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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 
Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ην Γηαδίθηπν θαη, γεληθφηεξα, νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 
ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα ππνβνήζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 
θαη σο κέζα ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο κέζσ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο 
«εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ». Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν απνηειεί κηα εηδηθή θαηεγνξία 
ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, έρεη ήδε εηζβάιεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ βαζκίδσλ 
ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ έθαλε πξηλ κεξηθά ρξφληα πξψηα ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε. Απνηειεί  έλα κέζν ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Καηαζθεπάδεηαη πξνθεηκέλνπ κε ηε ρξήζε ηνπ λα εθπιεξσζνχλ ζπγθεθξηκέλνη 
καζεζηαθνί ζηφρνη. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο απφ ηνλ 
εθπαηδεπηή ή σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν απηνδηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Λέξειρ-Κλειδιά: εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, UML, Visual Basic, SQL. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Computers, Internet and Information and Communication Technology in general can be used as 

means of educational support as well as learning supplement through software applications 

called “Educational Software”. Educational Software which is a special category of software 

application has long been applied in different stages of Education after being used successfully 

in technical education. It facilitates learning by using computers. It is created so as to 

accomplish certain learning goals. Educational Software can be used as a supplement for the 

teacher or as a back up for self-teaching. 

Words-Keys: Educational Software,Computers, UML, Visual Basic, SQL. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

 
ηηο κέξεο καο απνηειεί γεγνλφο ε εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. (Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο 

θαη Δπηθνηλσλίαο) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο απηφλνκνπ καζήκαηνο θαη ε πξνζπάζεηα 
αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπο θαη εηδηθά ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ 
(ΔΛ) σο κέζνπ δηδαζθαιίαο θαη σο δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 
κάζεζεο ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Με ηελ αμηνπνίεζε απηή δίλεηαη πξνζηηζέκελε 
αμία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηρεηξείηαη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 
πνπ επλνεί ηε κάζεζε θαη βειηηψλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο. 

Αξθεηά πξηλ λα εκθαληζηνχλ νη ππνινγηζηέο, γλσζηηθά εξγαιεία φπσο ε γξαπηή 
γιψζζα επέθηεηλαλ ζε αμηνζεκείσην βαζκφ ηελ αλζξψπηλε λνεκνζχλε, νξίδνληαο ζαλ 
αλζξψπηλε λνεκνζχλε φρη κφλν ηελ πνηφηεηα ηνπ κπαινχ αιιά ην πξντφλ ηεο ζρέζεο αλάκεζα 
ζηηο πλεπκαηηθέο δνκέο θαη ησλ λνεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα - 
εθπαίδεπζε. 
  αλ γλσζηηθφ εξγαιείν νξίδεηαη θάζε κέζν πνπ βνεζά λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 
λφεζεο ζε επίπεδν ζθέςεο, κάζεζεο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 
  Τπφ ηνλ ηίηιν άξα γλσζηηθφ εξγαιείν ζα κπνξνχζακε ίζσο λα ζέζνπκε ηνλ πίλαθα θαη ηελ 
θηκσιία, ή ην κνιχβη θαη ην ραξηί, ηνλ ππνινγηζηή θαη ηελ νζφλε, θαη ηα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα 
κέζσ ησλ νπνίσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη αλαθαιχςεηο ζηα καζεκαηηθά, θαη έρνπλ νδεγήζεη 
ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν θάζε ζχζηεκα κεηαζρεκάηηζε ηνλ ηξφπν 
δηαρείξηζεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Έλα 
θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ είλαη ην φηη «εμσηεξηθεχνπλ» ηα 
ελδηάκεζα πξντφληα ηεο λνεηηθήο επεμεξγαζίαο ελφο πξνβιήκαηνο (γηα παξάδεηγκα ηα 
ελδηάκεζα βήκαηα γηα ηελ επίιπζε κηαο πνιχπινθεο αιγεβξηθήο εμίζσζεο), ηα νπνία ζηε 
ζπλέρεηα κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν αλάιπζεο, αλάδξαζεο θαη ζπδήηεζεο – 
δηαπξαγκάηεπζεο. 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη κεραλέο κε παγθφζκηα απνδνρή πνπ πξνζθέξνληαη γηα 
ηελ απνζήθεπζε θαη ηνλ δπλακηθφ ρεηξηζκφ ζπκβφισλ. Ιθαλνί γηα ζχγρξνλεο 
πξνγξακκαηηδφκελεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνλ άλζξσπν-ρξήζηε, νη ππνινγηζηέο είλαη δπλαηφλ 
λα απνηειέζνπλ ηα πην εμεηδηθεπκέλα γλσζηηθά εξγαιεία. Μηα πξνζέγγηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
ππνινγηζηή είλαη απηή ηνπ εληζρπηή ηεο κάζεζεο πνπ πξνζθέξεη ζην καζεηή πεξηζζφηεξε 
εμάζθεζε θαη ηαρχηεηα ζηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα. 
Μηα άιιε πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηελ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο ή ηελ πξνεηνηκαζία 
ζεκεηψζεσλ θαη δηαγσληζκάησλ. Κακία φκσο απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο δελ ζεσξεί ηνπο 
ππνινγηζηέο ζαλ γλσζηηθά εξγαιεία. Έηζη κηα ηξίηε πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ ην ζεκείν 
εθθίλεζεο είλαη νη βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα δηάθνξα είδε 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηε καζεκαηηθή ζθέςε. Γηα παξάδεηγκα ηα 
πεξηβάιινληα ηχπνπ Logo πξνζθέξνπλ πνηθίιεο καζεκαηηθέο θαη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
βάζεη ησλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη κέζα απφ έλα δνκεκέλν θείκελν ελψ ηα ινγηζκηθά 
κνληεινπνίεζεο, νη πξνζνκνηψζεηο αιιά θαη ηα ινγηζηηθά θχιια είλαη εμαηξεηηθά πεξηβάιινληα 
γηα καζεκαηηθή εμεξεχλεζε εμππεξεηψληαο ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία 
κνληέισλ θαη ηελ δηαζαθήληζε ησλ ελλνηψλ.  
Ο φξνο "εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ" αθνξά εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ επίηεπμε παηδαγσγηθψλ 
θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Αξθεηέο εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο (θεηκελνγξάθνο, ινγηζηηθά 
θχιια, δσγξαθηθή, θ.α.) κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ (θαη εμππεξεηνχλ) εθπαηδεπηηθνχο 
ζθνπνχο. Χζηφζν, ππάξρεη θαη κηα κεγάιε πνηθηιία ηίηισλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη 
ειεθηξνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά  
γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. 
Tν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: λα είλαη 
αιιειεπηδξαζηηθφ, νδεγνχκελν απφ ην ρξήζηε, εκπινπηηζκέλν θαη λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηα 
εμεξεχλεζεο. Με ηνλ φξν αιιειεπηδξαζηηθφ (interactive) ελλννχκε φηη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 
δελ πξέπεη λα είλαη απιά κία δηαδνρή εηθφλσλ ζηελ νζφλε, αιιά πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηελ 
έλλνηα ηεο επίδξαζεο ηνπ ρξήζηε πξνο ην ζχζηεκα θαη αληηζηξφθσο. Με άιιεο ιέμεηο ην 
αιιειεπηδξαζηηθφ ινγηζκηθφ δελ πεξηκέλεη απιά θαη κφλν ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ή ηελ 
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εηζαγσγή κηαο εληνιήο ή απάληεζεο κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, αιιά αληηδξά ζηηο επηινγέο ηνπ 
ρξήζηε πξνζθέξνληαο πιεζψξα επηινγψλ θαη απαηηψληαο ηελ αληίδξαζή ηνπ. Έηζη αλνίγεηαη 
νπζηαζηηθά έλαο δηάινγνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ε/π. Σν αιιειεπηδξαζηηθφ 
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απνηειεί θαη δηαδξαζηηθφ ή δηαινγηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Λέγνληαο 
νδεγνχκελν απφ ην ρξήζηε (user-driven) ελλννχκε φηη ην ινγηζκηθφ, απφ πιεπξάο 
πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ρξήζηε. Λέγνληαο 
εκπινπηηζκέλν (enriching), ελλννχκε φηη ην ινγηζκηθφ αθελφο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
πξνζθνξάο αξθεηήο γλψζεο, αθεηέξνπ λα πεξηέρεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δπλαηφ λα 
παξνπζηάζνπλ κηα πιεξνθνξία κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ήρν, εηθφλα, γξαθηθά, θίλεζε) ψζηε ν 
ρξήζηεο λα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε επηκέξνπο ζέκαηα. Σέινο ιέγνληαο φηη ην εθπαηδεπηηθφ 
ινγηζκηθφ πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο (exploratory) ελλννχκε φηη πξέπεη λα 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο δηαθφξσλ ζεκάησλ απφ ην ρξήζηε, ψζηε λα κπνξεί λα 
απνθηεζεί λέα γλψζε. Δπίζεο, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ηνπ 
ζέκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη (π.ρ. αιιαγή αξρηθψλ ζπλζεθψλ ζε έλα πείξακα).  

 
Δηδηθφηεξα, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη: 
 ζηε θηιηθφηεξε, ειθπζηηθφηεξε, πινπζηφηεξε θαη πνιχπιεπξε παξνπζίαζε ηεο χιεο,  
 ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 
 ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή κέζα απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεηξακαηηζκφ 

θαη δηεξεχλεζε 
 ζηε ζπκπχθλσζε πνιιψλ καθξνζθειψλ θεηκέλσλ ζε νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα κε 

κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα πιεξνθνξίαο,  
 ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεη ν καζεηήο θαη ηνπ θφπνπ πνπ θαηαβάιιεη γηα 

ηελ αθνκνίσζε ηεο χιεο-πεξηερνκέλνπ 
 ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο αιιά θαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο (νη καζεηέο 

ζην πιαίζην θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη αιιά θαη ν θάζε 
καζεηήο μερσξηζηά κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο κάζεζεο).  

Σφζν ζηνλ Διιεληθφ ρψξν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνλ Δπξσπατθφ, γίλνληαη αιιαγέο κε 
φιν θαη κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο. Η Διιάδα, ελψ δελ είλαη απφ ηηο ρψξεο πνπ πξσηνπνξνχλ 
ζηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ζε πνιχ 
θαιή ζέζε φζνλ αθνξά ηε θηινζνθία ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε νη 
νπνίεο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο αιιά θαη 
γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππάξρεη ην κάζεκα 
«Πιεξνθνξηθή» ην νπνίν δηδάζθεηαη κε ρξήζε ππνινγηζηή ελψ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2009-2010 
δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ κηθξνί θνξεηνί ππνινγηζηέο (Notebook) κε 
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά φισλ ησλ καζεκάησλ. ηα δεκνηηθά ζρνιεία νη κηθξνί καζεηέο δελ 
δηδάζθνληαη πιεξνθνξηθή παξά κφλν φζνη παξακέλνπλ ζην νινήκεξν ζρνιείν θαη ππάξρεη 
δάζθαινο Πιεξνθνξηθήο.   

Με ην Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ πνπ δεκηνχξγεζα ζηα πιαίζηα ηεο Μεηαπηπρηαθήο κνπ 
δηαηξηβήο, επηρεηξψ λα βνεζήζσ ην καζεηή ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε θαηάιιειεο 
δξαζηεξηφηεηεο, λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν θη φρη σο 
παηρλίδη, λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα γλψζε. Απηφ ην 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απνηειεί θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 
πιεξνθνξηθήο νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα ην αμηνπνηήζνπλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν κε ηε 
δπλαηφηεηα ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Με απηφ νη κηθξνί καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ ζα κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο, λα γλσξίζνπλ ηα κέξε ηνπ 
ππνινγηζηή θαη πψο απηά ιεηηνπξγνχλ.   

Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε - θεθάιαηα. ην πξψην 
θεθάιαην γίλεηαη κία αλαζθφπεζε πεδίνπ γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ην 
Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ε Αλάιπζε θαη ν ρεδηαζκφο ηνπ 
Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ πνπ θαηαζθεχαζα κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο UML. 
ην ηξίην θεθάιαην δίλεηαη αλαιπηηθά ε Τινπνίεζε θαη ε Γνκή ηνπ Λνγηζκηθνχ κε ηε ρξήζε 
PRINT SCREEN. Σέινο ζην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη Αμηνιφγεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ κε 
επεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζε καζεηέο. Αθνινπζνχλ ηα πκπεξάζκαηα θαη δχν 
Παξαξηήκαηα κε  ην Δγρεηξίδην Υξήζηε θαη ηνλ Κψδηθα. 
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ην πξψην θεθάιαην επηζεκαίλεηαη θαη αλαιχεηαη ε αμία ηνπ ππνινγηζηή ζαλ εξγαιείν 
δηαλνεηηθήο εξγαζίαο. Με ηελ εκθάληζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ 
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε αλαπηχρζεθαλ ηξία 
δηαθνξεηηθά πξφηππα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: ην πξφηππν ηεο 
ηερληθήο πξνζέγγηζεο, ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πξαγκαηνινγηθήο 
πξνζέγγηζεο. Η εμέιημε ησλ Πιεξνθνξηθψλ Πεξηβαιιφλησλ Μάζεζεο πεξηιακβάλεη ηηο 
Γηδαθηηθέο Μεραλέο θαη Γηδαζθαιία κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή, ηελ Απηφλνκε κάζεζε, ηε 
γιψζζα Logo, ηελ  Σερλεηή Ννεκνζχλε θαη ηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα, ηα Αλνηθηά 
Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο θαη ηε Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε, ηνπο Μηθξφθνζκνπο, 
ηελ Πξνζνκνίσζε, ηα πζηήκαηα Μνληεινπνίεζεο, ηα Τπεξθείκελα, ηα Yπεξκέζα, ηα 
Πνιπκέζα, ηηο δπλεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, ηα παηγλίδηα, ηα Γίθηπα, θαη ηέινο ηα Αλνηθηά θαη 
Κιεηζηά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο. Ο ππνινγηζηήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο απφ έλα ζχζηεκα 
ζπκβφισλ ζε θάπνην άιιν θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. Ο 
ππνινγηζηήο έρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ζπλφισλ ελλνηψλ κε 
ηξφπνπο πνπ νδεγνχλ ζε λνεηηθά κνληέια. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα αλαπαξαζηήζεη κε 
γξαθηθφ ηξφπν φρη κφλν αληηθείκελα, αιιά αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη ηδέεο πνπ δελ κπνξνχλ νη 
αξράξηνη καζεηέο λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηα λνεηηθά ηνπο κνληέια. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα 
αλαπαξαζηήζεη κε γξαθηθφ ηξφπν φρη κφλν αληηθείκελα, αιιά θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη ηδέεο 
πνπ δελ κπνξνχλ νη αξράξηνη καζεηέο λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηα λνεηηθά κνληέια απφ κφλνη ηνπο. 
Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ζρεδίαζε θιαζκαηνκνξθηθψλ δνκψλ απφ καζεηέο θαη νη 
πξνζνκνηψζεηο αλάπηπμεο θπηψλ ζηε γιψζζα LOGO. 
   Μηα λέα δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ είλαη ε ηερλνινγία ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 
πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ. Σα πνιπκέζα, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ φξν, εθκεηαιιεχνληαη ηα 
πιενλεθηήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ κέζσλ θαη ηα ζπλδπάδνπλ ζε έλα νινθιεξσκέλν 
πεξηβάιινλ. Μέρξη πξφζθαηα, ν φξνο πνιπκέζα ζήκαηλε ηε ζπγρξνληζκέλε ρξήζε δηάθνξσλ 
ζπζθεπψλ, φπσο ε παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ, βίληεν, ήρνπ. Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζπλέβαιιε 
ζην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ κέζσλ κε ηξφπν ψζηε ε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη απφ απηά λα 
νινθιεξψλεηαη θαη λα παξνπζηάδεηαη απφ έλα, ηνλ ππνινγηζηή. εκαληηθφ ζηνηρείν ησλ 
πνιπκέζσλ απνηειεί ε ελζσκάησζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη ε εκθάληζε ησλ ππεξκέζσλ. 

Χο ππεξθείκελν νξίδεηαη ην κε γξακκηθφ, κε ζεηξηαθφ θείκελν. Οπζηαζηηθά 
παξνπζηάδεηαη σο αιιεινζπλδεφκελα αλεμάξηεηα θείκελα πνπ κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε 
παξάζπξα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηα νπνία ζπλδένληαη κε πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε 
κηα βάζε δεδνκέλσλ. Σν ππεξθείκελν, πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο αλαδήηεζεο θαη 
πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο βάζεο. Σα ππεξκέζα είλαη επέθηαζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη 
πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία απφ ζχλνια ζπκβφισλ εθηφο απφ ην θείκελν.  
  Έλαο ππνινγηζηήο κε δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ ινηπφλ, απνηειεί ην ηδεαηφ 
κέζν πνπ θάζε θνξά αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη 
ηελ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ 
ζπκβφισλ ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ Bertrand [1994], εθπαηδεπηηθφ 
ινγηζκηθφ ππεξκέζσλ ηαμηλνκείηαη ζηηο ηερλνινγηθέο ζεσξίεο. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη θαη ε 
ζεψξεζε ησλ εθαξκνγψλ  είλαη κφλν ηερλνθξαηηθή. Σν αμίσκα ησλ ηερλνινγηθψλ ζεσξηψλ είλαη 
φηη «πξέπεη λα βειηηψζνπκε ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερλνινγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παηδαγσγηθήο 
επηθνηλσλίαο αλ ζέινπκε λα πεηχρνπκε κηα θαιχηεξε κάζεζε». Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 
απνθηεζεί κηα ηερλνινγηθή αιιά φρη ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα 
νηθνδνκεζνχλ λέα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο. Η εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ ζεσξηψλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη εκθαλίζεη ην πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
εθπαίδεπζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηελ ηερλνινγία θαη λα ηελ 
εθκεηαιιεχεηαη κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν. Γηαθαίλεηαη κηα αιιαγή ζην ξφιν ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ απφ απζεληία θαη θπξίαξρν ηεο ηάμεο, ζε δηαρεηξηζηή, ζχκβνπιν θαη ζπλεξγάηε 
ησλ καζεηψλ, αξρηηέθηνλα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.   

Πξφζθαηεο κειέηεο κεηαηνπίδνπλ ην βάξνο ηνπ ππνινγηζηή σο εξγαιείνπ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ γλσζηηθφ κέζν, ζε εξγαιείν πνπ ζπλεηζθέξεη ζηνλ αηζζεηεξηαθφ 
ηνκέα θαη βνεζά ζηελ αληίιεςε ελλνηψλ θαη θαηαζηάζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο αιιειεπίδξαζεο 
αλζξψπνπ – κεραλήο εξκελεχεηαη ζπλήζσο σο ε επηζηήκε θαη ε ηερληθή ζρεδίαζεο 
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ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ. Σέηνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ινγηθή, ε ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο απφ έλα 
ζχζηεκα ζπκβφισλ ζε θάπνην άιιν. Αθνχ ν ππνινγηζηήο είλαη ην θαη‟ εμνρή κέζν γηα ηελ 
επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ζεσξείηαη σο ην εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλζξψπηλε λφεζε. 
Απηή ή ζεψξεζε αιιάδεη θαη ε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – κεραλήο 
βξίζθεη ηε ζέζε ηεο σο επηζηήκε ηεο εξγνλνκίαο ησλ αηζζεηεξίσλ, έλαο ηνκέαο απαξαίηεηνο γηα 
ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
αλζξψπνπ θαη κεραλήο. Έηζη, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ππνινγηζηή εληνπίδεηαη φρη ζην γλσζηηθφ, 
αιιά ζηνλ ηνκέα ηεο αληίιεςεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην γλσζηηθφ. Ο ππνινγηζηήο δε κπνξεί 
λα θάλεη ην ρξήζηε λα ζθεθζεί θαιχηεξα, αιιά ηνπ επηηξέπεη λα έρεη πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο ή 
λα εληζρχεη, κε ηα πνιιαπιά ζπζηήκαηα ζπκβφισλ πνπ δηαζέηεη, απηέο πνπ ιακβάλεη. ‟ απηφ 
ζπλεηζθέξνπλ ηα ππεξκέζα, ηα πνιπκέζα, ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο θαη φια ηα 
αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 
 ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ κε 
βάζε ηελ  επίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο γλσζηνζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο,  ηεο θνηλσληθήο 
επνηθνδνκηζηηθήο πξννπηηθήο θαη δίλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάιπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 
Λνγηζκηθνχ πνπ θαηαζθεχαζα κε ηε ρξήζε ηεο UML. Γεληθά ν ζρεδηαζκφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ πξέπεη λα ππαθνχεη ζε κηα ζεηξά πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο: Όπσο γηα παξάδεηγκα 
αλ είλαη θαηάιιειν, θηιηθφ, επέιηθην, δνκεκέλν, επαιεζεχζηκν θαη ιηηφ. 

ην ηξίην θεθάιαην εμεγείηαη ε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ε νπνία έγηλε ζην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο Visual Studio 2005 ηεο Microsoft. Χο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 
Visual Basic θαη γηα ηα γξαθηθά ησλ θνξκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία θαη ηα components 
ηνπ NET Framework 3.5. Γηα ηε βάζε SQL ρξεζηκνπνηήζεθε ν Microsoft SQL Server 2005. 
Αθνινπζνχλ screen shots απφ ηελ εθαξκνγή κε ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ δηελεξγεί ν ρξήζηεο 
θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζε απηήλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ κε βάζε 
ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ. Η κειέηε αμηνιφγεζεο επηθεληξψλεηαη ζε δχν πεξηνρέο :ζην εάλ ε πινπνίεζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο (εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο) πνπ ηέζεθαλ θαηά ην 
ζρεδηαζκφ, θαη ζην θαηά πφζνλ απηνί νη ζηφρνη είλαη αμηφπηζηνη ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ. 
Υξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δφζεθε κφλν ζηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ 
ην κάζεκα κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε επεμεξγαζία 
θαη αλάιπζε απφ φπνπ θαη πξνθχςαλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

πλνπηηθά ζπκπεξαίλεηαη φηη ην ινγηζκηθφ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία 
είλαη έλα νινθιεξσκέλν παθέην γηα δηδαζθαιία φξσλ πιεξνθνξηθήο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ θαη επειπηζηψ ζην κέιινλ λα ρξεζηκνπνηεζεί αιιά θαη λα εκπινπηηζηεί. 
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1o ΚΕΥΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΕΔΙΟΤ 

 
 
O εθπαηδεπηηθφο ηνκέαο είλαη ζίγνπξα έλαο απφ ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ έληνλα επεξεαζζεί 
απφ ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Οη Σερλνινγίεο ηεο 
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο - φξνο πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζε επξεία θιίκαθα ηνλ ηειεπηαίν 
θαηξφ - φπσο παξαηεξεί ν H. Dieuzeide (1994) ραξαθηεξίδνπλ φια εθείλα ηα κέζα πνπ είλαη 
θνξείο άυισλ κελπκάησλ (εηθφλεο, ήρνη, ζεηξέο ραξαθηήξσλ). Οη ρξήζεηο ηνπο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρνπλ επηηξέςεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. 

