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ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Ανοιχτό λογισμικό 
(π.χ. ∆ημιουργός 

Μοντέλων) 

 
(βλ. http://phet.colorado.edu/sims/cck/cck-dc.jnlp) 

Μοντελοποίηση

δημιουργία μοντέλου 

χειρισμός μοντέλου 

διερεύνηση μοντέλου 
 

 Χειρισμός εικονικών και συμβολικών παραστάσεων που 
αναπαριστούν αντικείμενα, έννοιες, ιδιότητες ή πράξεις 
του πραγματικού κόσμου και δυνατότητα σύνδεσής 
τους επιτρέποντας την έκφραση της δομής και των 
αλληλεξαρτήσεών τους (έκφραση ενός μοντέλου)* 

 ∆ιερεύνηση συλλογισμών μέσω των μοντέλων της 
προσομοίωσης (διερεύνηση ενός μοντέλου)** 

 
* μέσω εργαλείων για οικοδόμηση και ανάλυση μοντέλων. 
Σημαντικό στοιχείο είναι οι πιθανές μορφές αναπαράστασης οι 
οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τη χρήση 
υπολογιστών (π.χ. η κίνηση των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό των 
καλωδίων) 
** μέσω εργαλείων ελέγχου εγκυρότητας του μοντέλου 

ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα 
τύπου Logo 

(π.χ. Microworlds 
Pro) 

(βλ. http://www.epyna.gr/show/alimisis.doc) 
 

Προσομοίωση απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με το 
Microworlds. Του ∆. Αλιμήση (προσπελάστηκε την 22 

Ιουλίου 2008, από http://www.epyna.gr) 

Προγραμ-
ματισμός 

δημιουργία μοντέλου 

διαδικασίες/εντολές 

χειρισμός μοντέλου 

διερεύνηση μοντέλου 

πειραματισμός μέσω 
γλώσσας προγρ/σμού 

 

 Απόκτηση γενικών γνωστικών δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων 

 Συνιστά έναν ιδανικό χώρο για τη μάθηση βασικών 
μαθηματικών εννοιών όπως π.χ. οι μεταβλητές κλπ. 

 Νέος τύπος μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα στο 
οποίο το άτομο μπορεί να οδηγηθεί στην οικοδόμηση 
σκέψεων πάνω στις ίδιες του τις πράξεις 

 Το περιβάλλον της γλώσσας Logo συνιστά επίσης ένα 
κλασικό παράδειγμα προγραμματιστικού 
μικρόκοσμου, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές 
λύνουν προβλήματα κατασκευάζοντας μικρά 
προγράμματα (ανακαλυπτικό περιβάλλον μάθησης) 

 Κατασκευαστική προσέγγιση μάθησης με υπολογιστές 
=> δημιουργία περιβαλλόντων όπου τα παιδιά 
παίζουν και χειρίζοται αντικείμενα και μπορούν 
συνεπώς να αναπτύσσουν νέους συλλογισμούς με 
φυσικό τρόπο και πέρα από την καθιερωμένη 
εκπαίδευση 

 ∆υνατότητα ελέγχου του προγράμματος εκτελώντας 
βήμα‐βήμα τις εντολές και άμεση ανατροφοδότηση 

 ∆υνατότητα τροποποίησης του προγράμματος, 
 προσφέροντας έτσι την προοπτική της 
εκφσαλμάτωσης 

 ∆υνατότητα να δημιουργηθεί από ένα σύνολο εντολών 
ένα ενιαίο όλο,  να υποστηρίζει δηλαδή την 
εποικοδόμηση των εννοιών 
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Σημ: ∆εν υπάρχει αξιολογική σειρά ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας, κάθε μία προσφέρει κάτι διαφορετικό από την άλλη και αλληλοσυμπληρώνονται. 
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