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• Δίνει τη δυνατότητα επανάληψης του ιδίου φαινομένου κατά 
βούληση 

• Δίνει τη δυνατότητα πλήρους ενόρασης του συστήματος που 
εξετάζεται από όλες τις πλευρές 

 

Μειονεκτήματα προσομοίωσης  
• Κάποιες φορές απαιτεί σημαντικό χρόνο ανάπτυξης και μεγάλο 

κόστος 

• Μπορεί να μην είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος επίλυσης του 
μελετούμενου προβλήματος 

• Δεν εγγυάται ότι θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή λύση 

• Μπορεί να μην αντανακλά με ακρίβεια την υπό μελέτη κατάσταση 

• Σε μια προσομοίωση το μοντέλο που την διέπει έχει ήδη 
δημιουργηθεί από κάποιον άλλο  

• Οδηγεί στην ανάγκη για περιβάλλοντα που επιτρέπουν τη 
δημιουργία μοντέλων 

 
Το λογισμικό ΓΑΙΑ ΙΙ (περιβάλλον προσομοίωσης) 

Ένα παράδειγμα λογισμικού προσομοίωσης είναι η ΓΑΙΑ ΙΙ. Σημείο 
αφετηρίας της ΓΑΙΑΣ είναι η ιδέα μιας διαθεματικής μελέτης της Γης. Στο 
παραδοσιακό πρόγραμμα σπουδών, η Γη αξιοποιείται ως αντικείμενο 
μελέτης μόνο όταν είναι τελείως απαραίτητο. Έτσι, οι σχετιζόμενες με τον 
πλανήτη Γη γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά ηλικίας είναι όχι μόνο 
στατικές, αλλά επιπλέον παραμένουν διάσπαρτες και ασύνδετες μεταξύ 
τους. Όμως, εξαιτίας της αδυναμίας μας να πειραματιστούμε με τον 
πλανήτη μας (ουράνιο αντικείμενο που περιφέρεται και περιστρέφεται, 
που έχει μαγνητικό πεδίο και ατμόσφαιρα, που έχει δομή στο εσωτερικό 
του), οι μοντελοποιήσεις και οι προσομοιώσεις καταστάσεων ή 
φαινομένων θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι προσέγγισης 
της «Γης ως γνωστικού αντικειμένου».  

Σημείο αφετηρίας της ΓΑΙΑΣ είναι η διαπίστωση ότι η διδασκαλία με τα 
παραδοσιακά μέσα (κιμωλία & πίνακας, πειραματικές δραστηριότητες, 
επίλυση προβλημάτων στο περιβάλλον «χαρτί και μολύβι») συναντά 
δυσκολίες και έχει τα όριά της. Με την κατάλληλη παιδαγωγική 
αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπολογιστικές 
και οι δικτυακές τεχνολογίες (προσομοιώσεις φαινομένων και 
αισθητοποίησή τους μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων, επικοινωνία 
με άλλους), επιδιώκεται η υπερπήδηση αυτών των εμποδίων. 

 

Εφαρμογές Μοντελοποίησης  
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Η σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης, που 
να εντάσσονται στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε στις προηγούμενες 
ενότητες οφείλει να προσανατολίζεται στο χειρισμό εικονικών και 
συμβολικών παραστάσεων που αναπαριστούν αντικείμενα, έννοιες, 
ιδιότητες ή πράξεις πάνω στον πραγματικό κόσμο καθώς και στη 
δυνατότητα σύνδεσής τους επιτρέποντας την έκφραση της δομής και 
των αλληλεξαρτήσεών τους. Μια μεγάλη κατηγορία εκπαιδευτικού 
λογισμικού που εμπερικλείει στις λειτουργίες του τέτοιου τύπου 
δραστηριότητες, είναι το λογισμικό μοντελοποίησης. Δεδομένου ότι τα 
μοντέλα είναι αναπαραστάσεις της δομής ενός συστήματος, 
χρειάζονται εργαλεία μοντελοποίησης τα οποία να κατασκευάζουν 
αυτές τις αναπαραστάσεις.  