 

1.1. Η εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση και τα 

πρότυπά της 

O H. Dieuzeide (1992) επηζεκαίλεη θαη αλαιχεη ηελ αμία ηνπ ππνινγηζηή ζαλ εξγαιείν 
δηαλνεηηθήο εξγαζίαο. O ππνινγηζηήο πξνηείλεη ηε θξπκκέλε ζε κηα άςπρε κεραλή γλψζε, ζε 
έλα ρξήζηε πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα δεκηνπξγηθή 
δξαζηεξηφηεηα. Χο κέζν, ελζαξθψλεη ηε δηαλνεηηθή ηαρχηεηα, ε νπνία ζηηο κέξεο καο απνηειεί 
θνηλσληθή αμία κείδνλνο ζεκαζίαο. πληζηά δε έλα εξγαιείν πνπ καο δηαζθαιίδεη κηα εμσηεξηθή 
κλήκε, δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή καο, πξνζθέξνληαο έηζη κηα δχλακε απνζήθεπζεο θαη 
ηαμηλφκεζεο. Ο D. Felder (1989) ζπλνςίδεη ζε επηά, ηα πξνηεηλφκελα επηρεηξήκαηα φισλ απηψλ 
πνπ πξνσζνχλ ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 
επηθαινχκελνπο ιφγνπο αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ελψ 
άιινη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ παηδαγσγηθφ πξνβιεκαηηζκφ. 

• Σν πξψην επηρείξεκα αλαθέξεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζρνιείνπ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. 

• Δπίζεο πξνσζείηαη ην επηρείξεκα φηη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 
εθπαίδεπζε ζα επηηξέςεη ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ ζπνπδψλ. 

• O ππνινγηζηήο επηηξέπεη κηα θαιχηεξε θαηάξηηζε ηνπ πλεχκαηνο θαη, ιφγσ ηεο 
νξζνινγηθήο ηνπ πηπρήο, κηα πεηζαξρία ζθέςεο. 

• Σα λέα δηδαθηηθά κέζα έρνπλ ζεκαληηθά δηδαθηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ μεπεξλνχλ θαηά 
πνιχ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέρξη ηψξα ζρνιηθά επνπηηθά κέζα 

• Σν ηειεπηαίν επηρείξεκα, ζηεξίδεηαη ζηελ πηπρή - παηγλίδη, ζηνλ ειθπζηηθφ δειαδή 
ηξφπν πξνζέγγηζεο, ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ε νπνία παίδεη εμέρνληα ξφιν θίλεηξνπ 
γηα ηνπο καζεηέο. 

 

Σα πρότυπα εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

Με ηελ εκθάληζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 
πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε αλαπηχρζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά πξφηππα γηα ηελ εηζαγσγή 
ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: ην πξφηππν ηεο ηερληθήο πξνζέγγηζεο, ηεο νινθιεξσκέλεο 
πξνζέγγηζεο θαη ηεο πξαγκαηνινγηθήο πξνζέγγηζεο. 

1. Πξφηππν ηεο απνκνλσκέλεο ηερληθήο πξνζέγγηζεο ή ε Πιεξνθνξηθή σο αληηθείκελν 
κάζεζεο. 

Σν πξφηππν απηφ έρεη ζαλ βαζηθή επηδίσμε ηηο γλψζεηο πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
ππνινγηζηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο (ε πιεξνθνξηθή δειαδή σο 
απηνηειέο δηδαθηηθφ αληηθείκελν, πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη κε ηνλ φξν 
απνκνλσκέλε ηερληθή πξνζέγγηζε ή αθφκα θαη κε ηνλ φξν “ηερλνθεληξηθή” ή “θάζεηε” 
πξνζέγγηζε). Βάζεη απηνχ ε πιεξνθνξηθή αληηκεησπίδεηαη ζαλ ζχλζεζε ηξηψλ βαζηθψλ 
επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ (ACM, 1997): 

Σεο ζεσξίαο ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ην καζεκαηηθφ ππφβαζξν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππνινγηζηψλ (ζεσξίεο, αιγφξηζκνη, αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ), ησλ πεηξακαηηθψλ επηζηεκψλ 
πνπ απνηεινχληαη απφ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ πιηθνχ – hardware 
– θαη ηεο ηερλνινγίαο – engineering- πνπ αθνξά ηηο εθαξκνγέο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
πξνεγνχκελεο πεξηνρέο νδεγνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ηεο 
Πιεξνθνξηθήο. 

2. Πξφηππν ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ή ε Πιεξνθνξηθή σο εξγαιείν κάζεζεο 
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Σν πξφηππν απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ πιένλ πξφζθαηε πεξίνδν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 
ην φηη ε δηδαζθαιία ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φζν θαη ε ρξήζε ηνπο ελζσκαηψλεηαη 
ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (απνδίδεηαη θαη κε ηνλ φξν 
νξηδφληηα ή νιηζηηθή). χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ηα ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο 
ππνινγηζηέο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζέκαηα δηδάζθνληαη κέζα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 
ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ ζπληζηνχλ ηδηαίηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Η πξνζέγγηζε απηή 
πξνυπνζέηεη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο, ηφζν ζηελ επηινγή ηεο γλψζεο 
θαη ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ  πιηθνηερληθή 
ππνδνκή. 

χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο αληηκεησπίδνληαη ζαλ 
εξγαιείν ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
Η ηθαλφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ θαη δηαζπλδεδεκέλσλ 
πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ελλνηψλ θαη πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη γηα άκεζε δηαρείξηζε 
ππνινγηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δεκηνπξγία πξνζνκνηψζεσλ εμαζθαιίδεη ηελ θαηαζθεπή 
δηεξεπλεηηθψλ, ελεξγεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 

3. Πξφηππν ηεο πξαγκαηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ή ε πιεξνθνξηθή σο ζηνηρείν γεληθήο 
θνπιηνχξαο 

Σν πξφηππν απηφ απνηειεί ζπγθεξαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πξνηχπσλ.  
Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηδαζθαιία ελφο ακηγνχο καζήκαηνο γεληθψλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο 
θαη ηελ ζχγρξνλε πξννδεπηηθή έληαμε ηεο ρξήζεο ηνπ πιεξνθνξηθνχ κέζνπ – ππνινγηζηηθέο θαη 
δηθηπαθέο ηερλνινγίεο - σο εξγαιείν ζηήξημεο ηεο κάζεζεο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (απνδίδεηαη θαη κε ηνλ φξν εθηθηή ή κηθηή πξνζέγγηζε). H έκθαζε 
ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξφηππνπ δίλεηαη ζηηο γλσζηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο 
ρξήζεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ηηο πξψηεο παηδαγσγηθέο έξεπλεο γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία δφζεθε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (Computer Assisted 
Instruction) πνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε θαηεπζπλφκελα καζήκαηα θαη επαλάιεςε κέζσ 
ειεγρφκελσλ εξσηήζεσλ. Δδψ είλαη εκθαλήο ε επηξξνή ησλ απφςεσλ ηεο ζρνιήο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο κε βαζηθφ εθθξαζηή ηνλ Skinner (1968) πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ 
πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία θαη ηηο δηδαθηηθέο κεραλέο. Δπίζεο ηελ ίδηα πεξίνδν δφζεθε 
έκθαζε ζηηο πξνζνκνηψζεηο θαη κνληεινπνηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ή θαηλνκέλσλ 
(δηδαζθαιία κέζσ ηεο πιεξνθνξηθήο). 

Έλα άιιν κεγάιν ξεχκα ζηεξίρζεθε ζηελ απηφλνκε κάζεζε, δηα κέζνπ κηαο ζεσξίαο 
κάζεζεο κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε ηεο εθπαίδεπζεο (απηφλνκε κάζεζε, ζχζηεκα LOGO). 
Σα ηειεπηαία ρξφληα κεηά ηελ θαηαλφεζε ηεο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο ηεο δηδαζθαιία κε ηε 
βνήζεηα ππνινγηζηή θαη ηελ παξαθκή ηνπ θηλήκαηνο ηεο LOGO, δίλεηαη έκθαζε ζηε ρξήζε 
ινγηζκηθνχ πνιπκέζσλ θαη ζηελ επξεία ρξήζε ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο (ινγηζκηθφ γξαθηθψλ, 
επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ινγηζηηθφ θχιιν, βάζε δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθά παηγλίδηα θιπ.) θπξίσο 
ζηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Χο θπξίαξρε ηάζε ζήκεξα εκθαλίδεηαη ν ζπλδπαζκφο 
ηεο πξαγκαηνινγηθήο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ρσξίο σζηφζν λα παξαγλσξίδεηαη 
θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ελαιθαβεηηζκνχ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ήδε πάλησο, γίλεηαη ζαθήο 
δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πιεξνθνξηθή σο αληηθείκελν κάζεζεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή σο 
παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ κέζν. 

 

1.2 Η Εξέλιξη των Προγραμμάτων Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Χο απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο ηάζεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ 
εθπαίδεπζε αλαπηχρζεθαλ πξνγξάκκαηα ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Σν ηη 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θάησ απφ απηφ ηνλ γεληθφ ηίηιν πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ επνρή ή κε ηε 
ζεψξεζε γηα ηε κάζεζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ. 

Θα κπνξνχζακε λα δερζνχκε έλα γεληθφηεξν νξηζκφ γηα ηα Πιεξνθνξηθά Πεξηβάιινληα 
Μάζεζεο σο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ (θαη πιηθνχ) γηα ηελ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Αλ θαη ζηα ηειεπηαία ρξφληα Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ ζεσξείηαη ην 
ηερλνινγηθφ πξντφλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ην νπνίν είλαη 
ζρεδηαζκέλν βάζεη ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο. 
Η εμέιημε ησλ Πιεξνθνξηθψλ Πεξηβαιιφλησλ Μάζεζεο είλαη δπλαηφλ λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: 
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Διδακτικές Μηχανές και Διδασκαλία με τη Βοήθεια Τπολογιστή 

Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαηαζθεπάζηεθε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ θπξίσο ήηαλ 
παηρλίδηα, πξνζνκνηψζεηο θαη δηδαθηηθά πιηθά. Σα δηδαθηηθά πιηθά θπξίσο ζπλίζηαην απφ 
ζεηξηαθέο παξνπζηάζεηο ησλ ελλνηψλ πνπ επηιέγνληαλ γηα δηδαζθαιία. Η αιιειεπίδξαζε ηνπ 
καζεηή κε ην πξφγξακκα ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Οπζηαζηηθά, ν καζεηήο κπνξνχζε κφλνλ λα 
πξνρσξήζεη κηα ζειίδα κπξνο ή πίζσ ή λα γπξίζεη ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο 
θαη λα ιχζεη θάπνηεο αζθήζεηο ζαλ απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία. Απηά ηα δηδαθηηθά 
πιηθά ζπλνδεχνληαλ ζπλήζσο απφ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απάληεζεο ην νπνίν 
εθθξαδφηαλ κε ζρφιηα επηβξάβεπζεο πξνο ην καζεηή ή κε θάπνηα παξφηξπλζε λα ζπλερίζεη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ έθαλε ιάζνο. Λίγν αξγφηεξα (ζηε δεθαεηία ηνπ 1970) έγηλε κηα 
πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ δάζθαινπ απφ ηνλ ππνινγηζηή. Καηαζθεπάζηεθαλ ηφηε 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζπαζνχζαλ λα πξνζνκνηψζνπλ ηνπο παξαδνζηαθνχο 
ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα αλαπαξάζηαζεο δειαδή ηα ζπζηήκαηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα "αδξαλή" κέζα κε θχξην εθπξφζσπφ ηνπο ην πεξηβάιινλ ραξηί- 
κνιχβη (Kaput, 1992). Ο ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο κε απηά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή πξνζπαζνχζε λα κηκεζεί ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηή - δάζθαινπ. εκαληηθφ ξφιν 
εθείλε ηελ επνρή έπαημαλ νη ιεγφκελεο δηδαθηηθέο κεραλέο, δεκηνχξγεκα ηεο ζρνιήο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ζηα πιαίζηα ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο (programmed 
learning). Η δηδαθηηθή κεραλή αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ηαπηφρξνλα, ζηνρεχεη 
ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζηνπο πξνζσπηθνχο ξπζκνχο ηνπ καζεηή, 
ελψ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα ιεθζεί ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε 
ηηο απαληήζεηο πνπ έρεη δψζεη. ηελ θιαζζηθή εθδνρή ηεο ε πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία 
ρξεζηκνπνηνχζε κεραλέο κε γξακκηθή νξγάλσζε, φπνπ ε κάζεζε πξνρσξνχζε γξακκηθά 
ρσξίο δηαθιαδψζεηο (ε πεξίπησζε ησλ κεραλψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ B. Skinner). Μηα 
δεχηεξε κέζνδνο παξνπζίαζεο πξνγξακκάησλ, απηή ηνπ N. Crowder, αθνινπζεί δηαθιαδψζεηο 
ή πνιιαπιέο επηινγέο. O N. Crowder αλαγλσξίδεη ηέζζεξηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή: παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο, απαίηεζε απφ ην καζεηή λα 
ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ πιεξνθνξία φηαλ απαληά ζε αλάινγεο εξσηήζεηο, εθηίκεζε ηεο 
απάληεζεο ηνπ καζεηή θαη ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
απαληήζεσλ. Οη ηξεηο πξψηεο ιεηηνπξγίεο δηαζθαιίδνληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηηο δηδαθηηθέο 
κεραλέο αιιά ε εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο απάληεζεο παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν φρη ζε 
ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο αιιά θπξίσο επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
πιεξνθνξίαο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. 

Οη δχν κέζνδνη αλ θαη εληάζζνληαη ζην ίδην παηδαγσγηθφ ξεχκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 
αληίιεςή ηνπο αλαθνξηθά κε ην “ιάζνο”. χκθσλα κε ηνλ B. Skinner νη παξάγνληεο πνπ 
επλννχλ ηε κάζεζε κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη νη 
αθφινπζνη: ν καζεηήο πνπ εκπιέθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε πξνθαζνξηζκέλν 
ζθνπφ δελ πεξλά ζην επφκελν καζεζηαθφ ζηάδην παξά κφλν φηαλ ην πξνεγνχκελν ζηάδην έρεη 
πιήξσο θαηαλνεζεί, ελψ ε κεραλή ηνπ παξέρεη ηε ζσζηή απάληεζε θαη ε ελίζρπζε ηεο 
απάληεζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άκεζε. Δλψ ε γξακκηθή κέζνδνο ηνπ B. Skinner 
πηζηεχεη φηη ην πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
απνθεχγνληαη ηα ιάζε απφ ηε κεξηά ηνπ καζεηή, ε κέζνδνο πνιιαπιήο επηινγήο ηνπ N. 
Crowder πηζηεχεη φηη φπσο ν καζεηήο θάλεη ιάζνο πξέπεη λα ηνπ παξέρνληαη πεξαηηέξσ 
επεμεγήζεηο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δίλεηαη έκθαζε ζηελ απηφκαηε δηαρείξηζε ηεο αηνκηθήο 
δηαδξνκήο ηνπ καζεηή. Η πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηά ηα πξνγξάκκαηα 
ππνζηήξηδαλ ήηαλ ηχπνπ εθγχκλαζεο θαη εμάζθεζεο (drill and practice) (Becker, 1990). 

ηηο πξψηεο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ηηο λνεηηθέο κεραλέο (machines 
intellectuelles) δελ έιεηςαλ ηα θηιφδνμα ζρέδηα πνπ ππφζρνληαλ ζεκαληηθέο αλαηξνπέο ζην 
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Σν πην ζεκαληηθφ απφ απηά είλαη ην παηδαγσγηθφ θίλεκα πνπ 
επηθεληξψζεθε γχξσ απφ ηελ απηφλνκε κάζεζε, βαζηθή εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ είλαη ε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ LOGO, θαζψο επίζεο θαη νη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ηεο Σερλεηήο 
Ννεκνζχλεο πνπ ζπλνςίδνληαη θάησ απφ ηνλ φξν Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα. 
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Αυτόνομη Μάθηση 

Σαπηφρξνλα κε ηελ εκθάληζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη πέξαλ ηεο πξννπηηθήο ηεο 
πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο ή αθφκα ηεο εθκάζεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, έθαλε ηελ 
εκθάληζή ηνπ έλα νινθιεξσηηθά δηαθνξεηηθφ παηδαγσγηθφ ξεχκα. H πξνζέγγηζε πνπ 
πηνζεηνχζε ην ξεχκα απηφ δελ ζθφπεπε πιένλ ζηελ θπθινθνξία ησλ παξαδνζηαθψλ ζρνιηθψλ 
πεξηερνκέλσλ κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ, αιιά επαγγειιφηαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή 
σο κέζν επεμήγεζεο ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. O H. Wertz (ζην J.-C. Simon, 1980, ζ. 180) 
ζπλνςίδεη ηηο βαζηθέο ηδέεο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο, πνπ έρεη θαζηεξσζεί κε ηνλ φξν απηφλνκε 
κάζεζε:  

α. O ππνινγηζηήο είλαη - ηζηνξηθά - ην πξψην εξγαιείν απηνκαηνπνίεζεο ησλ λνεηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ . 

β. κφλν νη πιήξσο θαηαλνεκέλεο θαη αλαιπκέλεο πηπρέο ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
κπνξνχλ (ζήκεξα) λα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

γ. ε αλάγλσζε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ κνληεινπνηεί έλα –ή πεξηζζφηεξνπο- 
κεραληζκφ ή κηα -ή πεξηζζφηεξεο- γλψζε, επηηξέπεη λα αλαγάγνπκε κεραληζκνχο ή 
κνληεινπνηεκέλεο γλψζεηο . 

δ. ε θαηαζθεπή ελφο πξνγξάκκαηνο σζεί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο . 

ε. έλα πξφγξακκα είλαη ε κνξθνπνίεζε (formalisation) ελφο πξνβιήκαηνο θαη ηεο ιχζεο 
ηνπ. H κνξθνπνίεζε απηή είλαη επηρεηξεζηαθή, δειαδή δνθηκαδφκελε, εθηειέζηκε, 
επηβεβαηψζηκε. Δπηπιένλ, ε κνξθνπνίεζε απηή είλαη δπλακηθή, δειαδή ππνθείκελν ζπλερψλ 
ηξνπνπνηήζεσλ 
παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ . 

ζη. ν πξνγξακκαηηζκφο - κέζα ζε έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ - επηηξέπεη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζθέςεο. Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν -
πξφγξακκα θαη πξνγξακκαηηζκφο ζηα πιαίζηα ηεο απηφλνκεο κάζεζεο- πξνηείλνληαη νη εμήο 
θάζεηο 

1. επηινγή πξνβιήκαηνο (απφ ην καζεηή) 
2. αλάιπζε ηνπ επηιεγκέλνπ πξνβιήκαηνο (θαηαλφεζε, θαηάηκεζε ζε ππνπξνβιήκαηα, 

νξηζκφο ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα κέξε θιπ) 
3. ζρεδηαζκφο κηαο ιχζεο (αλαζχλζεζε ησλ κεξψλ ζε έλα εληαίν φιν, θαζνξηζκφο ηεο 

ζεηξάο, ίζσο αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο) 
4. κνξθνπνίεζε ηεο ιχζεο (ζε κηα θνξκαιηζηηθή γιψζζα) 
5. εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
6. αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ε απηά ηα πιαίζηα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαη νη δχν 

επηθεληξσκέλεο ζην καζεηή. H πξψηε είλαη απηή ηεο επξεηηθήο κάζεζεο (apprentissage 
heuristique) πνπ ζπλαληάηαη κέζα ζηηο εκπεηξίεο ηεο απζφξκεηεο κάζεζεο ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ. O ππνινγηζηήο ζε απηή ηε θαηεχζπλζε, γίλεηαη εξγαιείν πξνζσπηθήο 
έθθξαζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. χκθσλα κε ηελ M. Linard (1990) 
απηή ε πξνζέγγηζε εθθξάδεη ηε “κεραλνβνεζνχκελε” έθθαλζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ 
ππνινγηζηή. 

H δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη απηή ηνπ πηαδεηηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ε νπνία 
αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλζξσπηζηηθή εθδνρή ηνπ ππνινγηζηή, πνπ απνηειεί έλα δηαλνεηηθφ κέζν κε 
ην νπνίν ζθεθηφκαζηε. Η κεραλή ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο γλσζηηθήο απηνεμεξεχλεζεο θαη ηεο 
απζφξκεηεο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ απφ ην καζεηή. Η γιψζζα LOGO απνηειεί ηελ 
ελζάξθσζε απηήο ηεο ζεψξεζεο 

 

Η γλώσσα LOGO 

Όπσο ηνλίδεη ν δεκηνπξγφο ηεο S. Papert (1980), ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην πψο 
επεξεάδνπλ νη ππνινγηζηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζθέπηνληαη θαη καζαίλνπλ 
αθφκα θη φηαλ δε βξίζθνληαη ζε θπζηθή επαθή κε ηε κεραλή. 

Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Logo απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ ζχλνιν βαζηθψλ 
εληνιψλ. Οη εληνιέο απηέο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 
ζηελ θαηαζθεπή καζεκαηηθψλ λνεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. Σν πεξηβάιινλ ηεο Logo είλαη έλα 
αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο ηε κεηάβαζε απφ ηελ εξγαιεηαθή 
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ρξήζε ησλ εληνιψλ ζην μεθαζάξηζκα ησλ φςεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηε 
ζχλζεζε λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζε γεληθεχζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ή ζηελ εμαγσγή πξνηχπσλ 
(Hoyles & Noss, 1987).  

