισθούν και προτάθηκαν 
λύσεις. Αυτή η συζήτηση αποδείχθηκε τελικά ιδιαίτερα σημαντική 
και χρήσιμη και προτείνεται να γίνει και για το έργο αυτό. 
Τονίζεται ότι οι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος θα ξεκινήσουν 
άμεσα το επιμορφωτικό τους έργο στα ΤΕΕ. Συνεπώς, πέρα από 
τις παιδαγωγικές και άλλες γνώσεις που θα αποκτήσουν κατά τη 
διάρκεια της επιμόρφωσης, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουν και τα πρακτικά προβλήματα που αναμένεται να 
εμφανισθούν. 
Πρέπει επίσης να γνωρίζουν καλά τις διαδικασίες του έργου και να 
ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Ήδη με τη θεματική 
ενότητα 1 ενημερώθηκαν για τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
υλοποίησης του έργου. Με την παρούσα ενότητα ενημερώνονται 
και για το πιλοτικό έργο που αποτέλεσε τη βάση σχεδιασμού.   
Σημειώνεται ότι το ενημερωτικό τμήμα του κεφαλαίου αυτού δεν 
θα πρέπει να αποσπάσει σημαντικό διδακτικό χρόνο, αλλά να 
αντιμετωπισθεί ως υλικό αναφοράς. 
Η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων και οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών της ΤΕΕ είναι το κύριο αντικείμενο του παρόντος 
κεφαλαίου (βλ. σχετικά τη δραστηριότητα στο τέλος του 
κεφαλαίου).  

408



 
 

Μάθημα V.5 

 
 
 

1. Το έργο «Λαέρτης» 
 

Τις σχολικές χρονιές 2000-2001 και 2001-2002 υλοποιήθηκε το έργο 
ΛΑΕΡΤΗΣ. Χρονικά ήταν το τελευταίο έργο της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ (1ο 
ΕΠΕΑΕΚ / 2ο ΚΠΣ). Το έργο διερευνούσε σε πιλοτικό επίπεδο τη δυνατότητα 
αξιοποίησης της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής ως διδακτικού 
βοηθήματος στην ΤΕΕ. Το έργο αφορούσε όλα τα μαθήματα και όλες τις 
ειδικότητες της ΤΕΕ. Η δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ σε μια διαφορετική 
προσέγγιση της διδακτικής μεθοδολογίας και η «πλήρης»5 προσέγγιση ήταν τα 
χαρακτηριστικά του έργου. Το έργο φιλοδοξούσε να επιμορφώσει τους 
εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ, ώστε να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητάς τους στο 
σχολικό εργαστήριο με τη χρήση των ΤΠΕ. Παράλληλα, υπήρχε ο στόχος της 
δημιουργίας ερεθισμάτων σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, ώστε 
να συνεχίσουν την αξιοποίηση των εργαστηρίων και των λογισμικών του έργου 
και μετά τη λήξη του. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα διασφάλιζε συνθήκες 
βιωσιμότητας και αποτελέσματα εκπαιδευτικής προστιθέμενης αξίας και τελικά 
θα συνέβαλε θετικά στη μελλοντική λειτουργία των ΤΕΕ. 

Το έργο εφαρμόσθηκε πιλοτικά σε 15 ΤΕΕ της χώρας που γεωγραφικά 
είχαν την παρακάτω χωροθέτηση: 5 ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη, 1 ΤΕΕ στην 
Επανομή νομού Θεσσαλονίκης, 1 ΤΕΕ στις Σέρρες, 1 ΤΕΕ στο Σιδηρόκαστρο 
νομού Σερρών, 1 ΤΕΕ στη Νιγρίτα νομού Σερρών, 1 ΤΕΕ στα Τρίκαλα, 1 ΤΕΕ 
στη Φαρκαδόνα νομού Τρικάλων και 4 ΤΕΕ στην Αθήνα. Ο φορέας υλοποίησης 
του έργου ήταν το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). 
Στο έργο συνεργάσθηκαν 5 ανάδοχοι φορείς (το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ), το 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και οι εταιρείες Conceptum, Exodus 
και Interface).  

Κατά τη σχολική χρονιά 2002 - 2003 το έργο δεν εφαρμόσθηκε στην 
οργανωμένη μορφή του, αυτή των δύο προηγούμενων ετών. Στάλθηκε μόνο 
ένα έγγραφο από το Γραφείο ΤΕΕ του ΥπΕΠΘ (Γ2/92575/11-9-2002), το οποίο 
παρότρυνε τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων σχολείων στη χρήση του 
εξοπλισμού και των λογισμικών του έργου, χωρίς όμως την ύπαρξη κεντρικού 
συντονισμού, επιμορφωτών και τεχνικής υποστήριξης. 

Με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του έργου 
«ΛΑΕΡΤΗΣ» σχεδιάσθηκε η πράξη «Επαγγελματικό Λογισμικό στην Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ): Επιμόρφωση και Εφαρμογή»6. 

 
 
Υποδομή – Τεχνική Υποστήριξη 

Πριν από την έναρξη της επιμόρφωσης εγκαταστάθηκε στα 15 ΤΕΕ 
τεχνικός εξοπλισμός υψηλού επιπέδου (για την εποχή του) που περιελάμβανε 
τοπικό δίκτυο 12 σταθμών εργασίας με δομημένη καλωδίωση, εκτυπωτή και 
ειδικό plotter επαγγελματικών απαιτήσεων (έργο «Μνηστήρες»). Το 
εργαστήριο διασυνδέθηκε στο σχολικό δίκτυο (έργο «Ασκοί του Αιόλου»). 
Παρόλο που ο εξοπλισμός είχε εγγύηση τριών ετών, εξασφαλίσθηκε επιπλέον 
τεχνική υποστήριξη με τη διάθεση του Τεχνικού Υποστήριξης Σχολικού 
Εργαστηρίου (ΤΥΣΕ) σε κάθε σχολείο που συμμετείχε στο έργο. Σε κάθε ΤΥΣΕ 
αντιστοιχούσαν δύο περίπου σχολεία και υπήρχε συγκεκριμένη ημέρα, 
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, όπου ο ΤΥΣΕ υποστήριζε το εργαστήριο. 

                                                 
5 Το έργο κάλυψε και ό,τι αφορά την επιμόρφωση, την υποδομή, το λογισμικό και την τεχνική 
υποστήριξη, αλλά και όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.  
6 Tων κατηγοριών πράξεων 2.3.2.ΙΔ΄: «Ανάπτυξη / Προσαρμογή Ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού 
(Λογισμικού, Ψηφιακού Υλικού) Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού 
Έργου στα ΤΕΕ» & 2.3.2.ΙΕ΄: «Συντονισμένη Εφαρμογή των Δικτυακών και Υπολογιστικών 
Τεχνολογιών στα ΤΕΕ» της ενέργειας 2.3.2 «Ανάπτυξη των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)» του μέτρου 2.3 «Αρχική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του ΕΠΕΑΕΚ II. 