Οι εκπαιδευτικοί μάλιστα είναι εξοικειωμένοι με τα συνήθη 
αναπαραστασιακά εργαλεία μοντελοποίησης: λεκτικά, μαθηματικά, 
γραφικά και άλλα. Αντιθέτως, είναι πολύ λιγότερο εξοικειωμένοι με τα πιο 
σύγχρονα εργαλεία μοντελοποίησης που προσφέρουν οι υπολογιστές. 
Η ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων παρέχει τη δυνατότητα χειρισμού 
τους (και όχι χειρισμού των ίδιων των αντικειμένων), και επιτρέπει τη 
δυνατότητα έκφρασης (δραστηριότητες μοντελοποίησης, με δημιουργία 
νέων μοντέλων) και διερεύνησης (δραστηριότητες διερεύνησης έτοιμων 
μοντέλων μέσω της προσομοίωσής τους) συλλογισμών τους οποίους 
μπορούμε να κατατάξουμε σε τρεις βασικούς άξονες: ποιοτικός 
(qualitative), ημιποσοτικός (semi-quantitative) και ποσοτικός 
(quantitative).  

Τα ποσοτικά μοντέλα λειτουργούν πάνω σε μετρήσιμα μεγέθη και οι 
σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα μεγέθη εκφράζονται από 
μαθηματικούς τύπους. Τα ημιποσοτικά (semi-quantitative) μοντέλα, αν 
και στηρίζονται πάνω σε μετρήσιμα μεγέθη, δεν εκφράζουν την τιμή 
αλλά το είδος της επιρροής ενός μέρους του συστήματος σε κάποιο 
άλλο μέρος. Αφορούν συνεπώς μοντέλα που λειτουργούν με ποιοτικό 
ουσιαστικά τρόπο. Τα ποιοτικά (qualitative) μοντέλα αναπαριστούν τις 
γνώσεις που δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν με μετρήσιμο τρόπο. 
Τέτοιου τύπου γνώσεις (συνήθως μια επιλογή από ένα πεπερασμένο 
πλήθος δυνατοτήτων) των οποίων τα όρια εγκυρότητας δεν είναι 
αυστηρά αποσαφηνισμένα και δεδομένα συνιστούν μεγάλο μέρος των 
σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων.  

Στο πλαίσιο αυτό, τα λογισμικά μοντελοποίησης οφείλουν να διαθέτουν: 

α) Εργαλεία για οικοδόμηση και ανάλυση μοντέλων (έκφραση ενός 
μοντέλου): οι υπάρχουσες μορφές αναπαράστασης (λεκτικές, εικονικές, 
μαθηματικές, διαγραμματικές, κλπ.) υλοποιούνται μέσω του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος. Ένα σημαντικό στοιχείο με πολλαπλές 
δυνατότητες είναι οι πιθανές μορφές αναπαράστασης οι οποίες δεν 
μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τη χρήση υπολογιστών. 
Χαρακτηριστικά τέτοια στοιχεία είναι η υπολογιστική προσομοίωση και η 
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επέκταση των γράφων σε δισδιάστατες ή τρισδιάστατες εξεικονίσεις των 
λειτουργικών σχέσεων.  

β) Εργαλεία ελέγχου εγκυρότητας του μοντέλου (διερεύνηση ενός 
μοντέλου): τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των 
προβλέψεων δεδομένων μοντέλων με τα εμπειρικά δεδομένα. 

Ο βασικές προδιαγραφές που πρέπει να διέπουν ένα περιβάλλον 
μοντελοποίησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (παραδείγματα τέτοιου τύπου λογισμικών είναι ο 
Δημιουργός Μοντέλων και το ModellingSpace), παρουσιάζονται στη 
συνέχεια: 

• δεν πρέπει να γίνεται χρήση τυπικών μαθηματικών, όπως 
συμβαίνει με τα κλασσικά συστήματα μοντελοποίησης, αλλά 
ευνοείται ο ποιοτικός και ο ημιποσοτικός συλλογισμός, 