Δπηπιένλ, νη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ην πεξηβάιινλ απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
ζηνπο καζεηέο λα εθθξάδνπλ ηε δηαηζζεηηθή ηνπο κε ηππηθή γλψζε. Απηφο ν ηχπνο 
παηδαγσγηθψλ εθαξκνγψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν δηαδηθαζίεο: α) O ππνινγηζηήο βξίζθεηαη 
ζηε δηάζεζε ηνπ καζεηή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεδίσλ πνπ ν ίδηνο ζπλέιαβε. β) O καζεηήο 
νθείιεη λα κάζεη λα επεμεγεί ηελ ηδέα ηνπ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηε κεηαθξάζεη ζηε ζπλέρεηα 
ζε κηα γιψζζα ε νπνία κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί απφ ηε κεραλή. Όπσο παξαηεξεί ν E. De 
Corte (1993) ε ζεσξία ηεο LOGO βαζίδεηαη ζε δχν θχξηα επηρεηξήκαηα ηνπ εκπλεπζηή ηεο S. 
Papert: Πξψηνλ, ε εκπεηξία ζε έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ LOGO νδεγεί ζηελ απφθηεζε 
γεληθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πάλσ ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ, δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 
κεηαθεξζνχλ ζε άιινπο γλσζηηθνχο ρψξνπο. Γεχηεξνλ, ην πεξηβάιινλ ζπληζηά έλα ηδαληθφ 
ρψξν γηα ηε κάζεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ φπσο νη γσλίεο, ηα πνιχγσλα, νη 
κεηαβιεηέο, ε αλαδξνκηθφηεηα θιπ. Έηζη, ην εθπαηδεπηηθφ ζρέδην πνπ αλαπηχρζεθε γχξσ απφ 
ηε LOGO, παξνπζηάζζεθε σο κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ θιαζζηθή Γηδαζθαιία κε ηε Βνήζεηα 
Τπνινγηζηή ηα φξηα ηεο νπνίαο πνχ γξήγνξα έγηλαλ εκθαλή, ελψ ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν 
απφ ην νπνίν πξνεξρφηαλ γλψξηζε κε ηε ζεηξά ηνπ ζηαδηαθή πεξηζσξηνπνίεζε. H LOGO 
εηζήγαγε ηα αιιειεπηδξαζηηθά γξαθηθά θαη ηε ιχζε πξνβιήκαηνο σο πξσηαξρηθέο ηεο 
δξαζηεξηφηεηεο. Χο πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ, δελ πξνγξακκάηηδε πιένλ ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ καζεηή αιιά ηνπ πξνκήζεπε ηαπηνρξφλσο ηφζν έλα ινγηθφ θαη γεσκεηξηθφ ελλνηνινγηθφ 
“κηθξφθνζκν” (microworld) φζν θαη ηηο ζηνηρεηψδεηο νπηηθέο θφξκεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 
εμεξεπλήζεη κε ηε βνήζεηα ελφο απινχ ππνινγηζηή. H παηδαγσγηθή απηή αληίιεςε ζέιεη λα είλαη 
ην παηδί απηφ πνπ πξνγξακκαηίδεη ηνλ ππνινγηζηή, θαη πξνγξακκαηίδνληάο ηνλ λα δηακνξθψζεη 
κηα ζηελφηεξε επαθή κε κεξηθέο απφ ηηο βαζχηεξεο ηδέεο ηεο επηζηήκεο, ησλ  καζεκαηηθψλ θαη 
ηεο ηέρλεο ηεο δεκηνπξγίαο δηαλνεηηθψλ κνληέισλ (S. Papert, 1980).  

χκθσλα κε ηε C. Solomon (1986) ε παηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο LOGO ζηνρεχεη λα 
αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο φπσο: α) Σελ εθζθαικάησζε (debugging) ηνπ 
πξνγξάκκαηνο σο ζεκειηψδε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο θαη απηνξξχζκηζεο κε βάζε ηελ 
παξαηήξεζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα αλακελφκελα θαη ζηα παξαηεξνχκελα απνηειέζκαηα. 
β) Σε ρξήζε κηαο “κεηαγιψζζαο” πνπ αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη απζφξκεηα ζηα πιαίζηα ηεο 
νκάδαο εξγαζίαο. γ) Σελ απνζχλζεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ κέζσ δχν 
ηχπσλ ινγηθήο αλάιπζεο, ηελ επαγσγηθή - θζίλνπζα (deductive descendante) θαη ηελ 
αλαγσγηθή - αχμνπζα (inductive ascendante). δ) Σελ πξνζθπγή ζε αλζξσπνκνξθηθέο 
αλαθνξέο πνπ βνεζά ηελ αληίιεςε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ σο κηα δηαδηθαζία δηαιφγνπ κε ηε 
κεραλή. ε) Σελ πξαθηηθή ηεο νλνκαζίαο ησλ δηαδηθαζηψλ (procedures). ζη) Σελ πξφζθηεζε ηεο 
ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο δηαδηθαζίαο. δ) Σελ αλαθάιπςε ησλ δηάθνξσλ γλσζηηθψλ ζηπι, ν ηξφπνο 
δειαδή πνπ αληηδξνχλ ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, αλάκεζα ζηα άηνκα κε ηα αληίζηνηρα 
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. ε) Σελ εμαγσγή βαζηθψλ αξρψλ θαη ηδεψλ πνπ έρνπλ ηζρχ 
ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή φζν θαη ζηα καζεκαηηθά (ε έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο ζηαζεξάο, 
ηεο κεηαβιεηήο, ηεο αλαδξνκήο, ηεο επαιήζεπζεο ησλ ππνζέζεσλ θιπ.). 

Η γιψζζα LOGO ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο έξεπλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηέηνηα πεξηβάιινληα, φπσο 
ηεο Hilel (1992) γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηήο, ησλ Hoyles, Noss, and Sutherland (1991, ν. 
π. νη Hoyles & Noss, 1992) γηα ηνπο ιφγνπο θαη ηηο αλαινγίεο, ηνπ Edwards (1992) γηα ηνπο 
βαζηθνχο Δπθιείδηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο (ζηξνθή, ζπκκεηξία θαη κεηαθνξά κε πεξηνξηζκνχο), 
θαη ηνπ Κπλεγνχ (1992) γηα ζέκαηα θαξηεζηαλψλ ζπληεηαγκέλσλ, κεηξήζεηο κεθψλ θαη γσληψλ, 
φπσο θαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ θχθινπ. Οη Hoyles θαη Noss αλεμάξηεηα αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 
άιινπο εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ επίζεο ηε γιψζζα LOGO ζε πνιιέο πεηξακαηηθέο έξεπλεο. 

ε απηά ηα πιαίζηα, ε LOGO έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε βαζηά αλαλέσζε ησλ 
καζεκαηηθψλ θαη ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ γεληθφηεξα. O ππνινγηζηήο κε ηε βνήζεηα απηήο ηεο 
γιψζζαο γίλεηαη κέζν έθθξαζεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ηε βνήζεηα 
εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζπλαξηεζηαθφ (procedural) θαη δνκεκέλν (structural) 
πξνγξακκαηηζκφ θαη πην πξφζθαηα ζηνλ αληηθεηκελνζηξαθή (object - oriented) 
πξνγξακκαηηζκφ. H LOGO ζηε δηάξθεηα κηαο εηθνζαεηίαο, πξνθάιεζε πνιχ ζεκαληηθέο έξεπλεο, 
ζρέδηα θαηλνηνκηψλ θαη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο. Παξφια απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη φιν 
θαη ιηγφηεξν ιφγνο γηα ηε LOGO. H πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ (βιέπε Pea D. Roy, Kurland D. 
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Milau (1984) πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο επηβεβαηψλνπλ φηη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο Logo δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα, αθφκα θη αλ αλέδεημαλ (ζε ηνπηθφ 
επίπεδν) εμαηξεηηθέο επηηπρίεο. 

Αο ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο LOGO, 
δείρλνπλ επηηπρίεο θπξίσο ζε καζεηέο κε πνιχ ζεκαληηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή ζε καζεηέο 
αξθεηά πςειψλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ, ελψ δελ κπνξνχκε λα αλαγάγνπκε νπζηαζηηθά 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο (πνπ είλαη θαη νη πεξηζζφηεξνη). 

 

H Σεχνητή Νοημοσύνη και τα Έμπειρα Διδακτικά υστήματα 

Η πξψηε πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο έγηλε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 
ηεο ζρνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο: ε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο έρεη έληνλεο 
κεραληζηηθέο απνρξψζεηο ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλζξσπίλνπ 
παξάγνληα απφ ηε κεραλή θαη ηαπηφρξνλα ππνβαζκίδεηαη ε αλζξψπηλε θξίζε ζε δεηήκαηα 
επηινγψλ. Η Γηδαζθαιία κε ηε Βνήζεηα ππνινγηζηή σζηφζν ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 
γλψξηζε κηα λέα εμέιημε κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο λνεκνζχλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Η ηερλεηή 
λνεκνζχλε αλαλεψλνληαο ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο Γηδαζθαιίαο κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή, 
εηζάγνληαο δειαδή ζηνλ παξαπάλσ φξν θαη ηελ ιέμε 'Έμππλε ή Ννήκσλ,  παξνπζίαζε κηα 
ζεηξά απφ ελδηαθέξνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αλαπηεξψλνληαο έηζη θαη ηηο ειπίδεο 
απηψλ πνπ πξνζέβιεπαλ ζηελ πιεξνθνξηθή γηα λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα 
αξηεξηνζθιεξσηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. ηα πιαίζηα ησλ εθαξκνγψλ ηεο ηερλεηήο 
λνεκνζχλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ζπληειείηαη κηα μεθάζαξε αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ 
ζε ζρέζε κε ηε Γηδαζθαιία κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή. Όπσο παξαηεξνχλ νη T. O‟Shea θαη J. 
Self (1983), ηα λέα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα απνκαθξχλνληαη απφ ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν 
θαη πξνζεγγίδνπλ ην γλσζηηθφ κνληέιν κάζεζεο, ζεσξψληαο ηνπο ππνινγηζηέο φρη πιένλ σο 
εξγαιεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε άθακπησλ θαη κεραληζηηθψλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζε 
ζηαηηζηηθά κνληέια, αιιά σο κέζα πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ καζεηή σο έλα άηνκν πνπ 
ζθέθηεηαη, θαηαλνεί θαη ζπκκεηέρεη. Ο λένο φξνο πνπ θαζηεξψζεθε γηα ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα 
ζηελ αξρηθή ηνπ απφδνζε ήηαλ Ννήκσλ Γηδαζθαιία Τπνβνεζνχκελε απφ Τπνινγηζηή. 

H Σερλεηή Ννεκνζχλε απνηειεί έλα απφ ηα πην θηιφδνμα ζρέδηα ηεο αλζξψπηλεο 
λφεζεο. Σν ζρέδην απηφ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δεκηνπξγία “λνεκφλσλ κεραλψλ” 
ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηελ Αξραηφηεηα. Χζηφζν, κφιηο ην 1956 ζε κηα δηεζλή δηάζθεςε 
πξνηάζεθε θαη θαζηεξψζεθε ν φξνο “Σερλεηή Ννεκνζχλε” (Artificial Intelligence). Καηά ηε 
δηάξθεηα απηήο ηεο δηάζθεςεο, νη Newell θαη Simon παξνπζίαζαλ ην “Logic Theorist”, ην πξψην 
πξφγξακκα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πνπ έδηλε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Σν ελ ιφγσ 
πξφγξακκα, πνπ απνδείθλπε ζεσξήκαηα ηνπ Πξνηαζηαθνχ Λνγηζκνχ, παξνπζίαζε ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ηηο δπλαηφηεηεο ρεηξηζκνχ ζπκβφισλ απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

Απφ ηφηε κέρξη ηψξα δχν πξνζεγγίζεηο θπξηάξρεζαλ ζηηο έξεπλεο γχξσ απφ ηελ 
Σερλεηή Ννεκνζχλε. H πξψηε, ζπλδπαζηηθνχ ηχπνπ, ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνινγηζηηθή δχλακε 
ηνπ ππνινγηζηή γηα λα δηεξεπλήζεη ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο. H 
δεχηεξε εζηηάδεη ζηελ παξαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο αλαδεηψληαο βνήζεηα απφ 
δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο. O J. Pitrat (1987) ηε ζπλνςίδεη ππνγξακκίδνληαο φηη “ν 
άλζξσπνο δχλαηαη λα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα αλαηξέρνληαο ζηηο γλψζεηο ηνπ, ν ππνινγηζηήο 
ζα ην κπνξέζεη επίζεο (ρσξίο ακθηβνιία θαιχηεξα απφ εκάο) ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο 
θαη ηηο γλψζεηο καο, αλ θαηαθέξνπκε λα ηηο κνξθνπνηήζνπκε γηα λα ηηο αλαπαξαζηήζνπκε κέζα 
ζηνλ ππνινγηζηή”. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, εμάιινπ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν ηάζεηο, 
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο, ζην ρψξν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο. 

Απφ ην έλα κέξνο, ε κηα ηάζε ζηνρεχεη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ πψο έλα ζχζηεκα ζα έρεη 
γλψζεηο θαη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα λα επηθέξεη θαηάιιειεο 
θξίζεηο φζνλ αθνξά ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη γηα λα παίξλεη νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Απηφ 
ππνζέηεη, αλάκεζα ζηα άιια, λα είλαη ηθαλφ λα αλαζεσξεί ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα απνθηά λέεο κε 
απηφλνκν ηξφπν, θαη απηφ ρσξίο λα ην πξνζηαηεχεη ν πξνγξακκαηηζηήο απφ παξελνριήζεηο θαη 
απφ ηελ ππεξθφξησζε ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ιφγσ ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο 
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο” (J. Proust, 1991). χκθσλα κε απηή ηελ έλλνηα, ζεσξείηαη φηη νη 
ππνινγηζηέο, αλ είλαη εμνπιηζκέλνη κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, “δηαζέηνπλ εζσηεξηθέο 
«γλσζηηθέο θαηαζηάζεηο» πνπ δελ δηαθέξνπλ ζεκειηαθά, απφ θνξκαιηζηηθή άπνςε, απφ απηέο 
ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ” (M. Linard, 1990). Η άιιε ηάζε επηδηψθεη λα πξνζνκνηψζεη απιά 
θαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, θαη ζηε 
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ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, νη κέζνδνη ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο βξίζθνληαη θνληά 
ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ελψ νη θιαζζηθέο κέζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ αθνινπζνχλ ηε 
ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο. 

Σα πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα 
νπζηαζηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν ε θαζνδήγεζε πνπ 
έδηλαλ ηα ζπζηήκαηα απηά δελ ήηαλ απφιπηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 
Αληίζεηα, ε θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ γηλφηαλ κε βάζε έλα ζχζηεκα απνθάζεσλ πνπ 
ζηεξηδφηαλ ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαλ απφ ηνπο καζεηέο ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο. 
Δπηπιένλ ηέηνηα ζπζηήκαηα δελ παξείραλ ζηνπο καζεηέο ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή πνπ ζα 
παξείρε έλαο δάζθαινο (άλζξσπνο). Γηα λα κπνξεί έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε ππνινγηζηή 
λα παξέρεη ηέηνηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα 
παίξλεη ινγηθέο απνθάζεηο ηφζν γηα ηελ πεξηνρή γλψζεο ηελ νπνία πξαγκαηεχεηαη φζν θαη γηα 
ηνλ καζεηή. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ Έκπεηξσλ Γηδαθηηθψλ 
πζηεκάησλ (Intelligent Tutoring Systems). Σα έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ απφ ηηο 
πην πξφζθαηεο εθαξκνγέο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα ηνπο J.-F. Nicaud 
θαη M. Vivet (1988, ζει. 21-45), “ε δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο κε ηελ 
Βνήζεηα Τπνινγηζηή θαη ζηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα έγθεηηαη ζην ρεηξηζκφ ησλ γλψζεσλ: 
ελψ έλα πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο κε ηελ Βνήζεηα Τπνινγηζηή ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα 
εξσηήζεσλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο απαληήζεηο, ηα έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ 
κηα αιεζηλή αλαπαξάζηαζε ησλ γλψζεσλ ηνπ ρψξνπ θαη είλαη ηθαλά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
ζπιινγηζκνχο”. Όπσο αλαθέξνπλ νη Μ. Baron θαη M. Grandbastien, νη βαζηθέο πξνβιεκαηηθέο 
ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ αθνξνχλ ηα Αιιειεπηδξαζηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο κε 
Τπνινγηζηή ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κνληεινπνίεζε ησλ ρψξσλ γλψζεο θαη ησλ ζπιινγηζκψλ κε 
ζηφρν ηελ παηδαγσγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο γιψζζαο, ηελ 
επηθνηλσλία αλζξψπνπ - κεραλήο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο αιιειεπηδξαζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ, ηε κνληεινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηε ζχιιεςε 
πξνζαξκνζηηθψλ θαη εμειηζζφκελσλ ζπζηεκάησλ (ζπζηεκάησλ δειαδή πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 
ηε γλσζηηθή εμέιημε ηνπ καζεηή) θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Σα 
αιιειεπηδξαζηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο κε Τπνινγηζηή νδήγεζαλ ζηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά 
πζηήκαηα (EΓ), (κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ “Intelligent Tutoring Systems”) ηα νπνία είλαη 
Έκπεηξα πζηήκαηα (E) κε πξννξηζκφ εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα βαζηθά ζπλζεηηθά ελφο 
έκπεηξνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηέζζεξα: ν εηδηθφο, ν παηδαγσγφο, ε δηαζχλδεζε 
(interface) θαη ην κνληέιν ηνπ καζεηή. Αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά είδε λνεκφλσλ ζπζηεκάησλ 
δηδαζθαιίαο, εθείλν πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε είλαη απηφ ηεο 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, έλα πεδίν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηε δηδαζθαιία. 
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο 
κάζεζεο κέζσ: 

• Μειέηεο παξαδεηγκάησλ επίιπζεο: ν καζεηήο παξαηεξεί ηνλ ηξφπν επίιπζεο ελφο 
πξνβιήκαηνο απφ ην ζχζηεκα, θαη ζέηεη εξσηήκαηα («γηαηί», «πψο») πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαλνήζεη ηελ επίιπζε. Σν λνήκνλ ζχζηεκα πξνζαξκφδεη ηφζν ηελ επίιπζε πνπ παξνπζηάδεη 
φζν θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δίδεη, ζην γλσζηηθφ πξνθίι ηνπ καζεηή. 

• Δπίιπζε πξνβιεκάησλ: ν καζεηήο επηιχεη πξνβιήκαηα θαη ην ζχζηεκα ηνλ  «βνεζά» 
θαηά ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο. Η βνήζεηα θαηά ηελ επίιπζε έγθεηηαη ζηελ παξνρή θαηάιιειεο 
αλαηξνθνδφηεζεο, πξνηείλνληαο δηνξζψζεηο ή λχμεηο θαη ππνδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 
ζηξαηεγηθή ηεο επίιπζεο ή άιια δηαδηθαζηηθά ηνπηθά „ιάζε‟. 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ελ δπλάκεη ηθαλά λα πξνζαξκφδνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 
ελέξγεηεο ζην επίπεδν θαη ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή-ρξήζηε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
πεξηθιείνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηδψλ αλαπαξαζηάζεηο γλψζεσλ: 

• ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (expert model), απαξαίηεην γηα λα κπνξεί 
ην ζχζηεκα λα επηιχεη κφλν ηνπ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, 

• ην κνληέιν ηνπ καζεηή (student model), πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 
δξάζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλεη o καζεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη 
είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη δπλαηή ζηε ζπλέρεηα ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ 
ελεξγεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, 

• ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (tutor model). Σν ζχζηεκα αλαιχεη ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή θαη πξνζαξκφδεη δπλακηθά θαη θαηάιιεια ηηο δηδαθηηθέο ηνπ 
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ελέξγεηεο (επηινγή πξνβιεκάησλ πνπ ηνπ πξνηείλνληαη, ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ιαλζαζκέλσλ 
επηινγψλ, εηδηθά ζρφιηα, λχμεηο ή παξνηξχλζεηο). 

Σα λνήκνλα ζπζηήκαηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηα ρξεζηκνπνηνχκε ηππηθά ζε 
ζπλζήθεο φπνπ, ν καζεηήο έρεη ήδε «ζπλαληήζεη» ηηο γλψζεηο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, θαη 
θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηε κάζεζε εθαξκφδνληάο ηηο έλλνηεο απηέο ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 
πεξηπηψζεσλ. Μπνξνχκε λα ηα θαηαηάμνπκε ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, αλαθνξηθά κε ηελ 
επειημία ηνπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ πνπ εθαξκφδνπλ: 

i) Σα ζπζηήκαηα πνπ θαηεπζχλνπλ πιήξσο ην καζεηή θαη δελ αμηνπνηνχλ καζεζηαθά ηα 
ιάζε, παξέρνληαο άκεζε αλάδξαζε θαη άκεζε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην 
ζχζηεκα αθνινπζεί βήκα πξνο βήκα ηελ επίιπζε ηνπ καζεηή θαη δελ ηνπ επηηξέπεη ελέξγεηεο 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ιχζεηο κε πξνβιεπφκελεο. 

ii) πζηήκαηα δηαθξηηηθήο βνήζεηαο, ηα νπνία αλ θαη απνδίδνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 
πξσηνβνπιίαο ζην ζχζηεκα (θαη φρη ζηνλ ρξήζηε), αθήλνπλ κηα ζρεηηθή ειεπζεξία ζηνλ καζεηή, 
εθφζνλ δελ επεκβαίλνπλ άκεζα ζηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ, αιιά κέζα απφ έλα ζχζηεκα θαλφλσλ 
πνπ απνθαζίδεη ην πιάλν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάιπζε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. 

 

Σύποι 'Εμπείρων Διδακτικών υστημάτων 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Δ.Γ.. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 
εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή ζε δχν δηαζηάζεηο: ζην πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη ζηελ 
θαζνδήγεζε. 

Πνιιά ζπζηήκαηα πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε πξνζνκνηψλνληαο 
πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο ζηα νπνία ν καζεηήο κπνξεί λα κάζεη. Τπάξρνπλ πνιινί 
ιφγνη γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνλ πηζαλφ θίλδπλν ηεο 
εθπαίδεπζεο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε πξαγκαηηθνχ εμνπιηζκνχ, ράλνληαο έηζη ηνπο εηδηθνχο πνπ 
ζα κπνξνχζαλ λα αθηεξψζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αξράξησλ. πλεπψο, 
έλα ξεαιηζηηθφ πξνζνκνησκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο θαη ηνπο 
θηλδχλνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Έλα παξάδεηγκα Δ.Γ. βαζηζκέλν ζε πξνζνκνίσζε είλαη ην ACLS Tutor ζην νπνίν ν 
καζεηήο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ αξρεγνχ νκάδαο πνπ παξέρεη επείγνπζα ππνζηήξημε ζε αζζελείο 
πνπ έρνπλ ππνζηεί θαξδηαθφ επεηζφδην. Σν ζχζηεκα, φρη κφλν παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο ησλ 
καζεηψλ, αιιά "ηξέρεη" κηα ξεαιηζηηθή πξνζνκνίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή θαη δηαηεξεί 
έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζνκνηψλεη πηζηά πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη ν ζθνπφο δελ είλαη λα 
ειέγμεη κφλν ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο άκεζεο αλάγθεο, αιιά λα ηνπο 
επηηξέςεη λα απνθηήζνπλ εκπεηξία εμαζθψληαο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κε έλαλ πην ξεαιηζηηθφ 
ηξφπν απ' φηη απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Οξηζκέλα ζπζηήκαηα αθνινπζνχλ ιηγφηεξν απζηεξέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 
αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη θαηαζηάζεηο πνπ αλαπαξίζηαληαη είλαη φκνηεο κε 
πξαγκαηηθά ζελάξηα ζηα νπνία ε γλψζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί, αιιά δελ είλαη αθξηβείο 
πξνζνκνηψζεηο. Σν ζχζηεκα Smithtown αθνινπζεί απηή ηελ πξνζέγγηζε παξέρνληαο κηα 
πξνζνκνησκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθέο 
κε νηθνλνκηθά. Χζηφζν ην βαζχηεξν κνληέιν ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη κηα αθξηβήο 
πξνζνκνίσζε ηνπ πψο νη λφκνη ησλ νηθνλνκηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. 