409



 
 

Μάθημα V.5 

 
 
 

Οι ώρες και οι ημέρες επισκέψεων ορίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη του 
επιμορφωτή του σχολείου και του αντίστοιχου διευθυντή. Τα βασικά 
καθήκοντα των ΤΥΣΕ ήταν οι προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες 
συντήρησης του εργαστηρίου, η διάγνωση και η αναφορά βλαβών του 
εξοπλισμού, η τεχνική βοήθεια των χρηστών και η συμβολή στην ομαλή 
διεξαγωγή των επιμορφωτικών συναντήσεων (Δαμιανάκης, 2000). 

 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα παρακάτω εξειδικευμένα λογισμικά: Agοo, 
Autohall, Autocad, TinaPro, Λεξικό Τεχνικής Ορολογίας, Marketing Plan, 
MiniPlus, Έσοδα – Έξοδα, Δίκτυα, Δομημένος Προγραμματισμός, ΔΕΛΥΣ, 
Βοτανικός Κήπος, Ζιζάνια της Μεσογείου, Ζωγραφική, Ιστορία Τέχνης, 
Ανθρώπινο Σώμα, English Discoveries, Interactive Physics, Geometry 
Sketchpad, Function Pro, Modellus, Typing και Στατιστική. Πολλά από τα 
παραπάνω λογισμικά κινούνται στο πλαίσιο των στόχων των εφαρμογών των 
ΤΠΕ στην Τεχνική Εκπαίδευση (Μικρόπουλος και Παδιώτης, 2002), δηλαδή 
στην απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων, στη μεταφορά μετρήσεων από εικονικό σε 
πραγματικό περιβάλλον, στη μείωση της εξάρτησης από ακριβό ή επικίνδυνο 
εξοπλισμό και στη μελέτη εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας με τη βοήθεια 
των ΤΠΕ. Για τις ανάγκες του έργου τα προγράμματα αυτά αναπτύχθηκαν από 
την αρχή ή ήταν έτοιμα προϊόντα που κυκλοφορούσαν στην αγορά και 
προσαρμόσθηκαν για τα ΤΕΕ. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης άλλα εκπαιδευτικά 
λογισμικά που είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια άλλων έργων της ενέργειας 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Αξιοποιήθηκαν ακόμη βασικά λογισμικά που υπήρχαν 
εγκατεστημένα στα σχολικά εργαστήρια, κυρίως το Μs-Office και ο Ms-Internet 
Explorer. Καταβλήθηκε προσπάθεια να δημιουργηθεί διδακτικό υλικό 
υποστήριξης λογισμικών (σενάρια διδασκαλίας, δραστηριότητες κ.τ.λ.) και να 
εμπλουτισθεί, ώστε να δοθούν συγκεκριμένες προτάσεις χρήσης του 
λογισμικού σε πλήρη αντιστοίχιση με τις διδακτικές ενότητες του αναλυτικού 
προγράμματος των μαθημάτων της ΤΕΕ. 

 

Επιμορφωτές 

Για τις ανάγκες του έργου χρησιμοποιήθηκαν δεκαπέντε επιμορφωτές, 
που ήταν καθηγητές της ΤΕΕ. Οι επιμορφωτές επιλέχτηκαν με συνεντεύξεις 
από ειδική επιτροπή του ΥπΕΠΘ ύστερα από σχετική προκήρυξη. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια, ώστε να υπάρχουν στο σώμα των επιμορφωτών καθηγητές 
διάφορων ειδικοτήτων. Κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του έργου 
χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον οκτώ επιμορφωτές του έργου Ε41/Ε42 της 
ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ. 

Οι επιμορφωτές επιμορφώθηκαν σε δύο σεμινάρια επιμόρφωσης 
επιμορφωτών. Το πρώτο σεμινάριο (Θεσσαλονίκη 2000) εστιάσθηκε σε θέματα 
παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και συμπεριέλαβε θεματικά αντικείμενα, 
όπως η μεθοδολογία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τα χαρακτηριστικά, 
η εγκατάσταση και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού, η αξιοποίηση 
του διδακτικού υλικού, ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων ενηλίκων, ο 
συντονισμός των επιμορφωτών και του επιμορφωτικού έργου. Το δεύτερο 
σεμινάριο (Αθήνα 2001) εστιάσθηκε σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά 
και στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των βασικών εφαρμογών (Ms-Office, Ms-
Internet Explorer). 

 

Διοίκηση και Υποστήριξη 

Για τη διοίκηση και υποστήριξη του έργου συγκροτήθηκε ειδική ομάδα. 
Πρώτο μέλημα της ομάδας ήταν η οργάνωση επισκέψεων ιεραρχικά σε όλους 
τους φορείς της ΤΕΕ, η επίσκεψη σε όλα τα σχολεία και η διοργάνωση 
ενημερωτικών συναντήσεων με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Στη 
συνέχεια οργανώθηκε η πρώτη ημερίδα του έργου (Θεσσαλονίκη 2000), στην 
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οποία συμμετείχαν οι επιμορφωτές, όλοι οι διευθυντές των ΤΕΕ και των ΣΕΚ 
των σχολείων του έργου, στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης και πολλοί 
εκπαιδευτικοί. Διοργανώθηκαν επίσης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 
συναντήσεις των επιμορφωτών. Πραγματοποιήθηκαν πολλές επισκέψεις σε όλα 
τα σχολεία του ΛΑΕΡΤΗ.  

Η καθημερινή υποστήριξη των επιμορφωτών γινόταν με σύγχρονα μέσα, 
τα οποία προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες – 
έντυπα παρακολούθησης, mailing list, βάση δεδομένων, εκπαιδευτική πύλη 
του έργου). Ταυτόχρονα, υπήρχε συνεχής τηλεφωνική υποστήριξη. 
Καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια, ώστε η «ασύγχρονη υποστήριξη» του 
έργου, κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής λίστας, να αποκτήσει προσωπικά 
χαρακτηριστικά σε ένα φιλικό και παραγωγικό περιβάλλον (Μαυροπούλου και 
Καρτσιώτης, 2003), ενώ, ταυτόχρονα, συνυπήρχε ο προβληματισμός για την 
επέκταση όλου του συστήματος σε μεγαλύτερο αριθμό σχολείων. 

