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Περίληψη 
 

Η διπλωµατική αυτή εργασία παρουσιάζει τις υπάρχουσες διδακτικές 

προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των βάσεων δεδοµένων και της Microsoft Office 

Access 2007 και τις µαθησιακές δυσκολίες που υπάρχουν ή προκύπτουν κατά τη 

διδασκαλία και στη συνέχεια παρουσιάζει ένα οικοδοµητικό διδακτικό σύστηµα 

που δηµιουργήθηκε για την αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών. 

 

Λέξεις – κλειδιά: βάσεις δεδοµένων, Microsoft Office Access 2007, µαθησιακές 

δυσκολίες, διδασκαλία, οικοδοµητισµός, µάθηση µέσω έργων (project-based 

learning). 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

1. Ανάγκη εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες χρήσης των 

βάσεων δεδοµένων και της Access 

 

Οι προσωπικοί υπολογιστές έχουν αλλάξει δραστικά την επαγγελµατική  ζωή. Οι 

βασικές γνώσεις και οι δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

είναι το κλειδί της επιτυχίας για αυτούς που κυνηγούν τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται στον επαγγελµατικό στίβο. Ο εργαζόµενος θα πρέπει πλέον να 

γνωρίζει να χρησιµοποιεί εφαρµογές γραφείου και πιο συγκεκριµένα τη σουίτα 

προγραµµάτων του Microsoft Office, του οποίου η χρήση έχει διαδοθεί και 

επικρατήσει στις επιχειρήσεις. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, έχει γίνει αναγκαία και η 

καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων χρήσης βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα 

της Microsoft Office Access. 

 

Άλλωστε, η πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για όσους επιθυµούν µια θέση στο ελληνικό δηµόσιο, σύµφωνα µε 

το Προεδρικό ∆ιάταγµα 347/31-12-03. 

 

2. Σκοπός διπλωµατικής εργασίας 

 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός διδακτικού 

συστήµατος για τη διδασκαλία των βάσεων δεδοµένων και της Microsoft Office 

Access 2007. Το υπάρχον υλικό για τη διδασκαλία της Access τείνει να 

παρουσιάζει σκόρπια τις λειτουργίες του προγράµµατος, χωρίς να βασίζεται σε 

κάποιο ενιαίο σενάριο που να ενοποιεί την παρουσίασή τους. Η αποσπασµατική 

αυτή παρουσίαση δεν βοηθά τον εκπαιδευόµενο να οικοδοµήσει τις γνώσεις σε 

ένα ενιαίο σύνολο µε νόηµα για αυτόν. Αυτό – σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 

τα περισσότερα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράµµατα για την Access 

παρέχουν πληροφορίες, χωρίς να παρακινούν τον εκπαιδευόµενο να τις 

εφαρµόσει σε νέες καταστάσεις – καθιστούν τον εκπαιδευόµενο περισσότερο 
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παθητικό δέκτη πληροφοριών, παρά ενεργά εµπλεκόµενο στη διαδικασία της 

µάθησης. Για τους λόγους αυτούς, προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας νέου υλικού 

για το ηλεκτρονικό µάθηµα. 

 

Ο σχεδιασµός και η χρήση βάσεων δεδοµένων είναι ένα αντικείµενο άγνωστο στο 

ευρύ κοινό, γιατί απευθύνεται περισσότερο σε επαγγελµατίες της πληροφορικής. 

Η εµπειρία έχει δείξει ότι όσοι δεν έχουν καµία εµπειρία στις βάσεις δεδοµένων 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν και την Access. Για την εξοικείωση µε το 

αντικείµενο χρειάζεται συνεχής επαφή και εξάσκηση. Για αυτόν τον λόγο, στη 

διπλωµατική αυτή εργασία επιλέχθηκε η χρήση της τεχνολογίας για τη 

διδασκαλία του αντικειµένου. Μέσω της πλατφόρµας που δηµιουργήθηκε, ο 

εκπαιδευόµενος είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 

οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οσοδήποτε. Επιπλέον, µέσω των εργασιών που 

καλείται να εκπονήσει και της ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή, θα 

µπορέσει σταδιακά να κάνει κτήµα του τις νέες γνώσεις. 

 

3. ∆οµή διπλωµατικής εργασίας 

 

Στο κεφάλαιο 2 εξετάζονται διάφορες µέθοδοι διδασκαλίας βάσεων δεδοµένων 

που εφαρµόζονται σε πανεπιστήµια της Ευρώπης και εντοπίζονται τα διδακτικά 

προβλήµατα που υπάρχουν ή προκύπτουν κατά τη διδασκαλία. Το κεφάλαιο 3 

παρουσιάζει το οπτικοακουστικό υλικό που δηµιουργήθηκε για τη διδασκαλία 

των βάσεων δεδοµένων και της Microsoft Office Access 2007, καθώς και το 

εκπαιδευτικό του υπόβαθρο. 

 



 3 

Κεφάλαιο 2: ∆ιδασκαλία των Βάσεων ∆εδοµένων και της 

Microsoft Office Access 2007 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται διάφορες µέθοδοι διδασκαλίας βάσεων 

δεδοµένων που εφαρµόζονται σε πανεπιστήµια της Ευρώπης, εντοπίζονται τα 

διδακτικά προβλήµατα που υπάρχουν ή προκύπτουν κατά τη διδασκαλία και στη 

συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένες προτάσεις από τη βιβλιογραφία για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.  

 

1. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για τις βάσεις δεδοµένων 

 

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζονται οι διδακτικές προσεγγίσεις τεσσάρων 

πανεπιστηµίων για τις βάσεις δεδοµένων. Πρόκειται για το Πανεπιστήµιο του 

Valladolid στην Ισπανία, ένα ∆ανέζικο πανεπιστήµιο (Aalborg University 

Esbjerg), µια Γαλλική Σχολή ∆ιοίκησης (ICN Graduate Business School) και το 

Πανεπιστήµιο Linkopings της Σουηδίας. 

 

1.1. Σύγκριση των µεθόδων διδασκαλίας βάσεων δεδοµένων σε τρία 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια 

 

Η διαδικασία σύγκλησης που είναι ήδη σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

στοχεύει στη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής διάστασης στην Ανώτατη εκπαίδευση. 

Θα εξετάσουµε την επίδραση µιας τέτοιας διαδικασίας στη διδασκαλία βάσεων 

δεδοµένων σε τρία Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, εστιάζοντας στους µαθησιακούς 

στόχους, που µεταφράζονται ως δεξιότητες που οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν 

µέσα από τα µαθήµατα. 

 

Οι Martínez-González & Duffing (2007) προτείνουν ένα σύνολο δώδεκα 

δεξιοτήτων στις βάσεις δεδοµένων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δεξιότητες που 

προτείνονται από το EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals), την διεθνή βιβλιογραφία για την διδασκαλία βάσεων δεδοµένων, 
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και την εµπειρία τους. Πρόκειται για µια σύνοψη δεξιοτήτων, που δεν αναφέρεται 

αποκλειστικά σε ένα επαγγελµατικό προφίλ σχετικό µε τις βάσεις δεδοµένων, 

ούτε όλες µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε προφίλ. Οι δεξιότητες που παρέχουν 

κυµαίνονται από γενικές ή βασικές δεξιότητες (1 έως 4) µέχρι προχωρηµένες, 

σύνθετες ικανότητες που πρέπει να έχουν οι σχεδιαστές και διαχειριστές βάσεων 

δεδοµένων (πχ. 11 και 12), και είναι οι ακόλουθες: 

1. Ικανότητα συµµετοχής στην ανάπτυξη ενός έργου που περιλαµβάνει τη 

χρήση βάσεων δεδοµένων, κάνοντας υποδείξεις σχετικά µε το γιατί είναι 

χρήσιµα αυτά τα συστήµατα, και προτείνοντας λύσεις για την ενοποίησή 

τους στο έργο. 

2. Ικανότητα αναγνώρισης των θεµάτων ενός έργου (πχ. ασφάλεια, 

δικτύωση, διαδικτυακές διεπαφές) που επηρεάζουν τις βάσεις δεδοµένων, 

και παροχή λύσεων για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων. 

3. Ικανότητα επιλογής ενός κατάλληλου συστήµατος διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων (Σ∆Β∆), ανάλογα µε την περίπτωση στην οποία θα 

χρησιµοποιηθεί. 

4. Κατανόηση του σχήµατος των βάσεων δεδοµένων, όπως εκφράζεται µε τα 

σηµαντικότερα µοντέλα δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στις βάσεις 

δεδοµένων. 

5. Ικανότητα χειρισµού και υποβολής ερωτηµάτων στη βάση δεδοµένων. 

6. Ικανότητα ανάπτυξης εφαρµογών που παρέχουν διαµοιρασµένη 

πρόσβαση στη βάση δεδοµένων (πχ. πρόσβαση µέσω ∆ιαδικτύου). 

7. Ικανότητα σχεδιασµού µιας βάσης δεδοµένων (µε τη χρήση τουλάχιστον 

ενός από τα πιο κοινά µοντέλα βάσεων δεδοµένων), µε µια διαδικασία 

σχεδίασης που έχει ειρµό, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα κάθε βήµατος να 

συµµορφώνονται µε τις οδηγίες σχεδιασµού που είναι γενικά αποδεκτές 

από την επιστηµονική κοινότητα. 

8. Σχεδιασµός µιας βάσης δεδοµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό 

αποτέλεσµα να διευκολύνει τη διατήρηση της συνέπειας, της 

ακεραιότητας και της αποδοτικότητας. 

9. Ικανότητα εφαρµογής (και προγραµµατισµού) της σχεδιασµένης βάσης 

δεδοµένων σε ένα εµπορικό Σ∆Β∆ (τουλάχιστον σχεσιακό). 
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10. Επίγνωση των κυριότερων προβληµάτων που επιλύει ένα Σ∆Β∆ 

(ταυτοχρονισµός, ασφάλεια, ακεραιότητα,…) και κατανόηση του τρόπου 

µε τον οποίο τα επιλύει. 

11. Ικανότητα επιλογής κατάλληλων ευρετηρίων και φυσικού σχεδιασµού, για 

την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της βάσης δεδοµένων. 

12. Επίγνωση του τρόπου µε τον οποίο η διανοµή µιας βάσης δεδοµένων 

επηρεάζει τη διαδικασία σχεδιασµού. Ικανότητα εφαρµογής αυτών των 

γνώσεων σε αληθινά προβλήµατα. 

 

Τα πανεπιστήµια που επιλέχθηκαν για την εξέταση των µεθόδων που 

χρησιµοποιούν για τη διδασκαλία βάσεων δεδοµένων είναι ένα Ισπανικό 

πανεπιστήµιο (Πανεπιστήµιο του Valladolid), ένα ∆ανέζικο (Aalborg University 

Esbjerg) και µια Γαλλική Σχολή ∆ιοίκησης (ICN Graduate Business School). Τα 

τρία αυτά ανώτατα ιδρύµατα χρησιµοποιούν πολύ διαφορετικές µεθόδους 

διδασκαλίας, µε τα προτερήµατα και τα ελαττώµατά τους, όπως αναλύουν 

παρακάτω οι Martínez-González & Duffing (2007). 

 

Σύστηµα και µεθοδολογία 

 

Το Ισπανικό πανεπιστήµιο έχει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα προσανατολισµένο 

στη διδασκαλία. Το σύστηµα µετράει ώρες διαλέξεων, οπότε ο χρόνος που οι 

φοιτητές ή οι καθηγητές αφιερώνουν στο µάθηµα εκτός διαλέξεων δεν µετράται. 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, µερικές ώρες αφιερώνονται στην επίλυση 

προβληµάτων κατά τις οποίες ο καθηγητής εξηγεί στους µαθητές τις λύσεις 

µερικών ασκήσεων. Αυτές οι ασκήσεις µπορεί να έχουν δοθεί νωρίτερα στους 

µαθητές, αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι συνήθως δεν προσπαθούν να τις λύσουν 

προτού τις λύσει ο καθηγητής. Οι περισσότεροι βλέπουν αυτές τις ώρες ως 

επιπλέον διαλέξεις, µε τη µόνη διαφορά ότι το περιεχόµενό τους δεν είναι 

θεωρητικό, αλλά λύσεις σε ασκήσεις: σηµειώνουν τις λύσεις για να τις 

µελετήσουν µετά. Υπάρχουν επίσης εργαστήρια, µε ποικίλο περιεχόµενο. Μπορεί 

να κυµαίνεται από γενικές εξηγήσεις που παρέχει ο καθηγητής στους µαθητές, 
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µέχρι προγραµµατιστικές ασκήσεις που τους αναθέτει να λύσουν, παρέχοντάς 

τους βοήθεια – όταν χρειάζονται – για να λύσουν δυσκολίες που συναντούν. 

 

Παραδοσιακά, το σύστηµα αυτό προωθεί την ατοµική εργασία. Οι µαθητές 

µελετούν ατοµικά και λύνουν προβλήµατα µόνοι τους. Στην πράξη, όµως, η 

δουλειά γίνεται οµαδικά και οι µαθητές πρέπει να δουλεύουν συνεργατικά. Από 

τη στιγµή, όµως, που έχουν µάθει να δουλεύουν ατοµικά, µερικοί µαθητές 

προτιµούν να κάνουν την πρακτική δουλειά µόνοι τους, ακόµα και αν πρέπει να 

εργαστούν περισσότερο, από το να συνεργαστούν µε συναδέλφους και να 

υποστούν τα µειονεκτήµατα της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. Εντύπωση 

προκαλεί και το γεγονός ότι οι µαθητές ελάχιστα ζητούν βοήθεια από τους 

δασκάλους. Η µελέτη τους είναι κατά κύριο λόγο µια ατοµική δουλειά. 

 

Το ∆ανέζικο πανεπιστήµιο προωθεί τη συνεργατικότητα και την εκπαίδευση µε 

τη χρήση προβληµάτων (problem-based education). Αυτό είναι το εκπαιδευτικό 

σύστηµα του πανεπιστηµίου. Όταν οι µαθητές µπουν στο πανεπιστήµιο αυτό 

σχηµατίζουν οµάδες που θα αλληλεπιδράσουν για να µελετήσουν, να λύσουν 

προβλήµατα και να δουλέψουν σε έργα (projects) µαζί. Κάθε µαθητής πρέπει να 

κάνει ένα έργο κάθε εξάµηνο, που σηµαίνει ότι έχει υψηλό φόρτο πρακτικής 

δουλειάς, και είναι προτιµότερο να κάνει τα έργα οµαδικά (µερικές φορές κάποιοι 

µαθητές δουλεύουν τα έργα ατοµικά, αλλά αυτό δεν είναι το σύνηθες).  

 

Η µέθοδος επίλυσης προβληµάτων διαφέρει από την αντίστοιχη του Ισπανικού 

πανεπιστηµίου. Οι µαθητές συζητούν τις πιθανές λύσεις των προβληµάτων σε 

οµάδες, και ζητούν τη βοήθεια του καθηγητή όταν δεν µπορούν να βρουν τη 

σωστή ή την καλύτερη λύση από αυτές που προτείνουν τα µέλη της οµάδας. Άρα 

ο καθηγητής εµπλέκεται στην διαδικασία αφότου οι µαθητές έχουν συζητήσει τις 

πιθανές λύσεις του προβλήµατος. 

 

Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν ξεχωριστές εργαστηριακές ώρες. Οι µαθητές 

πηγαίνουν στα εργαστήρια υπολογιστών όταν θέλουν να δουλέψουν για τις 
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εργασίες τους, αλλά η δουλειά τους είναι αυτόνοµη και αφήνεται σε αυτούς η 

επιλογή να οργανώσουν το χρόνο όπως προτιµούν. 

 

Το Γαλλικό πανεπιστήµιο εφαρµόζει µια µίξη θεωρητικής παρουσίασης, 

κατευθυνόµενης δουλειάς στο εργαστήριο και οµαδικής ανάπτυξης ενός έργου µε 

τη χρήση της Microsoft Access. Μια σηµαντική παράµετρος είναι η ικανότητα 

προσαρµογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε διαφορετικά προφίλ µαθητών. Ως 

επιχειρησιακή σχολή, επιδιώκει να προωθεί τις συνεργατικές δεξιότητες, καθώς 

και την αυτονοµία, δίνοντας στους µαθητές τη δυνατότητα να δουλεύουν σε ένα 

πολυπολιτισµικό περιβάλλον.  

 

Οι µαθητές σχηµατίζουν οµάδες των τριών ή το πολύ πέντε ατόµων. Αρχικά η 

σχολή αφιέρωνε 30 ώρες για εκπαίδευση στην τάξη. Το 2001 ξεκίνησε την 

εισαγωγή της ηλεκτρονικής µάθησης. Η νέα αυτή µέθοδος µείωσε τις ώρες 

εκπαίδευσης στην τάξη σε 6, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος αφιερώθηκε σε αυτόνοµη 

έρευνα και βοήθεια από τον εκπαιδευτή. Στην πραγµατικότητα όµως, η 

συνεργατική µάθηση δεν είναι αποτελεσµατική για την προώθηση βασικών 

δεξιοτήτων. Η αξιολόγηση γίνεται δύσκολα και τα πλεονεκτήµατα της 

συνεργατικής µάθησης δεν επιτυγχάνονται. Ως εκ τούτου, προγραµµατίζονται 

τουλάχιστον τρεις συναντήσεις στην τάξη για την υποστήριξη της δουλειάς των 

µαθητών. Επιπλέον, ατοµικά τεστ αυτοαξιολόγησης συµπληρώνονται 

υποχρεωτικά µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης, και φόρµες 

αξιολόγησης των συµφοιτητών (peer evaluation forms) συµπληρώνονται στο 

τέλος κάθε εξαµήνου. Αυτό µετριάζει τον κίνδυνο αποθάρρυνσης των µαθητών. 