• είναι εφικτή η μοντελοποίηση με βάση την ανάλυση των 
προβλημάτων και των καταστάσεων σε οντότητες ή αντικείμενα, 
σε ιδιότητές τους καθώς και σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων, 

• επιτρέπεται η έκφραση μέσω οπτικοποίησης τόσο των οντοτήτων, 
και των ιδιοτήτων τους όσο και των σχέσεων ή των κανόνων που 
τις διέπουν ή επιδρούν πάνω σε αυτές, 

• υποστηρίζονται ποικίλες και κατάλληλες συμβολικές και γραφικές 
αναπαραστάσεις, που συνιστούν γνωστικά εργαλεία και 
μαθησιακά βοηθήματα, 

• επιτρέπεται στο μαθητή η ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων, 
σημαντικών για την οικοδόμηση των γνώσεων, 

• υποστηρίζονται συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ ομάδων 
μαθητών αλλά και διδασκόντων τόσο σε επίπεδο τοπικού δικτύου, 
όσο και σε επίπεδο διαδικτύου,  

• είναι δυνατή η υποστήριξη της έκφρασης καθώς και διερεύνηση 
και κατανόηση από τον εκπαιδευτικό των νοητικών μοντέλων των 
μαθητών,  

• είναι δυνατή η παροχή έμπρακτων, αυθεντικών και 
αλληλεπιδραστικών μαθησιακών καταστάσεων στο πλαίσιο 
επίλυσης προβλημάτων που έχουν νόημα για τους μαθητές,  

• παρέχεται ενίσχυση ενός πλαισίου μάθησης (που διαμεσολαβείται 
και υποστηρίζεται από συμβολικά και πραγματικά εργαλεία) στη 
ζώνη της επικείμενης γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών,  

• υποστηρίζεται η ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων με στόχο την 
εννοιολογική αλλαγή,  

• είναι δυνατή η προσφορά εργαλείων και ενίσχυση της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης για τη δημιουργία γνωστικών και 
κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων,  

• υποστηρίζεται η ενίσχυση των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων.  
 

Τα λογισμικά Δημιουργός Μοντέλων & ModellingSpace ως λογισμικά 
μοντελοποίησης 
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Τα λογισμικά «Δημιουργός Μοντέλων» και ModellingSpace συνιστούν 
ανοικτά υπολογιστικά περιβάλλοντα μάθησης που επιτρέπουν στους 
μαθητές την επινόηση και το σχεδιασμό μοντέλων, τη διερεύνηση της 
συμπεριφοράς τους, τη βελτίωσή τους και ενδεχομένως τον έλεγχο των 
ορίων της εγκυρότητάς τους. Πρόκειται για περιβάλλοντα 
μοντελοποίησης, με έμφαση στον ποιοτικό και στον ημιποσοτικό τύπο 
συλλογισμού, καθώς και στους εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και 
οπτικοποίησης μοντέλων. Με τον όρο «ημιποσοτικός συλλογισμός» 
εννοείται η δυνατότητα του χρήστη να εκφράζει ποσοτικές σχέσεις με 
ποιοτικό τρόπο, χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιεί μαθηματικούς 
φορμαλισμούς (Dimitracoloulou et al., 1999, Komis et al., 2001). Για να 
δημιουργήσει ο μαθητής ένα μοντέλο με το Δημιουργό Μοντέλων ή 
το Modellingspace είναι απαραίτητο να καθορίσει με τη χρήση των 
εργαλείων του συστήματος: τις οντότητες του μοντέλου, τις ιδιότητες της 
κάθε οντότητας, τις σχέσεις ανάμεσα στις οντότητες αυτές. 