Το σύστημα αυτό υποστηρίχθηκε με πολλές δια ζώσης επαφές του 
συντονιστή επιμόρφωσης και τις υπεύθυνης επιμόρφωσης με τους 
επιμορφωτές του έργου.  

 

Σχεδιασμός Επιμόρφωσης 

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών αποτέλεσε τον 
πρώτο στόχο του σχεδιασμού της επιμόρφωσης. Με άξονες τις γνώσεις των 
εκπαιδευτικών, την ειδικότητά τους και το διαθέσιμο χρόνο τους σχεδιάστηκε η 
επιμόρφωση σε ενδοσχολική βάση. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις 
πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση, σε ημέρες και ώρες που προέκυψαν 
ύστερα από κοινή συμφωνία του επιμορφωτή και των επιμορφούμενων και 
διαρκούσαν δύο με τέσσερις ώρες. Ανάλογα με την επιθυμία των 
εκπαιδευτικών, η επιμόρφωση γινόταν εντός ή εκτός ωραρίου ή – κατά 
περιπτώσεις - μικτή (μέρος επιμόρφωσης γινόταν εντός ωραρίου και μέρος 
εκτός). 

Την πρώτη σχολική χρονιά εφαρμογής του έργου κρίθηκε σκόπιμο να 
αφιερωθούν αρκετές ώρες επιμόρφωσης σε βασικά θέματα πληροφορικής και 
στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. Τη δεύτερη σχολική χρονιά η 
επιμόρφωση εστιάστηκε σε λογισμικά ειδικότητας.  

Τα τμήματα επιμόρφωσης αποτελούσαν συνήθως εκπαιδευτικοί 
«συγγενών» ειδικοτήτων. Υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες εκπαιδευτικοί 
διαφορετικών ειδικοτήτων επιμορφώθηκαν την ίδια ώρα με τη χρήση 
κατάλληλων φύλλων δραστηριοτήτων. 
 
2. Ποιοτική Αξιολόγηση του Έργου  
 

Το έργο αξιολογήθηκε με την ευθύνη του ΕΚΠΑ βάσει τριών 
ερωτηματολογίων, τα οποία συμπλήρωσαν οι επιμορφωτές, οι επιμορφούμενοι 
και οι Διευθυντές των Σχολείων που συμμετείχαν στο έργο. Επικεφαλής της 
ομάδας αξιολόγησης ήταν η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κ. Τζάνη. Η μεθοδολογία 
στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Τα ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν με τη λήξη του έργου, δηλαδή τον Ιούνιο του 2002. Κρίθηκε 
χρήσιμο να υπάρξει μια συμπληρωματική αξιολόγηση κυρίως ποιοτικού 
χαρακτήρα (Καρτσιώτης, 2004α,β), ώστε να διερευνηθούν και άλλα 
ερωτήματα, που αφορούσαν κυρίως στην ενδεχόμενη επίδραση του έργου στη 
μελλοντική λειτουργία των ΤΕΕ και να διερευνηθούν περαιτέρω με ποιοτική 
προσέγγιση διάφορα χαρακτηριστικά και παράγοντες του έργου. Η 
συμπληρωματική αυτή αξιολόγηση σχεδιάσθηκε να γίνει με ερευνητικά 
εργαλεία τις συνεντεύξεις και το ερωτηματολόγιο που θα απευθύνονταν σε 
ορισμένους από τους επιμορφούμενους του έργου, στους Διευθυντές 
ορισμένων σχολείων που συμμετείχαν στο έργο, σε Προϊσταμένους 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΤΕΕ, σε Προϊσταμένους Γραφείων ΤΕΕ και σε 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Βασικός στόχος της ποιοτικής προσέγγισης ήταν η διαμόρφωση 
προτάσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη γενίκευση 
του έργου σε όλα τα ΤΕΕ 

Για λόγους αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος επιλέχθηκαν 
εκπαιδευτικοί από τρία σχολεία που συμμετείχαν στο έργο (ένα από τα οποία 
ήταν νυκτερινό), από ένα συστεγαζόμενο με σχολείο του έργου, και από 
σχολεία που δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Επίσης το δείγμα περιελάμβανε 
στελέχη της διοίκησης των σχολείων και της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα: Το 
δείγμα της έρευνας συγκροτήθηκε από 20 εκπαιδευτικούς του 1ου Εσπερινού 
ΤΕΕ Ταύρου, 13 εκπαιδευτικούς του 11ου ΤΕΕ Θεσσαλονίκης, 16 
εκπαιδευτικούς του 1ου ΤΕΕ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (και τα τρία 
προαναφερόμενα σχολεία συμμετείχαν στο έργο ΛΑΕΡΤΗΣ), 10 εκπαιδευτικούς 
του 15ου ΤΕΕ Θεσσαλονίκης (το σχολείο αυτό δε μετείχε στο έργο, αλλά 
συστεγάζεται με σχολείο του έργου), 16 εκπαιδευτικούς διαφόρων ΤΕΕ της 
Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικούς - στελέχη της 
εκπαίδευσης (Υπεύθυνοι Τομέων, Διευθυντές ΣΕΚ, Προϊστάμενος 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΤΕΕ, Προϊστάμενος Γραφείου ΤΕΕ και Προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων). 

 
Οι άξονες της έρευνας  

 
ΑΞΟΝΕΣ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ 

ΑΞΟΝΑΣ 1 την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το έργο, με επιμέρους 
ερευνητικά ερωτήματα που αφορούσαν στη γενική γνώση για 
το έργο, στη συμμετοχή του σχολείου τους σε αυτό και την 
επάρκεια της ενημέρωσης. 

ΑΞΟΝΑΣ 2 τη συμμετοχή τους στις επιμορφώσεις. 
ΑΞΟΝΑΣ 3 την άποψή τους για το μοντέλο επιμόρφωσης με επιπλέον 

ερευνητικό ερώτημα τη θέση τους για το ωράριο 
επιμόρφωσης. 

ΑΞΟΝΑΣ 4 το βαθμό επίτευξης των βασικών προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων7 με επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα σχετικά 
με τη στάση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στην ΤΕΕ και την ενδεχόμενη χρήση του εργαστηρίου για τη 
διδασκαλία μαθημάτων. 

ΑΞΟΝΑΣ 5 τη γενική εντύπωση που άφησε το έργο με επιμέρους 
ερευνητικά ερωτήματα, που αφορούσαν την αξιολόγηση των 
θετικών αποτελεσμάτων στη μελλοντική λειτουργία της ΤΕΕ 
και τη διερεύνηση της άποψής τους για πιθανή επέκταση του 
προγράμματος και στα υπόλοιπα ΤΕΕ. 