Ο υπόλοιπος χρόνος αφιερώνεται σε ατοµική δουλειά, υποβοηθούµενη από την 

πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης που υποστηρίζει τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: 

αποθήκη υλικού, υποβοήθηση µαθητών, παρακολούθηση προόδου, και 

αποτίµηση του µαθήµατος από τους µαθητές. Η αποθήκη υλικού περιλαµβάνει 

µαθήµατα, ασκήσεις και σηµειώσεις εργασιών. Στους µαθητές παρέχεται online 

µαθησιακό υλικό, προσβάσιµο από το ∆ιαδίκτυο, ή απευθείας από το εργαστήριο 

της σχολής. Ένας επόπτης αναλαµβάνει να βοηθά τους µαθητές, 

χρησιµοποιώντας ηλεκτρονική αλληλογραφία και forums. Το forum λειτουργεί 
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ως µια γνωστική βάση για τα συνήθη προβλήµατα. ∆ιάφορα τεστ µπορούν να 

γίνουν online, επιτρέποντας στους επόπτες να παρακολουθήσουν την πρόοδο των 

µαθητών. 

 

Το ICN, επιπλέον, προτείνει αρχικά τη σύνθεση ανοµοιογενών οµάδων: µαθητές 

προερχόµενοι από διαφορετικά ιδρύµατα εκτός ARTEM1 δουλεύουν µαζί στο ίδιο 

έργο. Με αυτόν τρόπο, οι µαθητές από τη µία σχολή επωφελούνται από τις 

ιδιαίτερες δεξιότητες των µαθητών των άλλων δύο. Παραδείγµατος χάριν, οι 

µαθητές του ICN φέρουν την κατανόηση της στρατηγικής σηµασίας των βάσεων 

δεδοµένων και βοηθούν στην επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών για 

αποθήκευση, ενώ οι µαθητές του “Ecole des Mines” εστιάζουν στην ορθότητα 

του µοντέλου δεδοµένων και την αποτελεσµατική εφαρµογή. Αυτή η 

παιδαγωγική λύση µειώνει τις πιθανότητες οι µαθητές που δουλεύουν µόνοι τους 

να δείξουν προτίµηση σε µία πλευρά των προβληµάτων βάσεων δεδοµένων 

περισσότερο από ότι σε άλλες. 

 

Αξιολόγηση 

 

Στο Ισπανικό πανεπιστήµιο οι γραπτές εξετάσεις είναι το κύριο εργαλείο 

αξιολόγησης. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν θεωρητικές ερωτήσεις και 

επίλυση προβληµάτων. Ο βαθµός από αυτές τις εξετάσεις αποτελεί το 70 µε 80% 

του τελικού βαθµού στο µάθηµα. Οι γραπτές εξετάσεις, βέβαια, µετρούν ατοµικές 

ικανότητες. Τα υπόλοιπα µετρώνται από την πρακτική εργασία. Σε αυτό το µέρος 

του µαθήµατος οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες, κάθε οµάδα παραδίδει το 

λογισµικό που ανέπτυξε, συντάσσει µια αναφορά και παρουσιάζει την εργασία 

της µέσα σε 15 λεπτά, κατά τα οποία παραθέτει ό,τι θεωρεί πιο σηµαντικό. Την 

τελευταία περίοδο (06/07) εφαρµόστηκε για πρώτη φορά αξιολόγηση µεταξύ των 

οµάδων (peer evaluation): κάθε οµάδα αξιολόγησε τη δουλειά µιας άλλης οµάδας. 

Όπως φαίνεται, εποµένως, η ατοµική δουλειά του µαθητή καθορίζει βασικά το 

βαθµό του στο µάθηµα. 

                                                 
1 Η συµµαχία ARTEM ενώνει τρεις σχολές: το ICN, το Ecoles des Mines de Nancy (ένα εθνικό 
κολλέγιο µηχανικής) και το Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nancy (µια σχολή 
καλών τεχνών). Οι φοιτητές µπορούν να κάνουν µαθήµατα και στις τρεις σχολές και η ύλη για τα 
άτοµα που προέρχονται από τις τρεις αυτές σχολές είναι οργανωµένη σε εργαστήρια (workshops). 



 9 

 

Η αξιολόγηση στο ∆ανέζικο πανεπιστήµιο είναι αρκετά διαφορετική. Πρώτα από 

όλα, το µάθηµα έχει µόνο δύο αποτελέσµατα: αποτυχία/προαγωγή. Το Ισπανικό 

πανεπιστήµιο, αντίθετα, εφαρµόζει στην αξιολόγηση την κλίµακα του 10 µε το 5 

ως βάση. ∆εν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις σε αυτό το πανεπιστήµιο. Η 

αξιολόγηση γίνεται µε µια ατοµική, προφορική εξέταση, στην οποία κάθε 

µαθητής έχει περίπου 15 λεπτά για να εξηγήσει ένα θέµα επιλεγµένο από την 

διδακτέα ύλη. Συντάσσεται µια επιτροπή από καθηγητές του µαθήµατος και 

εξωτερικούς αξιολογητές. Η επιτροπή ακούει τον µαθητή και µπορεί να του κάνει 

ερωτήσεις σχετικές µε το θέµα. Αυτή είναι η µόνη αξιολόγηση που έχει το 

µάθηµα βάσεων δεδοµένων. Η πρακτική εργασία ή τα έργα που σχετίζονται µε τις 

βάσεις δεδοµένων δεν περιλαµβάνονται σε αυτό το µάθηµα. Από τη στιγµή που 

όλοι οι φοιτητές σε αυτό το πανεπιστήµιο εκπονούν µια εργασία κάθε εξάµηνο 

(που σηµαίνει 8 εργασίες συνολικά), αναµένεται ότι τουλάχιστον µια από αυτές 

θα σχετίζεται µε τις βάσεις δεδοµένων. 

 

Στο Γαλλικό σύστηµα η αξιολόγηση έχει τρεις πτυχές. Πρώτον, γίνεται µια 

αυτοαξιολόγηση και µια τελική αξιολόγηση στην πλατφόρµα ηλεκτρονικής 

µάθησης. Από αυτές προκύπτει ένας ατοµικός βαθµός για κάθε φοιτητή, που 

µετρά τη γνώση του. Ένας άλλος ατοµικός βαθµός προκύπτει από τη φόρµα 

αξιολόγησης του συµφοιτητή (peer evaluation form). Αυτή η φόρµα πρέπει να 

συµπληρωθεί από κάθε µέλος µιας οµάδας, για να αξιολογηθεί η συνεισφορά των 

άλλων µελών, και µετρά περίπου το 20% του τελικού βαθµού. Αυτό 

εφαρµόστηκε για να εξασφαλιστεί ότι κάθε µέλος της οµάδας εµπλέκεται µε την 

εργασία. Τέλος, οργανώνεται µια προφορική παρουσίαση της εργασίας σε έναν 

αξιολογητή, που δίνει έναν βαθµό για κάθε εργασία και άτοµο. Ο τελικός βαθµός 

υπολογίζεται βάσει των τριών προηγουµένων.  

 

Επιπλέον, η σχολή πρόσφατα αποφάσισε να µοιράζει απλά ερωτηµατολόγια 

πολλαπλής επιλογής στο ξεκίνηµα κάθε τάξης, για να βεβαιωθεί ότι τα θέµατα 

που διδάσκονται αφοµοιώνονται σωστά. Οι καθηγητές υπέδειξαν ότι οι τεχνικές 

ηλεκτρονικής µάθησης µπορεί να µην ταιριάζουν σε µαθητές που δεν είναι 
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εξοικειωµένοι µε την πληροφορική. Προκειµένου να ενθαρρυνθούν να 

επικοινωνήσουν µε τον επόπτη τους όσο το δυνατόν συντοµότερα, αυτό τους 

δίνει την ευκαιρία να εντοπίσουν γρήγορα πιθανές ελλείψεις γνώσεων. 

 

Αποτελέσµατα 

 

Σύµφωνα µε την οργάνωση του µαθήµατος βάσεων δεδοµένων στο Ισπανικό 

πανεπιστήµιο, θα ήταν λογικό να περιµένουµε ότι οι φοιτητές θα είναι ικανοί στις 

δεξιότητες 1 και 2 (βλ. §1), σχετικά µε την ανάπτυξη ενός έργου, και στις 

4,5,7,8,9, σχετικά µε τη σχεδίαση και το χειρισµό βάσεων δεδοµένων. Ωστόσο, τα 

αποτελέσµατα δεν είναι τόσο θετικά. Το τελευταίο πράγµα που έχουν να κάνουν 

οι φοιτητές αυτού του πανεπιστηµίου για να πάρουν τον τελικό βαθµό τους είναι 

µια εργασία σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα ή θέµατα πληροφορικής. Οι καθηγητές 

συχνά παρατηρούν ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη έργων δεν 

αποκτώνται ικανοποιητικά. Επιπλέον, οι φοιτητές εκτός µαθήµατος τείνουν να 

θεωρούν την ανάλυση και το σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων µη χρήσιµες 

διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός έργου. Από την άλλη πλευρά, δείχνουν 

ικανότητες σε θέµατα πιο άµεσα σχετιζόµενα µε τον προγραµµατισµό και τις 

εφαρµογές (SQL και ανάπτυξη εφαρµογών). 

 

Σύµφωνα µε τους Martínez-González & Duffing (2007), ο καλύτερος τρόπος για 

να λυθούν αυτά τα θέµατα είναι περισσότερη ανάπτυξη έργων και πρακτική 

εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών. Ο καλύτερος τρόπος για να µάθουν οι 

φοιτητές να δουλεύουν σε έργα είναι να δουλέψουν σε έργα. Όσο για τα 

προβλήµατα ανάλυσης και σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων, σχετίζονται µε την 

ικανότητα αναγνώρισης εννοιών παρά µε το µοντέλο ή την αναπαράσταση που 

χρησιµοποιείται. 

 

Το αναµενόµενο προφίλ στο ∆ανέζικο πανεπιστήµιο είναι αυτό του µηχανικού 

λογισµικού. Βάσει αυτής της υπόθεσης, οι φοιτητές κατανοούν σε βάθος το ρόλο 

των βάσεων δεδοµένων ως συνιστώσες µεγαλύτερων έργων ανάπτυξης 

λογισµικού. Όµως από τη στιγµή που η προσπάθεια που αφιερώνεται στην 
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επίλυση προβληµάτων και την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων είναι λίγη, τα 

προβλήµατα µε την αναπαράσταση δεδοµένων, που έχουν οι άλλοι φοιτητές, είναι 

πιο έντονα. Συνεπώς, ορισµένες δεξιότητες στις βάσεις δεδοµένων δεν 

αναπτύσσονται επαρκώς. Αν και η µεθοδολογία του πανεπιστηµίου είναι επαρκής 

για ένα γενικό προφίλ, θα ήταν καλό να συµπληρωθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

στις βάσεις δεδοµένων, είτε µε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα, είτε µε προαιρετικά 

µαθήµατα στις βάσεις δεδοµένων που θα βοηθήσουν τους φοιτητές που 

ενδιαφέρονται για αυτόν τον τοµέα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. 

 

Στο ICN τα µαθησιακά αποτελέσµατα µπορούν να αξιολογηθούν µέσα από 

ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες, καθώς το πρόγραµµα βασίζεται στην 

οικοδοµητική προσέγγιση. Οι γνώσεις θα χρησιµοποιηθούν σε µερικά άλλα 

µαθήµατα, έτσι µπορούµε να εντοπίσουµε κατά πόσο οι µαθητές είναι 

εξοικειωµένοι µε τα πληροφοριακά συστήµατα. Μπορούµε να αξιολογήσουµε 

εάν καταλαβαίνουν τη σχέση µεταξύ βάσεων δεδοµένων και εφαρµογών. Οι 

φοιτητές που διακρίθηκαν στα µαθήµατα βάσεων δεδοµένων ήταν πιο 

εξοικειωµένοι µε τα µοντέλα δεδοµένων: µπορούν αρκετά εύκολα να διαβάσουν 

ένα διάγραµµα οντοτήτων – σχέσεων, αλλά φαίνεται ότι το να σχεδιάσουν ένα 

σωστό διάγραµµα από µόνοι τους είναι αρκετά πιο δύσκολο. Όταν παρουσιάζουν 

τις εργασίες τους προφορικά, µπορούν να συµµετέχουν ενεργά και να 

συζητήσουν µερικά αρκετά τεχνικά ζητήµατα. Ωστόσο, φαίνεται ότι γρήγορα 

ξεχνούν την τεχνογνωσία του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων, αλλά µπορούν 

εύκολα να περισυλλέξουν τις βασικές αρχές όποτε τους χρειαστούν. Σύµφωνα µε 

τους Martínez-González & Duffing (2007), η µελέτη διαγραµµάτων οντοτήτων – 

σχέσεων και η εφαρµογή τους σε µια εργασία µε τη χρήση της MS Access είναι 

καθοριστικά θέµατα και µαθησιακές µέθοδοι για την ενδυνάµωση των 

δεξιοτήτων 1 και 5. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να βελτιωθούν µε τη χρήση 

περισσότερων µελετών περίπτωσης (case studies), ώστε οι φοιτητές να 

καταλάβουν ότι η βαθύτερη κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί 

να τους βοηθήσει να αναπτύξουν αναλυτικές δεξιότητες, άρα να επαυξήσουν και 

τις διοικητικές τους ικανότητες. 
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1.2. ∆ιδασκαλία βάσεων δεδοµένων στο Πανεπιστήµιο Linkopings της 

Σουηδίας 

 

Μια επίσης ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι ο τρόπος διδασκαλίας βάσεων 

δεδοµένων σε εκατοντάδες φοιτητές µηχανικούς µε διαφορετικό γνωστικό 

υπόβαθρο και διαφορετικές ανάγκες στο Πανεπιστήµιο Linkopings της Σουηδίας 

(Lambrix & Stromback, 2007). Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο µέρη: ένα 

πρακτικό και ένα θεωρητικό µέρος, και ξεκινούν µε το πρακτικό µέρος. Η 

εµπειρία έχει δείξει ότι οι φοιτητές έχουν περισσότερα κίνητρα για να 

καταπιαστούν µε τη θεωρία πίσω από τις βάσεις δεδοµένων, από τη στιγµή που 

έχουν µάθει για τη χρήση τους. Παράλληλα µε το θεωρητικό µέρος, οι φοιτητές 

εκπονούν ένα έργο χρησιµοποιώντας τις γνώσεις που αποκόµισαν από το 

πρακτικό µέρος. 

 

Η διδασκαλία χωρίζεται σε 9 ενότητες, που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

• Ενότητα 1.1: Εισαγωγή στο σκοπό και τις περιπτώσεις χρήσης βάσεων 

δεδοµένων. Εισαγωγή στα αντικείµενα και την αρχιτεκτονική των βάσεων 

δεδοµένων. (2 ώρες διαλέξεων) 

• Ενότητα 1.2: Εισαγωγή στη χρήση των βάσεων δεδοµένων πάνω στο 

αντικείµενο εργασίας. (2 ώρες διαλέξεων) 

• Ενότητα 2: Μοντελοποίηση δεδοµένων µε τη χρήση διαγραµµάτων 

οντοτήτων-σχέσεων (4 ώρες διαλέξεων). Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει 

και µια εργαστηριακή άσκηση. Η άσκηση αφορά την επέκταση ενός 

διαγράµµατος οντοτήτων σχέσεων και την εφαρµογή των αλλαγών σε µια 

βάση δεδοµένων της Oracle. Για την εργασία αυτή προγραµµατίζονται 2 

εργαστηριακές ώρες, ενώ για τους φοιτητές που δεν έχουν εξοικείωση µε 

την πληροφορική προγραµµατίζονται 4 ώρες. 

• Ενότητα 3: ∆ιαχείριση δεδοµένων και δηµιουργία ερωτηµάτων σε 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Ως γλώσσα δηµιουργίας ερωτηµάτων 

χρησιµοποιείται η SQL (2 ώρες διαλέξεων). Με τη βοήθεια µιας 

εργαστηριακής άσκησης οι φοιτητές µαθαίνουν να δηµιουργούν 
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ερωτήµατα και να ενηµερώνουν τη βάση δεδοµένων. Για την άσκηση 

αφιερώνονται 2 ή 4 εργαστηριακές ώρες. 

• Ενότητα 4: Σχεδιασµός σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, λειτουργικές 

εξαρτήσεις και κανονικοποίηση βάσεων δεδοµένων (2 ώρες διαλέξεων). 

Παράλληλα µε τη διάλεξη, ανατίθεται και µια άσκηση που βοηθά τους 

φοιτητές να κατανοήσουν θέµατα εξαρτήσεων και κανονικοποίησης των 

βάσεων δεδοµένων. 

• Ενότητα 5: Χρήση SQL για τη διατήρηση της ακεραιότητας µιας βάσης 

δεδοµένων και για την υποστήριξη εφαρµογών. (2 ώρες διαλέξεων και 4 

εργαστηριακές ώρες) 

• Ενότητα 6: ∆οµές δεδοµένων. (2 µε 4 ώρες διαλέξεων) 

• Ενότητα 7: Σχεσιακή άλγεβρα και βελτιστοποίηση ερωτηµάτων. (2 ώρες 

διαλέξεων) 

• Ενότητα 8: ∆οσοληψίες (transactions), ταυτοχρονισµός (concurrency) και 

ανάκαµψη βάσεων δεδοµένων. (4 ώρες διαλέξεων) 

• Ενότητα 9: Θέµατα ανάκτησης πληροφοριών, ηµιδοµηµένα δεδοµένα, 

αντικειµενοστρεφείς βάσεις δεδοµένων, παροχή ενιαίας πρόσβασης σε 

πηγές πληροφοριών. Η ενότητα αυτή είναι εξειδικευµένη στο αντικείµενο 

σπουδών. (4 ώρες διαλέξεων) 

 

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου, οι φοιτητές καλούνται να φέρουν εις 

πέρας ορισµένα έργα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως: 

• Σύστηµα κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων. Το έργο υλοποιείται σε 

Oracle από οµάδες των δύο ατόµων. Οι φοιτητές καλούνται να 

µελετήσουν τις λειτουργικές απαιτήσεις, να σχεδιάσουν το µοντέλο 

οντοτήτων-σχέσεων και να το αποδώσουν σε µια σχεσιακή βάση 

δεδοµένων, αφού προηγουµένως πάρουν έγκριση για τη λύση τους από 

τον εκπαιδευτή. 