ηε εληειψο αληίζεηε πιεπξά ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζνκνίσζε, 
βξίζθνληαη εθείλα ηα ζπζηήκαηα πνπ δηδάζθνπλ κε έλαλ εθηφο πιαηζίνπ ζπκθξαδνκέλσλ – 
decontextualized- ηξφπν ρσξίο λα πξνζπαζνχλ λα πξνζνκνηψζνπλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 
Απηά ηα ζπζηήκαηα ζέηνπλ ζηνπο καζεηέο πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα ιχζνπλ ρσξίο λα 
ηα ζπλδέζνπλ κε κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, θαη είλαη ζρεδηαζκέλα λα δηδάμνπλ αθαηξεηηθή 
γλψζε πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 

Η σημασία της καθοδήγησης 

Τπάξρεη κηα κεγάιε ηζηνξία θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζθνπψλ ηεο θαζνδήγεζεο ζε ζρέζε κε ην 
είδνο ηεο γλψζεο πνπ δηδάζθεηαη. Μηα ζεκαληηθή πξφζθαηε πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ 
θαηεχζπλζε είλαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ Bloom (Bloom's taxonomy), θαη κηα πνιχ πην πξφζθαηε 
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εξγαζία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γλψζεο έρεη εμαρζεί απφ απηή. Δπηπιένλ γηα ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο κάζεζεο κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο γλψζεο, κπνξεί θάπνηνο λα 
εμεηάζεη ην ηη κπνξεί ν καζεηήο λα θάλεη κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο ζην Δ.Γ.. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο ηα ζπζηήκαηα ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ 
δηδαζθαιία ελφο κφλν ηχπνπ γλψζεο. Ο πην γλσζηφο ηχπνο Δ.Γ.. δηδάζθεη δηαδηθαζηηθέο 
δεμηφηεηεο. ' απηά ν ζθνπφο γηα ηνπο καζεηέο είλαη λα κάζνπλ πσο λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο 
ιεηηνπξγίεο. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο 
ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ. Έηζη ηεο πεξηνρήο ηεο γλψζεο κε βάζε 
απηή ηελ νξγάλσζε, κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ απνδνηηθή ζηελ θαζνδήγεζε. πζηήκαηα πνπ 
είλαη ζρεδηαζκέλα κε βάζε απηέο ηηο αξρέο, ζπρλά νλνκάδνληαη "γλσζηηθνί θαζνδεγεηέο" 
(cognitive tutors). Σν πην ζπλεζηζκέλν απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη έλα ζχλνιν απφ 
θαλφλεο πνπ είλαη κέξνο ελφο κνληέινπ εηδηθνχ. Αλ έλαο καζεηήο ζπλαληήζεη δπζθνιίεο, ε 
θαηάιιειε δηφξζσζε κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ην Μνληέιν Δηδηθνχ. 

Έλα παξάδεηγκα "γλσζηηθνχ θαζνδεγεηή" είλαη ην ζχζηεκα SHERLOCK, ην νπνίν 
δηαζέηεη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο ζπζρεηηζκέλεο κε θάζε θαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ 
πξνβιήκαηνο. Έλα άιιν παξάδεηγκα Δ.Γ. πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπ εηδηθνχ είλαη ην LISP tutor, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εηδηθνχ γηα ηελ ιχζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζαλ θαλφλεο παξαγσγήο, θαη πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη πνηνη θαλφλεο 
εθαξκφδνληαη φηαλ ν καζεηήο παξνπζηάζεη δπζθνιίεο. 

Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, αλαπηχρζεθε έλα ζεκαληηθφ 
ξεχκα ζηελ ςπρνινγία, αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε γέλεζε, ε δνκή θαη νη λφκνη ιεηηνπξγίαο 
ηεο γλψζεο: ην ξεχκα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο χκθσλα κε ηνπο νπαδνχο ηνπ γλσζηηθηζκνχ 
(cognitivistes) νη άλζξσπνη θαη νη ππνινγηζηέο εληάζζνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία σο πξνο ηε 
ζθέςε. H έληαμε απηή, σζηφζν, ηνπνζεηείηαη ζε έλα θαζαξψο ινγηθφ επίπεδν: απηφ ηεο 
επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. ήκεξα, θαλέλαο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ ηαπηίδεη 
ηε βηνθπζηθή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ κε απηήλ ηνπ ππνινγηζηή. 

Μηα άιιε ζεσξία ελαιιαθηηθή ζην γλσζηηθηζκφ (cognitivisme), πνπ έγηλε γλσζηή κε ηνλ 
φξν θνλλεμηνληζκφο (connexionnisme), πξνηείλεη κνληέια πνιχ πην ζπγγελή ησλ βηνινγηθψλ 
κνληέισλ φπνπ ηα πάληα πξνέξρνληαη απφ ηηο λεπξσληθέο δνκέο. Σν ζεκειηψδεο φκσο 
πξφβιεκα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ κεραλψλ λα πξνζνκνηψζνπλ ηελ αλζξψπηλε λνεκνζχλε ή 
αθφκα θαη λα ηελ μεπεξάζνπλ, παξακέλεη ελ γέλεη ην αλνηθηφ πεδίν ζχγθξνπζεο. Γηα ηνλ Hubert 
Dreyfus (1979), ζπγγξαθέα ηνπ “What Computer Can‟t Do: The Limits of Artificial Intelligence”, 
αθφκα θαη αλ ε ηερλεηή λνεκνζχλε κπνξεί λα έρεη νξηζκέλεο επηηπρίεο, δελ ζα θαηνξζψζεη πνηέ 
λα θζάζεη ζε επηδφζεηο ζπγθξίζηκεο κε απηέο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Γηα απηφλ, ε ππνθεηκεληθή 
αλζξψπηλε εκπεηξία δελ κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ρεηξηζκνχ. Όζν δε γηα ηελ αλζξψπηλε 
ζπκπεξηθνξά, νχηε απηή κπνξεί λα θαηαζηεί αληηθείκελν επηζηήκεο. Όιεο νη πξάμεηο καο είλαη 
θαζνξηζκέλεο απφ ην ζψκα καο, ηελ πξνζσπηθή καο ηζηνξία, ηελ θνπιηνχξα καο, ην πιαίζην 
κέζα ζην νπνίν βξηζθφκαζηε, θαζψο επίζεο θαη απφ κηα πιεζψξα άιισλ παξακέηξσλ, 
γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε θάζε πξνζνκνίσζε ή κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο καο. 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο έλα Έκπεηξν χζηεκα (E.) ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιχζε 
πξνβιεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη πεξηνξηζκέλνπο αιιά πεξίπινθνπο ρψξνπο ησλ νπνίσλ 
ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη αβέβαηα θαη κε πιήξε. Δπίζεο ε πξνζαξκνγή ηνπ 
ζπιινγηζκνχ ελφο εηδηθνχ ζηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ καζεηψλ δελ είλαη θαζφινπ πξνθαλήο θαη ν 
ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ησλ γλψζεσλ δελ αξθεί ψζηε λα δηαζθαιίζεη κηα παηδαγσγηθή 
επηηπρία. Όζνλ αθνξά ην κνληέιν ηνπ καζεηή θαη ην κνληέιν ηνπ ππνινγηζηή - δαζθάινπ, πνπ 
αληηδξά αιιειεπηδξαζηηθά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ καζεηή, θαίλεηαη λα πξνζθξνχεη ζηηο ηεξάζηηεο 
δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζεσξίεο πάλσ ζηελ αλζξψπηλε λφεζε θαη κάζεζε. 

 

Ανοικτά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Μάθησης και 

Διερευνητική Μάθηση 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, έλα λέν ξεχκα επεξεαζκέλν απφ ηελ ηιηγγηψδε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη 
πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα πιαίζηα 
ηνπ θηλήκαηνο ηεο LOGO κε εκθαλή ζηφρν ηελ αλαλέσζε θαη αλαδηνξγάλσζή ηνπ. Βαζηθή 
επηδίσμε ηνπ ελ ιφγσ ξεχκαηνο είλαη ε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή κέζα απφ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εθαξκνγέο πνπ θαιχπηνπλ “θαηά εληαίν 
ηξφπν φινπο ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο - θπζηθνχο θαη πξνγξακκαηηζηηθνχο - έθθξαζεο, 
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απνηχπσζεο, δηεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. επίζεο, πξνγξακκαηηζηηθήο 
ζχλζεζεο αληηθεηκέλσλ θαη κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ηνπο” (X. Kπλεγφο & αι., 1995). Οη λέεο 
ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κεραλψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο θαη 
επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη νη εμειίμεηο ζηε δηαζχλδεζε αλζξψπνπ – κεραλήο έρνπλ 
επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηζρπξψλ ππνινγηζηηθψλ κέζσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζην καζεηή 
εληειψο λέεο επθαηξίεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πην εθιεπηπζκέλσλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ.   
Σν ξεχκα απηφ απνδίδεηαη κε ηνλ φξν “Aλνηθηά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο” 
(Logo-like Learning Environments), θαη ε πην γλσζηή ίζσο εθαξκνγή είλαη ην BOXER ησλ A. 
diSessa & H. Abelson πνπ αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηνπ εμειηθηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 
εθπξνζσπεί ε γιψζζα Logo. ε έλα αλνηθηφ πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ε 
αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά κέζσ πεηξακαηηζκνχ, αμηνπνηνχληαη 
πιήξσο νη δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην καζεηή, παξέρνληαη 
δπλαηφηεηεο επηινγήο ηνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ελψ δίδνληαη “επξχηαηεο δπλαηφηεηεο 
πινπνίεζεο θαηεγνξεκαηηθψλ δηαζπλδέζεσλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξνγξακκαηηζηηθήο 
απφδνζεο θαλφλσλ κεζφδσλ πάλσ ζηηο δηαζπλδέζεηο απηέο θαη ηα αληηθείκελα πνπ ηηο 
αθνξνχλ” (X. Kπλεγφο & αι., 1995). 

Έλαο άιινο παξάιιεινο κε ηηο παξαπάλσ ζεσξήζεηο δξφκνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 
ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε εθθξάδεηαη απφ ην ξεχκα πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηνλ φξν 
“δηεξεπλεηηθή κάζεζε”. Σν ξεχκα απηφ επαγγέιιεηαη ηελ ελεξγεηηθή – βησκαηηθή κάζεζε πνπ 
απνθηά πξνζσπηθφ λφεκα γηα ην καζεηή ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζε κηθξέο 
νκάδεο. O ππνινγηζηήο ζηα πιαίζηα ηνπ ξεχκαηνο απηνχ ζπληζηά κέζν πξνζσπηθήο έθθξαζεο 
θαη δηεξεχλεζεο ηνπ καζεηή ψζηε λα ελδπλακψζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο 
εθκεηαιιεπφκελνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηελ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία. H 
δηεξεπλεηηθή κάζεζε απνηειεί εθαξκνγή ηνπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ γηα ηε ρξήζε ηεο 
ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο πνπ δηεζλψο έρεη θαζηεξσζεί κε ηνλ φξν “νινθιεξσκέλν πξφηππν” 
(Integrated perception of computer use, βιέπε V. Makrakis, 1988). Σν πξφηππν απηφ, φπσο 
έρνπκε αλαθέξεη, ζπζηήλεη ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηαλεκεκέλε ζηα επηκέξνπο 
γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ππνινγηζηή ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή 
(Γ. Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξίδε, 1992). Όπσο ηνλίδεη ν X. Kπλεγφο (1995) 
“αθνινπζψληαο ην πξφηππν απηφ, νη ππνινγηζηέο γίλνληαη εξγαιείν ηαπηφρξνλα: γηα πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε ηεο δηδαθηηθήο, καζεζηαθήο θαη επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ 
ελδπλάκσζε ησλ εθθξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη γηα ηελ απφθηεζε βαζηθψλ 
ηθαλνηήησλ γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο, ζηνηρείσλ πνπ ζα είλαη απαξαίηεηα αχξην ζε 
θάζε πνιίηε”. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνηχπνπ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί λένπ είδνπο ινγηζκηθφ 
πνπ λα επηηξέπεη ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θπξίσο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε θαη ηε 
δηεξεχλεζε ινγηθνκαζεκαηηθψλ λνεηηθψλ ρψξσλ κε πξνγξακκαηηζηηθέο εθαξκνγέο. Σν 
ινγηζκηθφ απηφ, ζχκθσλα πάληα κε ην X. Kπλεγφ, ζα ππνβνεζά ηε κεηεμέιημε ηνπ ξφινπ ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζε ζπλερψο επηκνξθσλφκελν παηδαγσγφ (απφ απιφ κεηαθνξέα γλψζεο) θαη ηελ 
ελζάξξπλζε ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγηθήο δφκεζεο ηεο γλψζεο θαη νξγάλσζεο 
ηεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ κηα θνηλσληθή (ζπλεξγαηηθή) δηαδηθαζία. H έκθαζε θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ πξνηχπνπ δίλεηαη ζην ζπκβνιηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ 
δεηεκάησλ, ζηε ζπκβνιηθή, ινγηθή θαη αζπλερή έθθξαζε ησλ ηδεψλ κέζσ πξνγξακκαηηζηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ (ε κηα απφ ηηο δχν πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, ε ζπκβνιηθή ζθέςε). Απηφο ν 
ηξφπνο πξνζέγγηζεο έρεη εληειψο εγθαηαιεηθζεί ζηα λέα πξνγξακκαηηζηηθά ηερλνινγηθά 
πεξηβάιινληα θαη ζηηο γξαθηθέο δηαζπλδέζεηο αλζξψπνπ - κεραλήο (graphical user interface) 
πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηηο λέεο κεζφδνπο ηνπ εηθνλνζηξαθή (visual), αληηθεηκελνζηξαθή 
(object-oriented) θαη θαζνδεγνχκελνπ απφ ηα γεγνλφηα (eventdriven) πξνγξακκαηηζκνχ, ησλ 
πνιπκέζσλ (multimedia) θαη ησλ ππεξκέζσλ (hypermedia) θαζψο θαη ηεο ιεγφκελεο δπλεηηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality) πξνο φθεινο ηνπ εηθνληθνχ, αλαινγηθνχ, δηαηζζεηηθνχ θαη 
ζπλερνχο ηξφπνπ πξνζέγγηζεο (ε άιιε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, ε εηθνληθή ζθέςε). 
Yπνηηκάηαη έηζη ε ζπκβνιηθή έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο κε ζεκαληηθέο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο θπξίσο φζνλ αθνξά ηε κάζεζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηηο 
γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ άπηνληαη ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο. 

ε απηά ηα πιαίζηα ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κέρξη ζήκεξα 
θαηαζθεπάζηεθαλ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ εηζήγαγαλ λέεο δηαζηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 
Σέηνηα πξνγξάκκαηα εθηφο απφ ηα πεξηβάιινληα πνπ ζηεξίδνληαλ ζε γιψζζεο 
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πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε Logo, ήηαλ νη πξνζνκνηψζεηο θαη νη κηθξφθνζκνη κε ηε ρξήζε 
γισζζψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ιδηαίηεξα νη δπλαηφηεηεο ησλ κηθξνθφζκσλ αλνίγνπλ ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο λα 
εμεξεπλήζνπλ πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα θαη λα θάλνπλ έιεγρν ππνζέζεσλ κε παξαγσγηθφ ή 
επαγσγηθφ ηξφπν. Αιιά θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη ηελ αλαγλψξηζε 
πξνηχπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο νη καζεηέο είλαη δπλαηφλ λα 
αλαπηχμνπλ κνληέια αλάιπζεο ή πξφβιεςεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαλνεηηθέο εηθφλεο θαη 
δξάζεηο φπσο θαη ινγηθή ζθέςε (Janvier, 1987c). 

 

Μικρόκοσμοι 

Η έλλνηα ηνπ κηθξφθνζκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Papert (1980) ν νπνίνο 
ππνζηήξημε φηη έλαο “κηθξφθνζκνο” ζπληζηά έλα εθθνιαπηήξην γλψζεο πξνζθέξνληαο ηε 
δπλαηφηεηα ζην καζεηή - ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ λα πξνζνκνηψλεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν - λα 
εμεξεπλά εθ ησλ έζσ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν. ” πλίζηαηαη δε, απφ έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ 
θαη ζρέζεσλ θαζψο θαη έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ επηδξνχλ πάλσ ζηα αληηθείκελα, 
ηξνπνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο λέα αληηθείκελα ε απηφ ην πιαίζην έλαο 
“κηθξφθνζκνο” είλαη έλα αλνηθηφ πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα 
εμεξεπλήζεη έλα ρψξν ζπλδπάδνληαο ηηο εληνιέο θάπνηαο γιψζζαο. Σν δεηνχκελν εδψ είλαη ε 
αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ λα κεηαθέξνληαη ζε πνηθίιεο 
θαηαζηάζεηο. 

Έλαο κηθξφθνζκνο βαζηθά απνηειεί έλα ελλνηνινγηθφ ρψξν (Vergnaud, 1983, Hilel, 
1992) ν νπνίνο απνηειείηαη απφ : 

• Έλα ζχλνιν απφ α) βαζηθά αληηθείκελα, β)ζηνηρεηψδεηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα 
επηδξάζνπλ ζε απηά ηα αληηθείκελα θαη γ)θαλφλεο πνπ εθθξάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο νη ιεηηνπξγίεο επηδξνχλ ζε απηά ηα αληηθείκελα (Laborde & Strasser, 1990),θαη 

• Έλα θαηλνκελνινγηθφ ρψξν ν νπνίνο ζπλδέεη αληηθείκελα θαη ελέξγεηεο ησλ 
ελλνηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηα θαηλφκελα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Απηφ ην 
θαηλνκελνινγηθφ πεδίν θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ν κηθξφθνζκνο παξέρεη, 
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ρξήζηε (Balacheff & Kaput, 1996). Ο 
ελλνηνινγηθφο ρψξνο ζχκθσλα κε ηνλ Vergnaud, (1983) απνηειείηαη "απφ έλα εθηεηακέλν 
ζχλνιν θαηαζηάζεσλ γηα ην ρεηξηζκφ δηαθνξεηηθψλ δηαζπλδεδεκέλσλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη 
αλαπαξαζηάζεσλ." 

Δπηπιένλ, έλαο κηθξφθνζκνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ 
κε θάπνηεο ζρέζεηο (Laborde, et al., 1990; Pufall, 1988). Η δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ 
ιεηηνπξγηψλ απφ ην ζπλδπαζκφ ήδε ππαξρφλησλ ελππάξρεη επίζεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ 
κηθξφθνζκνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ν κηθξφθνζκνο αλαπηχζζεηαη 
παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ηνπ καζεηή (Hoyles, 1993,). Έλαο κηθξφθνζκνο 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα δηεξεπλά ηαπηφρξνλα ηε δνκή ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα 
νπνία αιιειεπηδξά, ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη ηελ αλαπαξάζηαζε απφ ηελ νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί 
(Hoyles, 1993). Σα αληηθείκελα ησλ κηθξφθνζκσλ απνηεινχλ ελδηάκεζα αληηθείκελα κεηαμχ ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ, άκεζα δηαρεηξίζηκσλ θαη ησλ αθεξεκέλσλ ζπκβνιηθψλ αληηθεηκέλσλ (Papert, 
1987. φ.π. ε Hoyles 1993). Απηά ηα πεξηβάιινληα πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο 
δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο εκπεηξηθήο ινγηθήο ζθέςεο κε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο 
παξαγσγηθήο ινγηθήο απνηεινχλ επίζεο πεξηνρέο πνπ ππφζρνληαη πνιιά γηα ην κέιινλ 
(Balacheff & Kaput, 1996). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αξθεηνί κηθξφθνζκνη πνπ 
ππνζηεξίδνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο. Δηδηθφηεξα γηα ηε γεσκεηξία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 
κηθξφθνζκνη απφ ηνπο νπνίνπο νη ζεκαληηθφηεξνη αλαθέξνληαη παξαθάησ Cabri, Sketchpad , 
Geometric Supposer. 

 

H προσομοίωση 

H πξνζνκνίσζε (simulation) ή εμνκνίσζε, σο ηερληθή κίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 
ζπζηήκαηνο απφ έλα άιιν ζχζηεκα, θαηαιακβάλεη ζεκαληηθή ζέζε ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ 
λνεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Έλα πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν κηα δπλακηθή 
αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ παξάιιειε ρξήζε θεηκέλσλ, ήρσλ ή γξαθηθψλ. Ο 
ρεηξηζηήο κπνξεί λα παξέκβεη θάζε ζηηγκή κε κηα απιή εληνιή κέζα ζηελ εμεξεχλεζε ελφο 
νξαηνχ θφζκνπ ν νπνίνο γίλεηαη αληηθείκελν εμεξεχλεζεο κε αιιειεπηδξαζηηθφ ηξφπν. Σν 
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πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηγξαθέο πάλσ ζην ραξηί, είλαη 
θαηά θαλφλα δπλακηθφ θαη εθνδηαζκέλν κε απηνλνκία δξάζεο θαη αληίδξαζεο. Σα ινγηζκηθά 
απηά κπνξνχλ λα πξνζνκνηψλνπλ θαληαζηηθέο ή πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα 
ππνζηεξίδνπλ κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο ή κέζσ εμεξεχλεζεο. Ο καζεηήο κπνξεί λα 
αλαθαιέζεη πιεξνθνξίεο, λα ζπκκεηέρεη ζε γεγνλφηα πνπ πξνζνκνηψλνπλ θαληαζηηθέο ή 
πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, λα ιάβεη απνθάζεηο θαη λα κειεηήζεη κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηηο επηπηψζεηο ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ απνθάζεψλ ηνπ. 

Σα πξψηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ην „70 θαη σο ινγηζκηθφ είραλ ζαθψο αληίζεην παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ 
θιαζζηθή Γηδαζθαιία κε ηελ Βνήζεηα Τπνινγηζηή. Δλψ ηα πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη 
πξαθηηθήο (θαηά θαλφλα πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα Τπνινγηζηή) νθείινπλ πνιιά 
ζηηο απφςεηο ηνπ B. F. Skinner, ηα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο 
απφςεηο ηνπ A. Bandura γηα ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο (Social-Learning Theory, 
1977) (Pάπηεο, 1993),. O A. Bandura (1977) ππνζηεξίδεη φηη ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ αλζξσπίλσλ 
γλψζεσλ απνθηάηαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ θαη ηεο 
πξνζπάζεηαο γηα αλαπαξαγσγή ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο. 
Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη (N. Pάπηεο, 1993): 

α) Σελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ εθπαηδεπηηθή 
ζθνπηά, θαη πνπ είλαη εθείλεο πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ν καζεηήο. 

β) Σελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ (κε ηε ρξήζε 
ελδηαθεξφλησλ ζελαξίσλ, γξαθηθψλ, εηθφλσλ, θίλεζεο, ήρνπ θιπ). 

γ) Σε ζρέζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ καζεηή κε ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ. ε κηα 
παηδαγσγηθή θαηάζηαζε πξνζνκνίσζεο ν καζεηήο - αιιάδνληαο θαηά βνχιεζε νξηζκέλεο 
κεηαβιεηέο ηνπ εμεηαδφκελνπ θαηλνκέλνπ - έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ηελ πξσηνβνπιία εμέιημεο θαη δελ 
νθείιεη λα απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ινγηζκηθνχ. 
Αληίζεηα, κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλεη πάλσ ζηα απνηειέζκαηα ησλ ρεηξηζκψλ ηνπ, 
είλαη δπλαηφλ λα αλαθαιχςεη ην κνληέιν ην νπνίν πξνζνκνηψλεη ην ινγηζκηθφ ή ηηο βαζηθέο 
παξακέηξνπο πνπ ην ζπλζέηνπλ θαη λα εθαξκφζεη απηά πνπ έρεη ήδε κάζεη (F. Demaiziere & C. 
Dubuisson, 1992). 

O G. Bossuet (1982) δηαθξίλεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ηεο 
πξνζνκνίσζεο: 

Α. Σελ ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο κε ηε βνήζεηα αιιειεπηδξαζηηθήο πξνζνκνίσζεο, 
Β. Σελ επαιήζεπζε ελφο κνληέινπ θαη 
Γ. Σελ θιαζζηθή αιιειεπηδξαζηηθή πξνζνκνίσζε. 

ε πνιινχο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο κάιηζηα ε πξνζνκνίσζε επηηξέπεη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ 
αθνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηαζζνχλ άκεζα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζε 
πξαγκαηηθέο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ζα απαηηνχζαλ κήλεο ή θαη ρξφληα γηα λα εμειηρζνχλ (ζηε 
γελεηηθή ή ηελ θνζκνινγία γηα παξάδεηγκα). ε άιιεο πεξηπηψζεηο ηα πεηξάκαηα δεκηνπξγνχλ 
ππαξθηνχο θαη ζνβαξνχο θηλδχλνπο ψζηε λα είλαη αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα 
ηνπ εξγαζηεξίνπ (ζην ρψξν ηεο ππξεληθήο θπζηθήο γηα παξάδεηγκα) ή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο 
είλαη απαγνξεπηηθή ιφγσ θφζηνπο. Με ιίγα ιφγηα, ελψ νη πξαγκαηηθνί πεηξακαηηζκνί εγθπκνλνχλ 
ζνβαξνχο θηλδχλνπο θαη απαηηνχλ ζεκαληηθφ ρξφλν θαη ελέξγεηα γηα ηελ εμέιημή ηνπο θαη ην 
ιάζνο κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν θάπνηεο θνξέο, ε πξνζνκνίσζε παξνπζηάδεη δχν ζνβαξά 
πιενλεθηήκαηα: είλαη πην γξήγνξε θαη πην ζίγνπξε. Με ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 
αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο κεραλήο γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ 
πεξηβαιιφλησλ πξνζνκνίσζεο ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ν καζεηήο έρεη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
ρψξνπ ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο θαη ηξφπνπο έθθξαζεο ήδε γλσζηνχο απφ ην γλσζηφ ηνπ 
θφζκν εκβαζχλνληαο έηζη ζην ρψξν ηνλ νπνίν κειεηά. 

Αλ ην θαηλφκελν πνπ αλαπαξηζηά ε πξνζνκνίσζε είλαη άγλσζην ζην καζεηή, ε 
πξνζνκνίσζε απνθαιείηαη κνληεινπνηεηηθή. Γηαθνξεηηθά είλαη ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη κπνξνχκε 
λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηε δπλακηθή πξνζνκνίσζε επηθεληξσκέλε ζηε κειέηε ηεο 
επηξξνήο ησλ παξακέηξσλ, ηε κεζνδνινγηθή πξνζνκνίσζε ηεο νπνίαο ζηφρνο δελ είλαη ε 
κειέηε ησλ ζπλεπεηψλ ελφο κνληέινπ κε ηε κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ηνπ, αιιά ε 
αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηελ εκπεηξία ή κε ηελ θνηλή ινγηθή, θαη ηελ επηρεηξεζηαθή πξνζνκνίσζε 
πνπ ζηνρεχεη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία έλα πείξακα ή κηα ζπζθεπή καζαίλνληαο έηζη ηηο 
δηαδηθαζίεο, ηα κνληέια θαη ηα ζπζηήκαηα. Με βάζε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα ιεγφκελα “πεξηβάιινληα 
αιιειεπηδξαζηηθήο πξνζνκνίσζεο”. 

 

 

υστήματα μοντελοποίησης 

Καηά ην ηέινο ζρεδφλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, λα ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ πξνο ηελ αλάπηπμε θαη 
ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 
επηλφεζε θαη θαηαζθεπή κνληέισλ (δεκηνπξγία κνληέινπ, δνθηκή κέζα απφ πξνζνκνίσζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ πνπ απνξξέεη απφ ην κνληέιν, βειηίσζε ηνπ κνληέινπ κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ κε απηά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο). 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξία δηαθνξεηηθά είδε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ 
ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο: 

Μνληεινπνίεζε κέζσ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ 
Καηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80, ε κνληεινπνίεζε γηλφηαλ κέζσ γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. ηχπνπ LOGO) πνπ επέηξεπαλ ηε δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ νπζηαζηηθά 
κνληέισλ. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, θαηάιιεια γηα 
εηδηθά καζεκαηηθά κνληέια, φπσο ην “Dynamic Modelling System” (Ogborn 1986). Η 
κνληεινπνίεζε ζεσξήζεθε σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πιεζηάδεη απηή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 
θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ πνπ κνληεινπνηνχληαη 
κέζσ ζχλζεησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απηά ησλ δηαθνξηθψλ 
εμηζψζεσλ. 
Δηδηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κνληεινπνίεζεο κε πνζνηηθά κνληέια: 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αλαπηχρζεθαλ πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα φπσο ην Stella 
θαη ην πξφζθαην Modellus. Σα ινγηζκηθά απηά έρνπλ σο θνηλφ ζηνηρείν φηη δεηνχλ απφ ηνλ 
ρξήζηε λα νλνκάζεη θαη λα θαζνξίζεη κεηαβιεηέο, λα ηνπο απνδψζεη ηηκέο, θαη λα πεξηγξάςεη 
ζρέζεηο πνπ ηηο ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ, ην Stella πξνζθέξεη έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη 
κεηαβιεηέο αλαπαξηζηψληαη απφ εηδηθά ζχκβνια, ελψ παξάιιεια απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ησλ ζρέζεσλ κέζσ καζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ. Τπνζηεξίδεη ηελ επηλφεζε θαη δεκηνπξγία κηαο 
κεγάιεο πνηθηιίαο κνληέισλ πνπ ζπλαληάκε ζε δηάθνξεο επηζηήκεο φπσο νηθνλνκία, κειέηε 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θπζηθή, καζεκαηηθά, θιπ. 

Σν Modellus είλαη έλα ζχζηεκα καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο, πνπ παξάγεη δπλακηθέο 
πξνζνκνηψζεηο, ελψ πξνζθέξεη έλα ηδηαίηεξα επέιηθην πεξηβάιινλ γηα ηε ζχληαμε ησλ 
καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ (εμηζψζεσλ), αλάινγν κε ηνλ ηξφπν πνπ γξάθνπκε ζε ραξηί θαη κνιχβη. 

πζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πνηνηηθή θαη εκηπνζνηηθή κνληεινπνίεζε: 
Μνληεινπνίεζε δε γίλεηαη ή δελ είλαη θαηάιιειν λα γίλεηαη κφλν κέζσ πνζνηηθψλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Καη απηφ γηαηί, πξψηνλ, φια ηα κνληέια δελ είλαη καζεκαηηθά κνληέια, 
δεχηεξνλ ε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε δελ είλαη θαηάιιειε γηα κηθξνχο ζε ειηθία καζεηέο 
(καζεηέο Γπκλαζίνπ), θαη ηξίηνλ ε άκεζα καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε δε βνεζά ζηε δηαδηθαζία 
θαηαλφεζεο θαη νηθνδφκεζεο ησλ ελλνηψλ. 
  Μέζα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ απηφ, αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ηα 
πξψηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ζηεξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο κέζα απφ ηελ 
εθαξκνγή πνηνηηθνχ αιιά θαη εκηπνζνηηθνχ ζπιινγηζκνχ Σν ζχζηεκα ΙQON (Bliss and all  
1992) είλαη ην πξψην ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε εθαξκφδνληαο εκηπνζνηηθφ ζπιινγηζκφ. 
Πξφζθαηα αλαπηχρζεθε ην ινγηζκηθφ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ ΜΟΝΣΔΛΧΝ (Κφκεο & άιινη 1998) (ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηξήλεο), πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ πνηνηηθφ, εκηπνζνηηθφ θαη πνζνηηθφ 
ζπιινγηζκφ, γηα δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο ζε κηα πνηθηιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 
δηαθνξεηηθά είδε κνληέισλ (δπλακηθά κνληέια, κνληέια ινγηθήο, ζεκαζηνινγηθά κνληέια.) 

Γηδαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ κνληεινπνίεζεο: Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε 
ινγηζκηθά κνληεινπνίεζεο, νη καζεηέο εξγάδνληαη πάλσ ζε δχν εηδψλ δξαζηεξηφηεηεο, 
δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο κνληέισλ, θαη δξαζηεξηφηεηεο επηλφεζεο κνληέισλ. 

Καηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο κνληέισλ πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο: Η 
επηβεβαίσζε θαη βειηίσζε ή επέθηαζε ελφο κνληέινπ, ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο απφ 
δχν ή πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά κνληέια, ε νπνία γίλεηαη κέζσ δηεξεχλεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπο. 
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Η δξαζηεξηφηεηα επηλφεζεο κνληέισλ είλαη ζπλήζσο κηα ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα γηα 
ηελ νπνία απαηηνχληαη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

• Αλάιπζε πξνβιήκαηνο: Αξρηθφ βήκα ζε κηα δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο είλαη ε 
δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ, ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαη ε δηαηχπσζε 
ππνζέζεσλ. 

• Δπηλφεζε ελφο αξρηθνχ κνληέινπ: Έλα απφ ηα πξψηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία νη 
καζεηέο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζα ζεσξήζνπλ (νληφηεηεο/κεγέζε) θαη ζα 
εηζάγνπλ ζην κνληέιν θαζψο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεψλ ηνπο. 

• Γνθηκή ηνπ κνληέινπ: Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ κνληέινπ ιακβάλνληαη ππφςε νη 
πξνζνκνηψζεηο θαη νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ παξάγνληαη, έηζη ψζηε λα γίλεη ε επηβεβαίσζε ηεο 
θαηαιιειφηεηάο ηνπ, ή λα ηεθκεξησζεί ε αλάγθε βειηίσζήο ηνπ. 

Η παηδαγσγηθή δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο κέζσ ινγηζκηθψλ κνληεινπνίεζεο δελ είλαη 
πξνθαλήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο κέζσ θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο 
φπνπ ν δηδάζθσλ δε ζα πξέπεη λα πξνζηξέρεη παξνπζηάδνληαο έηνηκεο ηηο ζρέζεηο ή ηνπο 
λφκνπο, αιιά λα ππνβνεζά κέζσ λχμεσλ θαη ππνδείμεσλ παξνηξχλνληαο ηνπο καζεηέο λα 
αλαινγίδνληαη θαη λα δηεξεπλνχλ. 

 

Τπερκείμενα, Yπερμέσα και Μάθηση 

ην πιήζνο ησλ θαηλνχξγησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ αλαδπζεί ζηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο μερσξίδνπλ ηα ππεξκέζα 
(hypermedia) θαη ηα πνιπκέζα (multimedia). H ηερλνινγηθή πξφνδνο ζπληειεί ζηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ κε ηε γξαθή, ηελ αλάγλσζε, ηελ φξαζε, ηα 
αθνχζκαηα, ηελ αληίιεςε, ηε κάζεζε. O ξφινο ησλ κέζσλ ζε απηή ηε ζρέζε είλαη πξσηαξρηθφο. 
H ηδέα κάιηζηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία ππάξρεη εδψ θαη 
πνιχ θαηξφ θαη ηα λέα κέζα (hypermedia, multimedia) ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο 
ελδερφκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

H ηδέα ηνπ ππεξθεηκέλνπ (hypertext) πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Vannevar 
Bush ην 1945, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ηξφπσλ πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, ηξφπνη πνπ 
βξηζθφηαλ ζε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηεο 
πιεξνθνξίαο. Όηαλ ινηπφλ αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο κέζνπ πνπ ζα επέηξεπε ηελ 
απνζήθεπζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ επλνψληαο ηε ζπλεηξκηθή ζθέςε. H 
πξψηε φκσο ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή δελ εκθαλίζηεθε παξά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „60. 
Σελ ίδηα επνρή θάλεη θαη ηελ εκθάληζή ηνπ ν φξνο ππεξθείκελν (hypertext). O εκπλεπζηήο ηνπ ν 
Theodor Holme Nelson, ην 1965, είρε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη κε απηφ ηνλ ηξφπν αξρεία θεηκέλνπ, 
νξγαλσκέλα κε κε ζεηξηαθή κνξθή. H έλλνηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζηεξίδεηαη ινηπφλ ζε κηα 
νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπεη ηε κε γξακκηθή αλάγλσζή ηνπο απφ ην ρξήζηε. 
ην ηερληθφ επίπεδν, έλα ππεξθείκελν είλαη έλα ζχλνιν θφκβσλ ζπλδεκέλσλ κε ζπλδέζκνπο 
(links). Οη θφκβνη είλαη ιέμεηο, ζειίδεο, εηθφλεο, γξαθηθά, ήρνη ή αθφκα άιια ππεξθείκελα. ην 
ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ην ππεξθείκελν ζπληζηά έλα ινγηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζθνπφ λα 
νξγαλψζεη γλψζεηο ή δεδνκέλα γηα ηελ πξφζθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία. Άξα έλα 
ππεξθείκελν είλαη κηα δνκή ζε δίθηπν: ηα ζηνηρεία θεηκέλνπ απνηεινχλ θφκβνπο ζπλδεκέλνπο κε 
κε γξακκηθέο θαη αζζελψο ηεξαξρεκέλεο ζρέζεηο [Laufer & Scavetta,1992]. Η κεγαιχηεξε 
πξφθιεζε ζηηο ηερλνινγίεο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Apple Macintosh κε ηε 
δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο Ηypercard ην νπνίν παξείρε ηηο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο 
ππεξθεηκέλσλ. Σν πεξηβάιινλ απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο γξαθηθήο δηαρείξηζεο ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (Grafical User Interface Design) απνηέιεζε έλα πνιχ 
ηζρπξφ εξγαιείν ην νπνίν γξήγνξα δηαδφζεθε ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο. 

Σν ππεξθείκελν, ζαλ πξφγξακκα πιεξνθνξηθήο πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 
παξνπζίαζε κε αιιειεπηδξαζηηθφ ηξφπν ελφο ζπλφινπ απφ δεδνκέλα (θείκελα, εηθφλεο, ήρνπο, 
πξνζνκνίσζε θίλεζεο, video), κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί απφ ηξεηο πηπρέο πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπ: Καηαξρήλ κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη θείκελν, εηθφλεο, ήρν θιπ., ζηε 
ζπλέρεηα έλα ζεκαζηνινγηθφ δίθηπν πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηεξαξρηθέο, πξνζεηαηξηζηηθέο θαη 
αλαινγηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ηέινο πιεξνθνξηθά 
εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε, ηελ επεμεξγαζία θαη πηζαλφλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 
παξαπάλσ βάζεο δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ δηθηχνπ. Μέζα ζε έλα 
ππεξθεηκεληθφ ζχζηεκα επηηξέπεηαη ε πινήγεζε. H πινήγεζε απηή εμαξηάηαη βέβαηα ζηνλ ίδην 
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ην ρξήζηε αιιά δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξά κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνηάζεηο 
πξννξηζκνχ πνπ ηνπ παξέρεη ην ππεξθείκελν (M. Nanard, 1995). 

H έλλνηα ηεο πινήγεζεο ζπληζηά ηελ θπξίαξρε ηδέα ρξήζεο ελφο ππεξθεηκέλνπ ή ελφο 
ππεξκέζνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο δηαζηάζεηο (F. Demaiziere & 
C. Dubuisson, 1992). : 

α) Πνηθηιία δπλαηψλ δξνκνινγίσλ: o καζεηήο μεθηλψληαο απφ έλα πξνηεηλφκελν ζέκα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλεη ζε ζεκεία πνπ επηζπκεί, λα πξνρσξήζεη γξεγνξφηεξα ζηα 
επφκελα, λα απνθηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
πινήγεζεο. β) Eιεπζεξία δηαδξνκήο: ν καζεηήο δελ ππνρξεψλεηαη απφ ην ζχζηεκα λα 
εμεξεπλήζεη φιεο ηηο δηαδξνκέο αιιά κφλν απηέο πνπ ν ίδηνο θξίλεη απαξαίηεηεο. γ) Έιεγρνο ηεο 
δηαδξνκήο απφ ην καζεηή: Απνθαζίδεη ν ίδηνο λα πξνρσξήζεη ή λα γπξίζεη πίζσ ψζηε λα 
εμεξεπλήζεη θαη άιιεο δηαδξνκέο πνπ πξνεγνπκέλσο είρε πξνζπεξάζεη, θαηαζθεπάδνληαο κε 
απηφ ηνλ ηξφπν ην δηθφ ηνπ παηδαγσγηθφ ζελάξην, εμαηνκηθεχνληαο ηηο καζεζηαθέο ηνπ 
δηαδξνκέο. 

H πινήγεζε επίζεο, πξνηείλνληαο ζην καζεηή έλα απηφλνκν ηξφπν εξγαζίαο, κπνξεί 
λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο πνπ είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ: 

α) Διεχζεξε πινήγεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηζνδπλακεί κε ην μεθχιιηζκα κηαο 
εγθπθινπαίδεηαο ή ησλ αξρείσλ κηαο βηβιηνζήθεο. 

β) Γπλαηφηεηεο εκβάζπλζεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ (δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο μεθηλψληαο απφ ην ίδην ζεκείν) 
θαη επηηξέπνπλ έηζη λα πξνζηεζεί κηα παηδαγσγηθή δηάζηαζε ζην ζχζηεκα. 

γ) Πξνζζήθε ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο “ηεζη” πνπ επηηξέπεη ζην 
καζεηή λα ειέγρεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα θαζνξίδεη αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπ ηε 
δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

δ) Βνήζεηα ζηελ πινήγεζε κέζσ ππνδείμεσλ ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ιάβεη αλ 
ζέιεη ππφςε ηνπ. 

ε) Πινήγεζε κε πξνζνκνίσζε κέζσ ελζσκαησκέλσλ ζην ζχζηεκα παηδαγσγηθψλ 
ζελαξίσλ αλάινγα κε ηελ αθνινπζνχκελε δηαδξνκή. 
Όπσο ππνζηεξίδεη ν A. Tricot (1994, ζει. 97-112), ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ, 
παξνπζηάδεη ηξία πιενλεθηήκαηα. 

α) Δπθνιία ρξήζεο θαη ζχιιεςεο: ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα κάζεη κηα γιψζζα 
αιιειεπίδξαζεο κε ην ζχζηεκα, γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 

β) Διεπζεξία επηινγήο: ζε θάζε ζηάδην ρξήζεο ην ππνθείκελν πξαγκαηνπνηεί ηελ 
επηινγή ηνπ επφκελνπ θφκβνπ γηα εμεξεχλεζε. ην πιαίζην απηφ, ν ηξφπνο ηεο παξνπζίαζεο 
ησλ γλψζεσλ δελ επεξεάδεηαη απφ ινγηθέο, ηεξαξρηθέο ή ζπλνινζεσξεηηθέο δπζρέξεηεο, ιφγσ 
ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

γ) Αβέβαηνη ζθνπνί: ε κεγαιχηεξε ίζσο θαηλνηνκία ησλ ππεξκέζσλ σο “γλσζηηθά κέζα” 
ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο ηνπ φηη επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα κελ έρεη θαιψο πξνζδηνξηζκέλνπο 
ζθνπνχο, αιιά ζπλαξηήζεη ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξνζεγγίδεη πξννδεπηηθά ην 
πξφβιεκά ηνπ. 

O P. Levy (1990) ηέινο, κηιψληαο γηα ην ππεξθείκελν, ην ραξαθηεξίδεη απφ έμη αθεξεκέλεο 
θαη γεληθέο αξρέο: 

 Aξρή ηεο κεηακφξθσζεο, γηαηί έλα ππεξθεηκεληθφ δίθηπν βξίζθεηαη δηαξθψο ζε εμέιημε. 

 Aξρή ηεο εηεξνγέλεηαο, γηαηί νη θφκβνη θαη νη δεζκνί είλαη εηεξνγελείοθαη κπνξνχλ λα 
εκπεξηέρνπλ εηθφλεο, ήρνπο, ιέμεηο, άιια ππεξθείκελαθιπ. 

 Aξρή ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ θιηκάθσλ, εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ 
νξγάλσζήο ηνπ: ν νπνηνζδήπνηε θφκβνο ή ν νπνηνζδήπνηε ζχλδεζκνο κπνξεί λα 
απνηειεί ζχλζεζε δηθηχνπ. 