 
Τέλος, έγινε καταγραφή προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων. 
 

ΑΞΟΝΑΣ 1 – Ενημέρωση για το έργο 
 
Από τα δεδομένα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν ενημερωμένοι σε 

πολύ μεγάλο βαθμό για το έργο. Γνώριζαν το έργο, ακόμη κι αν δε 
συμμετείχαν σε αυτό τα σχολεία τους (π.χ. 15ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης) ή οι ίδιοι. 
Το έργο ήταν γνωστό ακόμη και σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε μη 
συστεγαζόμενα σχολεία του έργου. Ο σημαντικός βαθμός ενημέρωσης μπορεί 
να αποδοθεί στους παρακάτω παράγοντες: 

Ο σχεδιασμός του έργου είχε προβλέψει λεπτομερειακή και «υπηρεσιακή» 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών, πριν ακόμη ξεκινήσει η υλοποίησή του. 
Καταρχήν ενημερώθηκαν ιεραρχικά οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι 

                                                 
7 Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ τη συμβολή των 
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, να επιμορφωθούν για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και στη συνέχεια 
να τις χρησιμοποιήσουν στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. 
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Προϊστάμενοι Γραφείων, οι Διευθυντές των σχολείων και οι Σύλλογοι των 
Εκπαιδευτικών. Ακολούθησε ημερίδα ενημέρωσης, στην οποία μετακινήθηκαν 
και συμμετείχαν - εκτός των επιμορφωτών - και τα εμπλεκόμενα στελέχη της 
διοίκησης. Η διαδικασία αυτή φαίνεται ότι συνέβαλε στη δημιουργία θετικού 
κλίματος, οδήγησε στη διάχυση της ενημέρωσης και ήταν ο κυριότερος λόγος, 
σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη διάρκεια των 
συνεντεύξεων, για την προσέλευση των εκπαιδευτικών στο έργο. Αυτή η 
θετική άποψη ιδιαίτερα των στελεχών της διοίκησης, τους ώθησε να 
προτείνουν παρόμοιες διαδικασίες ενημέρωσης για όλα τα καινοτόμα 
προγράμματα του ΥπΕΠΘ. Παρατήρησαν χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να 
εφαρμοσθούν νέα προγράμματα, εάν δεν ενημερωθούν κατάλληλα όλοι οι 
εμπλεκόμενοι σ’ αυτά.  

Τέλος, τα στελέχη της διοίκησης σχολίασαν θετικά το γεγονός ότι οι 
επισκέψεις των υπευθύνων του έργου στα σχολεία του νομού τους γίνονταν 
αφού είχε προηγηθεί ενημερωτική συνάντηση με το Διευθυντή Εκπαίδευσης 
και με τον Προϊστάμενο Γραφείου ΤΕΕ. Οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν την 
άποψη ότι αυτές οι επισκέψεις εξασφάλισαν τη βοήθεια της διοίκησης στην 
υλοποίηση του έργου.  

 
ΑΞΟΝΑΣ 2 – Συμμετοχή σε επιμορφώσεις 

 
Είναι δύσκολο να καθορισθεί με ακρίβεια από τα συγκεκριμένα δείγματα 

το μέσο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχε στο ΛΑΕΡΤΗ, γιατί σε 
κάθε σχολείο υπήρχαν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, το 1ο 
ΤΕΕ Σταυρούπολης παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής, ενώ στο 
11ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης παρουσιάσθηκαν χαμηλότερα ποσοστά που οφείλονταν 
στη χαμηλή χρονική διαθεσιμότητα του εργαστηρίου (το σχολείο στεγάζεται 
στο πολυδύναμο κτίριο του Ευκλείδη στη Θεσσαλονίκη, μαζί με άλλα 6 ΤΕΕ, 
και, όταν ξεκίνησε το έργο, το εργαστήριο του έργου χρησιμοποιούνταν από 
πολλά σχολεία από τις ειδικότητες πληροφορικής). Παρ’ όλα αυτά είναι 
αξιοσημείωτο ότι οι περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς των 
σχολείων του ΛΑΕΡΤΗ συμμετείχαν σε κάποιες ή σε όλες τις επιμορφώσεις. Ας 
σημειωθεί ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν προαιρετική και κυρίως ότι 
δεν υπήρχε κανένα από τα «συνήθη» κίνητρα, οικονομικά (επιμορφωτικό 
επίδομα) ή υπηρεσιακό (μοριοδότηση). 

 
ΑΞΟΝΑΣ 3 – Μοντέλο επιμόρφωσης και διαθεσιμότητα εργαστηρίου 

 
Ωράριο επιμόρφωσης: Από την έρευνα προέκυψε ότι κατ’ αρχάς οι 

εκπαιδευτικοί προτιμούν το μικτό ωράριο, έπεται η επιμόρφωση εντός σχολικού 
ωραρίου και η τελευταία επιλογή τους είναι η επιμόρφωση εκτός ωραρίου. 
Προέκυψε επίσης ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ενιαία άποψη σε ό,τι αφορά το 
ωράριο επιμόρφωσης, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιθυμίες των 
εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση, καθώς και οι 
ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου. 

 
Αντικείμενο επιμόρφωσης: Όταν ξεκίνησε το έργο, δεν υπήρχε στα 

σχολεία άλλο πρόγραμμα που να παρείχε γνώσεις βασικής πληροφορικής 
παιδείας. Για το λόγο αυτό την πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος 
αφιερώθηκαν αρκετές ώρες σε τέτοιου είδους (οριζόντιες) επιμορφώσεις, 
γεγονός που περιόρισε τις επιμορφώσεις ανά ειδικότητα (κάθετες 
επιμορφώσεις). Τη δεύτερη χρονιά οι κάθετες επιμορφώσεις ήταν πολύ 
περισσότερες. Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί 
εκτιμούσαν ότι ο ΛΑΕΡΤΗΣ θα πρέπει να εστιαστεί κυρίως στην κάθετη 
επιμόρφωση.  

