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Εικόνα 10: ένας εννοιολογικός χάρτης για την εννοιολογική 
χαρτογράφηση με το λογισμικό Inspiration.  

 

Εφαρμογές Προσομοίωσης  

H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς 
ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση 
στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε να 
ορίσουμε την προσομοίωση ως μια μέθοδο μελέτης ενός συστήματος 
(ενός αντικειμένου, ενός φαινομένου, μιας δραστηριότητας, μιας 
διαδικασίας) με τη βοήθεια ενός άλλου συστήματος. Η προσομοίωση 
δηλαδή είναι μία αναπαράσταση ή ένα μοντέλο που έχει κατασκευαστεί 
για να αναπαραστήσει και να επιτρέψει την κατανόηση της λειτουργίας 
ενός συστήματος. Το σύστημα προσομοίωσης «μιμείται» τη 
συμπεριφορά αυτού που αναπαριστά και συνεπώς επιτρέπει εξοικείωση 
με τα χαρακτηριστικά του και κατανόηση των λειτουργιών του. Το 
σύστημα προσομοίωσης στις περισσότερες περιπτώσεις σήμερα είναι 
ένα μοντέλο που «εκτελείται» σε έναν υπολογιστή.  

Μια προσομοίωση με υπολογιστές είναι υπολογιστικό μοντέλο που 
χρησιμοποιείται για να πειραματιστούμε πάνω σε ένα πραγματικό 
σύστημα χωρίς να έχουμε άμεση επαφή μαζί του. Στόχος ενός 
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συστήματος προσομοίωσης είναι η μελέτη, η κατανόηση και ο 
πειραματισμός με πολύπλοκα συστήματα (στα οποία συνήθως δεν 
έχουμε απευθείας πρόσβαση). Οι χρήστες χειρίζονται τα συστατικά του 
συστήματος με πλήρως αλληλεπιδραστικό τρόπο, όπως είναι για 
παράδειγμα η προσομοίωση χειρισμού ενός πολεμικού αεροπλάνου.  

Η έννοια της προσομοίωσης εμφανίστηκε αρχικά στο χώρο της 
επιστημονικής έρευνας ως τεχνική μελέτης των αποτελεσμάτων μιας 
δράσης πάνω σε ένα φαινόμενο χωρίς να απαιτείται παρέμβαση στο 
ίδιο το φαινόμενο. Οι προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται για τη μελέτη και 
την κατανόηση αρχών λειτουργίας πολλών φυσικών, βιολογικών και 
κοινωνικών διαδικασιών. Τα συστήματα προσομοίωσης αποτελούν στις 
μέρες μας πολύ διαδεδομένες και ταυτόχρονα από τις αποτελεσματικές 
εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαιδευτική 
προσομοίωση ορίζεται ως ένα μοντέλο κάποιου φαινομένου ή κάποιας 
δραστηριότητας, το οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν 
μέσω της αλληλεπίδρασης με την προσομοίωση.  

Σε μια παιδαγωγική κατάσταση προσομοίωσης, ο μαθητής, αλλάζοντας 
κατά βούληση ορισμένες – κύριες κατά κανόνα - μεταβλητές του προς 
μελέτη φαινομένου, έχει στα χέρια του την πρωτοβουλία εξέλιξής του και 
δεν οφείλει να απαντά απλώς σε ερωτήσεις που έχουν προβλεφθεί από 
τους δημιουργούς του λογισμικού. Αντίθετα, με βάση τις παρατηρήσεις 
που κάνει πάνω στα αποτελέσματα των χειρισμών 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. Στο πλαίσιο αυτό, τα συστήματα προσομοιώσεων 
διαφέρουν ριζικά από τα συστήματα καθοδήγησης και τα συστήματα 
εξάσκησης και πρακτικής.  

Τύποι προσομοιώσεων  

Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις τύπους προσομοιώσεων: 

Αυτές που προσομοιώνουν κάτι  

α) φυσική προσομοίωση, στην οποία ένα φυσικό φαινόμενο ή 
κατάσταση αναπαρίσταται από το υπολογιστικό σύστημα στην οθόνη 
επιτρέποντας στον χρήστη να μάθει κάτι για αυτό όταν χειρίζεται κάποια 
ή κάποιες μεταβλητές 

β) επαναληπτική προσομοίωση, στην οποία ο χρήστης εκτελεί 
διαδοχικές φορές την προσομοίωση επιλέγοντας τιμές για τις διάφορες 
παραμέτρους 

Αυτές που δείχνουν πώς να γίνει κάτι 

γ) διαδικαστική προσομοίωση, η οποία στοχεύει να διδάξει μια 
αλληλουχία ενεργειών για την επίτευξη κάποιου στόχου 
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δ) προσομοίωση κατάστασης, κατά την οποία ο χρήστης εξερευνά 
εναλλακτικές διαδρομές σε ένα σύστημα για να μελετήσει τις επιπτώσεις 
τους.  

Δεδομένου ότι τα συστήματα προσομοίωσης κατά κανόνα έχουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, στη συνέχεια 
παρουσιάζουμε τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών σεναρίων που 
πρέπει να συνοδεύουν τα συστήματα αυτά.  

Η προσομοίωση, ως διδακτική στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
τρεις διαφορετικούς τρόπους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 

Α) υποστήριξη του μαθήματος με τη βοήθεια αλληλεπιδραστικής 
προσομοίωσης (διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό που χρησιμοποιεί την 
προσομοίωση ως εποπτικό μέσο),  

Β) επαλήθευση ενός μοντέλου (χρήση προσομοίωσης από τον μαθητή 
και αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό για συμπληρωματική 
ανατροφοδότηση),  

Γ) κλασσική αλληλεπιδραστική προσομοίωση (ατομική ή συλλογική 
χρήση ενός μοντέλου από μαθητές).  