 Aξρή ηεο εμσηεξηθφηεηαο, δηφηη δελ εκπεξηέρεη νξγαληθή κνλάδα 

 Aξρή ηεο ηνπνινγίαο, γηαηί κέζα ζε έλα ππεξθείκελν φια ιεηηνπξγνχλ κε ηελ αξρή ηεο 
εγγχηεηαο θαη ηεο γεηηλίαζεο 

 Αξρή ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θέληξσλ γηαηί ην δίθηπν δηαζέηεη δηαξθψο πνιιά θέληξα. 
Η ηερλνινγία ησλ ππεξθεηκέλσλ γξήγνξα κεηαηξάπεθε ζε ηερλνινγία ππεξκέζσλ φπνπ νη 

ππεξζχλδεζκνη κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη κε δηαθνξεηηθά κέζα. Έλα 
ππεξθείκελν, θάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ζπγθεληξψλεη πιηθφ φρη κφλν απφ θείκελα αιιά θαη 
ζηελ πην ζχγρξνλε κνξθή ηνπ εηθφλεο, γξαθηθά, video, θηλνχκελεο εηθφλεο (animation) θιπ., 
δηαζπλδεφκελα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα παξνπζηαζηνχλ κέζσ ελφο 
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ζπκβαηηθνχ βηβιίνπ θαη ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ππεξκέζα. H πιεηνλφηεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ ππεξκέζσλ εκπεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ρξήζεο: ηνλ 
ηξφπν “ζπγγξαθέα” θαη ηνλ ηξφπν “ηειηθνχ ρξήζηε” κέζα ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη παξά κφλν 
κηα δπλαηφηεηα, εθείλε ηεο πινήγεζεο. 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηεο θηινζνθίαο ηνπ ππεξκέζνπ ζα έπξεπε ινηπφλ λα 
αθνινπζεί ηηο εμήο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ: 

• Δμεξεχλεζε 
• Τςειφ βαζκφ αλεμαξηεζίαο ζηελ πξνζπέιαζε καζεζηαθνχ πιηθνχ 
• Αλάπηπμε ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ 
• Αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαη απηνζρεδηαζκνχ 
Σν καζεζηαθφ πιηθφ πξέπεη λα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή κηαο δνκήο κηθξψλ πνιχ 

επέιηθησλ κνλάδσλ απφ ηηο νπνίεο επηιέγνπλ νη καζεηέο απηέο πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη ζηε 
καζεζηαθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε πιαίζηα ηα νπνία επηβάιινληαη απφ 
πξνθαζνξηζκέλεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 

Yπερκείμενα, Yπερμέσα και Εκπαίδευση 

Με βάζε ηηο αξρέο ηνπ, ην ππεξκέζν ζπληζηά έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη ηζρπξφ εξγαιείν γηα 
ηηο παηδαγσγηθέο θαηαζηάζεηο. O καζεηήο - ρξήζηεο ελφο ζπζηήκαηνο ππεξκέζσλ κπνξεί πνιχ 
εχθνια θαη κε ηδηαίηεξα θηιηθφ ηξφπν λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 
ζπγθξίλεη θαη αλ αλαιχζεη. Δμάιινπ, ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ππεξκέζσλ 
ελζαξξχλεη ηε ρξήζε πνιιαπιψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξίαο ζε αληίζεζε κε ηελ 
παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ινγνθεληξηζκφ θαη ηελ έκθαζε πνπ 
πξνζδίδεη ζην γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (D. Cunningham & all, 1993).Με βάζε έλα επξχ 
πεδίν θαηαζηάζεσλ ν καζεηήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε αθαίξεζε ή λα γεληθεχζεη 
απνκνλψλνληαο έηζη κηα ππνλννχκελε έλλνηα ή, αληίζεηα κπνξεί λα επαιεζεχεη αλ κηα 
αθεξεκέλε γλψζε βξίζθεη εθαξκνγή κέζα ζε απηήλ ή ζε απηήλ ηελ εηδηθή πεξίπησζε. Καη ζηηο 
δπν πεξηπηψζεηο, εθπαηδεχεηαη ζηελ επηινγή ηεο πιεξνθνξίαο ζπκθσλά κε θξηηήξηα 
θαηαιιειφηεηαο ηα νπνία νθείιεη λα νξίζεη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπ αξρηθφ ηνπ ζηφρν κεηαμχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ππεξκέζα κπνξνχλ θαη' απηφ ηνλ ηξφπν λα 
γίλνπλ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ ζχλζεζεο θαη παξαγσγήο 
ηνπ καζεηή. 

ε έλα άιιν επίπεδν, ε δεκηνπξγία ππεξκέζσλ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 
επηηξέπεη ζην καζεηή λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο θαη πεξίπινθεο δεμηφηεηεο. Σν 
γεγνλφο κάιηζηα ηεο κε γξακκηθήο δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο ππεξκέζσλ επηηξέπεη λα επλννχληαη 
ηξφπνη κάζεζεο ιηγφηεξν παξαδνζηαθνί, φπσο ε κάζεζε κέζσ αλαθάιπςεο (discovery 
learning), ε ζπζρέηηζε ελλνηψλ θαη ε ζπιινγηθή αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη εξγαζηψλ 
(ζπλεξγαηηθή κάζεζε). 

Δπίζεο ν G. Paquette (1991), ζπζρεηίδεη ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο κέζα ζε έλα ζχζηεκα 
ππεξκέζσλ κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη ζηφρνη απηνί κπνξεί λα 
αθνξνχλ ηελ πξφζθηεζε απιψλ πιεξνθνξηαθψλ γλψζεσλ, ελλνηψλ, θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ, 
δνκηθψλ κνληέισλ ή κεζφδσλ ή κεηα-γλψζεσλ. H απινχζηεξε ζηξαηεγηθή είλαη απηή ηνπ ηχπνπ 
παξνπζίαζεο, φπνπ ν καζεηήο πεξηπιαληέηαη κέζα ζε έλα δίθηπν ζρεδφλ γξακκηθφ, δηφηη νη 
ζηφρνη πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή πξφζθηεζε πιεξνθνξηψλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο 
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνζνκνησηήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο επαγσγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο 
φπνπ πξφθεηηαη λα αλαθαιπθζεί ε ιεηηνπξγία ελφο κνληέινπ πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο 
πξνζνκνίσζεο. Άιιεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππεξκέζα γηα ηελ θαηαζθεπή βάζεσλ 
δεδνκέλσλ. Σέινο, ν καζεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ινγηζκηθφ πεξηβάιινλ κε ηε κνξθή 
ππεξκέζνπ γηα λα θαηαζθεπάζεη θαη λα “εθζθαικαηψζεη” (debugging) ηηο γλψζεηο ηνπ πάλσ ζε 
έλα δνζκέλν ζέκα, ελζσκαηψλνληάο ηεο ζε κηα εθαξκνγή πνπ ν ίδηνο δεκηνπξγεί. H ειεχζεξε 
πινήγεζε κέζα ζε έλα ππεξκέζν επηηξέπεη ζην καζεηή λα δεκηνπξγήζεη ηνλ ίδην ηνπ ην 
γλσζηηθφ ράξηε (carte cognitive). H ειεχζεξε επηινγή ηεο δηαδξνκήο θαη ε 
αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, επλννχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ πξνζσπηθή αλάκεημε 
ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Η δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ πξνσζεί 
ηε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα θαζνξίζεη ν ίδηνο ηε καζεζηαθή ηνπ δηαδξνκή ζηα πιαίζηα ηνπ 
πιηθνχ πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ην ινγηζκηθφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο νξγάλσζεο 
ηεο κάζεζεο κε ξπζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη φρη ηνλ εθπαηδεπηή. 
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Σέινο νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε νξγάλσζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ηερληθέο ππεξκέζνπ είλαη πνιιαπιέο θαη αλεμάξηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαη παξέρνπλ ζηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ηδηαίηεξα επέιηθηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

Σα πολυμέσα 

Ήδε απφ ην 1945 ν Vannevar Bush, πξνηείλνληαο ηελ έλλνηα πνπ θαηέιεμε ζην ππεξθείκελν 
είρε επίζεο πξνηείλεη ηελ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηεξάζηηαο απνζήθεο - ξεδέξβαο 
ληνθνπκέλησλ απφ πνιιαπιά κέζα ή πνιπκέζα (multimedia). H πηψζε ησλ ηηκψλ πνπ έρεη 
παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ηφζν ζε επίπεδν 
πιηθνχ φζν θαη ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ, έθαλε εληέιεη δπλαηή ηε καδηθή παξαγσγή ζπζηεκάησλ 
πνιπκέζσλ θαη επέηξεςε ηελ πιαηχηεξε δηάδνζή ηνπο. Tα πνιπκέζα, ζηα πιαίζηα απηά, 
δηεπξχλνπλ ηελ επηθνηλσλία αλζξψπνπ - κεραλήο, ελψ ε βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ρξήζηε ελφο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ζε ρεηξηζηή 
ηνπ. Μηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ πξέπεη λα ζεσξεζεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ θνκκάηηα video, 
ήρνπ θαη δεδνκέλσλ. Με άιια ιφγηα, ν ππνινγηζηήο αλαπηχζζεη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο ηηο 
νπνίεο δελ είρε φηαλ επεμεξγαδφηαλ δεδνκέλα κφλν ζε κνξθή θεηκέλνπ. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη ηερλνινγίεο ησλ πνιπκέζσλ ήηαλ δηαζέζηκεο θαη γηα 
ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Γχν βαζηθέο πιαηθφξκεο πνιπκέζσλ αλαπηχρζεθαλ ε Apple 
– Macintosh θαη ε Multimedia PC. Βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ε επειημία ζηε δηαρείξηζε 
πιεξνθνξίαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη αξγφηεξα ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο ζε 
video. 

 

Οι δυνητικές πραγματικότητες 

ηηο κέξεο καο νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, ηελ εξγαζία, αθφκα θαη ηελ ίδηα ηε 
λνεκνζχλε, είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αδηάθνπε αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηθψλ κέζσλ. 
Δμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ε πιεξνθνξηθή αλνίγεη λένπο εληειψο δξφκνπο 
γηα ηελ νπηηθή έθθξαζε ηεο ζθέςεο. H επηηπρία ηνπο νθείιεηαη ζηελ δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο, 
ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
(real time). H πξαγκαηηθφηεηα αλαπαξάγεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή, ηξηζδηάζηαηα, θαη ξεαιηζηηθά . 
Οη δπλεηηθνί ή εηθνληθνί θφζκνη είλαη ζπζηήκαηα πνπ πξνζπαζνχλ λα καο δψζνπλ ηελ πην 
αμηφπηζηε απηαπάηε κηαο ιεηηνπξγηθήο θαηάδπζεο κέζα ζε έλα ζπλζεηηθφ θφζκν (απηφλ ηεο 
πξνζνκνίσζεο) ή αθφκα κέζα ζηελ αλαπαξάζηαζε κηαο καθξηλήο ή απξφζηηεο θαηάζηαζεο 
(Quiau, 1992). Μέζα ζε έλα εηθνληθφ θφζκν, ν εμεξεπλεηήο, κε ηε βνήζεηα ελφο γαληηνχ 
δεδνκέλσλ (DataGlove) εθνδηαζκέλνπ κε ειεθηξνληθνχο ηρλεπηέο, κηαο νπηηθήο ζπζθεπήο 
εμνπιηζκέλεο κε κηθξέο νζφλεο βίληεν (ζηεξενζθνπηθφ θξάλνο), κηαο ζπζθεπήο "επηζηξνθήο 
πξνζπάζεηαο" θαη ελφο θαηάιιεινπ πιεξνθνξηθνχ πεξηβάιινληνο, πηζηεχεη φηη είλαη βπζηζκέλνο 
κέζα ζε έλα ηδηάδνληα θφζκν (θηήξην, πφιε, πιαλήηεο θχηηαξν θ.ιπ.) φπνπ έρεη ηελ αίζζεζε 
θηλείηαη, αγγίδεη δηάθνξα αληηθείκελα, ελψ κπνξεί λα παίξλεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεί νινθιεξσηηθά ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα, κε ηε 
βνήζεηα κηαο θαηάιιειεο ηειεπηθνηλσληαθήο ζπζθεπήο, λα ζπλαληήζεη άιια άηνκα πνπ 
βξίζθνληαη ρηιηφκεηξα καθξηά. Όπσο παξαηεξεί ν Ph. Queau (1994), κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 
δχν δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ δπλεηηθνχ (vηrtual). Σν δπλεηηθφ 
πεξηθιείεη ηξεηο δηαθξηηέο έλλνηεο: ηελ εκβχζηζε , ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ πινήγεζε. Καηά ηε 
ζηελή ζεκαζία, αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηε θπζηθή εκβχζηζε ζηελ εηθφλα κε ηε 
βνήζεηα ζηεξενζθνπηθψλ θξαλψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ αίζζεζε ηνπ φηη πεξλάκε “κέζα απφ ηνλ 
θαζξέπηε”. H δπλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηά ινηπφλ έλα αηζζεηφ θφζκν ζηνλ νπνίν σζηφζν 
δελ αληηζηνηρεί θακηά θπζηθή νληφηεηα, εθηφο απηήο ησλ πιεξνθνξηθψλ αξρείσλ θαη 
πξνγξακκάησλ. H ηερλνινγία απηή, αιιάδεη ηνλ ηξφπν επαθήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ. Σν 
παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ ησλ δπλεηηθψλ θφζκσλ ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 
αλαπαξάγνπλ απξφζηηα κέξε ηνπ θπζηθνχ ζχκπαληνο, φπσο ε θαξδηά ελφο εθαηζηείνπ ή ελφο 
ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα, ε επηθάλεηα ηνπ Πνζεηδψλα ή ην εζσηεξηθφ ελφο έκβηνπ φληνο, θαη 
αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε γεληθφηεξα. ε αληίζεζε κε ηηο 
θιαζζηθέο εηθφλεο, κηα δπλεηηθή εηθφλα δελ πεξηέρεη πάληα κφλo απηφ πνπ βιέπνπκε. 
Δπηδξψληαο πάλσ ηεο, κπνξνχκε λα πάκε λα δνχκε θαη άιια πξάγκαηα πέξα απφ ηα ήδε 
νξαηά. Καηά κηα έλλνηα, νη δπλεηηθέο εηθφλεο καο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα 
ζην νξζνινγηθφ θαη ην πξαγκαηηθφ. ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ δπλεηηθψλ θφζκσλ λέα 
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πεδία εξεπλψλ αλνίγνληαη κε ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο πξνεθηάζεηο. Έλα 
ηέηνην πεδίν εξεπλψλ είλαη θαη απηφ ησλ “ππεξεηθφλσλ” (hyperimages). Οη ππεξεηθφλεο δελ είλαη 
ηίπνηα άιιν παξά ην αληίζηνηρν γηα ηελ εηθφλα ζε φηη είλαη ην ππεξθείκελν γηα ην θιαζζηθφ 
θείκελν. 

Εκπαιδευτικές εφαρμογές των δυνητικών κόσμων 

Μπoξνχκε λα αλαινγηζηνχκε ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο δπλεηηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο. Θα κπνξνχκε ίζσο λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο δηαλνεηηθά κέζα γηα λα 
θαηαλνήζνπλ ηε λέα ζρέζε αλάκεζα ζην κνληέιν θαη ηελ εηθφλα. ( Γηα παξάδεηγκα ην El Fish 
ησλ Vladimir Pkhino θαη Alexei Pajitov, έλα πoιχπιoθo ελπδξείo κέζα ζην νπoίν ηα παηδηά  
κπνξνχλ λα πξoζoκoηψζνπλ ηελ εμέιημε “δπλεηηθψλ” εηδψλ. O παίθηεο βξίζθεηαη ζε ζέζε 
δεκηνπξγoχ, κπξνζηά ζηo ηξηζδηάζηαηo ζπλζεηηθφ ελπδξείo ηνπ. Tα ςάξηα απηoχ ηνπ ρψξνπ 
ππαθoχνπλ ζε έλα νξηζκέλν αξηζκφ λφκσλ φπσο λφκνο ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο ηξoθήο, ηεο 
αλαπαξαγσγήο, ηεο αικπξφηεηαο θαη ηεο ζεξκoθξαζίαο ηνπ λεξoχ, ηεο ηζζoξoπίαο ησλ εηδψλ 
πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλαγσληζκφ γηα ηε δσή. Tα είδε απηά κπνξνχλ λα εμειηρζoχλ, λα 
δηαζηαπξσζνχλ.) 
H δπλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηηο κέρξη ηψξα εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο ζπληζηά ην αξηηφηεξν 
κέζν επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ - κεραλήο (human-computer interface). ηα πιαίζηα απηά, ε 
ζχδεπμε κεηαμχ αλζξψπσλ θαη ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο 
απνθηά λέεο δηαζηάζεηο, αθνχ ε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε απηή κεηαηνπίδεηαη απφ ηε ζπκβνιηθή 
επεμεξγαζία πξνο ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε 
ζηα ζπκβάληα δίλνληαο έηζη λέεο δπλαηφηεηεο θαη αλνίγνληαο θαηλνχξηεο πξννπηηθέο ζηε ζρέζε 
ησλ καζεηψλ κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ιεηηνπξγψληαο ζηε βάζε ησλ 
ελλνηψλ ηεο απεηθφληζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ζηεξίδεηαη ζε 
αληηθείκελα πνπ ζπληζηνχλ νληφηεηεο κε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά, απηνλνκία θαη ινγηθή 
αληίδξαζε. Με ηε δπλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ν ππνινγηζηήο κεηαηξέπεηαη απφ ζχζηεκα 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζε γελλήηξηα πξαγκαηηθφηεηαο παξέρνληαο λένπο ηξφπνπο 
επηθνηλσλίαο. H ίδηα ε έλλνηα ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο απνθηά επίζεο λέεο δηαζηάζεηο ζηα 
πιαίζηα ησλ δπλεηηθψλ θφζκσλ κε ελδηαθέξνπζεο επηπηψζεηο ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. O 
ρξήζηεο κηαο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο εηζέξρεηαη ζηνλ πνιπδηάζηαην λνεηηθφ ρψξν ηεο (φπνπ 
ζπλππάξρνπλ ν ηξηζδηάζηαηνο ρψξνο, ν ρξφλνο θαη νη αηζζήζεηο) θαη έρεη έηζη ηελ αίζζεζε ηεο 
αιιειεπίδξαζεο φρη πιένλ κε κηα κεραλή αιιά κε κηα απεηθφληζε. ηα πιαίζηα απηά, νη 
δπλεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο κηκνχκελεο ηε θπζηνινγηθή αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά παξέρνπλ λέεο 
εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηα βαζηθά ζεκεία ησλ νπνίσλ ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνπο πην θάησ 
άμνλεο (A. Mηθξφπνπινο & αι., 1994, ζει. 57-67): 

 Eμεξεχλεζε ππαξθηψλ αληηθεηκέλσλ ή ρψξσλ γηα ηνπο νπνίνπο ν καζεηεπφκελνο δελ 
έρεη άκεζε πξφζβαζε. 

 Mειέηε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ρψξσλ πνπ είλαη αδχλαηνλ λα θαηαλνεζνχλ 
δηαθνξεηηθά εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζέζεο ή ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

 Γεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ή πεξηβαιιφλησλ κε δηαθνξεηηθέο απφ ηηο γλσζηέο ηδηφηεηεο. 

 Γεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφο αθεξεκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

 Aιιειεπίδξαζε κε εηθνληθά αληηθείκελα. 

 Aιιειεπίδξαζε κε πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο ζε καθξηλέο θπζηθέο ζέζεηο ή 
θαληαζηηθνχο ηφπνπο κε πξαγκαηηθνχο ή κε ηξφπνπο. 

H ζπνπδαηφηεξε ίζσο παηδαγσγηθή δηάζηαζε ησλ δπλεηηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ εκπεξηέρεηαη 
ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ζην ρξήζηε λα εμεξεπλά πιένλ ηνλ θπβεξλνρψξν θαη φρη λα 
κειεηά φπσο γίλεηαη κε ην ηππσκέλν βηβιίν ή λα πινεγείηαη φπσο γίλεηαη κε ην ππεξθείκελν. 
Απφ ηελ άπνςε απηή, πξνσζείηαη ν ελεξγφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο κε ηελ εκπεηξία ζηα δπλεηηθά 
πεξηβάιινληα, κέζα ζηα νπνία κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαη λα κεηαβάιιεηαη ε ζέζε, ε θιίκαθα, ε 
ππθλφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε απφθξηζε, ν ρξφλνο θαη ν βαζκφο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζηε. 
 