• Βιβλίο διευθύνσεων. Το έργο υλοποιείται σε Access από οµάδες των δύο 

ατόµων. Μετά την υλοποίηση, ζητείται από τους φοιτητές να απαντήσουν 

σε ένα σετ ερωτήσεων που συγκρίνουν την Oracle µε την Access στο 

επίπεδο της λειτουργικότητας. Οι φοιτητές εντοπίζουν οµοιότητες και 
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διαφορές και αιτιολογούν ποια βάση δεδοµένων θα χρησιµοποιούσαν για 

µια σειρά εφαρµογών. 

• Ηλεκτρονικός κατάλογος κοπτικών εργαλείων. Το έργο απευθύνεται σε 

µηχανολόγους µηχανικούς. Σε πρώτη φάση δηµιουργούν το διάγραµµα 

οντοτήτων-σχέσεων, έπειτα υλοποιούν τη βάση δεδοµένων και 

δηµιουργούν SQL ερωτήµατα στη βάση µε τρόπο που να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από έναν τελικό χρήστη. 

• Βιοπληροφορική. Το έργο απευθύνεται σε βιολόγους µηχανικούς και 

βιοχηµικούς, υλοποιείται σε Oracle και είναι στοχευµένο στο αντικείµενό 

τους.  

 

Οι φοιτητές κάνουν αξιολόγηση του προγράµµατος και καταγράφουν τα σχόλια 

και τη γνώµη τους, όχι µόνο στο τέλος της περιόδου, αλλά και κατά τη διάρκεια – 

ώστε αν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στο πρόγραµµα, να µπορέσει να γίνει 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου. 

 

2. Μαθησιακές δυσκολίες στην κατανόηση των βάσεων 

δεδοµένων και της Microsoft Office Access 2007 

 

Μερικοί µαθητές παρασύρονται από την ευκολία δηµιουργίας µικρών βάσεων 

δεδοµένων µε τη χρήση προϊόντων όπως η Microsoft Access και πιστεύουν ότι 

µπορούν να δηµιουργήσουν πολύπλοκες βάσεις δεδοµένων το ίδιο εύκολα. 

∆υστυχώς, οι τελικές βάσεις δεδοµένων είναι δύσχρηστες, πληρούν ελάχιστα τις 

απαιτήσεις του συστήµατος και είναι δύσκολο να επανασχεδιαστούν. Επιπλέον, οι 

µαθητές χρειάζονται δεξιότητες για να δουλέψουν σε ένα οµαδικό έργο, 

δεξιότητες για να εφαρµόσουν κατάλληλες τεχνικές ώστε να εκµαιεύσουν από 

τον πελάτη τις απαιτήσεις (κοινωνικές δεξιότητες), δεξιότητες ανάπτυξης 

σχεδιασµού από ένα σύνολο απαιτήσεων (αναλυτική σκέψη και δεξιότητες 

επίλυσης προβληµάτων), δεξιότητες απεικόνισης ενός εννοιολογικού µοντέλου σε 

έναν λογικό/ φυσικό σχεδιασµό (τεχνικές δεξιότητες), και δεξιότητες 

αναθεώρησης ενδιάµεσων σχεδιασµών, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν πολύπλοκες 

πληροφορίες (συνδυασµός των προηγούµενων δεξιοτήτων). Αυτές είναι 
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διαφορετικές δεξιότητες από την εκµάθηση SQL, τη γνώση των µερών ενός 

µοντέλου οντοτήτων – σχέσεων, ή την ικανότητα παράθεσης των ιδιοτήτων του 

σχεσιακού µοντέλου. (Connolly & Begg, 2007) 

 

Οι µαθητές συχνά δυσκολεύονται πολύ να κατανοήσουν θέµατα ανεξάρτητα από 

την εφαρµογή τους και να αναλύσουν προβλήµατα που δεν έχουν µία µοναδική, 

απλή, γνωστή ή σωστή απάντηση (Wilson, 1986). ∆υσκολεύονται να χειριστούν 

ακαθόριστες ή διφορούµενες έννοιες που µπορεί να προκύψουν κατά την 

διαδικασία της µάθησης. Παρουσιάζουν, επίσης, αδυναµία µεταφοράς των 

εκπαιδευτικών παραδειγµάτων σε άλλους τοµείς µε ανάλογα σενάρια, γεγονός 

που προδίδει µια αδυναµία µεταφοράς αναλυτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων 

επίλυσης προβληµάτων. Αυτά τα προβλήµατα µπορούν να οδηγήσουν σε 

σύγχυση, έλλειψη αυτοπεποίθησης και έλλειψη κινήτρων για να συνεχίσουν την 

προσπάθεια. (Connolly & Begg, 2007) 

 

Η µηχανική λογισµικού (άρα και η ανάλυση και ο σχεδιασµός βάσεων 

δεδοµένων) έχει περιγραφεί ως ένα µοχθηρό πρόβληµα, που χαρακτηρίζεται από 

ατελείς, αντιφατικές και µεταβαλλόµενες απαιτήσεις, και λύσεις που συχνά 

δύσκολα αναγνωρίζονται εξαιτίας πολύπλοκων αλληλεξαρτήσεων. Σύµφωνα µε 

τον Armarego (2002), υπάρχει ένα εκπαιδευτικό δίλληµα για την διδασκαλία 

τέτοιων προβληµάτων στην µηχανική λογισµικού διότι: 

• Η πολυπλοκότητα περισσότερο αυξάνεται παρά µειώνεται, όσο το 

πρόβληµα γίνεται πιο κατανοητό. 

• Οι µεταγνωστικές στρατηγικές είναι θεµελιώδεις στην διαδικασία αυτή. 

• Χρειάζεται ισχυρό υπόβαθρο από γνώσεις και διαίσθηση για την 

αποτελεσµατική επίλυση προβληµάτων. 

• Το εύρος εµπειρίας είναι απαραίτητο προκειµένου οι οµοιότητες και οι 

διαφορές µε προηγούµενες στρατηγικές να χρησιµοποιηθούν για την 

αντιµετώπιση νέων καταστάσεων. 

 

Ο Schon (1983) υποστηρίζει ότι η βασική πρόκληση για τους σχεδιαστές είναι το  

πώς θα ξεδιαλύνουν καταστάσεις που είναι προβληµατικές και αβέβαιες. 
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Σύµφωνα σε τον Schon µερικά από τα κύρια προβλήµατα στη διδασκαλία 

σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων είναι τα ακόλουθα: 

• Μαθαίνεται, αλλά δεν διδάσκεται: µαθαίνεται µόνο µέσα από πρακτικές 

λειτουργίες. 

• Είναι µια ολιστική δεξιότητα της οποίας τα µέρη δεν µαθαίνονται 

αποµονωµένα, αλλά µέσω πρακτικής εµπειρίας. 

• Εξαρτάται από την ικανότητα αναγνώρισης επιθυµητών και ανεπιθύµητων 

στοιχείων της υπό εξέταση περίπτωσης. Αυτή η ικανότητα, όµως, δεν 

είναι κάτι που µπορεί να περιγραφεί στους µαθητές, αλλά µαθαίνεται στην 

πράξη. 

• Είναι µια δηµιουργική διαδικασία κατά την οποία ο σχεδιαστής καλείται 

να δει και να κάνει πράγµατα µε νέους τρόπους. Κατά συνέπεια, καµία 

περιγραφή δεν µπορεί να αντικαταστήσει την µάθηση µέσω πράξης. 

 

Τα παραπάνω προβλήµατα γίνονται εντονότερα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

µια παγκοσµίως αποδεκτή µεθοδολογία σχεδιασµού για σχεσιακές βάσεις 

δεδοµένων. Οι σχεδιαστές, όπως αναφέρθηκε, βασίζονται περισσότερο στην 

εµπειρία, τη διαίσθηση, τη δοκιµή και το λάθος, παρά σε προσεκτικά 

σχεδιασµένα βήµατα. Πολλές µεθοδολογίες σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων 

έχουν προταθεί για την επίλυση αυτού του προβλήµατος. Μια πιθανή λύση θα 

µπορούσε να είναι να δοθεί στους µαθητές λίγο από διάφορες µεθοδολογίες, ή να 

επιλεχθεί µια µεθοδολογία, ή να υιοθετηθεί ένα καλό CASE εργαλείο και να 

χρησιµοποιηθεί ως η βάση για µια διεθνή µεθοδολογία. Ωστόσο, το πλήθος των 

µεθοδολογιών αυτών µπορεί να χωριστεί σε δύο οµάδες (Gould, 1995). Η πρώτη 

αφορά τις δοµές δεδοµένων και την κανονικοποίηση και η δεύτερη τις µεθόδους 

οντοτήτων – σχέσεων. Η πρώτη βασίζεται σε θεωρίες εξαρτήσεων και στους 

διάφορους κανονικούς τύπους, όπως ορίστηκαν πρώτα από τον Codd. Η δεύτερη 

βασίζεται στη σηµαντική µοντελοποίηση (semantic modelling). Ο Gould (1995) 

προτείνει ως διδακτική στρατηγική το συνδυασµό των δύο µεθοδολογικών 

προσεγγίσεων, µε έµφαση στις οµοιότητες παρά στις διαφορές τους. Επίσης, θα 

πρέπει να επισηµανθεί στους µαθητές ότι σπάνια εφαρµόζεται αποκλειστικά η µία 
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από τις δύο µεθόδους, αλλά ένας συνδυασµός και των δύο φαίνεται να είναι ο πιο 

κατάλληλος. 

 

Το πρώτο στάδιο στο σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων είναι η συλλογή των 

απαιτήσεων. Έπειτα, ανάλογα µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται, 

ακολουθούν ο εννοιολογικός σχεδιασµός και ο λογικός σχεδιασµός. Στόχος του 

εννοιολογικού σχεδιασµού είναι η πλήρης κατανόηση της δοµής δεδοµένων σε 

έναν οργανισµό. Είναι ανεξάρτητος από το τελικό σύστηµα διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί. Το αποτέλεσµα σε αυτή τη φάση είναι ένα 

διάγραµµα που περιέχει αυτές τις πληροφορίες. Τα διαγράµµατα οντοτήτων 

σχέσεων είναι η παραδοσιακή διαγραµµατική αναπαράσταση. Το πρώτο βήµα 

του λογικού σχεδιασµού είναι η αφαίρεση από το διάγραµµα των στοιχείων που 

είναι ασύµβατα µε το σχεσιακό µοντέλο, όπως οι σχέσεις πολλά προς πολλά. Το 

αποτέλεσµα σε αυτό το βήµα είναι ένα αναθεωρηµένο διάγραµµα κλάσεων. Το 

δεύτερο βήµα είναι η παραγωγή του σχεσιακού σχήµατος και το αποτέλεσµα 

είναι ένα αρχείο που περιέχει τον κώδικα SQL που χρειάζεται για τη δηµιουργία 

της βάσης δεδοµένων, τον καθορισµό των πινάκων και την παροχή κάποιων 

αρχικών δεδοµένων. (Thomas, 2003) 

 

Ο Thomas (2003) αναφέρει ορισµένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

δευτεροετείς προπτυχιακοί φοιτητές πληροφορικής στο Πανεπιστήµιο του 

Southampton σχετικά µε τις παραπάνω έννοιες στο µάθηµα βάσεων δεδοµένων. 

Πιο συγκεκριµένα: οι φοιτητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη διαφορά του 

εννοιολογικού από τον λογικό σχεδιασµό, µπερδεύουν τα χαρακτηριστικά 

(attributes) µε τις συνδέσεις (associations) και προβληµατίζονται για το βαθµό 

λεπτοµέρειας που πρέπει να απεικονίζει το διάγραµµα οντοτήτων – σχέσεων. Για 

την επίλυση του τελευταίου προβλήµατος προτείνει ότι το εννοιολογικό µοντέλο 

πρέπει: 

• Να ορίζει τις οντότητες. 

• Να δείχνει τις σχέσεις ως συνδέσεις µαζί µε τους περιορισµούς τους. 

• Να ορίζει κατάλληλα χαρακτηριστικά µε domains επιλεγµένα από 

περιορισµένο αριθµό τύπων (κείµενο, ακέραιος, ηµεροµηνία,…). 
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• Να υποδεικνύει τα χαρακτηριστικά που µπορούν να γίνουν πρωτεύοντα 

κλειδιά. 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία στο σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων είναι η 

ελαχιστοποίηση των πλεονασµών. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται µια 

διαδικασία που λέγεται κανονικοποίηση. Η κανονικοποίηση είναι µια διαδικασία 

µετατροπής σύνθετων δοµών δεδοµένων σε απλές, συνεπείς, απέριττες δοµές. 

Εντοπίζει πιθανές ανωµαλίες που µπορεί να προκύψουν όταν η βάση δεδοµένων 

τεθεί σε χρήση. Η διαδικασία κανονικοποίησης περιλαµβάνει έναν αριθµό 

βηµάτων για τη διαδοχική αναγωγή του εννοιολογικού µοντέλου δεδοµένων σε 

πιο επιθυµητές δοµές δεδοµένων (Βασιλακόπουλος, 1993). Κάθε µία από τις 

δοµές αυτές διέπεται από µεγαλύτερη συνέπεια, µικρότερη περίσσεια και 

βελτιωµένη σταθερότητα. Τα αποτελέσµατα αυτών των βηµάτων 

κανονικοποίησης είναι γνωστά ως πρώτος (1NF), δεύτερος (2NF), τρίτος (3NF), 

Boyce-Codd (BCNF), τέταρτος (4NF) και πέµπτος (5NF) κανονικός τύπος 

(Βασιλακόπουλος, 1993). Κάθε βήµα της διαδικασίας ελαχιστοποιεί πιθανά 

προβλήµατα, αλλά ταυτόχρονα οδηγεί σε ένα πλήθος µικρών συνόλων 

δεδοµένων. Από εκπαιδευτική πλευρά όµως, το να γνωρίζουµε σε ποιο βήµα της 

διαδικασίας πρέπει να σταµατήσουµε είναι ένα σηµαντικό εµπόδιο που πρέπει να 

ξεπεραστεί. Το γεγονός ότι οι κανόνες κανονικοποίησης µετά τον τρίτο σπάνια 

χρησιµοποιούνται εκτός ακαδηµαϊκού χώρου είναι αρκετό για να 

προβληµατιστούµε για το αν πρέπει να τους διδάσκουµε. Αναµφίβολα, η έννοια 

της κανονικοποίησης πρέπει να διδάσκεται, αλλά το αν χρειάζεται να 

εφαρµοστούν οι κανόνες κανονικοποίησης µετά τον τρίτο πρέπει να ζυγίζεται µε 

βάση τους σκοπούς χρήσης της βάσης δεδοµένων. (Gould, 1995) 

 

Έπειτα, έχει φανεί στην πράξη ότι η παρουσίαση σύνθετων εννοιολογικών 

αναπαραστάσεων, η κανονικοποίηση, τα πολύπλοκα διαγράµµατα οντοτήτων – 

σχέσεων και τα διαγράµµατα κατάστασης είναι έννοιες που οι µαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν και ζητούν επιπλέον υποστήριξη και εξηγήσεις 

(Nicolai, 2005).  
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Μια ακόµα πολυπλοκότητα στη διδασκαλία βάσεων δεδοµένων είναι ότι, στην 

προσπάθεια παροχής περισσότερο ευέλικτων τρόπων µάθησης και κατάκτησης 

νέων αγορών, παρέχονται µαθήµατα σε online µορφή, καταλήγοντας σε 

εκπαιδευόµενους που είναι γεωγραφικά διασκορπισµένοι και έχουν διαφορετικά 

γνωστικά υπόβαθρα. Ενώ, η online εκπαίδευση έχει πολλά πλεονεκτήµατα 

(«οποτεδήποτε», «οπουδήποτε», «µε οποιοδήποτε ρυθµό») παρουσιάζει και 

µειονεκτήµατα όπως αυξηµένο κόστος κατασκευής, περισσότερη ευθύνη στον 

εκπαιδευόµενο ο οποίος πρέπει να είναι αυτοπειθαρχηµένος, αυξηµένος φόρτος 

εργασίας στους εκπαιδευόµενους και στο προσωπικό, πιθανό αίσθηµα µοναξιάς 

από την έλλειψη συµµετοχής στην εικονική κοινότητα, χαµηλή αυτοεκτίµηση, 

αποµόνωση, έλλειψη κινήτρων για µάθηση, που µε τη σειρά τους µπορούν να 

οδηγήσουν σε χαµηλή επίδοση και εγκατάλειψη του προγράµµατος (Connolly & 

Begg, 2007).  

 

Για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων χρειάζεται µια διαφορετική 

προσέγγιση στις παραδοσιακές (πρόσωπο µε πρόσωπο) διδακτικές µεθόδους. 

Στην επόµενη ενότητα εξετάζεται µια τέτοια προσέγγιση. 