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοίωσης αναπτύσσονται κατά κανόνα 
πάνω σε ένα αποσαφηνιστικό μοντέλο του προς μελέτη φαινομένου. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, το σύστημα προσομοίωσης μπορεί να 
ακολουθεί δύο διακριτές σχεδιαστικές προδιαγραφές: 

Α) Το μοντέλο είναι άγνωστο στο μαθητή. Τότε η προσομοίωση 
αποκαλείται μοντελοποιητική (modeling) και ο στόχος της χρήσης του 
συστήματος από τους μαθητές είναι να ανακαλύψουν το υποκείμενο 
μοντέλο μέσα από διαδικασίες διερευνητικής μάθησης.  

Β) Διαφορετικά, όταν το μοντέλο είναι γνωστό, η προσομοίωση 
αποκαλείται συμπεριφοριστική (behaviorist) και μπορούμε να 
διακρίνουμε τρεις κατηγορίες:  

• τη δυναμική προσομοίωση επικεντρωμένη στη μελέτη της επιρροής 
των παραμέτρων,  

• τη μεθοδολογική προσομοίωση της οποίας στόχος δεν είναι η μελέτη 
των συνεπειών ενός μοντέλου κάνοντας να μεταβληθούν οι 
παράμετροί του, αλλά η αντιπαράθεσή του με την εμπειρία ή με την 
κοινή λογική,  

• και την επιχειρησιακή προσομοίωση που στοχεύει να θέσει σε 
λειτουργία ένα πείραμα ή μια συσκευή μαθαίνοντας έτσι τις 
διαδικασίες, τα μοντέλα και τα συστήματα.  

Με βάση την προηγούμενη προβληματική, οι εφαρμογές 
προσομοίωσης οφείλουν να διέπονται, ανάλογα με το είδος τους από 
τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, που παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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• μια εκπαιδευτική προσομοίωση είτε διδάσκει σχετικά με κάτι (φυσική 
προσομοίωση ή επαναληπτική προσομοίωση) είτε πώς να γίνει κάτι 
(διαδικαστική προσομοίωση ή προσομοίωση κατάστασης), 

• μια εκπαιδευτική προσομοίωση πρέπει να χρησιμοποιεί χαμηλή 
πιστότητα του αντικειμένου της προσομοίωσης για αρχάριους 
μαθητές και υψηλή πιστότητα του αντικειμένου της προσομοίωσης 
για προχωρημένους μαθητές, 

• μια εκπαιδευτική προσομοίωση, εκτός των οπτικών 
αναπαραστάσεων που προσιδιάζουν στο προς αναπαράσταση 
φαινόμενο, πρέπει να περιέχει και εναλλακτικού τύπου 
αναπαραστάσεις, όπως πίνακες τιμών, γραφικές παραστάσεις, κλπ.,  

• μια εκπαιδευτική προσομοίωση πρέπει να προσφέρει ποικίλες 
μορφές ανάδρασης ανάλογα με το είδος της (κειμένου, εικόνων, 
πραγματική, πιθανοτική) και αμεσότητα ανάδρασης, 

• μια εκπαιδευτική φυσική προσομοίωση πρέπει να περιέχει ικανό 
πλήθος αντικειμένων, να προσφέρει σχέσεις αιτίου – αιτιατού, με 
σχετική λεπτομέρεια και ρεαλισμό παρουσίασης, 

• μια εκπαιδευτική φυσική προσομοίωση πρέπει να προσφέρει τον 
έλεγχο στον χρήστη ώστε να ρυθμίζει ο ίδιος τη φυσική εξέλιξη του 
προς μελέτη φαινομένου,  

• σε μια εκπαιδευτική επαναληπτική προσομοίωση πρέπει να υπάρχει 
ακρίβεια μεταβλητών στο κύριο μοντέλο και να είναι ξεκάθαρο ποιες 
μεταβλητές είναι άγνωστες, ποιες γνωστές αλλά όχι διαχειρίσιμες και 
ποιες γνωστές και διαχειρίσιμες, 

• σε μια εκπαιδευτική επαναληπτική προσομοίωση πρέπει να είναι 
δυνατός ο καθορισμός αρχικών μεταβλητών και να υπάρχει υψηλό 
επίπεδο ελέγχου από τον χρήστη ανάμεσα στις επαναλήψεις της 
προσομοίωσης, 

• σε μια εκπαιδευτική διαδικαστική προσομοίωση πρέπει να υπάρχει 
πλήθος δυνατών διαδρομών λύσης και πλήθος πιθανών ενεργειών.  

 

Πλεονεκτήματα προσομοίωσης  
• Μπορεί να αποτελεί την μόνη προσέγγιση για την επίλυση 

κάποιων προβλημάτων (π.χ. μελέτη λειτουργίας ενός 
απροσπέλαστου συστήματος) 

• Μπορεί να κοστίζει λιγότερο από το χειρισμό του πραγματικού 
συστήματος 

• Παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία στην αντίληψη των σχέσεων 
μεταξύ των προβλημάτων (αφού οι μεταβλητές που μπορούμε να 
χειριστούμε είναι εμφανείς και προσπελάσιμες από τους χρήστες 
της προσομοίωσης) 

• Είναι ασφαλής μέθοδος (π.χ. χειρισμός αεροπλάνου) σε αντίθεση 
με πολλά από τα πραγματικά πειράματα 



115                                                    Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70  

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

115 

• 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  




