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Εικόνα 2: Δύο οθόνες από το λογισμικό Λογομάθεια+™ με 
χαρακτηριστικές ασκήσεις 

Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται δύο ενδεικτικές οθόνες με ασκήσεις από 
τη Λογομάθεια+™. Στην πρώτη ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει μία 
φράση με γράμματα που λείπουν (σύροντας τα προτεινόμενα από το 
λογισμικό γράμματα και τοποθετώντας τα στα κενά), ενώ στη δεύτερη, 
αφού επιλέξει με το ποντίκι ένα τμήμα της λέξης, πρέπει να απαντήσει σε 
ένα σχετικό με τη γραμματική ερώτημα. 

 

Λογισμικό Εξάσκησης και Πρακτικής 

Τα συστήματα εξάσκησης και πρακτικής στοχεύουν στην παροχή 
άσκησης ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν γνώσεις και 
δεξιότητες. Σε αντίθεση με τα συστήματα καθοδήγησης που 
προσφέρουν έναν ολοκληρωμένο κύκλο διδασκαλίας (στη σύγχρονη 
μάλιστα μορφή τους κάνουν χρήση πολλαπλών μορφών 
πληροφορίας, όπως κείμενα, ήχοι, βίντεο, εικόνες και κινούμενες 
εικόνες), τα συστήματα εξάσκησης και πρακτικής στοχεύουν ένα 
διαφορετικό κοινό αφού αφορούν μαθητές ή χρήστες που είναι ήδη 
εξοικειωμένοι στον έναν ή στον άλλο βαθμό με το αντικείμενο 
διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, δεν στοχεύουν στην παροχή νέας 
πληροφορίας αλλά στον έλεγχο των αποκτηθέντων εκτός συστήματος 
γνώσεων.  

Η δομή και η ροή ενός συστήματος εξάσκησης και πρακτικής είναι 
παρόμοια με ενός συστήματος καθοδήγησης (βλέπε σχήμα 3), όπου 
στο βήμα 2 αντί της παρουσίασης της πληροφορίας υπάρχει επιλογή 
ενός θέματος ενώ στο βήμα 5 παρέχεται απλώς ανατροφοδότηση και 
δεν δίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες.  

Παρότι τα τελευταία χρόνια οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις για τη 
γνώση και τη μάθηση δεν είναι πλέον στο προσκήνιο της ερευνητικής 
δραστηριότητας που αφορά στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού, 
έχοντας παραχωρήσει τη θέση του σε εποικοδομηστικού και 
κοινωνικοπολιτισμικού τύπου προσεγγίσεις (το πρωτεύον είναι η 
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μάθηση – ως δραστηριότητα του μαθητή και όχι η διδασκαλία – ως 
δραστηριότητα του εκπαιδευτικού), θα ήταν μεθοδολογικό σφάλμα να 
μην αναγνωριστεί η συνολική τους συνεισφορά σε αυτήν την ερευνητική 
περιοχή, κυρίως κάτω από το πρίσμα του διδακτικού σχεδιασμού.  

Ταυτόχρονα, πρέπει να τονισθεί ότι πολλές από τις αρχές που ανέδειξε η 
επιστημονική έρευνα σε αυτό το πλαίσιο εξακολουθούν να έχουν ισχύ 
και εγκυρότητα, ενώ η χρήση συμπεριφοριστικών λογισμικών, όπως τα 
συστήματα καθοδήγησης και τα συστήματα εξάσκησης και πρακτικής 
είναι σκόπιμη και ωφέλιμη σε πολλές πτυχές της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, κυρίως όταν συνδυάζεται και με άλλου τύπου λογισμικά.  

Ένα χαρακτηριστικό λογισμικό αυτής της κατηγορίας είναι το λογισμικό 
Μαθηματικά Α’ & Β’ Δημοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), το οποίο 
κυκλοφόρησε το 2006 ως συνοδευτικό εποπτικό υλικό των νέων 
σχολικών βιβλίων.  

  

Εικόνα 3: Δύο οθόνες από το λογισμικό Μαθηματικά Α’ & Β’ Δημοτικού 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), αριστερά αρχική οθόνη και δεξιά ένα 
χαρακτηριστικό πρόβλημα αριθμητικής.  

Το λογισμικό αυτό προτείνει ασκήσεις εξάσκησης και πρακτικής που 
καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης των μαθηματικών της Α’ και της Β’ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Συνήθως υπάρχουν κάποια επίπεδα 
δυσκολίας ανά θεματική ενότητα, ενώ στις προσπάθειες του μαθητή 
υπάρχει θετική ή αρνητική ενίσχυση.  

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι οι προσδοκώμενες απαντήσεις σε 
ένα πρόγραμμα άσκησης και πρακτικής εφαρμογής είναι συχνά 
ιδιαίτερα απλές και πολλές φορές δεν απαιτούν παρά το πάτημα ενός 
πλήκτρου (τότε πιθανώς η απάντηση μπορεί να είναι και τυχαία). Οι 
αναλύσεις των απαντήσεων από το σύστημα είναι επίσης στοιχειώδεις 
και δίνουν άμεση ανάδραση (feedback), συνήθως της μορφής «σωστό 
– λάθος». Το σύστημα, πολλές φορές, είναι σε θέση να δώσει ένα 
συνολικό απολογισμό της απόδοσης του μαθητή, ο οποίος όμως 
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σπάνια ξεπερνά την απλή μνημόνευση των σωστών και των 
λανθασμένων απαντήσεων. 

 

Θεματικές εγκυκλοπαίδειες (λογισμικό πολυμέσων ή υπερμέσων) 

Βασικός σκοπός μιας εφαρμογής πολυμέσων είναι η πρόσκτηση, 
διαχείριση, επεξεργασία και χρήση κάθε είδους πληροφορίας που 
μπορεί να αποθηκευθεί σε ψηφιακή μορφή: αριθμοί, κείμενα, γραφικά, 
εικόνες, ήχος και βίντεο. Στις απλές εφαρμογές πολυμέσων ο χρήστης 
δεν έχει έλεγχο του συστήματος και η παρουσίαση των στοιχείων 
ακολουθεί γραμμική ή σειριακή μορφή όπως και στα κλασικά βιβλία. 
Μια απλή λοιπόν εφαρμογή πολυμέσων δεν διακρίνεται από το 
ηλεκτρονικό βιβλίο, την παρουσίαση δηλαδή ενός βιβλίου σε ψηφιακή 
μορφή, εμπλουτισμένου με ήχο, εικόνες και βίντεο. 
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Σχήμα 4: Δομή αρχιτεκτονικής αλληλεπιδραστικού πολυμέσου (δομή 
δέντρου) 

Στην πράξη, οι περισσότερες εφαρμογές πολυμέσων δεν έχουν πλέον 
την παραπάνω δομή, αλλά ακολουθούν δομή δένδρου (σχήμα 4). Η 
δενδροειδής δομή προσφέρει την επιλογή διαδρομών (στα σημεία που 
γίνεται η διακλάδωση) στην εξέλιξη της εφαρμογής, επιτρέποντας την 
αλληλεπίδραση με το σύστημα. Για αυτό, στην περίπτωση αυτή, 
ονομάζονται εφαρμογές αλληλεπιδραστικών πολυμέσων. Η έννοια του 
αλληλεπιδραστικού πολυμέσου αφορά, συνεπώς, τα συστήματα 
πολυμέσων που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το χρήστη, τη 
δυνατότητά του δηλαδή να επεμβαίνει στην εξέλιξη της εφαρμογής (με 