 

2.1. Προτάσεις από τη βιβλιογραφία για την αντιµετώπιση των 

µαθησιακών δυσκολιών 

 

Η απόκτηση αδρανών και αφηρηµένων εννοιών (πχ. ορισµοί, µοντέλα, 

αλγόριθµοι) είναι µάταια αν ο εκπαιδευόµενος δεν καταλαβαίνει πως µπορεί να 

τις εφαρµόσει σε κατάλληλες περιστάσεις (Eaglestone & Nunes, 2004). Αυτή η 

άποψη συνεπάγεται την απόρριψη της κλασσικής παράδοσης µεταφοράς της 

γνώσης στον εκπαιδευόµενο µε τη µορφή αµετάβλητων και αυταρχικών ιδεών, 

εννοιών ή ορισµών. Αυτές οι έννοιες θεωρούνται ξένες προς τον εκπαιδευόµενο 

και εκλαµβάνονται από αυτόν µέσω µιας επικοινωνιακής διαδικασίας που 

επικεντρώνεται στην συµπεριφορά και στις αλλαγές της, παρά σε γνωστικές ή 

νοητικές διαδικασίες που προάγουν τη µάθηση. Οι αντικειµενικές (objectivist) 

θεωρίες µάθησης περιλαµβάνουν µια έντονα ατοµιστική έννοια της µάθησης, µε 

την έννοια ότι η ατοµική συµπεριφορά τροποποιείται από την παρουσίαση 
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ερεθισµάτων στο µαθησιακό περιβάλλον. Ο αντικειµενισµός (objectivism) 

αντιµετωπίζει τον εκπαιδευόµενο ως έναν µοναχικό αγωνιστή που προσπαθεί να 

καταλάβει και να αποκτήσει γνώσεις σε αφηρηµένη Πλατωνική µορφή. Αυτός ο 

τύπος εκπαίδευσης και µάθησης έχει µεταφραστεί από τα ανώτερα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα σε αυτό που σήµερα καλούµε «διάλεξη». Η διάλεξη περιλαµβάνει την 

ακαδηµαϊκή µετάδοση µιας οµιλίας σε ένα παθητικό ακροατήριο 

εκπαιδευοµένων. Αυτή η µέθοδος παραµένει σε γενικές γραµµές αµετάβλητη. 

(Eaglestone & Nunes, 2004) 

 

Ωστόσο, η µάθηση θα πρέπει να είναι πολλά περισσότερα από µια απλή 

διαδικασία παθητικής αποδοχής και απόκτησης γνώσεων. Η γνώση δεν µπορεί να 

διαχωριστεί από τις περιπτώσεις στις οποίες θα χρησιµοποιηθεί. Όταν η µάθηση 

γίνεται αποµονωµένα είναι µάταιη, δηλαδή ο εκπαιδευόµενος έχει στη µνήµη του 

την πληροφορία διαθέσιµη, αλλά δεν καταλαβαίνει πότε είναι χρήσιµη. 

Εποµένως, η µάθηση πρέπει να περιλαµβάνει την απόκτηση υψηλού επιπέδου 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβληµάτων, πέρα από την απλή 

συλλογή γεγονότων και εννοιών. (Eaglestone & Nunes, 2004) 

 

Αυτή η ευρύτερη θεώρηση της µάθησης δεν είναι καινούργια. Τον καιρό που ο 

Skinner παρουσίαζε τις ιδέες του, ο John Dewey ανέπτυσσε µια πολύ διαφορετική 

φιλοσοφία για την εκπαίδευση που σήµερα είναι γνωστή ως η  οικοδοµητική 

προσέγγιση. Ο Dewey περιέγραψε τη µάθηση ως µια ενεργή διαδικασία, όχι κάτι 

που γίνεται σε κάποιον αλλά κάτι που κάποιος κάνει (Eaglestone & Nunes, 2004). 

Παραδόξως, και οι ίδιοι οι µαθητές επιζητούν περισσότερη συµµετοχή και 

ενεργητική µάθηση. Μια έρευνα που έγινε σε φοιτητές πληροφοριακών 

συστηµάτων το 1994 έδειξε όχι µόνο ότι οι φοιτητές πιστεύουν ότι η συµµετοχή 

είναι ένας πιο αποτελεσµατικός τρόπος µάθησης, αλλά και ότι καταβάλουν 

µεγαλύτερη προσπάθεια όταν βρεθούν σε µια τέτοια ενεργητική κατάσταση 

(Gould, 1995). 

 

Σε αντίθεση, λοιπόν, µε την παραδοσιακή εκπαίδευση, που θεωρεί ότι ο 

εκπαιδευόµενος δέχεται παθητικά τις πληροφορίες, υπάρχει σήµερα µια έµφαση 
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στον οικοδοµητισµό (constructivism) ως µια φιλοσοφική, επιστηµολογική και 

παιδαγωγική προσέγγιση στη µάθηση. Ο γνωστικός οικοδοµητισµός θεωρεί ότι η 

µάθηση είναι µια ενεργή διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευόµενοι 

οικοδοµούν νέες ιδέες ή έννοιες πάνω στην τρέχουσα ή προηγούµενη γνώση τους. 

Ο εκπαιδευόµενος διαλέγει και µετασχηµατίζει τις πληροφορίες, οικοδοµεί 

υποθέσεις, και παίρνει αποφάσεις, βασιζόµενος σε γνωστικές δοµές. Επίσης, ο 

οικοδοµητισµός υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν αποδοτικότερα όταν 

εµπλέκονται σε δηµιουργικές διαδικασίες που έχουν προσωπικό νόηµα για 

αυτούς. Ο κοινωνικός οικοδοµητισµός, ως µια παραλλαγή του γνωστικού 

οικοδοµητισµού, δίνει έµφαση στην πεποίθηση ότι η ανθρώπινη ευφυΐα πηγάζει 

από τον πολιτισµό µας. Το ατοµικό γνωστικό κέρδος προέρχεται πρώτα από την 

αλληλεπίδραση µε άλλους ανθρώπους και έπειτα µε τον εαυτό µας. Αυτά τα δύο 

µοντέλα δεν είναι ασύµβατα, αλλά επικεντρώνονται σε διαφορετικές πλευρές της 

µαθησιακής διαδικασίας. (Connolly & Begg, 2007) 

 

Σύµφωνα µε τον Gance (2002) οι βασικές παιδαγωγικές συνιστώσες που συνήθως 

συνδέονται µε αυτά τα µοντέλα είναι: 

• Ένας εκπαιδευόµενος που προσπαθεί ενεργά να εξερευνήσει το 

περιβάλλον του για νέες πληροφορίες. 

• Μια παιδαγωγική µέθοδος που περιλαµβάνει µια διαλογική 

αλληλεπίδραση µε το µαθησιακό περιβάλλον (πχ. το να σχεδιάσει κάποιος 

µια βάση δεδοµένων είναι προτιµότερο από το να του πουν πώς να 

σχεδιάσει µια). 

• Μια παιδαγωγική µέθοδος που απαιτεί ένα µαθησιακό πλαίσιο το οποίο 

δηµιουργεί µια ρεαλιστική περίπτωση επίλυσης προβλήµατος. 

• Ένα περιβάλλον που περιλαµβάνει µια κοινωνική συνιστώσα, όπως η 

ενεργή αλληλεπίδραση µε τους συνεκπαιδευοµένους και τον εκπαιδευτή 

µέσα στο µαθησιακό περιβάλλον. 

 

Ο Dewey υποστήριξε ότι η γνώση και η πράξη συνδέονται στενά και ότι η 

µάθηση λαµβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων όπου το άτοµο 

προσπαθεί να επιτύχει έναν στόχο µε προσωπικό νόηµα και πρέπει να ξεπεράσει 
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δυσκολίες κατά την διαδικασία αυτή. Ο Schon (1983) περιγράφει τους 

επαγγελµατίες ως άτοµα που κάνουν την παραπάνω σύνδεση µεταξύ γνώσης και 

πράξης µέσω της ανακλαστικής εµπειρίας, εννοώντας ότι οι επαγγελµατίες 

µαθαίνουν να σκέφτονται µέσα από τη δράση και αυτό το επιτυγχάνουν µέσω των 

επαγγελµατικών τους εµπειριών. Για τον Schon, οι επαγγελµατίες (στην 

περίπτωσή µας, οι σχεδιαστές βάσεων δεδοµένων) έχουν τους γνωστικούς τους 

κώδικες πλήρως ενσωµατωµένους στις πρακτικές τους. Εφαρµόζουν τη γνώση 

στην πράξη, και όταν δεν µπορούν να επιλύσουν ένα πρόβληµα, κάνουν 

ανάκλαση στην πράξη, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα της εµπειρίας. Όταν έπειτα 

αξιολογούν το γεγονός, κάνουν ανάκλαση, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα της 

εµπειρίας και όχι τη γλώσσα της επιστήµης. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

επαγγελµατίες επαυξάνουν τις γνώσεις τους και διευρύνουν το ρεπερτόριο των 

εµπειριών τους, µε το οποίο δίνουν λύσεις σε µελλοντικές προβληµατικές 

καταστάσεις. Ο Schon θεωρεί ότι αυτή η ανακλαστική ικανότητα ξεχωρίζει τους 

αποτελεσµατικούς από τους λιγότερο αποτελεσµατικούς επαγγελµατίες. 

 

Τα επιχειρήµατα αυτά υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να µάθουν 

σχεδιασµό µόνο κάνοντας σχεδιασµό, και βασίζονται λιγότερο στην εισήγηση και 

την παραδοσιακή διδασκαλία. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί µια αλλαγή των ρόλων 

τόσο των εκπαιδευόµενων όσο και του εκπαιδευτή, µε τον εκπαιδευόµενο να 

παίρνει το ρόλο του µαθητευοµένου, που ερευνά και µαθαίνει µαζί µε άλλους 

µαθητευοµένους (που µπορεί να ξέρουν περισσότερα ή λιγότερα σχετικά µε το 

θέµα) και τον εκπαιδευτή να παίρνει το ρόλο του «συντονιστή» (facilitator), που 

διαχειρίζεται το µαθησιακό πλαίσιο και βοηθά τους εκπαιδευόµενους να 

κατανοήσουν το αντικείµενο. 

 

Οικοδοµητικά µαθησιακά περιβάλλοντα 

 

Πολλοί ερευνητές έχουν εκφράσει την ελπίδα ότι ο οικοδοµητισµός (ή 

κονστρουκτιβισµός, από το “constructivism”) θα οδηγήσει σε καλύτερο 

εκπαιδευτικό λογισµικό και αποδοτικότερη µάθηση. ∆ίνουν έµφαση στην ανάγκη 

για ανοιχτά, διερευνητικά, αυθεντικά µαθησιακά περιβάλλοντα µέσα στα οποία οι 
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εκπαιδευόµενοι µπορούν να αναπτύξουν σηµαντική για αυτούς και µεταβιβάσιµη 

γνώση. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών και κριτηρίων 

για τη δηµιουργία ενός οικοδοµητικού µαθησιακού περιβάλλοντος (CLE: 

constructivist learning environment) – ένα µέρος όπου οι εκπαιδευόµενοι 

δουλεύουν µαζί και βοηθούν ο ένας τον άλλο καθώς χρησιµοποιούν ένα πλήθος 

εργαλείων και πηγών πληροφοριών για την κατάκτηση των µαθησιακών τους 

στόχων. (Connolly & Begg, 2007) 

 

Η µάθηση µέσω έργων (PBL: Project-based learning) είναι µια οικοδοµητική 

προσέγγιση για τη µάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων µέσω µιας διαδικασίας 

δοµηµένης από έργα µε σύνθετες και αυθεντικές εργασίες, αντικείµενα, 

ερωτήσεις και προβλήµατα. Στο project-based learning ο εκπαιδευτής είναι 

διαθέσιµος για ανταλλαγές απόψεων και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

µοντελοποίηση του µεταγνωστικού τρόπου σκέψης που συνδέεται µε τις 

διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων. Τα προαναφερθέντα αντικατοπτρίζουν ένα 

περιβάλλον γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship environment) που 

παρέχει εκγύµναση (coaching) και µεθόδους σταδιακής υποστήριξης (scaffolding) 

(πχ. υποδείξεις, υπενθυµίσεις, ανατροφοδότηση) για να υποστηρίξει τον 

εκπαιδευόµενο να αναπτύξει µεταγνωστικές δεξιότητες. Καθώς αυτές οι 

δεξιότητες αναπτύσσονται, η υποστήριξη σταδιακά µειώνεται. Απώτερος στόχος 

είναι οι εκπαιδευόµενοι να αναλάβουν το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας, όσο το 

δυνατόν συντοµότερα. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η παροχή ευκαιρίας 

στους εκπαιδευόµενους να ενοποιήσουν τις εµπειρίες και να αξιολογήσουν την 

αξία των γνώσεων που απέκτησαν, µε βάση την θεωρητική και πρακτική 

εφαρµογή τους σε πραγµατικές καταστάσεις (debriefing). (Connolly & Begg, 

2007) 

 

Από την ενοποίηση της παραπάνω ερευνητικής δουλειάς, προκύπτουν οι 

ακόλουθες αρχές για ένα µαθησιακό περιβάλλον (Connolly & Begg, 2006): 

1. Παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευόµενους να επιλέγουν ένα αυθεντικό 

έργο (project) βασισµένο στην επαγγελµατική εµπειρία (η άποψη 

ενισχύεται και από τον Gould, 1995). Το έργο θα πρέπει να είναι επαρκώς 
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σύνθετο, ώστε να βοηθά στην ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων. Θα πρέπει, επίσης, να είναι 

προσωπικά ενδιαφέρον (ώστε να ενεργοποιήσει τα εσωτερικά κίνητρα του 

εκπαιδευόµενου) και να σχετίζεται µε τον πραγµατικό κόσµο. Αυτό 

σηµαίνει ότι το έργο θα πρέπει να είναι οµαδικό (αν και θα είναι 

πρόκληση για την οµάδα να βρει ένα έργο που να αφορά κάθε µέλος της 

οµάδας). 

2. Ενθάρρυνση των εκπαιδευόµενων να αναλάβουν ευθύνη για τη µάθηση 

και να γνωρίζουν τη διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης. 

3. Παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν τις δικές 

τους διαδικασίες για την εύρεση της λύσης. 

4. Παροχή ευκαιρίας στους εκπαιδευοµένους να γνωρίσουν και να 

εκτιµήσουν άλλες οπτικές (αυτό µπορεί να αποτελέσει µέρος της επόµενης 

αρχής). 

5. Παροχή ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συνεργασία (µαθητή – µαθητή, 

µαθητή – εκπαιδευτή, ή µαθητή - συστήµατος). 

6. Όσον αφορά τις οµαδικές εργασίες, πρέπει να υπάρχουν κοινοί στόχοι και 

ατοµική υπευθυνότητα για να είναι αποτελεσµατική η συνεργατική 

µάθηση. 

7. ∆ιασφάλιση ότι το µαθησιακό περιβάλλον παρακινεί, ενεργοποιεί και  

εµπλέκει τον εκπαιδευόµενο. Το περιβάλλον πρέπει να υποστηρίζει τις 

προτιµήσεις των εκπαιδευοµένων. 

8. Παροχή µηχανισµών ανατροφοδότησης ώστε οι εκπαιδευόµενοι να είναι 

πλήρως ενήµεροι για την πρόοδό τους. 

9. Παροχή βοήθειας µέσω εκγύµνασης (coaching) και υποστηρικτικών 

µεθόδων (scaffolding), που σταδιακά αποσύρονται. 

10. Ευελιξία για την υποστήριξη διαφορετικών µαθησιακών στυλ. 

11. Ενθάρρυνση και παροχή µηχανισµών στους εκπαιδευοµένους να 

εκφράζουν µε σαφήνεια τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης τους καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έργου. 
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12. Ενθάρρυνση και παροχή µηχανισµών ανάκλασης πάνω στις 

δραστηριότητες τόσο κατά τη διάρκεια του έργου όσο και µετά το πέρας 

του. Η ανάκλαση αυτή θα πρέπει να είναι τόσο οµαδική όσο και ατοµική. 

13. Παροχή δυνατότητας για ενοποίηση και αξιολόγηση των αποκτηθέντων 

γνώσεων και εµπειριών (debriefing) στο τέλος του έργου. 

14. Παροχή ενιαίας αξιολόγησης (στην περίπτωσή µας, το εργαλείο 

αξιολόγησης είναι το ίδιο το έργο, το οποίο µπορεί να αξιολογηθεί µε 

διάφορους τρόπους). 

 

Εφαρµογή των αρχών αυτών 

 

Βάσει των παραπάνω αρχών, οι Connolly & Begg (2007) ανέπτυξαν ένα 

οικοδοµητικό µαθησιακό περιβάλλον στον παγκόσµιο ιστό (Web-based CLE) 

βασισµένο στο µοντέλο της γνωστικής µαθητείας και της µάθησης µέσω έργων 

(project-based learning) για τη διδασκαλία µερικών από τα µαθήµατα βάσεων 

δεδοµένων στα προπτυχιακά / µεταπτυχιακά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου 

Paisley της Αγγλίας. Σε αυτήν την ενότητα θα επικεντρωθούµε στη χρήση του 

online CLE για τη διδασκαλία του µαθήµατος Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων 

Βάσεων ∆εδοµένων (ΘΑΣΒ∆), που είναι ένα βασικό µάθηµα στο µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα πληροφορικής. Οι µαθητές που παίρνουν αυτό το µάθηµα είναι 

έµπειροι εκπαιδευόµενοι, αλλά δεν είναι έµπειροι στην πληροφορική. Το online 

CLE χρησιµοποιείται από την περίοδο 2002-2003, σε οµάδες των 15-25 

φοιτητών, όλοι µε παρόµοια επαγγελµατικά υπόβαθρα. Υποστηρικτικές µέθοδοι 

(scaffolding) παρέχονται από τον εκπαιδευτή, κατά τη δηµιουργία απεικονίσεων 

για έννοιες των βάσεων δεδοµένων (πχ. δηµιουργία µοντέλου οντοτήτων – 

σχέσεων, κανονικοποίηση), και από online ενότητες µε υλικό σχετικό µε το 

αντικείµενο. Όταν οι µαθητές συναντούν δυσκολίες µπορούν να ανατρέξουν στο 

σχετικό υλικό ή να χρησιµοποιήσουν υψηλότερου επιπέδου απεικονίσεις. Στα 

πρώτα στάδια, χρησιµοποιούνται ασύγχρονα online εγχειρίδια για να εξηγήσουν 

παραδείγµατα που καλύπτουν δραστηριότητες τις οποίες θα αναλάβουν οι οµάδες 

να κάνουν ως µέρος της ανάλυσης και σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων. Είναι 
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σηµαντικό οι µαθητές να καταλαβαίνουν πλήρως αυτά τα παραδείγµατα και να 

µπορούν να εφαρµόσουν τις αρχές σε διαφορετικά πλαίσια. 