 

 

Εικόνα 11: Ένα μοντέλο εκφρασμένο με ημιποσοτικό και ποσοτικό τρόπο 
στο λογισμικό ModellingSpace 

Στην εικόνα 11 φαίνεται ένα απλό μοντέλο (αριστερά, στο παράθυρο με 
τίτλο Αναλογία1, το μοντέλο έχει εκφραστεί με ημιποσοτικό τρόπο ενώ 
δεξιά, στο παράθυρο με τίτλο Αναλογία2, με ποσοτικό τρόπο) όπου ο 
μαθητής μπορεί να πειραματιστεί με τις σχέσεις αναλογίας και 
αντίστροφης αναλογίας ανάμεσα στις έννοιες χρόνος, όγκος και 
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παροχή. Το αντίστοιχο πρόβλημα βρίσκεται στα βιβλία μαθηματικών του 
Δημοτικού και του Γυμνασίου και μπορεί να εκφραστεί ως εξής:  

«α. Ποια σχέση συνδέει το χρόνο με τον όγκο του νερού που μπαίνει σε 
ένα βαρέλι όταν η παροχή της βρύσης είναι σταθερή;  

β. Ποια σχέση συνδέει τον όγκο νερού με την παροχή σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα;  

γ. Ποια σχέση συνδέει τον χρόνο με την παροχή όταν ο όγκος του νερού 
είναι συγκεκριμένος;».  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό στην περίπτωση αυτή επιτρέπει στους μαθητές 
να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα αντικείμενα (ρολόι, βρύση, κανάτα, 
τα οποία έχουν βιντεοσκοπηθεί κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής 
κατάστασης και έχουν εισαχθεί ως οντότητες στο λογισμικό) που 
εμπεριέχουν ως ιδιότητες τις υπό μελέτη αφηρημένες έννοιες (χρόνος, 
παροχή, όγκος) συγκεκριμενοποιώντας τις κατ’ αυτόν τον τρόπο και 
προσφέροντας ποιοτικά εργαλεία χειρισμού τους: ο μαθητής 
χρησιμοποιεί κατάλληλα χειριστήρια ώστε να μεταβάλλει τις τιμές των 
ιδιοτήτων ενώ μπορεί να τις συνδέσει με σχέσεις που του προσφέρει το 
σύστημα, όπως «αυξάνει – αυξάνει», «αυξάνει – ελαττώνεται», κλπ.      

Ο μαθητής κατασκευάζει το μοντέλο του μεταφέροντας στο χώρο 
εργασίας τα αντικείμενα «ρολόι», «βρύση» και κανάτα», επιλέγοντας τις 
αντίστοιχες ιδιότητες και συνδέοντας με σχέση αναλογίας («αυξάνει – 
αυξάνει») το «χρόνο» του ρολογιού με τον «όγκο νερού» (το μοντέλο της 
ερώτησης α) που μπαίνει στο βαρέλι ενώ αποδίδει ως σταθερά τιμή την 
τιμή της μεταβλητής «παροχή». Στο πλαίσιο αυτό δημιουργεί ένα μοντέλο 
της προς μελέτη κατάστασης πολύ ποιο κοντά στις βιωματικές του 
γνώσεις και τις πρότερες εμπειρίες (εικόνα 1, το μοντέλο Αναλογία1).   

Από τα χειριστήρια μπορεί στη συνέχεια να μελετήσει το μοντέλο του 
ώστε να παρατηρήσει τη συμπεριφορά του καθώς επίσης και να δει μια 
σειρά από εναλλακτικές ταυτόχρονες αναπαραστάσεις όπως το 
ραβδόγραμμα, ο πίνακας τιμών και η γραφική παράσταση. Τέλος, ο 
χρήστης είναι σε θέση να μελετήσει το ιστορικό κατασκευής του 
μοντέλου του.  

Ο χρήστης μπορεί επίσης να εκφράσει το μοντέλο του με ποσοτικό 
τρόπο (εικόνα 1, το μοντέλο Αναλογία2) χρησιμοποιώντας είτε το 
συντάκτη μαθηματικών εκφράσεων Φ(χ)=ψ, είτε τη σχέση πίνακας που 
επιτρέπει να συνδέονται δύο μεταβλητές με έναν πίνακα τιμών, είτε τη 
σχέση γράφημα που επιτρέπει να σχεδιάζεται στο καρτεσιανό επίπεδο η 
γραφική συσχέτιση δύο μεταβλητών. Μπορεί συνεπώς να συγκρίνει δύο 
μοντέλα εκφρασμένα με διαφορετικές σχέσεις, να μελετήσει τη 
συμπεριφορά τους και να συνάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα.   

 