Σα παιγνίδια 

Σν παηγλίδη σο ηξφπνο έθθξαζεο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη θπξίσο 
θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Παξάιιεια, θάζε επνρή θαη θάζε πνιηηηζκφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί 
απφ ηνλ ηξφπν δηαζθέδαζεο θαη ηα παηγλίδηα πνπ δηακφξθσζαλ ηα κέιε ησλ αληίζηνηρσλ 
θνηλσληψλ. Σα ζεκεξηλά παηδηά ησλ “αλαπηπγκέλσλ” θαηά θαλφλα ρσξψλ έρνπλ ζαλ βαζηθφ 
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ζεκείν αλαθνξάο ηα ίδηα ειεθηξνληθά παηγλίδηα θαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο 
αλζξσπφηεηαο ζπλαληάηαη έλα ηέηνην θαηλφκελν νηθνπκεληθνπνίεζεο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
δηαζθεδάδνπλ ηα παηδηά, θπζηθφ επαθφινπζν ηεο ειεθηξνληθήο επνρήο. Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ ηα 
λέα απηά παηγλίδηα λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο παηδαγσγνχο θαη 
είλαη δπλαηφλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε παηγλίδηα ζηξαηεγηθήο, ηα παηγλίδηα πεξηπέηεηαο, ηα 
θηλνχκελα ζρέδηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά παηγλίδηα Έλα παηγλίδη πεξηπέηεηαο κπνξεί λα πάξεη 
πνιιέο κνξθέο. O παίθηεο ζθέθηεηαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ πνπ πνιχ ζπρλά δελ είλαη εθ 
ησλ πξνηέξσλ γλσζηφο. 
Πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο φπνπ ζπλήζσο δελ ππάξρεη θαζφινπ δξάζε. Mέζσ κηαο 
δηαδηθαζίαο εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ πξνρσξεί ζηαδηαθά πξνο ην ζηφρν. 
ηε ζχγρξνλε αγνξά ειεθηξνληθψλ παηγληδηψλ ππάξρνπλ ηα ιεγφκελα αιιειεπηδξαζηηθά 
παηγλίδηα πεξηπέηεηαο, ζηα νπνία ν παίθηεο είλαη ηαπηφρξνλα θαη δεκηνπξγφο ηνπ παηγληδηνχ. 
ηα πιαίζηα λέσλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο απηφ ησλ ππεξθεηκέλσλ (hypertexts) 
κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ εχθνια ηέηνηα παηγλίδηα πεξηπέηεηαο 
Tα θηλνχκελα ζρέδηα αθφκα θη αλ δελ αληηπξνζσπεχνπλ κηα απεπζείαο ζχιιεςε ζηα πιαίζηα 
ηνπ παηγληδηνχ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηξφπν δηαζθέδαζεο. Πνιιέο εθαξκνγέο ζρεδηαζκνχ 
πεξηέρνπλ δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ πνιχ εχθνισλ ζηε ρξήζε θαη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο 
θίλεζεο (animation). ηα πιαίζηα απηά, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ παηγλίδηα θαη δπλακηθά 
βηβιία. 
Tα παηγλίδηα ζηξαηεγηθήο, πξφσξε δεκηνπξγία ζηα πιαίζηα ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
„60, είλαη απφ ηα πξψηα ειεθηξνληθά παηγλίδηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη ελζαξθψλνπλ ην παιηφ 
φλεηξν ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ελφο ειεθηξνληθνχ παίθηε, ζην ζθάθη γηα παξάδεηγκα, 
θαιχηεξνπ απφ ηνλ άλζξσπν. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ παηγληδηψλ ζηξαηεγηθήο έρνπλ 
πξνζαξκνζηεί πιένλ απφ ηελ πιεξνθνξηθή, κε ηξφπν ψζηε πνιιέο θνξέο ην ειεθηξνληθφ 
αληίγξαθν λα μεπεξλά θαηά πνιχ ην αξρέγνλν πξφηππφ ηνπ. Έηζη, ζθάθη, ηάβιη, παηγλίδηα κε 
ηξάπνπια, monopoli, γηα λα κελ παξαζέζνπκε παξά ηα πην ζπκβαηηθά, έρνπλ κηα ή θαη 
πεξηζζφηεξεο εθδνρέο ζε πιεξνθνξηθφ ππφβαζξν, νη νπνίεο φπσο είπακε ππεξθεξνχλ ηελ 
αξρηθή ηδέα ηνπ παηγληδηνχ αιιάδνληαο ηε θχζε ηνπο ή πξνζθέξνληαο επηινγέο θαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημή ηνπ πνπ δελ ήηαλ δπλαηέο πξηλ ηελ πιεξνθνξηθή επνρή. 
Δηδηθφηεξα ηα παηγλίδηα ξφισλ δηαθξίλνληαη απφ ηα άιια παηγλίδηα ζηξαηεγηθήο ζην βαζκφ πνπ 
νη πξνζσπηθφηεηεο ηνπ παηγληδηνχ δελ επηβάιινληαη πιένλ απφ ηνλ εκπλεπζηή ηνπ παηγληδηνχ 
αιιά νξίδνληαη απφ ηνπο παίθηεο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ηα παηγλίδηα ξφισλ είλαη παηγλίδηα 
πεξηπέηεηαο ζηα νπνία θάζε παίθηεο ηαπηίδεηαη κε έλαλ ήξσα θαη ε εμέιημε ηνπ παηγληδηνχ 
ζπλίζηαηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηάθνξσλ εξψσλ ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο 
θαλφλεο. 
Tα εθπαηδεπηηθά παηγλίδηα, απνηεινχλ έλα ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε ζηα πιαίζηα 
ηεο αλάπηπμεο ειεθηξνληθψλ παηγληδηψλ. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη φιεο νη πξνεγνχκελεο 
θαηεγνξίεο ζηεξνχληαη εθπαηδεπηηθψλ ηδηνηήησλ, ε έληαμή ηνπο ζε εηδηθή θαηεγνξία είλαη 
απαξαίηεηε γηα πνιινχο ιφγνπο. πληζηνχλ θαηά θαλφλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ 
εθκεηαιιεχεηαη ηελ πηπρή παηγλίδη ηνπ ππνινγηζηή ή γεληθφηεξα ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ 
απέλαληη ζην παηγλίδη ψζηε λα πεξάζνπλ επθνιφηεξα εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. O παίθηεο ζηα 
πιαίζηα απηά είλαη ν καζεηήο πνπ εμνηθεηψλεηαη κε ηνπο αξηζκνχο, ηα γξάκκαηα, ηα γεσκεηξηθά 
ζρήκαηα.. O G. Bossuet (1988, ζ. 16) πξνηείλεη έμη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ επηινγή ελφο ειεθηξνληθνχ παηγληδηνχ: 

 Aλάπηπμε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ πνπ εγθαινχλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ αζχκκεηξε 
δηάηαμε ηνπ ζψκαηνο ζε δεμηφρεηξεο θαη αξηζηεξφρεηξεο. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ καζεηή κέζα ζε έλα επλντθφ γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο καζήκαηνο 
πιαίζην. 

 Απνθξπζηάιισζε ζε πξνθνξηθφ ιφγν (Verbalisation) ησλ εληνιψλ γηα ηνλ έιεγρν κηαο 
θαηάζηαζεο. 

 Αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ παξακέηξσλ κέζα ζε έλα θπζηθφ θαηλφκελν. 

 Έξεπλα κηαο ζηξαηεγηθήο. 

 Γηήγεζε κηαο κε γξακκηθήο ηζηνξίαο. 
Η κάζεζε κέζσ παηγληδηνχ είλαη κηα πνιχ παιηά θαη επηηπρεκέλε ηδέα ζην ρψξν ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη ε παηδαγσγηθή εκβέιεηα θάπνησλ παηγληδηψλ μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ έληαμή 
ηνπο ζηε κηα ή ζηελ άιιε νκάδα θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε ζπκβνιή ηνπο φρη πηα ζε έλα ηνκέα 
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά ζηε κάζεζε γεληθφηεξα. Έηζη, πέξα απφ αηζζεζηνθηλεηηθέο 
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θαη αληαλαθιαζηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ φπσο είδακε αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα απηά, κπνξνχλ 
λα επλνεζνχλ θαη αξθεηέο άιιεο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε - ζχλζεζε κέζα ζε έλα 
πνιχπινθν ζχζηεκα, ην ρεηξηζκφ (έζησ θαη κε έκκεζν ηξφπν) πνιιψλ ηαπηφρξνλα κεηαβιεηψλ, 
ηελ αλάπηπμε πεξίηερλσλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ απνθξπζηάιισζε ηνπ ιφγνπ ζε δηήγεζε θιπ. 
Eληνχηνηο, πέξα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ελφο ειεθηξνληθνχ παηγληδηνχ πξνέρεη 
επηπιένλ λα εμεηαζζνχλ νη πξνεθηάζεηο  πνπ αθνξνχλ ηηο επξχηεξεο ρξήζεηο ηνπ. 
Πξνβιεκαηηζκνχο πξνθαινχλ επίζεο ηα ακηγψο εθπαηδεπηηθά παηγλίδηα πνπ πξνζπαζνχλ λα 
παξνπζηάζνπλ κε παηγληψδε ηξφπν δηάθνξα ζρνιηθά αληηθείκελα, ν νπνίνο έξρεηαη ζε 
πνιηηηζκηθή αληίζεζε κε ηε ζνβαξή, αθαδεκατθή πξνζέγγηζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζρνιηθψλ 
ζπζηεκάησλ (N. Pάπηεο, 1993). 
 

Δίκτυα 

Απφ ηερληθή ζθνπηά, έλα δίθηπν δελ είλαη παξά ην ζχλνιν ησλ κέζσλ (πξνζσπηθνί 
ππνινγηζηέο, κεγάια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (mainframe), εθηππσηέο θιπ.) πνπ ζπλδένληαη 
κεηαμχ ηνπο κε θαλάιηα κεηάδνζεο ηεο επηθνηλσλίαο. Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ ηα δίθηπα 
παξέρνπλ είλαη : 
• Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (E-mail) 
• Forums, ζπλνκηιίεο θαη δηαζθέςεηο 
• Σειεθφξησζε (κεηαθνξά αξρείσλ) 
• Έξεπλα πιεξνθνξηψλ 
• Πξφζβαζε απφ απφζηαζε ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 
 

Παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις των δικτύων 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζπκβάιινπλ κε απνθαζηζηηθφ ηξφπν ζηε δηαδηθαζία 
αλαηξνπήο κηαο αηνκηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε ζπζζψξεπζε 
δηαθξηηψλ γλψζεσλ. Όιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη εκθαλέο φηη ε δηάθξηζε έγθεηηαη ιηγφηεξν ζηελ 
απνζήθεπζε ησλ γλψζεσλ θαη πεξηζζφηεξν ζηε δεμηφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο. 
Μέρξη ηψξα ε πξνηεξαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εζηηαδφηαλ ζηελ απφθηεζε θαζνιηθψλ γλψζεσλ, 
πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ νπνία ππεχζπλν είλαη ην ζρνιείν (A. Minc & P. Nora, 1978). H εθζεηηθή 
αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πην νξζνινγηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηνπο 
ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληψλ ηεο επηθνηλσλίαο κεηαηνπίδεη ηελ έκθαζε απφ ηε κάζεζε γλψζεσλ 
θαη γεγνλφησλ ζηε κάζεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ ελλνηψλ, αληίιεςε πνπ ζπληζηά επαλάζηαζε 
ζηηο θαζηεξσκέλεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα είλαη δπλαηφλ λα 
ζεσξήζνπκε κηα ζεηξά απφ παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ησλ δηθηχσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ζηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε 
ηεο δηδαζθαιίαο, ζηελ επηθνηλσλία δηαθνξεηηθψλ ζρνιηθψλ νκάδσλ θαη ζηελ πξνψζεζε 
ζπιινγηθψλ θαηαζηάζεσλ κάζεζεο ελψ δελ απνθιείεηαη ε αλάπηπμε λέσλ γλσζηηθψλ 
δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ κέζα ζε έλα επξχ 
πιαίζην απφ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη θαηαιφγνπο πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη κε ηελ πινήγεζε κέζα 
ζε έλα αθεξεκέλν θαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν ζχζηεκα φπσο ην δηαδίθηπν. 
Δπηπιένλ, ε χπαξμε δηθηχνπ ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαλνκή πεγψλ 
θαη πιεξνθνξηψλ, ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ινγηζκηθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαη ηελ αληαιιαγή 
κελπκάησλ θαη ζηνηρείσλ πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ θεηκέλνπ θαη παίξλνπλ 
πιένλ ηε κνξθή ζηαηηθψλ ή θηλνχκελσλ εηθφλσλ, ήρσλ θαη video. ηα πιαίζηα απηά ην δίθηπν 
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ 
βαξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ λέεο, 
δηαθνξεηηθέο ησλ παξαδνζηαθψλ, ζρέζεηο επηθνηλσλίαο. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηα ζεηξά 
απφ άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα δίθηπα ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία: 

 H ζρνιηθή αιιεινγξαθία, ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 

 H αλάιπζε ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. 

 Tα ζρνιηθά δίθηπα. 

 Οη βηβιηνζήθεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 H εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 H δηαξθήο θαηάξηηζε θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 
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Ανοικτά και Κλειστά Περιβάλλοντα Μάθησης 

H ηαμηλφκεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε 
ην πφζν “αλνηθηφ” ζηηο πξάμεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα θαη ηνλ ηχπν 
ησλ γλψζεσλ πνπ κπνξεί λα επλνήζεη ην ελ ιφγσ πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα θαη ηε βνήζεηα πνπ 
κπνξεί λα επηθέξεη σο πξνο ην είδνο ηεο κάζεζεο. O “αλνηθηφο” ή “θιεηζηφο” ραξαθηήξαο ελφο 
πιεξνθνξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ελφο 
επξένο ή φρη θάζκαηνο ιεηηνπξγηψλ θαη εληνιψλ ζην εθάζηνηε ζεσξνχκελν πιεξνθνξηθφ 
ζχζηεκα. Δλψ έλα “θιεηζηφ” πεξηβάιινλ ζπληζηά έλα πεξηνξηζκέλν ρψξν φπνπ ν καζεηήο 
απαληά ρσξίο εληνχηνηο λα δξα αιεζηλά, ζην “αλνηθηφ” πεξηβάιινλ αληίζεηα βξίζθεηαη ζε έλα 
ρψξν κε πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. Έλαο “κηθξφθνζκνο” γηα παξάδεηγκα, ν 
πξνγξακκαηηζκφο κε LOGO, ην ινγηζκηθφ πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεπλεηηθήο 
κάζεζεο, ε εθκάζεζε ελφο επαγγεικαηηθνχ ινγηζκηθνχ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ινγηζηηθφ θχιιν 
θιπ.) θαζψο θαη ε πεξηπιάλεζε ζε έλα δπλεηηθφ θφζκν ζπληζηνχλ ζηνλ έλα ή ζηνλ άιιν βαζκφ 
“αλνηθηά” πιεξνθνξηθά πεξηβάιινληα, ελψ έλα πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο κε ηε Βνήζεηα 
Τπνινγηζηή πνιιαπιψλ επηινγψλ ή έλα πξφγξακκα πνιπκέζσλ κε πεξηνξηζκέλεο επηινγέο θαη 
έιιεηςε αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα “θιεηζηψλ” πιεξνθνξηθψλ 
πεξηβαιιφλησλ ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ν καζεηήο έρεη έλα ζρεηηθά παζεηηθφ ξφιν. Έλα 
“θιεηζηφ” πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε πνπ 
είλαη θαηαλεκεκέλεο ζχκθσλα κε έλα νξηζκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, επηθεληξψλεηαη ζηελ 
πξφζθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη ζηνρεχεη θαηά θαλφλα ζε βξαρππξφζεζκα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα ελψ πξνυπνζέηεη ζηαζκηζκέλεο παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ε 
έλα “αλνηθηφ” πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ πξνέρεη ε παηδαγσγηθή πνπ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
κε πην καθξνπξφζεζκεο καζεζηαθέο θηινδνμίεο, επλνείηαη ε πξφζθηεζε δεμηνηήησλ θαη δνκψλ, 
δίλεηαη έκθαζε ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ελψ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά θαη ελέρεη θπξίσο ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. ε αληηδηακεηξηθά άθξα 
ηνπνζεηνχληαη ηα εμεηδηθεπκέλα ζε έλα ηνκέα πεξηβάιινληα (φπσο επαγγεικαηηθφ ινγηζκηθφ 
ηχπνπ επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, βάζεηο δεδνκέλσλ, ινγηζκηθφ γξαθηθψλ θιπ., 
ζπγθεθξηκελνπνηεκέλν ζε έλα γλσζηηθφ ρψξν δηδαθηηθφ ινγηζκηθφ κνξθήο Γη.B.Y. ή 
πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ) θαη εθείλα ηα πεξηβάιινληα πνπ πξνσζνχλ φρη πιένλ ζπγθεθξηκέλεο 
θαη ζηνρεπφκελεο γλσζηηθέο ελφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά 
γεληθφηεξνπο κεραληζκνχο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο (ζρεδηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ, επξεηηθέο 
κέζνδνη, ιχζε πξνβιεκάησλ, θιπ. Tέηνηα πεξηβάιινληα είλαη νη “κηθξφθνζκνη”, ν 
πξνγξακκαηηζκφο ζε γιψζζεο ηχπνπ LOGO ή SMALLTALK (δεκηνπξγήζεθε ην 1976 απφ ηνλ 
Alan Kay), ηα πεξηβάιινληα δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ζε ιηγφηεξν ίζσο βαζκφ ηα έκπεηξα 
δηδαθηηθά ζπζηήκαηα. ηνλ ελδηάκεζν ρψξν κπνξνχλ ίζσο λα ηνπνζεηεζνχλ ηα 
αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ππνινγηζηή, ηα αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα θαη 
νη δπλεηηθνί θφζκνη, πνπ αλάινγα ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε 
κηα ή ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θάζκαηνο. 
Η κάζεζε δελ εμειίζζεηαη κέζα ζε έλα θελφ πεξηβάιινλ ελψ νη δηαδηθαζίεο ηεο δελ εμαξηψληαη 
κφλν απφ ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο. O καζεηεπφκελνο αληηδξά επηπιένλ, ζε κηα 
πιεηάδα παξαγφλησλ, νξαηψλ ή αφξαησλ, ζησπεξψλ ή ερεηηθψλ. ε απηά ηα πιαίζηα κπνξνχλ 
ίζσο λα παξέκβνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, ψζηε λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο ηξφπνπο αιιά θαη ηνλ 
ίδην ην ζθνπφ ηεο απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ, πέξα απφ θάζε ηδηαίηεξν απνηέιεζκα πνπ αθνξά 
ηηο ίδηεο ηηο ζηάζεηο κάζεζεο. Δληνχηνηο, δελ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηελ ηερλνινγία σο 
παλάθεηα, πηζηεχνληαο φηη κηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, φζν παξαδεηγκαηηθή θη αλ είλαη κέζα ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζα κπνξέζεη απφ κφλε ηεο λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ. 
Αλ θαη νη ζχγρξνλεο κεραλέο είλαη ζε ζέζε λα κνξθνπνηήζνπλ ήδε απνζαθεληζκέλεο θαη 
επεμεξγαζκέλεο γλψζεηο, δελ είλαη σζηφζν ζε ζέζε, απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο, λα απνδψζνπλ 
ηηο ππνλννχκελεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ απηέο νη γλψζεηο. Σφζν πεξηζζφηεξν, 
φηαλ νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξάμε ηεο κάζεζεο, είλαη αλεπαξθείο, γεγνλφο 
πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κάζεζεο ζε κηα κεραλή. Άιισζηε, γηα 
ιφγνπο ελδνγελείο ησλ ηερλνινγηψλ, νη κεραλέο απηέο αγλννχλ, εμ νξηζκνχ, ηα βηνινγηθά, 
ςπρνζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά ζπζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηε γλσζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ 
θπζηθψλ φλησλ 
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1.3 Φρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής των Σ.Π.Ε στην 

εκπαίδευση 

Πξψηε Φάζε (πξηλ ην 1970) 
Μέζα (Media Κηλεκαηνγξάθνο, Ραδηφθσλν, Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε) 
Δθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε : Πξνγξακκαηηζκέλε Γηδαζθαιία , Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο 
κε ρξήζε ησλ Μέζσλ 
 
Γεχηεξε Φάζε(1970-1980) 
Η πιεξνθνξηθή πξνζέγγηζε 
Ο ππνινγηζηήο θαη νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

 Έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

 Δμάπισζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο Logo (θηηαγκέλε πάλσ ζηηο απφςεηο ηνπ 
Piaget) 

Ο ππνινγηζηήο σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

 Γηδαζθαιία κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή - Computer Assisted Instruction (CAI) 

 Μάζεζε κε ηε Bνήζεηα Yπνινγηζηή - Computer Assisted Learning (CAL). 
Δθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε: Γηδαζθαιία κε Βνήζεηα απφ ηνλ Τπνινγηζηή, Απηφλνκε Μάζεζε, 
LOGO, Tερλεηή Nνεκνζχλε, Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα) 
ε απηή ηε θάζε ηα Aλνηθηά Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα Mάζεζεο θαη ε Γηεξεπλεηηθή 
Mάζεζε είλαη εμέιημε ηεο ηάζεο γηα Απηφλνκε Μάζεζε θαη βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθή εθαξκνγή 
κε αλνηθηέο πξννπηηθέο θαη ππφζρνληαη πνιιά ζηελ αλαλέσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο γηα ηε ρξήζε 
ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο θπξίσο φζνλ αθνξά ηε Γεληθή Παηδεία 
H πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Γηδαζθαιίαο κε Βνήζεηα απφ ηνλ 
Τπνινγηζηή, θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε δελ είλαη παξά πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο 
εθαξκνγήο (drill and practice) θαη πνιχ ιίγα είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ελαιιαθηηθέο εθαξκνγέο 
(φπσο πξνγξάκκαηα πξνζνκνηψζεσλ θαη έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα) 
 
Σξίηε Φάζε(1980-1990) 
Ο ππνινγηζηήο ζαλ κέζν αιιά θαη ζαλ αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ηελ πεξίνδν απηή ε 
πιεξνθνξηθή εηζάγεηαη ζαλ απηφλνκν αληηθείκελν ζην ζρνιείν θαη παξάιιεια αλαπηχζζεηαη 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δηαθφξσλ ηχπσλ. 
Δκθαλίδνληαη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ησλ ππεξκέζσλ θαη ησλ πνιπκέζσλ ελψ ε ίδηα ε 
ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ 
ήρνπ, ζέηνπλ ζε λέα βάζε ηηο ελδερφκελεο παηδαγσγηθέο ηνπο ρξήζεηο 
 
Σέηαξηε Φάζε κέζν (κεηά ην 1990) 

 Πνιπκέζα – ππεξκέζα 

 Πξνζνκνηψζεηο 

 Γίθηπα ππνινγηζηψλ 

 Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 
 

1.4 Σο εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιοποίηση του στη 

διδακτική πράξη 

Οη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ  νπζηαζηηθά 
ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Όηαλ 
αλαθεξφκαζηε ζηελ Τπνινγηζηηθή Τπνζηήξημε ηεο Γηδαζθαιίαο ελλννχκε ηε βνήζεηα πξνο ην 
καζεηή ψζηε λα πξνζεγγίζεη θαη λα νηθνδνκήζεη κηα πξνθαζνξηζκέλε απφ ην αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα χιε ελψ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ Τπνινγηζηηθή Τπνζηήξημε ηεο Μάζεζεο 
ελλννχκε ηελ ελίζρπζε ηνπ καζεηεπφκελνπ ψζηε λα απνθηήζεη γλψζεηο θαζνιηθνχ ραξαθηήξα 
αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη ζηηο δηαξθψο 
κεηαβαιιφκελεο θαη νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Σέηνηνπ ηχπνπ 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 
θξηηηθήο ζθέςεο, ζηε δπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ ησλ 
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κεηαθνξάο γλψζεσλ απφ έλα πιαίζην ζε έλα 
άιιν, θιπ. 
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Η ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο δηακεζνιαβείηαη απφ 
θαηάιιειεο εθαξκνγέο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, πνπ απνθαινχληαη πιεξνθνξηθά πεξηβάιινληα 
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ (θαη πιηθνχ) πνπ 
έρνπλ σο ζηφρν ηελ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Οη εθαξκνγέο 
απηέο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 
Α. Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ κε ζαθή καζεζηαθφ θαη δηδαθηηθφ ζθνπφ 
Β. Λνγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο, φπσο θεηκελνγξάθνο, βάζεηο δεδνκέλσλ ινγηζηηθφ θχιιν θαη 
άιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο γλσζηηθά εξγαιεία 

Ο ζρεδηαζκφο εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζε παηδαγσγηθέο 
ζεσξίεο θαη ζεσξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηε 
δηαηχπσζε ησλ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη θαηεπζχλνπλ ζπλαθφινπζα ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ θάζε 
εθαξκνγήο. Γελ πξέπεη φκσο λα παξαγλσξίζνπκε φηη πνιιέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο κε ηε 
ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ θπξίσο ζρεδηαζηεί θαη θαζνδεγεζεί απφ ηελ πξφνδν ηεο 
ηερλνινγίαο θαη φρη απφ ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ ςπρνινγία ηεο κάζεζεο. 

Σξεηο είλαη νη βαζηθέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ ζηνλ έλαλ 
ή ζηνλ άιιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ζπλαθφινπζα ηε 
ζέζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: ν ζπκπεξηθνξηζκφο (behaviorism), ν 
επνηθνδνκηζκφο (constructivism) θαη νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Οη ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλακεηάδνζε ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σν πιαίζην απηφ πξνζθέξεη κηα πνιχ 
«ηερληθή» πξνζέγγηζε ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ: απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ν 
μεθάζαξνο θαη ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα 
επηηεπρζνχλ. ε κεγάιν βαζκφ απεπζχλνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη ζην καζεηή. 