 

Οι µαθητές χωρίζονται από µόνοι τους σε οµάδες των 3-4 ατόµων και κάθε οµάδα 

επιλέγει ένα έργο που ενδιαφέρει όλα τα µέλη της οµάδας. Αυτά τα έργα 

προέρχονται συνήθως από µικρές επιχειρήσεις της δυτικής Σκωτίας, γεγονός που 

έχει το επιπλέον πλεονέκτηµα ότι ωφελεί αυτές τις επιχειρήσεις και κατά 

συνέπεια την τοπική αγορά. Ο εκπαιδευτής παρέχει συµβουλές για να 

διασφαλιστεί ότι καµία οµάδα δεν θα αναλάβει ένα έργο που είναι πολύ µεγάλο ή 

πολύπλοκο ή αντίθετα πολύ τετριµµένο. Οι µαθητές παροτρύνονται να κρατούν 

λεπτοµερή καταγραφή της δουλειάς τους και των αποφάσεων που λαµβάνονται 

µε υποστηρικτικά επιχειρήµατα. Παροτρύνονται, επίσης, να κάνουν ανάκλαση 

πάνω σε αυτές τις αποφάσεις και τις διαδικασίες που οδήγησαν στις αποφάσεις, 

τόσο οµαδικά όσο και ατοµικά. Για την υποστήριξη της έννοιας της γνωστικής 

προτίµησης, κάθε οµάδα / άτοµο µπορεί να χρησιµοποιήσει όποια εργαλεία 

προτιµά. Για το online υλικό και για την παροχή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

και οµάδων συζητήσεων (discussions boards), τόσο δηµόσιων (διαθέσιµων στους 

µαθητές και τον εκπαιδευτή) όσο και ιδιωτικών (περιοχή συζητήσεων 

προσβάσιµη µόνο από τους µαθητές) χρησιµοποιείται το εικονικό µαθησιακό 

περιβάλλον FirstClass. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ οι οµάδες 

αρχικά χρησιµοποιούν αυτά τα βασικά εργαλεία, αναπτύσσουν και δικά τους 

wikis και blogs, ενώ χρησιµοποιούν το Skype, τα κινητά τηλέφωνα και τα άµεσα 

µηνύµατα για επείγουσα επικοινωνία. Οι οµάδες χρησιµοποιούν φορητούς 

υπολογιστές και PDA για την καταγραφή των συσκέψεων µε τους πελάτες και 

τον εκπαιδευτή. 

 

Υποστήριξη παρέχεται από τον εκπαιδευτή όπου και όποτε χρειάζεται αλλά µόνο 

συµβουλευτικά: δεν δίνεται η λύση, ή µέρος αυτής, στις οµάδες, αλλά 

κατευθύνονται προς τα εκεί που µπορούν να βρουν κατάλληλες πληροφορίες. 

Αυτό ενισχύει τις αρχές του οικοδοµητισµού και δίνει έµφαση στους µαθητές που 

ενεργούν σαν επαγγελµατίες σχεδιαστές βάσεων δεδοµένων. Στο τέλος γίνεται 

debriefing από όλες τις πλευρές (εκπαιδευτές, µαθητές και πελάτες) για να 
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αναλογιστούν και να αξιολογήσουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα θέµατα 

που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των έργων. 

 

Αποτελέσµατα 

 

Μερικά προκαταρκτικά αποτελέσµατα της δουλειάς αυτής δείχνουν ότι η 

οικοδοµητική προσέγγιση µπορεί να βελτιώσει τη µάθηση και να χρησιµοποιηθεί 

επιτυχώς. Τα προκαταρκτικά αυτά ποιοτικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι 

µαθητές και το προσωπικό αντέδρασαν πολύ θετικά στην προσέγγιση αυτή και τη 

βρήκαν περισσότερο παρακινητική και ευχάριστη από την - πιο παραδοσιακή - 

προσέγγιση της µελέτης περίπτωσης (case study). Ωστόσο, τόσο οι µαθητές όσο 

και το προσωπικό βρήκαν τον φόρτο εργασίας υψηλότερο σε σχέση µε εκείνον 

από πιο παραδοσιακές διδακτικές µεθόδους. Το προσωπικό, επίσης, 

συνειδητοποίησε ότι αυτή η προσέγγιση απαιτεί ώριµους εκπαιδευόµενους, µε 

πειθαρχία και ανεπτυγµένες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου. (Connolly & Begg, 

2007) 

 

3. Περίγραµµα δεξιοτήτων των προγραµµάτων που οδηγούν σε 

πιστοποίηση στην Microsoft Access 

 

Τα προγράµµατα σπουδών που προετοιµάζουν έναν υποψήφιο για την κατάκτηση 

πιστοποίησης στη χρήση της Microsoft Access στοχεύουν στην καλλιέργεια των 

απαιτούµενων δεξιοτήτων βάσει της εξεταστέας ύλης των πιστοποιήσεων. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι δεξιότητες που αναπτύσσονται σχετίζονται µε το χειρισµό του 

περιβάλλοντος και των αντικειµένων της Access και όχι µε το σχεδιασµό βάσεων 

δεδοµένων, µια και ο τελευταίος δεν εντάσσεται στην εξεταστέα ύλη των 

υπαρχουσών πιστοποιήσεων - εκτός από του Cambridge ICT, του οποίου η 

εξέταση αποτελείται από µια σειρά πρακτικών ασκήσεων βασισµένων σε τυπικά 

εργασιακά σενάρια  µάλλον, παρά σε παραδοσιακή γραπτή εξέταση.  

 

Η ενότητα Βάσεις ∆εδοµένων απαιτεί από τον υποψήφιο να καταλάβει µερικές 

από τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων και να επιδείξει τις δυνατότητες 
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του στην εργασία µε µια προσχεδιασµένη βάση δεδοµένων στον υπολογιστή. Ο 

υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να δηµιουργεί και να τροποποιεί πίνακες, 

ερωτήµατα, φόρµες και εκθέσεις, και να προετοιµάζει αποτελέσµατα έτοιµα προς 

διανοµή. Ακόµη, ο υποψήφιος θα πρέπει να µπορεί να συσχετίζει πίνακες και να 

ανακτά δεδοµένα από µια βάση δεδοµένων µέσω των διαθέσιµων εργαλείων 

ερωτηµάτων και ταξινόµησης. 

 

Παρακάτω παρατίθεται η εξεταστέα ύλη της πιστοποίησης ECDL για το βασικό 

επίπεδο της Access (ECDL, 2003). 

 

Κατηγορία ∆εξιότητα Αντικείµενο Εργασίας 

Χρήση της 

Εφαρµογής 

Κατανόηση 

Εννοιών 

Βάσεων 

∆εδοµένων 

1. Κατανόηση του όρου Βάση ∆εδοµένων. 

2. Κατανόηση του τρόπου που είναι 

οργανωµένη µια βάση δεδοµένων όσον 

αφορά τους πίνακες, εγγραφές, τα πεδία 

και τους τύπους και τις ιδιότητες των 

πεδίων.  

3. Κατανόηση του τι είναι το πρωτεύον 

κλειδί. 

4. Κατανόηση του τι είναι το ευρετήριο 

πίνακα. 

5. Κατανόηση του σκοπού των σχέσεων 

µεταξύ πινάκων σε µια βάση 

δεδοµένων. 

6. Κατανόηση της σηµασίας της 

εφαρµογής κανόνων για τη διασφάλιση 

των σχέσεων µεταξύ πινάκων. 

 Τα Πρώτα 

Βήµατα 

στις Βάσεις 

∆εδοµένων 

1. Άνοιγµα (και κλείσιµο) µιας εφαρµογής 

βάσεων δεδοµένων. 

2. Άνοιγµα, είσοδος σε µια υπάρχουσα 

βάση δεδοµένων. 

3. ∆ηµιουργία µιας νέας βάσης δεδοµένων. 
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4. Αποθήκευση µιας βάσης δεδοµένων σε 

συγκεκριµένη θέση σε µονάδα δίσκου. 

5. Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών της 

εφαρµογής της Βοήθειας. 

6. Κλείσιµο µιας βάσης δεδοµένων. 

 Προσαρµογή 

Ρυθµίσεων 

1. Εναλλαγές µεταξύ των προβολών 

πίνακα, φόρµας, έκθεσης. 

2. Εµφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιµων 

γραµµών εργαλείων. 

Πίνακες Εκτέλεση 

Βασικών 

Λειτουργιών 

1. ∆ηµιουργία και αποθήκευση ενός 

πίνακα και καθορισµός των πεδίων και 

των τύπων τους. 

2. Προσθήκη, διαγραφή εγγραφών σε έναν 

πίνακα. 

3. Προσθήκη πεδίου σε υπάρχον πίνακα. 

4. Εισαγωγή, τροποποίηση δεδοµένων σε 

µια εγγραφή. 

5. ∆ιαγραφή δεδοµένων σε µια εγγραφή. 

6. Χρήση της λειτουργίας της αναίρεσης. 

7. Μετακίνηση εντός του πίνακα στην 

επόµενη/ προηγούµενη εγγραφή, στην 

πρώτη/τελευταία εγγραφή,  σε 

συγκεκριµένη εγγραφή. 

8. ∆ιαγραφή ενός πίνακα. 

9. Αποθήκευση και κλείσιµο πίνακα. 

 Ορισµός 

Κλειδιών 

1. Ορισµός πρωτεύοντος κλειδιού. 

2. ∆ηµιουργία ευρετηρίου µε βάση ένα 

πεδίο µε ύπαρξη ή όχι διπλότυπων 

εγγραφών. 

 Σχεδίαση 

Πίνακα 

1. Τροποποίηση των ιδιοτήτων µορφής 

των πεδίων, όπως: µέγεθος, µορφή 
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αριθµού, µορφή ηµεροµηνίας. 

2. Κατανόηση των επιπτώσεων της 

µεταβολής του µεγέθους των πεδίων σ’ 

ένα πίνακα. 

3. ∆ηµιουργία απλού κανόνα επικύρωσης 

για αριθµό, κείµενο, ηµεροµηνία/ώρα, 

νοµισµατική µονάδα. 

4. Μεταβολή του πλάτους των στηλών 

ενός πίνακα. 

5. Μετακίνηση µιας στήλης µέσα σε 

πίνακα. 

 Ορισµός 

Σχέσεων 

Πινάκων 

1. ∆ηµιουργία µιας σχέσης τύπου «ένα – 

προς ένα» ή «ένα – προς πολλά» µεταξύ 

πινάκων. 

2. ∆ιαγραφή µιας σχέσης µεταξύ πινάκων. 

3. Εφαρµογή κανόνα(ων) στις σχέσεις 

πινάκων ώστε να µην µπορούν να 

διαγραφούν τα πεδία που 

χρησιµοποιούνται για τη συσχέτιση των 

πινάκων. 

Φόρµες Χρήση 

Φορµών 

1. Άνοιγµα µια φόρµας. 

2. ∆ηµιουργία και αποθήκευση µιας 

φόρµας. 

3. Χρήση µιας φόρµας για την 

καταχώριση, µεταβολή, διαγραφή 

εγγραφών. 

4. Μετακίνηση στην επόµενη/ 

προηγούµενη εγγραφή, στην 

πρώτη/τελευταία εγγραφή, σε 

συγκεκριµένη εγγραφή 

χρησιµοποιώντας τα στοιχεία µιας 



 31 

Κατηγορία ∆εξιότητα Αντικείµενο Εργασίας 

φόρµας. 

5. Προσθήκη, µεταβολή κειµένου στην 

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο µιας φόρµας. 

6. ∆ιαγραφή µιας φόρµας. 

7. Αποθήκευση και κλείσιµο µιας φόρµας. 

Ανάκτηση 

Πληροφοριών 

Εκτέλεση 

Κύριων 

Λειτουργιών 

Ανάκτησης 

∆εδοµένων 

1. Χρήση της εντολής αναζήτησης για 

συγκεκριµένη λέξη, αριθµό, ηµεροµηνία 

σε κάποιο πεδίο. 

2. Εφαρµογή φίλτρου σε πίνακα, φόρµα. 

3. Απαλοιφή φίλτρου από πίνακα, φόρµα. 

 ∆ιαχείριση 

Ερωτηµάτων 

1. ∆ηµιουργία και αποθήκευση 

ερωτήµατος βασισµένο σε έναν ή δύο 

πίνακες χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα 

κριτήρια αναζήτησης/επιλογής. 

2. Προσθήκη κριτηρίων σ’ ένα ερώτηµα 

χρησιµοποιώντας οποιουσδήποτε από 

τους ακόλουθους τελεστές: < 

(Μικρότερο από), <= (Μικρότερο ή ίσο 

από), > (Μεγαλύτερο από), >= 

(Μεγαλύτερο ή ίσο από), = (Ίσο), <> 

(∆ιάφορο), AND (Λογικό ΚΑΙ), OR 

(Λογικό Ή). 

3. Επεξεργασία ερωτήµατος: µε προσθήκη, 

απαλοιφή κριτηρίων. 

4. Επεξεργασία ερωτήµατος µε: 

Προσθήκη, διαγραφή, µετακίνηση, 

απόκρυψη, επανεµφάνιση πεδίων. 

5. Εκτέλεση ενός ερωτήµατος. 

6. ∆ιαγραφή ενός ερωτήµατος. 

7. Αποθήκευση και κλείσιµο ενός 

ερωτήµατος. 
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 Ταξινόµηση 

Εγγραφών 

1. Ταξινόµηση δεδοµένων σ’ έναν πίνακα, 

µια φόρµα, των αποτελεσµάτων 

ερωτήµατος κατά αύξουσα, φθίνουσα 

αριθµητική σειρά, ή αλφαβητική, 

αντίστροφη αλφαβητική σειρά. 

Αναφορές Χρήση 

Εκθέσεων / 

Αναφορών 

1. ∆ηµιουργία και αποθήκευση µιας 

έκθεσης βασισµένη σ’ ένα πίνακα, 

ερώτηµα. 

2. Μεταβολή της διευθέτησης των πεδίων 

δεδοµένων και των επικεφαλίδων στη 

διάταξη µιας έκθεσης. 

3. Οµαδοποίηση δεδοµένων βάσει 

συγκεκριµένης επικεφαλίδας (πεδίου) 

σε µια έκθεση κατά αύξουσα, φθίνουσα 

αριθµητική σειρά ή αλφαβητική , 

αντίστροφη αλφαβητική σειρά. 

4. Παρουσίαση συγκεκριµένων πεδίων σε 

συγκεντρωτική έκθεση 

χρησιµοποιώντας συνοπτικές τιµές 

αθροίσµατος, ελάχιστου, µέγιστου, 

µέσου όρου και καταµέτρησης µε τα 

κατάλληλα σηµεία διακοπής/αλλαγής. 

5. Προσθήκη, τροποποίηση κειµένου στην 

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο µιας  έκθεσης. 

6. ∆ιαγραφή µιας έκθεσης. 

7. Αποθήκευση και κλείσιµο µιας έκθεσης. 

Προετοιµασία 

Εκτυπώσεων 

Προετοιµασία 

για Εκτύπωση 

1. Προεπισκόπηση πίνακα, φόρµας, 

έκθεσης. 

2. Αλλαγή στον προσανατολισµό της 

έκθεσης: οριζόντιο, κατακόρυφο. 

Αλλαγή του µεγέθους του χαρτιού 
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εκτύπωσης. 

 Ρύθµιση 

Επιλογών 

Εκτύπωσης 

 

1. Εκτύπωση µιας σελίδας, επιλεγµένων 

εγγράφων, συνολικού πίνακα. 

2. Εκτύπωση όλων των εγγραφών ή 

συγκεκριµένων σελίδων 

χρησιµοποιώντας µια διάταξη φόρµας. 

3. Εκτύπωση των αποτελεσµάτων ενός 

ερωτήµατος. 

4. Εκτύπωση συγκεκριµένων σελίδων µιας 

έκθεσης, ολόκληρης της έκθεσης. 

 

Πίνακας 1: Εξεταστέα ύλη της πιστοποίησης ECDL για την ενότητα της Access 

 

Η εξεταστέα ύλη της πιστοποίησης Microsoft Office Specialist (MOS) 

περιλαµβάνει επιπλέον τα ακόλουθα αντικείµενα εργασίας για την ενότητα της 

Access: 

• ∆ηµιουργία και τροποποίηση υπολογιζόµενων πεδίων και συναθροιστικών 

συναρτήσεων. 

• Εισαγωγή δεδοµένων στην Access. 

• Εξαγωγή δεδοµένων από την Access. 

• Αναγνώριση λίστας των εξαρτηµένων αντικειµένων. 

• Συµπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδοµένων. 

• ∆ηµιουργία εφεδρικών αντιγράφων βάσεων δεδοµένων. 