 
Συγκρότηση τμημάτων επιμόρφωσης: Σε πολλές επιμορφωτικές 

συναντήσεις οι εκπαιδευτικοί χωρίζονταν σε ομάδες με τρόπο ώστε η κάθε 
ομάδα να χρησιμοποιεί λογισμικό της ειδικότητάς της. Οι εκπαιδευτικοί 
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εκτίμησαν ότι αυτή η διαδικασία έχει πολλά μειονεκτήματα και παρατήρησαν 
ότι θα προτιμούσαν να αφιέρωνε ο επιμορφωτής όλη τη διδακτική ώρα σε μια 
ειδικότητα ή το πολύ σε «συγγενείς» ειδικότητες. Σε περίπτωση κατά την οποία 
τέτοιου είδους πρακτική θα ήταν ανέφικτη, πρότειναν να χρησιμοποιούνται 
επιμορφωτές πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι σε πολλά λογισμικά (γεγονός που 
εάν δεν είναι αδύνατο, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί). Επίσης, τόνισαν ότι 
πρέπει να υπάρχει πολύ καλή προετοιμασία του επιμορφωτή και αντίστοιχα 
φύλλα δραστηριοτήτων για κάθε ειδικότητα, ώστε να είναι δυνατή η 
παράλληλη επιμόρφωση εκπαιδευτικών διάφορων ειδικοτήτων στην ίδια 
διδακτική ώρα και στο ίδιο ή σε διαφορετικά εκπαιδευτικά λογισμικά.  

 
Επιλογή επιμορφωτών: Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν πολύ θετική την 

προϋπόθεση επιλογής των επιμορφωτών βάσει της οποίας έπρεπε οι 
επιμορφωτές του έργου να είναι καθηγητές της ΤΕΕ. Υπήρχαν παρατηρήσεις 
που επεσήμαναν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ειδικά προγράμματα, όπως 
Autocad, Sketchpad κ.τ.λ., να διδάσκονται από επιμορφωτές που δεν είναι 
καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων). Χαρακτήρισαν επίσης θετικό το γεγονός ότι 
οι εκπαιδευτικοί ανήκαν σε διάφορες ειδικότητες και γνώριζαν την 
πραγματικότητα και τις συνθήκες της ΤΕΕ. Υπογράμμισαν, όμως, ότι βασική 
προϋπόθεση ενός καλού επιμορφωτή είναι - πέρα από τις γνώσεις της 
ειδικότητάς του - να έχει σημαντικές γνώσεις πληροφορικής και άριστες 
γνώσεις τουλάχιστον στα λογισμικά της ειδικότητάς του που χρησιμοποιούνται 
στο έργο. Οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι οι επιμορφωτές τους θα πρέπει να είναι 
καθηγητές της ειδικότητας των λογισμικών, στα οποία τους επιμορφώνουν, ή, 
έστω, παρεμφερούς ειδικότητας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μετακίνηση 
επιμορφωτών που ήταν «εξειδικευμένοι» σε συγκεκριμένα λογισμικά σε 
διάφορα σχολεία8.  

 
Διαθεσιμότητα εργαστηρίου: Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για το μοντέλο επιμόρφωσης συνδέθηκε 
έμμεσα με τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου του ΛΑΕΡΤΗ. Πολλοί 
εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι, παρόλο που έδειξαν διάθεση να 
χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο, δεν υπήρχε διαθεσιμότητα ωρών. Σύμφωνα 
με την έρευνα του ΕΚΠΑ, ενώ το 55,56% των διευθυντών των σχολείων 
εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα στη χρήση του εργαστηρίου, 
οι εκπαιδευτικοί, απαντώντας στην αντίστοιχη ερώτηση, ανέδειξαν τη χρήση 
του εργαστηρίου ως το σημαντικότερο πρόβλημα του έργου (27,51%)9.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σύγχρονος για την εποχή 
του υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός του ΛΑΕΡΤΗ από πλεονέκτημα, 
εξαιτίας της τότε κατάστασης του εξοπλισμού της ΤΕΕ, μετατράπηκε σε 
μειονέκτημα. Κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του έργου στα ΤΕΕ όπου 
εφαρμόσθηκε είχαν μεγάλες εργαστηριακές απαιτήσεις για τον τομέα της 
πληροφορικής. Οι υπόλοιποι τομείς είχαν επίσης μεγάλη ανάγκη εργαστηρίων 
πληροφορικής (από τα 628 μαθήματα που διδάσκονταν στις ειδικότητες των 
ΤΕΕ, τα 111 απαιτούσαν τη χρήση Η/Υ σε μικρό ή μεγάλο βαθμό). Τα 
εργαστήρια του έργου «καταλήφθηκαν» από τα μαθήματα του ωρολογίου 
προγράμματος και, όταν ξεκίνησε το έργο, οι διαθέσιμες ώρες ήταν ελάχιστες. 
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το κύριο πρόβλημα κατά την έναρξη του 
προγράμματος και αντιμετωπίσθηκε με συνεχείς επισκέψεις του συντονιστή και 
της υπεύθυνης επιμόρφωσης στα σχολεία του έργου, όπου, ύστερα από 
συνεννόηση με τους διευθυντές των ΤΕΕ και των αντίστοιχων ΣΕΚ, άρχισαν 
σταδιακά να δημιουργούνται κενές ώρες στα εργαστήρια αυτά (μετά τον 

                                                 
8 Στην πιλοτική εφαρμογή του έργου, όπου ο αριθμός των επιμορφωτών ήταν περιορισμένος, δεν 
ήταν δυνατό να γίνουν συχνές μετακινήσεις. Για παράδειγμα, για όλα τα ΤΕΕ του έργου υπήρχε 
μόνο ένας οικονομολόγος. Οι οικονομικοί πόροι του έργου επέτρεψαν μετακινήσεις επιμορφωτών 
μόνο στο επίπεδο της «εκπαιδευτικής νησίδας» (σχολείων του ΛΑΕΡΤΗ που ανήκουν στον ίδιο 
νομό).  
9 Μια πιθανή αιτιολογία είναι η εξής: Οι διευθυντές των σχολείων έπρεπε να έχουν λάβει μέριμνα, 
ώστε να χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο του ΛΑΕΡΤΗ για το λόγο για τον οποίο εγκαταστάθηκε στο 
σχολείο. Αυτή η μέριμνα, προφανώς, δεν υπήρχε και αυτό μπορεί να εξηγήσει την απάντησή τους.  
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Ιανουάριο του 2001 υπήρχαν τουλάχιστον 5 κενές ώρες σε κάθε εργαστήριο). 
Η λύση αυτή επέτρεψε να υλοποιηθούν οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, 
όμως, τελικά, δεν υπήρχε επαρκής διαθέσιμος εργαστηριακός χρόνος για τη 
διεξαγωγή διδασκαλιών από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές τους. Κατά τη 
δεύτερη χρονιά εφαρμογής του έργου οι διαθέσιμες ώρες του εργαστηρίου 
αυξήθηκαν και σήμερα πλέον, με τους συνεχείς εξοπλισμούς των σχολείων της 
ΤΕΕ δε φαίνεται ότι σε ενδεχόμενη επέκταση του προγράμματος θα υπάρξει 
σχετικό πρόβλημα.  
 