 

Η εξεταστέα ύλη της πιστοποίησης IC3 συµβαδίζει µε αυτήν του ECDL και 

επιπλέον περιλαµβάνει τη ∆ηµιουργία Ετικετών Αλληλογραφίας. Τέλος, η 

εξεταστέα ύλη των πιστοποιήσεων Key CERT και i-skills Basic IT (Core ή 

Thematic) συµβαδίζει µε αυτήν του ECDL, ενώ η ύλη της πιστοποίησης 

Cambridge ICT περιλαµβάνει επιπλέον το Σχεδιασµό Βάσεων ∆εδοµένων. 
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4. Παραδείγµατα εκπαιδευτικού υλικού στο ∆ιαδίκτυο για τη 

διδασκαλία της Access 

 

Για τη διδασκαλία της Microsoft Access αναφέρονται ενδεικτικά οι διδακτικές 

προσεγγίσεις της Microsoft, της Element K - ένας από τους µεγαλύτερους φορείς 

δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού παγκοσµίως, καθώς και του Πανεπιστηµίου 

του Oregon. 

 

Η ιστοσελίδα της Microsoft παρέχει δωρεάν ηλεκτρονική εκπαίδευση σε διάφορα 

αντικείµενα εργασίας στην Access 2007. Ο κατάλογος του υλικού που προσφέρει 

παρουσιάζεται µε τη µορφή πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει τον τίτλο του 

µαθήµατος και τους µαθησιακούς στόχους. Στον κατάλογο αυτόν, οι τίτλοι των 

ενοτήτων είναι οµαδοποιηµένοι στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Εξοικείωση µε την Access 

o Επιλογή µεταξύ Access και Excel 

o Γνωριµία µε την Access (πρότυπα, φόρµες, εκθέσεις) 

o Γνωριµία µε το περιβάλλον της Access 

• ∆ηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων 

o Σχεδιασµός των πινάκων 

o ∆ηµιουργία των πινάκων 

o Ορισµός σχέσεων 

o ∆ηµιουργία ερωτηµάτων 

o ∆ηµιουργία φορµών 

o ∆ηµιουργία εκθέσεων 

• Γρήγορη διαχείριση δεδοµένων 

o ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων από τα πρότυπα της εφαρµογής 

o Επεξεργασία της βάσης δεδοµένων που δηµιουργήθηκε από ένα 

πρότυπο 

o ∆ηµιουργία πίνακα µε πληκτρολόγηση δεδοµένων 

o Πρόσθεση, ταξινόµηση, φιλτράρισµα και εύρεση δεδοµένων 

o Μορφοποίηση στηλών και γραµµών 

o Εισαγωγή δεδοµένων από το Excel σε έναν νέο πίνακα 
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• Εµβάθυνση στην Access 

o Προβολές φόρµας 

o Ορισµός σχέσεων (διαδικασία απεικόνισης των σχέσεων πολλά-

προς-πολλά) 

o Χρήση της λειτουργίας «∆όµηση» για τη δηµιουργία συναρτήσεων 

o Συλλογή δεδοµένων µε τη χρήση e-mail 

o Ερωτήµατα παραµέτρων 

• Θέµατα που αφορούν γενικά το Office 2007 

Ένα τµήµα του καταλόγου αυτού φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Ο πλήρης 

κατάλογος είναι διαθέσιµος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://office.microsoft.com/en-us/training/HA102744471033.aspx. 

 

 
 

Ο εκπαιδευόµενος επιλέγει κάποιον σύνδεσµο, προκειµένου να παρακολουθήσει 

την αντίστοιχη εκπαίδευση. Στην πρώτη σελίδα κάθε ενότητας παρουσιάζονται: 
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οι µαθησιακοί στόχοι της ενότητας, η δοµή της, οι προαπαιτούµενες γνώσεις και 

ο εκτιµώµενος χρόνος ολοκλήρωσης της ενότητας. Στις επόµενες σελίδες 

παρουσιάζεται η διδακτέα ύλη µε τη µορφή εικόνων, κειµένου και παράλληλης 

οµιλίας. 

 

Το συγκεκριµένο παράδειγµα που παρουσιάζεται παρακάτω αφορά την 

πρόσθεση, ταξινόµηση, φιλτράρισµα και εύρεση δεδοµένων (Datasheets II: Sum, 

sort, filter, and find your data). Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι 

εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι ικανοί: 

• Να εµφανίζουν τη γραµµή Totals σε ένα φύλλο δεδοµένων. 

• Να υπολογίζουν το άθροισµα, το πλήθος και το µέσο όρο των δεδοµένων 

µιας στήλης. 

• Να ταξινοµούν και να φιλτράρουν τα δεδοµένα σε µία ή περισσότερες 

στήλες. 

• Να χρησιµοποιούν την Εύρεση για τον εντοπισµό δεδοµένων σε έναν 

πίνακα. 
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Το πρόγραµµα ξεκινά αναφέροντας τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν. 

Παράλληλα θέτει τους µαθησιακούς στόχους της διδακτικής ενότητας (όπως 

αναγράφονται παραπάνω) και αναφέρει ποιες είναι οι προαπαιτούµενες γνώσεις 

και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την ολοκλήρωσή της. Ο χρήστης, για να 

προχωρήσει στις επόµενες οθόνες, πατά το σύνδεσµο “Next”. 

 

 
Στο επόµενο βήµα παρουσιάζεται µε µορφή εικόνας, κειµένου και παράλληλης 

οµιλίας ένα σενάριο που απαιτεί την δηµιουργία ενός αθροίσµατος . Το σενάριο 

είναι το εξής: «Ας υποθέσουµε ότι ο διευθυντής σας θέλει να µάθει πόσα χρήµατα 

ξόδεψε η εταιρεία για υπολογιστές τα τελευταία 4 χρόνια». Έπειτα, 

παρουσιάζεται η διαδικασία εκτέλεσης πράξεων, π.χ. αθροίσµατος, στα δεδοµένα 

ενός πίνακα. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται οµοίως, µε τη βοήθεια µιας παραλλαγής του 

προηγούµενου σεναρίου, η διαδικασία ταξινόµησης δεδοµένων. Επίσης, το 

πρόγραµµα ενηµερώνει τον εκπαιδευόµενο ότι θα κάνει εξάσκηση πάνω σε αυτό 

το αντικείµενο αργότερα. 
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Στα επόµενα βήµατα παρουσιάζονται, µε παρόµοιο τρόπο, το φιλτράρισµα και η 

εύρεση εγγραφών. 
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Έπειτα, ο εκπαιδευόµενος προτρέπεται να κάνει εξάσκηση πατώντας το κουµπί 

“Practice in Access”. Με το πάτηµα του κουµπιού, ανοίγει µια βάση δεδοµένων 

της Access και ένα παράθυρο µε οδηγίες, προκειµένου ο εκπαιδευόµενος να 

εκτελέσει στην πράξη όλα όσα είδε στη θεωρία. 

 

 
Στο τέλος της εξάσκησης, ο εκπαιδευόµενος οδηγείται ξανά στην ιστοσελίδα της 

Microsoft όπου συµπληρώνει ένα σύντοµο τεστ αυτοαξιολόγησης χωρίς 

βαθµολόγηση. Μόλις επιλέξει µια απάντηση, εµφανίζεται από κάτω η 

ανατροφοδότηση. 

 

Στο τέλος ο χρήστης αξιολογεί το πρόγραµµα και συµπληρώνει τα σχόλιά του. 

Με ανάλογο τρόπο καλύπτονται και τα υπόλοιπα θέµατα της Access. 

 

Η Element K παρέχει ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει δηµιουργηθεί µε 

τη χρήση του προγράµµατος Director και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

κάνει µέσα στο πρόγραµµα ελεγχόµενη και κατευθυνόµενη εξάσκηση πάνω στο 
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αντικείµενο που διδάσκεται, ακολουθώντας τις οδηγίες που του δίνονται, χωρίς 

περιθώρια για λάθη. Το παράδειγµα που ακολουθεί παρουσιάζει τη δηµιουργία 

ενός πίνακα στην Microsoft Access 2002 µε τη χρήση οδηγού και είναι διαθέσιµο 

δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://elearning.ilc.gr/file.php/1/DEMO_EN/Access/~demolaunch.html . 

 

 
Η ενότητα ξεκινά εξηγώντας τι είναι ο οδηγός Table Wizard και για ποιο σκοπό 

θα τον χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευόµενος. ∆εν αναφέρονται ρητά οι µαθησιακοί 

στόχοι της ενότητας. 
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Στη συνέχεια, ο εκπαιδευόµενος - ακολουθώντας βήµα βήµα τις οδηγίες - 

δηµιουργεί έναν πίνακα µε τη χρήση του οδηγού.  

 

 
Έπειτα, ο εκπαιδευόµενος - ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες - καταχωρεί 

ορισµένες εγγραφές και παρατηρεί τον πίνακα στην προβολή σχεδίασης. 

 

Η ενότητα ολοκληρώνεται µε το πρόγραµµα να  ανακεφαλαιώνει ότι «Στη 

συγκεκριµένη ενότητα, χρησιµοποιήσατε τον οδηγό Table Wizard προκειµένου 
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να δηµιουργήσετε έναν πίνακα για την αποθήκευση πληροφοριών για το 

προσωπικό µιας εταιρείας». 

 

Το Πανεπιστήµιο του Oregon (Oregon State University) παρέχει – µέσω της 

ιστοσελίδας 

http://extension.oregonstate.edu/esoc/ectu/services/lessons/lessons.php – 

εκπαιδευτικά εγχειρίδια για διάφορα προγράµµατα, µεταξύ αυτών και για την 

Access. Το υλικό που παρέχεται έχει δηµιουργηθεί και συντηρείται από το τµήµα 

Extension Service's Computing Technology Unit (ECTU) του Πανεπιστηµίου. Η 

πιο πρόσφατη έκδοση της Access για την οποία παρέχει υλικό είναι η Access 

2003. Προσφέρει και εκπαιδευτικά βίντεο για εφαρµογές του Office 2007, αλλά 

όχι για την Access. 

 

Το υλικό περιλαµβάνει ένα εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής, το οποίο - 

παράλληλα µε τη θεωρία - δίνει οδηγίες στον αναγνώστη για να χτίσει βήµα βήµα 

µια συγκεκριµένη βάση δεδοµένων. Η τελική βάση δεδοµένων, όπως και ένα 

αρχείο Excel που χρειάζεται για την εισαγωγή δεδοµένων στην Access, 

παρέχονται µαζί µε το εγχειρίδιο. Τα περιεχόµενα του εγχειριδίου είναι, σε 

γενικές γραµµές, τα εξής: 

• Αρχιτεκτονική µιας βάσης δεδοµένων της Access 

• ∆ηµιουργία πινάκων 

• Καταχώρηση εγγραφών 

• Σύνδεση µε ένα φύλλο του Excel 

• Φιλτράρισµα δεδοµένων 

• Ορισµός σχέσεων 

• Προσθήκη ευρετηρίων 

• Ερωτήµατα 

• ∆όµηση συναρτήσεων 

• Φόρµες 

• Εκθέσεις 

 

Οι µαθησιακοί στόχοι δεν αναφέρονται ρητά. 
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Η παραπάνω εικόνα είναι ένα απόσπασµα από τη θεωρία του εγχειριδίου, ενώ η 

επόµενη παρέχει οδηγίες στον αναγνώστη για τη δηµιουργία των πινάκων της 

βάσης δεδοµένων. 
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5. Ανακεφαλαίωση 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι οι µεθοδολογίες σχεδιασµού 

βάσεων δεδοµένων µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες. Η πρώτη αφορά τις 

δοµές δεδοµένων και την κανονικοποίηση και η δεύτερη τις µεθόδους οντοτήτων 

– σχέσεων. Ο συνδυασµός των δύο µεθοδολογικών προσεγγίσεων, µε έµφαση 

στις οµοιότητες παρά στις διαφορές τους, φαίνεται να είναι η πιο κατάλληλη 

διδακτική στρατηγική (Gould, 1995). Σύµφωνα, µάλιστα, µε τους Martínez-

González & Duffing (2007), η µελέτη διαγραµµάτων οντοτήτων – σχέσεων και η 

εφαρµογή τους σε µια εργασία µε τη χρήση της MS Access είναι καθοριστικά 

θέµατα και µαθησιακές µέθοδοι για την ενδυνάµωση ορισµένων δεξιοτήτων στις 

βάσεις δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να βελτιωθούν µε τη χρήση 

περισσότερων µελετών περίπτωσης (case studies) και µε την υιοθέτηση µιας 

οικοδοµητικής προσέγγισης στη διδασκαλία των βάσεων δεδοµένων. 
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Όσον αφορά τα διαγράµµατα οντοτήτων-σχέσεων, ο Thomas (2003) προτείνει ότι 

το εννοιολογικό µοντέλο πρέπει: 

• Να ορίζει τις οντότητες. 

• Να ορίζει κατάλληλα χαρακτηριστικά. 

• Να υποδεικνύει τα χαρακτηριστικά που µπορούν να γίνουν πρωτεύοντα 

κλειδιά.  

• Να δείχνει τις σχέσεις ως συνδέσεις µαζί µε τους περιορισµούς τους. 

 

Ενώ, όσον αφορά την κανονικοποίηση, το γεγονός ότι οι κανόνες 

κανονικοποίησης µετά τον τρίτο σπάνια χρησιµοποιούνται εκτός ακαδηµαϊκού 

χώρου είναι αρκετό για να προβληµατιστούµε για το αν πρέπει να τους 

διδάσκουµε. (Gould, 1995) 

 

Βάσει των παραπάνω αρχών, αναπτύχθηκε ένα οικοδοµητικό µαθησιακό 

περιβάλλον για τη διδασκαλία των βάσεων δεδοµένων και της Access, βασισµένο 

στο µοντέλο της µάθησης µέσω ρεαλιστικών καταστάσεων (situated learning) και 

της µάθησης µέσω έργων (project-based learning), το οποίο παρουσιάζεται στο 

επόµενο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 3: Σχεδίαση διδακτικού συστήµατος για τις 

Βάσεις ∆εδοµένων και την MS Access 2007 
 

1. ∆ιδακτέα ύλη 

 

Το διδακτικό σύστηµα και το υλικό που δηµιουργήθηκε για τη διδασκαλία των 

βάσεων δεδοµένων και της Access 2007 απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες 

εργαζόµενους, χωρίς γνώση ή εµπειρία στις βάσεις δεδοµένων, που θέλουν να 

καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες στο σχεδιασµό και τη χρήση σχεσιακών 

βάσεων δεδοµένων µε την εφαρµογή Microsoft Office Access 2007, για να 

δηµιουργήσουν π.χ. µια βάση δεδοµένων για τη διαχείριση παραγγελιών. Επίσης, 

απευθύνεται και καλύπτει τις ανάγκες όσων θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις 

τους στην εφαρµογή Microsoft Office Access 2007. 

 

Η διδακτέα ύλη που περιλαµβάνεται στο προτεινόµενο διδακτικό σύστηµα 

καλύπτει την εξεταστέα ύλη όλων των πιστοποιήσεων που υπάρχουν για την 

Access σε επίπεδο Core (ECDL, Microsoft Office Specialist, IC3, Cambridge 

ICT, Key CERT, i-skills Basic IT) και είναι η ακόλουθη. 

• Σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων. Χωρίζεται στις εξής ενότητες: 

o ∆ηµιουργία διαγραµµάτων οντοτήτων-σχέσεων 

o Κανονικοποίηση 

o Μελέτη περίπτωσης: Video Club 

•  ∆ηµιουργία και διαχείριση βάσης δεδοµένων στο περιβάλλον της 

Microsoft Office Access 2007. Χωρίζεται στις εξής ενότητες: 

1. Εισαγωγή στο περιβάλλον της Microsoft Office Access 2007 

2. Τρόποι δηµιουργίας πινάκων και διαθέσιµοι τύποι δεδοµένων 

3. ∆ηµιουργία των πινάκων της βάσης δεδοµένων του Video Club 

4. Ορισµός λεζάντων 

5. ∆ηµιουργία σχέσεων 

6. Χρήση του οδηγού αναζήτησης 

7. ∆ηµιουργία κανόνα επικύρωσης 
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8. Καταχώρηση και διαχείριση εγγραφών 

9. ∆ηµιουργία και επεξεργασία ερωτηµάτων 

10. Προσθήκη κριτηρίων σε ερωτήµατα 

11. Πραγµατοποίηση υπολογισµών σε ερώτηµα 

12. ∆ηµιουργία ερωτηµάτων παραµέτρων και πεδίου υπολογισµού 

13. ∆ηµιουργία και επεξεργασία φορµών 

14. ∆ηµιουργία και επεξεργασία εκθέσεων 

15. Λήψη βοήθειας 

16. Εκτύπωση αντικειµένων 

17. Εισαγωγή και εξαγωγή δεδοµένων 

18. ∆ηµιουργία ετικετών αλληλογραφίας 

19. Χρήση εργαλείων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

 

2. Εκπαιδευτική φιλοσοφία 

 

Το διδακτικό σύστηµα που δηµιουργήθηκε, βασίζεται στην οικοδοµητική θεωρία 

µάθησης (constructivist learning theory). Η οικοδοµητική θεώρηση της µάθησης 

υποστηρίζει ότι ουσιαστική µάθηση επιτυγχάνεται όταν το άτοµο χρησιµοποιεί τα 

υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα και τις απόψεις των άλλων για να ερµηνεύσει τον 

κόσµο γύρω του. Οι βασικές θέσεις του οικοδοµητισµού είναι (Snowman & 

Biehler, 2006): 

 

• Ουσιαστική µάθηση επιτυγχάνεται όταν το άτοµο οικοδοµεί ενεργά 

προσωπικές γνωστικές δοµές. 

• Μόνο ένα µέρος των γνώσεων του εκπαιδευτή µπορεί να µεταφερθεί 

στους εκπαιδευοµένους µέσω της απευθείας εισήγησης. 

• Οι γνωστικές δοµές διαφορετικών ανθρώπων έχουν πολλά κοινά. 

• Ο σχηµατισµός και η αλλαγή των γνωστικών δοµών προκαλείται κυρίως 

από την αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα. 

 

Ο οικοδοµητισµός ενισχύεται από τρεις συνθήκες: τη γνωστική µαθητεία 

(cognitive apprenticeship) µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένου, τη χρήση 
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ρεαλιστικών καταστάσεων (situated learning) και την έκθεση σε πολλαπλές 

προοπτικές. 