 
ΑΞΟΝΑΣ 4 – Βαθμός επίτευξης στόχων 
 

Σε απάντηση της ερώτησης «Πιστεύετε ότι πρόγραμμα συμβάλλει στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ ως διδακτικού μέσου για τη διδασκαλία 
διάφορων μαθημάτων;» καταγράφηκαν οι παρακάτω απαντήσεις10: 

 
ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ 

1ο Εσπερινό Ταύρου 15 0 5 

11ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης 11 0 2 

1ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 14 0 2 

15ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης 10 0 0 

Διάφοροι 11 1 4 

Συγκεντρωτικό 81,33% 1,33% 17,33% 

Πίνακας V.5-1. Απαντήσεις εκπαιδευτικών για το εάν το πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΗΣ 
συνέβαλε στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ ως διδακτικού μέσου για τη 

διδασκαλία διάφορων μαθημάτων 

 

Έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν (Κασιμάτης και Γιαλαμάς, 2001, 
Καρτσιώτης, 2000α, 2002) έχουν δείξει πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν για τις 
ΤΠΕ ότι θα τις αξιοποιήσουν διδακτικά, ότι οι ΤΠΕ συμπληρώνουν την 
παραδοσιακή διδασκαλία (χωρίς να αποτελούν υποκατάστατό της) και ότι θα 
μεταβάλουν το περιβάλλον μάθησης της σχολικής τάξης. Όμως σε καμία από 
αυτές τις έρευνες δεν καταγράφηκαν τόσα υψηλά ποσοστά με αυτά του 
προηγούμενου πίνακα. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι στο ΛΑΕΡΤΗ η 
επιμόρφωση εστιάσθηκε σε χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικών, τα 
περισσότερα από τα οποία είχαν κατασκευασθεί ειδικά για την ΤΕΕ. 

Στην ένατη ερώτηση «Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εργαστήριο του 
σχολείου σας και το λογισμικό για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς 
σας;» καταγράφηκαν οι παρακάτω απαντήσεις ΝΑΙ: 51,02%, ΟΧΙ: 20,41%, 
ΔΕΝ ΞΕΡΩ: 28,57%. Ας σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν με 
λογισμικά ειδικότητας (56,34%), με το Office (20,56%) και με το διαδίκτυο 
(17,18%). 

Το ποσοστό αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους σημαντικότερους 
δείκτες απόδοσης του έργου, γιατί δείχνει ότι το πρόγραμμα είχε ως 
αποτέλεσμα να παροτρύνει αρκετούς εκπαιδευτικούς να αλλάξουν τον τρόπο 

                                                 
10 Το δείγμα «ΔΙΑΦΟΡΟΙ» κρίθηκε ως μη αξιόπιστο και δε λήφθηκε υπόψη στη συγκεκριμένη 
ερώτηση, εφόσον προερχόταν από εκπαιδευτικούς που δεν υπηρετούσαν σε σχολεία του ΛΑΕΡΤΗ, 
δε συμμετείχαν σε επιμορφώσεις και, επομένως, δεν είχαν άποψη για το μοντέλο επιμόρφωσης.  
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διδασκαλίας τους, εμπλουτίζοντας την παραδοσιακή διδασκαλία με τις νέες 
τεχνολογίες.  
 
Ποιοτικά στοιχεία για τον τέταρτο άξονα  

Τα έργα επιμόρφωσης, είτε σε πιλοτική είτε σε γενικευμένη 
μορφή, έχουν έναρξη και λήξη. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουν 
εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν να 
αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν και μετά τη λήξη των έργων. 
Προς αυτή την κατεύθυνση εστιάσθηκε μεγάλο μέρος των συνεντεύξεων, αλλά 
και των ειδικών ομαδικών συζητήσεων που έγιναν με τους εκπαιδευτικούς, η 
διερεύνηση της πιθανής βιωσιμότητας του έργου με την υποβολή του 
παρακάτω ερωτήματος: «Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι ο τεχνολογικός 
εξοπλισμός είναι ήδη εγκατεστημένος στα εργαστήρια του ΛΑΕΡΤΗ, ότι 
υπάρχουν διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά λογισμικά, ότι υπάρχει ένα βασικό 
«θεσμικό πλαίσιο» που στηρίζεται κυρίως στο Γ2/92575/11-9-2002 έγγραφο 
του ΥπΕΠΘ, ότι υπάρχει καταγραμμένη η επιθυμία και η διάθεση μεγάλου 
μέρους των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο, τότε 
χρησιμοποιείτε (σχολική χρονιά 2002-2003) το εργαστήριο του ΛΑΕΡΤΗ για 
τους σκοπούς του προγράμματος; Εάν όχι, για ποιο λόγο δε συμβαίνει αυτό;». 
Τα ερευνητικά ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι υπήρχε μια 
διαβαθμισμένη χρήση του εργαστηρίου ανά σχολείο (σε κάποιο βαθμό στο 1ο 
Εσπερινό ΤΕΕ Ταύρου, σε μεγαλύτερο στο 11ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης και σε ακόμη 
μεγαλύτερο στο 1ο ΤΕΕ Σταυρούπολης). Παρουσιάζονται στη συνέχεια 
ομαδοποιημένες οι απόψεις διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών για το 
θέμα αυτό: 

 Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας – κατά τους εκπαιδευτικούς - της 
χρήσης του εργαστηρίου για πειραματικές διδασκαλίες των μαθημάτων 
τους στα εργαστήρια πληροφορικής είναι η έλλειψη του ΤΥΣΕ (Τεχνικού 
Υποστήριξης Σχολικών Εργαστηρίων). Σε μερικές περιπτώσεις ο 
διευθυντής του σχολείου και ο διευθυντής του ΣΕΚ υποστήριξαν ότι η 
χρήση του εργαστηρίου από μη πληροφορικούς μπορεί να οδηγήσει σε 
διάφορα προβλήματα (π.χ. αποσυντονισμός του λειτουργικού 
συστήματος, προσβολή από ιούς κ.τ.λ.). 

 Μια ακόμη επιφύλαξη που εκφράσθηκε έμμεσα από αρκετούς 
εκπαιδευτικούς ήταν ότι πολλοί μαθητές, ιδίως της ΤΕΕ, μπορεί να έχουν 
περισσότερες γνώσεις πληροφορικής από τους ίδιους (βλ. σχετικά 
§V.4.2). 

 Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας στη χρήση του σχολικού 
εργαστηρίου φαίνεται να είναι η έλλειψη σωστού προγραμματισμού. Οι 
εκπαιδευτικοί πρότειναν στην αρχή του σχολικού έτους και πριν από την 
κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος να υποβάλλεται δήλωση 
ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο του ΛΑΕΡΤΗ. Ο συντάκτης του 
ωρολογίου προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη 
διαθεσιμότητα του εργαστηρίου του έργου. Για παράδειγμα, δε θα πρέπει 
να συμπίπτουν (την ίδια ημέρα και ώρα), στο βαθμό που είναι εφικτό, οι 
ώρες Φυσικής (εάν υποτεθεί ότι οι δύο φυσικοί του σχολείου θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο και το πρόγραμμα Interactive Physics).  

 Σημειώθηκε ακόμη από κάποιους εκπαιδευτικούς ότι η έλλειψη των 
επιμορφωτών κατά τη σχολική χρονιά 2002-2003 είχε ως αποτέλεσμα 
την ελλιπή χρήση των εργαστηρίων. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν 
σημαντική τη βοήθεια των επιμορφωτών, για να συμπληρώσουν τις 
γνώσεις τους και για να έχουν υποστήριξη, όταν σχεδιάζουν τις 
πειραματικές διδασκαλίες.  

 Τέλος, κάποιοι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι μια μικρή ελάττωση του 
ωραρίου τους θα αντιστάθμιζε σε κάποιο βαθμό τις ώρες που χρειάζονται 
για την προετοιμασία εργαστηριακών μαθημάτων.  
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ΑΞΟΝΑΣ 5 – Συζήτηση 
 

Στις ερωτήσεις «Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα έχει θετικά αποτελέσματα 
στη μελλοντική λειτουργία των ΤΕΕ;» και «Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα πρέπει 
να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ΤΕΕ της χώρας;» κυριάρχησαν οι θετικές 
απαντήσεις. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας από όλους τους 
εκπαιδευτικούς των δειγμάτων επέλεξε την απάντηση «ΟΧΙ». Ο συνδυασμός 
των απαντήσεων στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι 
απεικονίζει τη θετική απήχηση του έργου στην εκπαιδευτική κοινότητα της 
ΤΕΕ. 

 
Ποιοτικά στοιχεία για τον πέμπτο άξονα  

Στη διάρκεια των συνεντεύξεων ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα είχε - κατά την γνώμη 
τους - θετικά αποτελέσματα στη μελλοντική λειτουργία των ΤΕΕ, καθώς και να 
αναλύσουν γιατί υποστήριξαν τη γενίκευσή του σε όλα τα ΤΕΕ της χώρας. 

Ο βασικοί λόγοι που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 
τους ήταν οι παρακάτω: 

 Οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την 
αύξηση των μαθητών της ΤΕΕ. 

 Οι ΤΠΕ έχουν κυρίαρχο ρόλο στα αναλυτικά προγράμματα των ΤΕΕ, αφού 
χρησιμοποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό σε πολλά μαθήματα. Οι 
ειδικότητες πληροφορικής, επίσης, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 
προτίμησης των μαθητών. Εκτιμήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ότι έργα 
που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της χρήσης των ΤΠΕ στην ΤΕΕ 
βοηθούν την προσπάθεια αυτή. 

  Η εξοικείωση των καθηγητών στις ΤΠΕ έχει άμεσο θετικό αποτέλεσμα για 
τη διδασκαλία πολλών μαθημάτων. Για παράδειγμα, το Autocad 
διδάσκεται για αρκετά χρόνια σε πολλά ΤΕΕ. Ήταν η πρώτη φορά που οι 
καθηγητές της ΤΕΕ είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα 
επιμόρφωσης στη διδασκαλία και την παιδαγωγική αξιοποίηση του 
Autocad, εμπλουτισμένα με φύλλα δραστηριοτήτων και προσαρμοσμένα 
σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα και στο πρόγραμμα σπουδών.  

 Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν τη γενίκευση του ΛΑΕΡΤΗ σε όλα τα ΤΕΕ 
της χώρας με το σκεπτικό ότι η κατάλληλη επιμόρφωση των καθηγητών 
της ΤΕΕ σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό των ΤΕΕ συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, εκτός από την ουσιαστική 
αναβάθμιση γνώσεων των ιδίων. 

  Ορισμένοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι ο ΛΑΕΡΤΗΣ αποτέλεσε την 
καλύτερη αξιοποίηση πόρων από το Κ.Π.Σ. για την ΤΕΕ και πρότειναν το 
έργο να έχει συνεχή λειτουργία.  
 
 

Παρατηρήσεις – Προτάσεις - Σχόλια 
 
Στη συνέχεια καταγράφονται απόψεις των εκπαιδευτικών που δεν 

εμπίπτουν στους πέντε άξονες της έρευνας. 
 Ο ΛΑΕΡΤΗΣ εφαρμόσθηκε περισσότερο στις ειδικότητες κατασκευών, 
ηλεκτρονικών, ηλεκτρολόγων και λιγότερο στις ειδικότητες 
πληροφορικής, μηχανολόγων, εφαρμοσμένων τεχνών. 

 Το έργο έδωσε το ερέθισμα, ώστε σε ένα ΤΕΕ να αλλάξει φέτος η 
ειδικότητα από «Κτιριακών Έργων» σε «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με 
τη χρήση Η/Υ» (σχόλιο από το Διευθυντή του 1ου ΤΕΕ Σταυρούπολης). 

 Η επιμόρφωση για τους τρόπους εφαρμογής του εκπαιδευτικού 
λογισμικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του αναλυτικού 
προγράμματος θα πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένη. 

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να προσφέρεται για μελέτη στους 
εκπαιδευτικούς στο δικό τους χώρο, για να προετοιμάζονται κατάλληλα. 
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 Πολλοί εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές επισήμαναν την άριστη συνεργασία 
τους με όλους τους φορείς του έργου.  