 

Στη γνωστική µαθητεία, ο εκπαιδευτής µοντελοποιεί µια γνωστική διαδικασία, 

την οποία οι εκπαιδευόµενοι πρόκειται να µάθουν, και σταδιακά µεταβιβάζει την 

ευθύνη εκτέλεσης της διαδικασίας στους εκπαιδευοµένους, όσο εκείνοι γίνονται 

πιο ικανοί. Η παροχή τέτοιου είδους υποστήριξης όπως: µοντελοποίησης, 

συµβουλών, βοηθητικών ερωτήσεων και υποδείξεων και η µετέπειτα απόσυρσή 

τους, καθώς ο εκπαιδευόµενος αποκτά περισσότερες δεξιότητες, λέγεται 

scaffolding. (Snowman & Biehler, 2006) 

 

Μάθηση µέσω ρεαλιστικών καταστάσεων (situated learning) σηµαίνει ότι οι 

εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να επιλύουν πρακτικά ρεαλιστικά προβλήµατα. Αυτό 

µπορεί να ενισχυθεί µε τη χρήση της µάθησης µέσω επίλυσης προβληµάτων 

(problem-based learning) και της µάθησης µέσω έργων (project-based learning). 

Τα problem-solving προγράµµατα που βασίζονται στις αρχές του οικοδοµητισµού 

και είναι περισσότερο πιθανό να ενισχύσουν την απόκτηση ουσιαστικής γνώσης 

εφαρµόζουν τις ακόλουθες αρχές (Snowman & Biehler, 2006): 

• Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόµενους να έχουν ενεργό ρόλο, κάνοντας 

παρατηρήσεις, δοκιµές και καταγράφοντας τα αποτελέσµατα των 

χειρισµών τους. 

• Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόµενους να κάνουν ανάκλαση στις εµπειρίες 

τους. 

• Παρέχουν στους εκπαιδευοµένους πολύπλοκες εργασίες από την 

καθηµερινή ζωή. 

• Απαιτούν από τους εκπαιδευοµένους να αιτιολογούν τις αποφάσεις που 

λαµβάνουν, τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν και τις απαντήσεις που 

δίνουν. 

• Απαιτούν από τους εκπαιδευοµένους να εργάζονται σε οµάδες µέσα στις 

οποίες αλληλεπιδρούν. 
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Η µάθηση µέσω έργων (project-based learning) παρέχει µια δοµή δίνοντας στους 

εκπαιδευοµένους ένα πρόβληµα ή ένα έργο, µαζί µε τους στόχους του έργου και 

χρονικές προθεσµίες. Οι βασικές συνιστώσες της µάθησης µέσω έργων είναι: 

• Καθοδηγητικές ερωτήσεις 

• Εξερεύνηση του πραγµατικού κόσµου 

• Χειροπιαστά αποτελέσµατα (όπως έγγραφα, posters και παρουσιάσεις) 

• Συνεργασία και αλληλεπίδραση µέσα σε οµάδες (π.χ. ανταλλαγή 

απόψεων, διαπραγµάτευση ιδεών) 

• Χρήση τεχνολογικών εργαλείων 

 

Οι παραπάνω αρχές, σε συνδυασµό µε τις αρχές που αναφέρθηκαν συνοπτικά 

στην ανακεφαλαίωση του κεφαλαίου 2, λήφθηκαν υπόψη και εφαρµόστηκαν για 

τη δηµιουργία του διδακτικού συστήµατος που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 

αυτό. 

 

3. Πολυµεσικό υλικό 

 

Το διδακτικό σύστηµα σχεδιάστηκε µε τρόπο τέτοιο ώστε µέσω των ερωτήσεων 

και των εργασιών που καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να εκπονήσουν, να 

παρέχονται ευκαιρίες για αλληλεπίδραση εκπαιδευοµένου µε εκπαιδευόµενο 

αλλά και εκπαιδευοµένου µε εκπαιδευτή. Οι ενότητες του µαθήµατος χωρίζονται 

σε τρία κύρια µέρη, για τα οποία οι εκπαιδευόµενοι ενηµερώνονται εκ των 

προτέρων ώστε να γνωρίζουν τη διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης. Τα µέρη 

αυτά είναι τα εξής: 

1. Στο πρώτο µέρος οι εκπαιδευόµενοι µελετούν – µε τη βοήθεια σχετικών 

παρουσιάσεων – τη διαδικασία σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων και ένα 

παράδειγµα εφαρµογής της για το σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων ενός 

Video Club. 

2. Στο δεύτερο µέρος οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν τη σταδιακή 

δηµιουργία της βάσης δεδοµένων για το Video Club µέσα στο περιβάλλον 

της Access 2007. Παράλληλα, εκπονούν – σε οµάδες των 2-3 ατόµων – 



 51 

ορισµένες εργασίες, ώστε να κατανοήσουν και να εµπεδώσουν καλύτερα 

τη σχετική ύλη. 

3. Στο τρίτο µέρος οι εκπαιδευόµενοι σχεδιάζουν και υλοποιούν µια βάση 

δεδοµένων, χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Microsoft Office Access 

2007.  

 

3.1. Μαθησιακοί στόχοι 

 

Οι µαθησιακοί στόχοι σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση κατά Gagne et al. 

(1994) και διατύπωση κατά Rowntree (1994) είναι: 

 

∆ηλωτική γνώση: Οι εκπαιδευόµενοι: 

• Να γνωρίζουν τις συνιστώσες από τις 

οποίες αποτελείται ένα διάγραµµα 

οντοτήτων-σχέσεων. 

• Να αφοµοιώσουν τους κανόνες 

κανονικοποίησης. 

• Να δηµιουργούν πίνακες στο 

περιβάλλον της Access. 

• Να δηµιουργούν σχέσεις µεταξύ των 

πινάκων. 

• Να δηµιουργούν ερωτήµατα στη βάση 

δεδοµένων και να τα επεξεργάζονται. 

• Να δηµιουργούν και να επεξεργάζονται 

φόρµες εισαγωγής δεδοµένων. 

• Να δηµιουργούν και να επεξεργάζονται 

εκθέσεις για την παρουσίαση των 

δεδοµένων της βάσης. 

• Να εκτυπώνουν τα αντικείµενα της 

Access, ορίζοντας τις κατάλληλες 

ρυθµίσεις. 
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Νοητικές δεξιότητες: Οι εκπαιδευόµενοι: 

• Να κατανοήσουν την ανάγκη χρήσης 

βάσεων δεδοµένων. 

• Να διακρίνουν τις περιπτώσεις όπου 

χρειάζεται η ανάπτυξη βάσεων 

δεδοµένων για τη διαχείριση 

πληροφοριών. 

• Να εξοικειωθούν µε τους όρους και την 

οργάνωση των βάσεων δεδοµένων. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες για το 

σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων. 

• Να µπορούν να διαβάσουν και να 

δηµιουργήσουν ένα διάγραµµα 

οντοτήτων-σχέσεων. 

• Να κατανοήσουν τους κανόνες 

κανονικοποίησης. 

• Να κατανοήσουν το σκοπό των σχέσεων 

µεταξύ πινάκων. 

• Να κατανοήσουν τη σηµασία εφαρµογής 

κανόνων για τη διασφάλιση των 

σχέσεων µεταξύ πινάκων. 

• Να δηµιουργούν και να χρησιµοποιούν 

το κατάλληλο αντικείµενο της Access 

ανάλογα µε την εργασία που θέλουν να 

επιτελέσουν στη βάση δεδοµένων. 

Αλλαγή συµπεριφοράς: Οι εκπαιδευόµενοι: 

• Να χρησιµοποιούν τις βάσεις δεδοµένων 

στην καθηµερινή τους εργασία για την 

αποθήκευση και διαχείριση µεγάλου 

όγκου συσχετιζόµενων πληροφοριών. 

• Να εγκαταλείψουν τη λογική της 
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τοποθέτησης όλων των πληροφοριών σε 

έναν πίνακα και να εφαρµόζουν τη 

µεθοδολογία σχεδιασµού βάσεων 

δεδοµένων για τη δηµιουργία µιας βάσης 

δεδοµένων. 

Κινησιολογικές δεξιότητες: - 

 

3.2. ∆ιδακτικές ενέργειες 

 

Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου-∆ραστηριότητες και αντιστοιχία στόχων 

 

Το µαθησιακό σενάριο που θα παρουσιαστεί χωρίζεται σε τρεις κύριες φάσεις: (α) 

παρατήρηση της διαδικασίας ανάπτυξης µιας βάσης δεδοµένων που υλοποιεί ένα 

αυθεντικό παράδειγµα από τον πραγµατικό κόσµο οικείο στους εκπαιδευόµενους 

και το οποίο παρακινεί το ενδιαφέρον τους (β) επίλυση προβληµάτων µε 

υποστηρικτικές οδηγίες και (γ) αυτόνοµη επίλυση προβληµάτων. 

 

3.2.1. Φάση Ι: Παρατήρηση 

 

Κατά τη φάση της παρατήρησης, οι εκπαιδευόµενοι µελετούν – µε τη βοήθεια 

σχετικών παρουσιάσεων – τη διαδικασία σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων και ένα 

παράδειγµα εφαρµογής της για το σχεδιασµό µιας συγκεκριµένης βάσης 

δεδοµένων. Έπειτα, παρακολουθούν τη σταδιακή δηµιουργία και διαχείριση της 

βάσης δεδοµένων µέσα στο περιβάλλον της Microsoft Office Access 2007. Το 

µαθησιακό υλικό αυτού του µέρους παρέχεται σε δύο µορφές: video tutorial και 

κείµενο µε εικόνες (συµβατικό εγχειρίδιο). Η ύλη που παρουσιάζεται και στις δύο 

περιπτώσεις είναι η ίδια. Απλώς παρουσιάζεται µε διαφορετικό τρόπο, 

προκειµένου να υπάρχει ευελιξία για την υποστήριξη διαφορετικών µαθησιακών 

στυλ. Σε κάθε βήµα παρακινείται η συµµετοχή των εκπαιδευόµενων, ενώ 

παράλληλα εισάγονται και εξηγούνται οι σχετικές έννοιες και η ορολογία των 

βάσεων δεδοµένων.  
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Το παράδειγµα που αναπτύσσεται και υλοποιείται αφορά τη δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων για ένα video club. Είναι ένα αυθεντικό παράδειγµα οικείο στους 

εκπαιδευόµενους που ενεργοποιεί το ενδιαφέρον τους. Το σενάριο για τη 

δηµιουργία της βάσης δεδοµένων είναι ότι µια ταινία ανήκει σε µία κατηγορία, 

µπορεί να έχει ένα ή περισσότερα αντίγραφα αλλά µόνο µία καταλληλότητα 

(καταλληλότητα για το ακροατήριο για θέµατα σεξ, βίας, κακοποίησης, ασέβειας, 

αναίδειας κλπ), ένα µέλος µπορεί να νοικιάσει ένα ή περισσότερα αντίγραφα µιας 

ταινίας, ένα αντίγραφο µπορεί να ενοικιαστεί σε κανένα, ένα ή περισσότερα µέλη. 

 

Εναλλακτικά, η φάση της παρατήρησης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

παραδοσιακή συνάντηση στην τάξη, όπου οι εκπαιδευόµενοι παρατηρούν πώς ο 

εκπαιδευτής αναλύει, σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται µια βάση δεδοµένων. 

Στην εναλλακτική περίπτωση που η φάση αυτή πραγµατοποιείται στην τάξη, οι 

εκπαιδευόµενοι, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή, βρίσκουν τις οντότητες και τις 

σχέσεις του σεναρίου και τις σχεδιάζουν ανά δυάδες. Ο εκπαιδευτής καθ’ όλη τη 

διάρκεια της φάσης αυτής, εισάγει και εξηγεί τις νέες έννοιες, όπως οντότητα 

(entity), πίνακας (table), πεδίο (field), τύπος δεδοµένων (data type), εγγραφή 

(record), πρωτεύον κλειδί (primary key), σχέση (relationship),  και τους κανόνες 

κανονικοποίησης βάσεων δεδοµένων προκειµένου να καταλήξουν στο σχήµα της 

βάσης, το οποίο και σχεδιάζει. Στο τέλος, οι εκπαιδευόµενοι παρατηρούν και 

µιµούνται τον εκπαιδευτή στην υλοποίηση της βάσης δεδοµένων στο περιβάλλον 

της Microsoft Access 2007, σύµφωνα µε το σχήµα στο οποίο είχαν καταλήξει στο 

προηγούµενο βήµα. Ο εκπαιδευτής εξηγεί παράλληλα το περιβάλλον της Access 

2007 και τα αντικείµενά της (πίνακες, ερωτήµατα, φόρµες, εκθέσεις), καθώς και 

τη διαδικασία σκέψεων που οδηγούν στη συγκεκριµένη υλοποίηση. Οι 

εκπαιδευόµενοι σχηµατίζουν µέσω της παρατήρησης, αλληλεπιδρώντας µε τον 

εκπαιδευτή και ακούγοντας τη διαδικασία της σκέψης του, ένα νοητικό µοντέλο 

των δραστηριοτήτων ανάπτυξης µιας βάσης δεδοµένων από τη µοντελοποίηση 

έως την υλοποίηση. 

 

Η παρουσίαση αυτή της διαδικασίας ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων για το 

video club περιλαµβάνεται στους on-line µαθησιακούς πόρους που διατίθενται 
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στους εκπαιδευόµενους για την αναφορά τους σε αυτήν, µε τη µορφή σχετικών 

βίντεο που παρουσιάζουν αναλυτικά κάθε βήµα της υλοποίησης και διαχείρισης 

της βάσης δεδοµένων. 

 

∆ιδακτικοί σκοποί και στόχοι: Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται 

οι εκπαιδευόµενοι: 

• Να κατανοήσουν την ανάγκη χρήσης βάσεων δεδοµένων. 

• Να διακρίνουν τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται η ανάπτυξη βάσεων 

δεδοµένων για τη διαχείριση πληροφοριών. 

• Να εξοικειωθούν µε τους όρους και την οργάνωση των βάσεων 

δεδοµένων. 

• Να γνωρίζουν τις συνιστώσες από τις οποίες αποτελείται ένα διάγραµµα 

οντοτήτων-σχέσεων. 

• Να κατανοήσουν τους κανόνες κανονικοποίησης. 

• Να κατανοήσουν το σκοπό των σχέσεων µεταξύ πινάκων. 

• Να κατανοήσουν τη σηµασία εφαρµογής κανόνων για τη διασφάλιση των 

σχέσεων µεταξύ πινάκων. 

 

3.2.2. Φάση ΙΙ: Επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια οδηγιών 

 

Σε αυτή τη φάση, οι εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν σε οµάδες των 2-3 ατόµων µια 

βάση δεδοµένων, ακολουθώντας τα βήµατα που παρουσιάστηκαν στην φάση Ι, 

και την παραδίδουν σε τµήµατα σε καθορισµένες βάσει του σεναρίου 

ηµεροµηνίες, µε λεπτοµερή τεκµηρίωση. Με τον τρόπο αυτό η βάση τους 

αναπτύσσεται σταδιακά, δίνοντάς τους το περιθώριο να αντιληφθούν και να 

αφοµοιώσουν τις έννοιες των βάσεων δεδοµένων, αλλά και να αντιλαµβάνονται 

έγκαιρα τα λάθη τους. Σηµαντικό είναι ότι σε αυτή τη φάση,  ζητείται από τους 

εκπαιδευόµενους να παραδώσουν τις εργασίες τους µε επαρκή τεκµηρίωση που 

θα εξηγεί τη λύση που έδωσαν και τον τρόπο µε τον οποίο οδηγήθηκαν σε αυτή. 

Τους ζητείται να εξηγήσουν και να αντιληφθούν και οι ίδιοι τη γνώση που 

αποκτούν. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να αντιληφθεί 

πιθανές παρανοήσεις και να παρέχει βοήθεια για την αντιµετώπισή τους. Η φάση 
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αυτή πραγµατοποιείται παράλληλα µε την φάση Ι. Η βάση δεδοµένων που 

αναπτύσσουν στο παράδειγµα αυτό είναι µια βάση δεδοµένων προσωπικού. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, προσφέρεται στους εκπαιδευόµενους 

συνεχής υποστήριξη µε ποικίλα µέσα. Η υποστήριξη αφορά κυρίως την παροχή 

ψηφιακών µαθησιακών πόρων, αλλά και βοήθειας - όπου χρειάζεται - από την 

πλευρά του εκπαιδευτή. Οι ψηφιακοί µαθησιακοί πόροι είναι οργανωµένοι σε 

διδακτικές ενότητες, σύµφωνα µε τη διδακτέα ύλη του σεναρίου (π.χ. σχεδιασµός 

βάσεων δεδοµένων, δηµιουργία πινάκων, δηµιουργία σχέσεων, δηµιουργία 

ερωτηµάτων κ.τ.λ.). Οι διαθέσιµοι πόροι είναι: 

• Παρουσιάσεις που εξηγούν τη διαδικασία σχεδιασµού µιας βάσης 

δεδοµένων. 

• Ένα comic σχετικά µε τη διαδικασία κανονικοποίησης µιας βάσης 

δεδοµένων. 

• Τµήµατα θεωρίας συνοδευόµενα από αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα 

από την καθηµερινή ζωή, οικεία στους εκπαιδευόµενους. 

• Μια µελέτη περίπτωσης (case study) για τη δηµιουργία µιας βάσης 

δεδοµένων για ένα video club, που περιλαµβάνει τις προδιαγραφές 

απαιτήσεων, την ανάλυση του σχεδιασµού και την υλοποίησή της. 

• Video tutorials και συµβατικά εγχειρίδια (κείµενο µε εικόνες) που 

παρουσιάζουν το περιβάλλον της Microsoft Office Access 2007 και την 

υλοποίηση της παραπάνω βάσης δεδοµένων. 

• Το αρχείο της Access 2007 µε την τελική µορφή της βάσης δεδοµένων 

του video club. 

 

Ως επιπλέον υποστήριξη προσφέρονται παραδοσιακές συναντήσεις στην τάξη για 

την πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση µε τον εκπαιδευτή θεµάτων και µαθησιακών 

δυσκολιών που προκύπτουν. 

 

Σε αυτή τη φάση, ο εκπαιδευτής παρέχει βοήθεια και υποστήριξη όπου και όποτε 

χρειάζεται, τόσο µέσω των πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεων όσο και µέσω 
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ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επιλύοντας απορίες και προάγοντας συζητήσεις 

µέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η διαδικασία εύρεσης της λύσης. 

 

∆ιδακτικοί σκοποί και στόχοι: Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται 

οι εκπαιδευόµενοι να γίνουν ικανοί: 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες για το σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων. 

• Να αφοµοιώσουν τους κανόνες κανονικοποίησης. 

• Να µπορούν να διαβάσουν και να δηµιουργήσουν ένα διάγραµµα 

οντοτήτων-σχέσεων. 

• Να δηµιουργούν πίνακες στο περιβάλλον της Access. 

• Να δηµιουργούν σχέσεις µεταξύ των πινάκων. 

• Να δηµιουργούν ερωτήµατα στη βάση δεδοµένων και να τα 

επεξεργάζονται. 

• Να δηµιουργούν και να επεξεργάζονται φόρµες εισαγωγής δεδοµένων. 

• Να δηµιουργούν και να επεξεργάζονται εκθέσεις για την παρουσίαση των 

δεδοµένων της βάσης. 

• Να εκτυπώνουν τα αντικείµενα της Access, ορίζοντας τις κατάλληλες 

ρυθµίσεις. 

 

3.2.3. Φάση III: Αυτόνοµη επίλυση προβληµάτων  

 

Η σταδιακή απόσυρση της καθοδήγησης καθώς οι εκπαιδευόµενοι καθίστανται 

πιο αποτελεσµατικοί, οδηγεί στην ανεξάρτητη δράση τους. Σε αυτή τη φάση, οι 

εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν ατοµικά µια βάση δεδοµένων και την αποστέλλουν 

στον εκπαιδευτή, µαζί µε τεκµηρίωση, σε συγκεκριµένη – βάσει του σεναρίου – 

ηµεροµηνία. Πλέον δίνεται έµφαση στην ποιότητα της προτεινόµενης λύσης. Στο 

σενάριο που παρουσιάζεται, οι εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν µια βάση 

δεδοµένων για τη διαχείριση παραγγελιών. Το έργο αυτό είναι αυθεντικό και 

επαρκώς σύνθετο, ώστε να βοηθά στην ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων. 
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Στη φάση αυτή δεν υπάρχει καθοδήγηση από την πλευρά του υλικού 

(εκφώνησης) ούτε του εκπαιδευτή, οπότε παρέχεται η δυνατότητα στους 

εκπαιδευοµένους να αναπτύξουν τις δικές τους διαδικασίες για την εύρεση της 

λύσης. Τόσο στο τρίτο όσο και στο δεύτερο µέρος οι εκπαιδευόµενοι καλούνται 

να εξηγούν και να τεκµηριώνουν τις λύσεις που δίνουν στις ασκήσεις που 

εκπονούν. Στο τέλος του τρίτου µέρους, κάνουν ανάκλαση πάνω σε όλη την 

πορεία του µαθήµατος και αξιολογούν τις γνώσεις και τις εµπειρίες που 

απέκτησαν. 

 

∆ιδακτικοί σκοποί και στόχοι: Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται 

οι εκπαιδευόµενοι να γίνουν ικανοί: 

• Να διακρίνουν τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται η ανάπτυξη βάσεων 

δεδοµένων για τη διαχείριση πληροφοριών. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες για το σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων. 

• Να αφοµοιώσουν τους κανόνες κανονικοποίησης. 

• Να εγκαταλείψουν τη λογική της τοποθέτησης όλων των πληροφοριών σε 

έναν πίνακα και να εφαρµόζουν τη µεθοδολογία σχεδιασµού βάσεων 

δεδοµένων για τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων. 

• Να χρησιµοποιούν τις βάσεις δεδοµένων στην καθηµερινή τους εργασία 

για την αποθήκευση και διαχείριση µεγάλου όγκου συσχετιζόµενων 

πληροφοριών. 

• Να δηµιουργούν βάσεις δεδοµένων στο περιβάλλον της Microsoft Access. 

• Να δηµιουργούν και να χρησιµοποιούν το κατάλληλο αντικείµενο της 

Access ανάλογα µε την εργασία που θέλουν να επιτελέσουν στη βάση 

δεδοµένων. 

 

4. Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν 

 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του οπτικοακουστικού 

υλικού ήταν τα ακόλουθα:  

• Για τη διδασκαλία του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων: PowerPoint µε 

εγγραφή αφήγησης. Παρουσιάζει την ύλη µε απλό τρόπο και µε πολλά 
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µέσα (εικόνα, ήχο, κείµενο, σχήµατα, animation) και επιπλέον επιτρέπει 

αλληλεπίδραση του εκπαιδευόµενου µε το υλικό όπου χρειάζεται. Στη 

µελέτη περίπτωσης του video club π.χ., ο εκπαιδευόµενος καλείται να 

εντοπίσει και να συµπληρώσει σε µια φόρµα τις οντότητες του σεναρίου 

και τις σχέσεις τους. Επίσης, µε τα κουµπιά ενεργειών που υπάρχουν σε 

ορισµένα σηµεία των παρουσιάσεων, ο εκπαιδευόµενος µπορεί εύκολα να 

µεταβεί σε κάποια διαφάνεια που χρειάζεται, προκειµένου να 

ξαναδιαβάσει κάτι, όπως την εκφώνηση ενός σεναρίου. 

• Για την παρουσίαση του περιβάλλοντος της Microsoft Office Access 2007 

και της διαδικασίας δηµιουργίας και διαχείρισης της βάσης δεδοµένων του 

video club: Video tutorial µε τη χρήση του Camtasia και συµβατικά 

εγχειρίδια (κείµενο µε εικόνες) µε τη χρήση του Word.  

o Techsmith Camtasia: Το Camtasia είναι ιδανικό για τη δηµιουργία 

εκπαιδευτικών βίντεο, γιατί καταγράφει όλες τις ενέργειες που 

προβάλλονται στην οθόνη καθώς και αφήγηση και τους ήχους του 

ποντικιού για περισσότερο ρεαλισµό. Έτσι, ο εκπαιδευόµενος 

µπορεί να βλέπει την οθόνη του εκπαιδευτή και να ακούει την 

διδασκαλία, σαν να γίνεται ζωντανά. Επίσης, το Camtasia παρέχει 

εργαλεία για την επεξεργασία του βίντεο και εκδίδει το 

αποτέλεσµα σε διάφορα format. 

o Microsoft Word: Το Word είναι ένα κατάλληλο πρόγραµµα για τη 

δηµιουργία εγγράφου µε κείµενο και εικόνες και σχήµατα - άρα 

για τη δηµιουργία ενός εγχειριδίου - και επιπλέον µπορεί να 

εκδώσει το αποτέλεσµα σε html µορφή, ώστε να µπορεί να το 

διαβάσει ακόµα και κάποιος που δεν έχει εγκατεστηµένο το 

πρόγραµµα Word. 

• Για τη δηµιουργία της πλατφόρµας του υλικού και την δόµηση του 

µαθήµατος: CourseLab. Το CourseLab δηµιουργεί ένα απλό, εύχρηστο και 

ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε ξεκάθαρο σχεδιασµό, ιδανικό για 

αρχάριους εκπαιδευόµενους. Υποστηρίζει την ενσωµάτωση εξωτερικού 

υλικού, παρέχει εργαλεία για τη συγγραφή ερωτήσεων αξιολόγησης και 
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εκδίδει το τελικό αποτέλεσµα σε µορφή σύµφωνη µε το διεθνές πρότυπο 

SCORM 2004. 

 

5. Πρωτότυπες οθόνες 

 

Οι παρακάτω οθόνες αποτελούν ένα δείγµα του υλικού που δηµιουργήθηκε για τη 

διδασκαλία της Microsoft Office Access 2007. Σχεδόν όλες οι διαφάνειες 

περιέχουν κινήσεις (animation), που προφανώς δεν µπορούν να αποτυπωθούν 

εδώ. 

 

 
Εικόνα 1: Εισαγωγή 
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Εικόνα 2: ∆οµή µαθηµάτων 

 

 
Εικόνα 3: ∆ηµιουργία διαγραµµάτων οντοτήτων σχέσεων 
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Εικόνα 4: ∆ιαφάνεια από την παρουσίαση για τη δηµιουργία ∆ΟΣ 

 

 
Εικόνα 5: Κανονικοποίηση 
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Εικόνα 6: ∆ιαφάνεια από την παρουσίαση για την κανονικοποίηση 

 

 
Εικόνα 7: Μελέτη περίπτωσης - Video Club 
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Εικόνα 8: ∆ιαφάνεια από την παρουσίαση για τη µελέτη περίπτωσης 

 

 
Εικόνα 9: Εισαγωγή στο περιβάλλον της MS Office Access 2007 
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Εικόνα 10: Στιγµιότυπο ενός βίντεο 

 

 
Εικόνα 11: ∆ηµιουργία των πινάκων της βάσης δεδοµένων 
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Εικόνα 12: ∆ηµιουργία ερωτηµάτων 

 

 
Εικόνα 13: Εργαλεία διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 
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Εικόνα 14: Τελική άσκηση 
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Κεφάλαιο 4: Επίλογος 
 

1. Αξιολόγηση 

 

Ένα από τα θετικά σηµεία του εκπαιδευτικού υλικού που δηµιουργήθηκε είναι ότι 

λαµβάνει υπόψη του τόσο τις διδακτικές στρατηγικές που ενδείκνυνται για τη 

διδασκαλία βάσεων δεδοµένων όσο και τις αρχές που πρέπει να διέπουν ένα 

µαθησιακό περιβάλλον και τις εφαρµόζει στην πράξη. Έτσι, προσφέρει, 

παραδείγµατος χάριν, το µαθησιακό υλικό σε δύο διαφορετικές µορφές (βίντεο 

και κείµενο) για την υποστήριξη διαφορετικών µαθησιακών στυλ. Επιπλέον, 

παρουσιάζει την ύλη µε απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι προσιτή σε 

άτοµα που δεν έχουν καµία γνώση ή εµπειρία στις βάσεις δεδοµένων. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια του µαθήµατος, οι νέες έννοιες οικοδοµούνται πάνω στις 

προηγούµενες, µε τη βοήθεια ενός ρεαλιστικού σεναρίου από την καθηµερινή 

ζωή: τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για ένα Video Club. Έτσι, οι γνώσεις δεν 

φαίνονται σκόρπιες και αποσπασµατικές, αλλά αποτελούν κοµµάτι ενός µεγάλου 

παζλ. Το ίδιο ισχύει και για τις ασκήσεις που καλούνται να λύσουν οι 

εκπαιδευόµενοι. Το τελικό έργο, µάλιστα, µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί µε  

κάποιο άλλο, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων, ώστε να 

ενεργοποιήσει τα εσωτερικά τους κίνητρα. Ο δε εκπαιδευόµενος έχει ενεργό 

ρόλο, αφού καλείται συνεχώς να εφαρµόζει τις νέες έννοιες σε παρόµοιες ή 

διαφορετικές περιστάσεις. Έτσι, και ο ίδιος µπορεί να παρακολουθεί την πρόοδό 

του και να αντιληφθεί άµεσα τα σηµεία στα οποία υστερεί, αλλά και ο 

εκπαιδευτής µπορεί να εντοπίσει έγκαιρα τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να 

προσφέρει περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη. 

 

Από την άλλη πλευρά, το υλικό δεν υποστηρίζει κάποιο forum για την 

επικοινωνία των εκπαιδευοµένων µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτή. Η 

επικοινωνία αυτή θα πρέπει να γίνεται µέσω e-mail ή µέσω κάποιου έτοιµου 

forum από το διαδίκτυο. 
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2. Επεκτάσεις 

 

Για την βελτίωση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού, θα ήταν χρήσιµη η 

ενσωµάτωση σε αυτό ενός forum, όπου οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να 

συζητούν και να ανταλλάσουν απόψεις και ο εκπαιδευτής θα µπορεί να προάγει 

σχετικές συζητήσεις. 

 

Όσον αφορά τη διδασκαλία σχεσιακών βάσεων δεδοµένων γενικότερα, η 

επιστηµονική κοινότητα θα πρέπει να καταλήξει σε µια παγκοσµίως αποδεκτή 

µεθοδολογία σχεδιασµού σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Αυτό θα βοηθήσει τη 

διδασκαλία του αντικειµένου, η οποία µέχρι τώρα στηρίζεται περισσότερο στην 

εµπειρία των σχεδιαστών παρά σε προσεκτικά σχεδιασµένα βήµατα. 

 

Ενδιαφέρον θα είχε, επίσης, να ερευνηθεί κατά πόσο άλλες βάσεις δεδοµένων – 

όπως mySQL, dBASE κ.α. – µπορούν να διδαχθούν µε τον ίδιο τρόπο. 

 



 70 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
 

Βασιλακόπουλος, Γ. (1993): Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων. Εκδόσεις 

Σταµούλης, σ.75. 

Ίδρυµα ECDL (2003): Εξεταστέα ύλη του ECDL έκδοση 4.0. 

Armarego, J. (2002): Advanced Software Design: A Case in Problem-Based 

Learning. In: Proceedings of the 15th Conference on Software Engineering 

Education and Training pp. 44–54, February 25–27, 2002, Covington, Kentucky, 

USA.  

Connolly, T. M. & Begg, C. E. (2007): Teaching Database Analysis and Design in 

a Web-Based Constructivist Learning Environment, J. Filipe, J. Cordeiro, and V. 

Pedrosa (Eds.): WEBIST 2005/2006, LNBIP 1, pp. 343–354. 

Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2006): A constructivist-based approach to 

teaching database analysis and design. Journal of Information Systems Education, 

17(1), 43–53. 

Eaglestone, B., & Nunes, J. M. B. (2004): Pragmatics and practicalities of 

teaching and learning in the quicksand of database syllabuses. Journal of 

Innovations in Teaching and Learning for Information and Computer Sciences, 

3(1).  

Gance, S. (2002): Are constructivism and computer-based learning environments 

incompatible? Journal of the Association for History and Computing 1. 

Gould, E. (1995): Database education: Problems for business students, Australian 

Journal of Educational Technology, 11(1), 36-49. 

Lambrix, P. & Stromback, L. (2007): “Teaching databases to hundreds of 

engineering students”, Proceedings of the 2nd Workshop on Computer Science. 



 71 

Martínez-González, M. M. & Duffing, G (2007): Teaching databases in 

compliance with the European dimension of higher education: Best practices for 

better competences. Educ Inf Technol 12:211–228. 

Nicolai, B. J. (2005): Alternative teaching strategies used for a Database 

Modeling Course. Proceedings of the 2005 Information Resources Management 

Association International Conference “Managing Modern Organizations with 

Information Technology”, San Diego, California. 

Schon, D.A. (1983): The Reflective Practitioner: How Professionals Think in 

Action. Basic Books: New York. 

Snowman, J & Biehler, M (2006): Psychology Applied to Teaching. New York: 

Houghton Mifflin Company. 

Thomas, K. (2003): Teaching databases at Southampton University. Teaching, 

Learning and Assessment in Databases, Coventry. © LTSN Centre for 

Information and Computer Sciences. 

Wilson, J. D. (1986): Problems teaching database design with information 

complexity to information systems undergraduates. © ACM (Association for 

Computing Machinery).  

 


	Περιεχόμενα
	Κατάλογος εικόνων
	Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
	1. Ανάγκη εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες χρήσης των βάσεων δεδομένων και της Access
	2. Σκοπός διπλωματικής εργασίας
	3. Δομή διπλωματικής εργασίας

	Κεφάλαιο 2: Διδασκαλία των Βάσεων Δεδομένων και της Microsoft Office Access 2007
	1. Διδακτικές προσεγγίσεις για τις βάσεις δεδομένων
	1.1. Σύγκριση των μεθόδων διδασκαλίας βάσεων δεδομένων σε τρία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
	1.2. Διδασκαλία βάσεων δεδομένων στο Πανεπιστήμιο Linkopings της Σουηδίας

	2. Μαθησιακές δυσκολίες στην κατανόηση των βάσεων δεδομένων και της Microsoft Office Access 2007
	2.1. Προτάσεις από τη βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

	3. Περίγραμμα δεξιοτήτων των προγραμμάτων που οδηγούν σε πιστοποίηση στην Microsoft Access
	4. Παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού στο Διαδίκτυο για τη διδασκαλία της Access
	5. Ανακεφαλαίωση

	Κεφάλαιο 3: Σχεδίαση διδακτικού συστήματος για τις Βάσεις Δεδομένων και την MS Access 2007
	1. Διδακτέα ύλη
	2. Εκπαιδευτική φιλοσοφία
	3. Πολυμεσικό υλικό
	3.1. Μαθησιακοί στόχοι
	3.2. Διδακτικές ενέργειες
	3.2.1. Φάση Ι: Παρατήρηση
	3.2.2. Φάση ΙΙ: Επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια οδηγιών
	3.2.3. Φάση III: Αυτόνομη επίλυση προβλημάτων

	4. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
	5. Πρωτότυπες οθόνες

	Κεφάλαιο 4: Επίλογος
	1. Αξιολόγηση
	2. Επεκτάσεις

	Βιβλιογραφικές Αναφορές