 Πολλοί εκπαιδευτικοί επεσήμαναν το πρόβλημα της ενσωμάτωσης των 
ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών και στο σχολικό πρόγραμμα. Ας σημειωθεί 
ότι παρόμοιο πρόβλημα παρατηρείται και στη γενική εκπαίδευση, ακόμη 
και σε ειδικά μαθήματα πληροφορικής, όπου μόνο το 18,9% των 
εκπαιδευτικών θεωρεί ότι «έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό η 
ενσωμάτωση του μαθήματος στο σχολικό πρόγραμμα» (Τζιμογιάννης, 
2001). 
Κατά τις συνεντεύξεις αναφέρθηκαν επίσης διάφορα στιγμιότυπα (που 

πιθανόν αποτελούν μια ιδιότυπη αξιολόγηση του έργου), όπως : 
Έκανα το μάθημα στους μαθητές μου, στο εργαστήριο του ΛΑΕΡΤΗ, με 

χρήση του λογισμικού Autocad. Ξαφνικά χτύπησε το κινητό ενός μαθητή. 
Έδωσα εντολή στο μαθητή να περάσει έξω από την αίθουσα. Φτάνοντας στην 
πόρτα κοντοστάθηκε και μου είπε: "Κύριε, βάλτε μου απουσία, αλλά αφήστε με 
στην αίθουσα να παρακολουθήσω την άσκηση στον Η/Υ". (Eπιμορφούμενος 
Εκπαιδευτικός στο έργο ΛΑΕΡΤΗΣ, Καθηγητής Μηχανολόγος του 2ου ΤΕΕ 
Τρικάλων). 

 
 

Συμπεράσματα 
 

 Με δεδομένο ότι περίπου το 50% του εκπαιδευτικού δυναμικού των 
σχολείων του ΛΑΕΡΤΗ συμμετείχε στο έργο και ότι περίπου οι μισοί από 
αυτούς αξιοποίησαν διδακτικά τα «προϊόντα» του προγράμματος, 
φαίνεται ότι ο ΛΑΕΡΤΗΣ συνέβαλε αποφασιστικά στο να γνωρίσουν οι 
εκπαιδευτικοί τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία διάφορων 
μαθημάτων. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς τις αξιοποίησαν στο μάθημά 
τους.  

 Το έργο είναι γνωστό στους εκπαιδευτικούς και στα στελέχη της ΤΕΕ και 
έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις, Εκτιμούν ότι θα έχει θετικά 
αποτελέσματα στη μελλοντική λειτουργία των ΤΕΕ.  

 Πιστεύουν επίσης ότι το έργο συμβάλλει στην εκπαιδευτική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην ΤΕΕ και δήλωσαν σε ικανοποιητικά ποσοστά ότι μπορούσαν 
να χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο του ΛΑΕΡΤΗ. Πρότειναν μάλιστα να 
επεκταθεί το έργο σε όλα τα ΤΕΕ, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες 
συνθήκες: διαθεσιμότητα και τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων, 
εμπλουτισμός με συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (φύλλα 
δραστηριοτήτων, σχέδια μαθημάτων κ.τ.λ.) των προγραμμάτων 
εκπαιδευτικών λογισμικών που βρίσκονται στα ΤΕΕ, προμήθεια και άλλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα για κάποιες ειδικότητες όπου 
σήμερα τα διαθέσιμα λογισμικά είναι λίγα. 

 Το έργο μπορεί να θεωρηθεί ότι πέτυχε το μεγαλύτερο μέρος από τους 
στόχους του, υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους άξονες 
που περιγράφηκαν κατά την πρώτη Ημερίδα Ενημέρωσης (Θεσσαλονίκη, 
Νοέμβριος 2000), η οποία συνέπεσε με την έναρξη του έργου 
(Καρτσιώτης, 2000β). Μπορεί να εκτιμηθεί ότι έχουν διαμορφωθεί 
ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές βιωσιμότητας του έργου, αφού 
δημιουργήθηκε μια ομάδα εκπαιδευτικών (επιμορφωτές, επιμορφούμενοι, 
στελέχη) που μπορεί να λειτουργήσει με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τα 
ΤΕΕ. 
Με το πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση» οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ μπορούν να επιμορφωθούν 
στις βασικές γνώσεις πληροφορικής ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. 
Δίνεται επομένως η δυνατότητα μια ενδεχόμενη ενδοσχολική επιμόρφωση στην 
ΤΕΕ στα πρότυπα του ΛΑΕΡΤΗ να εστιασθεί σε κάθετες επιμορφώσεις. Οι 
επιμορφώσεις αυτές θα πρέπει να απευθύνονται σε συγκεκριμένες (ή 
συγγενείς) ειδικότητες εκπαιδευτικών, με επιμορφωτές εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ 
αντίστοιχων ειδικοτήτων, και θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με το 

418



 
 

Μάθημα V.5 

 
 
 

διαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών. Οι επιμορφωτές θα πρέπει να συνδυάζουν 
γνώσεις των εκπαιδευτικών λογισμικών συγκεκριμένων ειδικοτήτων με γνώσεις 
πληροφορικής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. 

 
 

 

 
Δραστηριότητα V.5-1 
 
Κατά την ανάπτυξη των ενοτήτων του κεφαλαίου με βάση τα 
θέματα που θίγονται σε αυτές και την εμπειρία από το πιλοτικό 
έργο ΛΑΕΡΤΗΣ, θα πρέπει να συζητούνται τα αντίστοιχα 
ζητήματα και να προτείνονται λύσεις. 
Για παράδειγμα ορισμένα από τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν 
να είναι τα παρακάτω: 

 Η έλλειψη των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής ή 
η περιορισμένη διαθεσιμότητά τους για επιμόρφωση. 

 Ο συντονισμός του αναλυτικού προγράμματος του 
σχολείου, ώστε να υπάρχει «χώρος» τόσο για 
επιμορφώσεις όσο και για «πειραματικές» διδασκαλίες 
(διδασκαλία, όπου ο εκπαιδευτικός διεξάγει το μάθημά 
του στο εργαστήριο Πληροφορικής). 

 Η αντιμετώπιση της «ιδιοκτησιακής» αντίληψης των 
εργαστηρίων Πληροφορικής. 

 Ο τρόπος προσέγγισης των εκπαιδευτικών για τη 
δημιουργία τμημάτων επιμόρφωσης. 

 Το θέμα της επάρκειας του εκπαιδευτικού λογισμικού 
σε σχέση με το πλήθος των ειδικοτήτων της ΤΕΕ. 

 Η υλοποίηση της επιμόρφωσης σε τμήματα, όπου 
μετέχουν διαφορετικές ειδικότητες επιμορφούμενων. 

 
 
 
 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω δραστηριότητα θα υλοποιείται τμηματικά, δηλαδή 
θα γίνεται συζήτηση μόλις θα θίγεται το σχετικό θέμα.  
Διάφορα άλλα θέματα που αφορούν στην επιμόρφωση και δε θίγονται στο 
κείμενο (όπως λ.χ. η αντιμετώπιση ορισμένων μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας που για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία), καθώς και άλλα γενικότερα θέματα, θα 
μπορούσαν να συζητηθούν στο τέλος της ενότητας, εάν υπάρχει διαθέσιμος 
διδακτικός χρόνος. 
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