Οη επνηθνδνκεηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαγλσξίδνπλ φηη καζεηέο, πξηλ αθφκα πάλε ζην 
ζρνιείν δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα βνεζεζνχλ ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ 
λέεο γλψζεηο πάλσ ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο. Σν πιαίζην απηφ νδεγεί ζηελ άπνςε φηη ε 
εθπαίδεπζε πξέπεη λα έρεη σο θχξην ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γεθπξψζνπλ ην 
ράζκα αλάκεζα ζηηο άηππεο θαη ηηο ηππηθέο γλψζεηο ηνπο. Ο επνηθνδνκηζκφο κε ηηο δηάθνξεο 
εθδνρέο ηνπ, φπσο ν θιαζηθφο επνηθνδνκηζκφο, ν θνλζηξαθηηνληζκφο (constructionism) θαη ν 
θνηλσληθφο νηθνδνκηζκφο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο φπσο θαη νη 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο αληηιακβάλνληαη ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 
πιήξσο εληαγκέλε ζην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 
δηαδξακαηίδεηαη. Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο δελ λννχληαη ζπλεπψο σο απηφλνκεο νληφηεηεο αιιά 
ζπζηαηηθά ελφο νξγαλσκέλνπ φινπ, ηνπ λνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλν. Κάησ απφ ην πξίζκα 
απηφ, νη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληεινχλ θαηαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο 
γλψζεο ελψ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία (πιηθά θαη 
ζπκβνιηθά) θαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο φπσο πεξηγξάθεη ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
(activity theory). 
 

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Καηά ην παξειζφλ έρνπλ γίλεη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ρξήζεο ησλ 
ππνινγηζηψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Ο Taylor ( 1980 ) πεξηγξάθεη ζαλ δπλαηνχο ξφινπο ηνπ ππνινγηζηή ην ξφιν ηνπ 
δαζθάινπ (tutor) , ηνπ εξγαιείνπ (tool) ή ηνπ δηδαζθφκελνπ (tutee). χκθσλα απηή ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ν καζεηήο είλαη δπλαηφλ λα δηδαρζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή, λα ηνλ 
ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ εξγαιείν ή λα δηδάμεη ηνλ ππνινγηζηή κέζσ κηαο γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ – πνπ ήηαλ βαζηθά ε ηδέα ηεο Logo 

Πην πξφζθαηα νη Handal & Herrington (2003) πεξηγξάθνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 
κάζεζεο βαζηζκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα Drills, Tutorials, 
Games, Simulations, Hypermedia θαη Tools (Open Learning Environments) 

Απηή ε εξγαιεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε δηαθέξεη απφ απηήλ ηνπ Taylor σο πξνο φηη εδψ 
ην επίθεληξν είλαη ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απνθιεηζηηθά ζαλ εξγαιείν 
εκπινπηηζκνχ ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηεξεχλεζεο. 
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ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 
σο πξνο δχν θχξηνπο άμνλεο. 

• Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ζηελ ρξνλνινγηθή πεξίνδν θαη ηηο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο 
πάλσ ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

• Ο δεχηεξνο αθνξά ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ή επλνεί θαζψο θαη ζηηο 
παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. 
 

Kατηγοριοποίηση με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα 

παιδαγωγικά ρεύματα χρήσης 

Α) Ο ππνινγηζηήο σο δάζθαινο (1950 - 1980): ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα 
πξνγξάκκαηα Πξνγξακκαηηζκέλεο Γηδαζθαιίαο, ηα πξνγξάκκαηα Δμάζθεζεο θαη Πξαθηηθήο θαη 
ηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα 
Β) Ο ππνινγηζηήο σο καζεηήο ( 1970- 2000) : Κπξίσο εδψ εληάζζνληαη ε Logo θαη νη 
πξνγξακκαηηζηηθνί κηθξφθνζκνη θαζψο θαη ηα Αλνηθηά Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα 
Μάζεζεο 
Γ) Ο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν ( 1980 – ζήκεξα): ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα Γεληθά 
Δξγαιεία (Λνγηζκηθφ Γεληθήο Υξήζεο), ηα πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο θαη ηα 
Αιιειεπηδξαζηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο φπσο νη Μηθξφθνζκνη, νη Πξνζνκνηψζεηο, ηα 
Λνγηζκηθά Μνληεινπνίεζεο θ.ι.π). Δπίζεο εδψ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ηα Τπεξκέζα θαη ηα 
Γίθηπα θαζψο θαη νη εθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο 

ε απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη εκθαλήο ε εμάξηεζε απφ ηηο ηερλνινγηθέο 
πιαηθφξκεο αλάπηπμεο (νη λέεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο πνιιέο θνξέο ην 
είδνο ηεο παηδαγσγηθήο εθαξκνγήο) αιιά θαη ε ρξνλνινγηθή ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ 
παηδαγσγηθψλ ξεπκάησλ ρξήζεο (κε έκθαζε ζην δάζθαιν, ζην καζεηή ή ζηε ρξήζε). 
 

Κατηγοριοποίηση με βάση τη διδακτική προσέγγιση και τις θεωρίες μάθησης 

ην πιαίζην απηφ δηαθξίλνπκε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 
1. Πεξηβάιινληα Καζνδεγνχκελεο Γηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο 
ζεσξίεο κάζεζεο 
2. Πεξηβάιινληα Μάζεζεο κέζσ (θαζνδεγνχκελεο ή φρη) Αλαθάιπςεο θαη Γηεξεχλεζεο πνπ 
ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε γλσζηηθέο θαη επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 
3. Πεξηβάιινληα Έθθξαζεο, Οηθνδφκεζεο, Δπηθνηλσλίαο θαη Αλαδήηεζεο ηεο Πιεξνθνξίαο πνπ 
ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε επνηθνδνκηζηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 
Κάζε κία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο εκπεξηέρεη αξθεηέο ππνθαηεγνξίεο εθαξκνγψλ νη νπνίεο 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
 

Περιβάλλοντα διδασκαλίας καθοδηγούμενης από υπολογιστή 

Σα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή είλαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία 
αλαιακβάλνπλ εμ νινθιήξνπ ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ θαη φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαηά 
θαλφλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Τπνθαζηζηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αλαιακβάλνληαο ηφζν ηελ 
παξνπζίαζε ηεο χιεο, φζν θαη ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ζέηνληαο εξσηήκαηα θαη 
δίλνληαο ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ. Η πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ 
ινγηζκηθψλ, κνινλφηη επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εξγάδεηαη κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο, 
παξέρνληαο έηζη θάπνηα εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, δελ έρνπλ παξά κηα πεξηνξηζκέλε 
δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ θάζε καζεηή. 

ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα απηά νξγαλψλνληαη κε ηε κνξθή 
πνιπκέζσλ, πξνζθέξνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν δξφκν κάζεζεο θαζνδεγψληαο ην καζεηή θαη 
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε ηνλ φξν «ειεθηξνληθά αιιειεπηδξαζηηθά βηβιία» (interactive 
textbooks). 
Σα ζπζηήκαηα απηά βαζίδνληαη ζην ιεγφκελν Γηδαθηηθφ Μνληέιν (Instructional design) θαη έρνπλ 
σο ζηφρν ηε κνληεινπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο κε ζηφρν ηε κεηάδνζή ηεο ζηνπο 
καζεηέο. πληζηνχλ κε ιίγα ιφγηα βνεζήκαηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνλ αληηθαζηζηνχλ 
νινθιεξσηηθά. 
Σα ζπζηήκαηα απηά ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 πζηήκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill and practice) 
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 πζηήκαηα θαζνδήγεζεο (tutorials) 

 Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

 Γηαινγηθέο ηζηνξίεο θαη παξακχζηα πνιπκέζσλ 

 Έκπεηξα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Intelligent Tutoring 
Systems). 

 
Πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή 
ε αληίζεζε κε ηα πεξηβάιινληα ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο, πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο 
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηα πεξηβάιινληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο 
εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πιεπξά ηνπ καζεηή θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
νηθνδνκεί (ελίνηε ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο) ηηο γλψζεηο ηνπ. Η 
πξνβιεκαηηθή απηή απνηειεί ζήκεξα ην θπξίαξρν κνληέιν ζην ζρεδηαζκφ ζχγρξνλνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη λα παξέρεη απζεληηθέο 
καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο εληαγκέλεο ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνλ 
πξαγκαηηθφ θφζκν ψζηε λα γεθπξψλεηαη ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην ζρνιείν. Πξέπεη επίζεο λα ελζαξξχλεη ηελ έθθξαζε θαη ηελ 
πξνζσπηθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη παξάιιεια, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 
ην γεγνλφο φηη ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε επλννχλ ηηο γλσζηηθέο 
θαηαζθεπέο (αξρή πνπ εθθξάδεηαη θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ). 

Σα πεξηβάιινληα απηά δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο (discovery 
model) θαη δηεξεχλεζεο (exploratory model). Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη: 

 πζηήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ππνινγηζηή (computer 
based laboratories). 

 πζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη θαη αληινχλ δεδνκέλα απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (κε 
αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ – ζπζθεπψλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο) 

 πζηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο (educational robotics). 

 "Έκπεηξα πζηήκαηα" επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Intelligent Tutoring Systems) πνπ 
εκπεξηέρνπλ κνληέια καζεηή. 

 Αλνηρηά ζπζηήκαηα κάζεζεο (αλεμάξηεηα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ) γηα δξαζηεξηφηεηεο 
εθκάζεζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (φπσο 
LOGO, θιπ). 

 Πξνζνκνηψζεηο (Simulations) 

 Μηθξφθνζκνη (micro-worlds) 

 Μνληεινπνηήζεηο θαη δπλακηθέο κνληεινπνηήζεηο 

 Λνγηζκηθφ λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο (concept mapping). 

 πζηήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 
κάζεζε (γηα δηαπξαγκάηεπζε θαη παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ, γηα επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ή γηα εθηέιεζε ζχλζεησλ έξγσλ). 

  
Πεξηβάιινληα ζπκβνιηθήο έθθξαζεο, νηθνδφκεζεο θαη επηθνηλσλίαο 
Πεξηβάιινληα ζπκβνιηθήο έθθξαζεο 
ηα πεξηβάιινληα ζπκβνιηθήο έθθξαζεο θαη νηθνδφκεζεο ζπγθαηαιέγνληαη φιεο εθείλεο νη 
εθαξκνγέο γεληθήο ρξήζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γλσζηηθά εξγαιεία θαη 
ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε θαη νηθνδφκεζε ελλνηψλ θαη ηδεψλ. ην 
πιαίζην απηφ, ε δηδαζθαιία θαη ε ρξήζε ησλ επηκέξνπο ινγηζκηθψλ γεληθήο ρξήζεο (εθαξκνγέο 
γξαθείνπ, θιπ) δελ ελλνείηαη σο γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά απνηειεί κέζν πνπ βνεζά ηνπο 
καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, λα θαηαθηήζνπλ έλλνηεο θαη λα 
νηθνδνκήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. 
Σέηνηα πεξηβάιινληα είλαη: 

 Δπεμεξγαζηέο θεηκέλνπ 

 Πίλαθεο θαη ινγηζηηθά θχιια 

 Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Δξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη γξαθηθψλ 

 Λνγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

 Λνγηζκηθφ παξαγσγήο δηαγξακκάησλ 
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 Δπηηξαπέδηα ζπζηήκαηα εθδφζεσλ (γηα δεκηνπξγία, π.ρ. ζρνιηθψλ εθεκεξίδσλ) 

 Δξγαιεία δεκηνπξγίαο ππεξκέζσλ, πνιπκέζσλ, ηζηνζειίδσλ (γηα παξνπζίαζε 
εξγαζηψλ) 

 Δξγαιεία δεκηνπξγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

  
Πεξηβάιινληα παξνπζίαζεο, αλαδήηεζεο, δηάδνζεο πιεξνθνξίαο 
Σα ζπζηήκαηα απηά θαζηζηνχλ επηρεηξεζηαθά εχθνιε θαη ιεηηνπξγηθά απνηειεζκαηηθή ηελ 
παξνπζίαζε, ηελ αλαδήηεζε θαη γεληθφηεξα ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. ε κεγάιν βαζκφ 
νδεγνχλ ζηελ απεμάξηεζε ηνπ ρξήζηε απφ δπζρέξεηεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ πξφζβαζεο. Σέηνηα 
ζπζηήκαηα είλαη: 

 Φεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο 

 Ηιεθηξνληθά ιεμηθά 

 Βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Φεθηαθέο βηβιηνζήθεο 

 Γηθηπαθνί ηφπνη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

  
Πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κάζεζεο απφ απφζηαζε 
Σα ζπζηήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία απφ απφζηαζε ζην πιαίζην 
ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη: 

 Δξγαιεία επηθνηλσλίαο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) 

 Δξγαιεία ηειεδηάζθεςεο 

 Δξγαιεία ζπδεηήζεσλ ζε εηδηθά ζέκαηα 

 Οκάδεο λέσλ (newsgroups) 

 Πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο έθθξαζεο θαη ιφγνπ 

 Πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο εθηέιεζεο ζχλζεησλ έξγσλ (projects). 
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2
ο

 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

2.1 Ο ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

Ο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ αθνξά ζε 3 επίπεδα 
• · ηνλ ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ 
• ην ζρεδηαζκφ παξνπζίαζεο 
• ηελ αλάπηπμε ηελ αμηνιφγεζε θαη ζηε δηάζεζε 

Όζνλ άθνξα ζηνλ ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ απηφο εκπεξηέρεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε κάζεζε. Γειαδή ηηο δηαζέζηκεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή θαζψο 
θαη ηε γλψζε ζε δνκεκέλε κνξθή ε νπνία πξνζθέξεηαη ζην καζεηή πξνο κάζεζε. Ο 
ζρεδηαζκφο παξνπζίαζεο αθνξά ζην ηη παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε, ηα ρξψκαηα θαη ηηο εηθφλεο 
θαζψο θαη ηε ρξήζε μερσξηζηψλ κέζσλ. 

 

Η επίδραση της συμπεριφοριστικής γνωσιοθεωρητικής προσέγγισης στο 

σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού 

Σν κνληέιν ηνπ "ζπκπεξηθνξηζκνχ" (behaviorism) γηα ηε γλψζε ρξεζηκνπνηήζεθε, απφ ηνπο 
ζρεδηαζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηα πξψηα βήκαηα ηεο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ( Merrill, Li, & Jones, 1990). χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε γλψζε είλαη απφιπηε, 
δελ εμαξηάηαη απφ ην πνηνο ηε καζαίλεη θαη επνκέλσο ε έκθαζε δίλεηαη ζηε κεηάδνζε ηεο 
γλψζεο κε ηε δηδαζθαιία θαη ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη φρη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
κάζεζεο. Η κάζεζε ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ κνληέιν απνηειεί κηα δηαδηθαζία παξαηεξήζηκε 
ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε θάπνηνπο θαλφλεο. Σν πην ελδηαθέξνλ ζηελ πξνζέγγηζε απηή 
είλαη φηη ε κάζεζε ζεσξείηαη σο κηα ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ζπκθσλά κε ηελ νπνία ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
επηβξάβεπζε. Η ζεψξεζε απηή πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε απφ κηα ηερληθή ζθνπηά, ππνλνεί γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ ζπκπεξηθνξάο θαη εμεηδηθεχεη ηα πξντφληα ηεο κάζεζεο 
σο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. Η επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηεκαρίδεηαη ζε 
επηκέξνπο ζηφρνπο κε ηελ θαηάθηεζε ησλ νπνίσλ θζάλεη ν καζεηήο ζην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα. Θεσξείηαη επνκέλσο αλαγθαίν λα δηαηππψλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θάζε 
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. Απφ απηή ηε 
γλσζηνζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε ν καζεηήο αληηκεησπίδεηαη σο "άδεην δνρείν" πνπ πξέπεη λα 
γεκίζεη κε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα πάξεη απφ ην δάζθαιν. Έηζη βαζηθφ κέιεκα ηνπ δάζθαινπ 
είλαη λα βξεη ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο κεηάγγηζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ 
νπνίν ζεσξεί σο απζεληία θαη σο εηδηθφ, ζην καζεηή πνπ πξέπεη λα επαλαιάβεη νηηδήπνηε 
βιέπεη θαη αθνχεη απφ ην δάζθαιν. Ο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ην 
ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν κάζεζεο έδηλε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ηεο γλψζεο απφ ην 
δάζθαιν θαη φρη ζην πψο ν   καζεηήο   καζαίλεη   Η  επίδξαζε  ηεο  πξνζέγγηζεο  απηήο  ζην   
ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είρε σο απνηέιεζκα ην ζρεδηαζκφ πεξηβαιιφλησλ 
κάζεζεο ζηα νπνία ην καζεζηαθφ πιηθφ παξνπζηαδφηαλ κε κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά ζην καζεηή.
    Η βειηίσζε ηεο παξνπζίαζεο αλακελφηαλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Σα πξνθαζνξηζκέλα ζεηξηαθά κνλνπάηηα ζηα νπνία γξάθηεθε ην 
ινγηζκηθφ εθείλεο ηεο επνρήο αληηθαηαζηάζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1960 απφ πξνγξάκκαηα πνπ 
ζηεξίδνληαλ ζηε δηαζεζηκφηεηα ηερλνινγίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο 
νη νπνίεο θάζε θνξά εμαξηψληαη απφ ηηο απνρηήζεηο ηνπ καζεηή. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ 
επηθεληξσλφηαλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ είρε επηιερηεί γηα ηε 
δηδαζθαιία, ζηελ επηβξάβεπζε ηνπ καζεηή ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
πξνζπάζεηαο ηνπ ηαίξηαδαλ κε απηά πνπ ν ζρεδηαζηήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζεσξνχζε ζσζηά θαη 
ζηελ παξφηξπλζε ηνπ λα ζπλερίζεη ζηελ πεξίπησζε ιάζνπο. Σα εθπαηδεπηηθά παθέηα απηήο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο ζεψξεζεο δελ έδηλαλ αλνηθηά εξσηήκαηα ζην καζεηή, δηφηη δελ θαίλεηαη λα 
αλαγλψξηδαλ ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο νξζήο αληηκεηψπηζεο ελφο πξνβιήκαηνο θαη δελ ηνπ 
δηέζεηαλ εξγαιεία λα θαηαζθεπάζεη ηε δηθή ηνπ γλψζε, δηφηη δελ ηνλ ζεσξνχζαλ ηθαλφ λα ην 
θάλεη. Κάησ απφ απηή ηελ νπηηθή ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ήηαλ θησρφ, αληέγξαθε ηα βηβιία 
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θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηα παξαδνζηαθά κέζα αλαπαξάζηαζεο θαη ζπκβνιηζκνχ, ρσξίο επηπιένλ 
λα δηαζέηεη εξγαιεία εηδηθά θηηαγκέλα γηα ην καζεηή. 
 
 

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού από μια κοινωνική εποικοδομιστική 

προοπτική 

Τπάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ, πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπδήηεζε γηα ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζα πινπνηεί σο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ βαζηθέο αξρέο ηνπ 
επνηθνδνκηζκνχ ( Reigeluth, 1991; Winn, 1991). Δλψ ν επνηθνδνκηζκφο είλαη απνδεθηφο σο 
ζεσξία κάζεζεο απφ πνιινχο εξεπλεηέο, ε κεηαηξνπή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ζε αξρέο 
ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη έλα ζέκα πνπ παξακέλεη αθφκε αλνηθηφ. ηελ 
πξνζπάζεηα ηνπο λα εηζάγνπλ ηελ επνηθνδνκηζηηθή πξννπηηθή ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ νη Kember & Murphy (1990) ηνλίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 
κε κεηαδίδεη απιά γλψζε αιιά λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ελλνηνινγηθέο 
αιιαγέο. Δπηπιένλ, νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ 
επηιεγεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Λνγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' φςηλ. χκθσλα κε 
ηνλ Jonassen (1985, ν.π. νη Kember & Murphy, 1990) "νη εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη 
εληειψο απιά λα δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο πψο λα καζαίλνπλ θαη φρη πψο λα ελεξγνχλ ζαλ 
παζεηηθνί δέθηεο πιεξνθνξηψλ ή ηερληθψλ εηο βάξνο ηεο καζεζηαθήο ηνπο εκπινθήο ζηε 
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο". Η νκάδα The Cognition and Technology Group at Vanderbilt (1991) 
μεθαζαξίδεη φηη βιέπεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απφ ηελ επνηθνδνκηζηηθή ζεψξεζε σο πιηθφ 
πνπ ππνζηεξίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη φρη σο πιηθφ πνπ αληηθαζηζηά ην δάζθαιν. 

Η θνηλσληθή επνηθνδνκηζηηθή ζεψξεζε γηα ηε γλψζε έρεη επίδξαζε ζηε ζεψξεζε γηα ηε 
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Η έκθαζε πηα κεηαθέξεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ζσζηήο 
επαλάιεςεο απφ ην καζεηή ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δάζθαινπ, ζηελ επηηπρή νξγάλσζε ηεο 
εκπεηξίαο ηνπ απφ ηνλ ίδην. Ο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θάησ απφ απηή ηε 
ζεψξεζε ππνλνεί ηε δηαζεζηκφηεηα ηέηνησλ εξγαιείσλ πνπ απφ ηε κηα κεξηά λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη απφ ηελ άιιε λα ηνπ πξνζθέξνπλ ηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα πεηξακαηηζκφ ζηελ ελεξγεηηθή ηνπ 
πξνζπάζεηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπ. 

 

Περιβάλλοντα μάθησης που σχεδιάστηκαν με βάση την γνωσιοθεωρητική 

προσέγγιση του εποικοδομισμού : Σο παράδειγμα της γλώσσας LOGO 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 
αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Papert . Οη ηδέεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ν Papert πξνέξρνληαλ απφ ηελ 
γελεηηθή επηζηεκνινγία ηνπ Piaget κε ηνλ νπνίν ν Papert ζπλεξγάζηεθε γηα 2 ρξφληα Ο Piaget 
δηεηχπσζε ηελ επνηθνδνκηζηηθή (constructivist) πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην παηδί αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζαξκνζζεί ζ απηφ θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε ηνπ κε ελεξγεηηθφ ηξφπν. Η πξνζέγγηζε απηή 
έξρεηαη ζε (αληηπαξάζεζε κε ηελ εκπεηξηζηηθή (empiricist) πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
νη αηζζήζεηο καο δίλνπλ κηα αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 
θαζψο θαη κε ηελ πξαγκαηηζηηθή (rational) πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνυπάξρνπλ 
δνκέο νη νπνίεο καο ελεξγνπνηνχλ ζην λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν Ο Papert θαηαζθεχαζε ηε 
γιψζζα Logo πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα θαηαζθεπάζνπλ γλψζε πνπ 
αθνξά ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο κε ελεξγεηηθή ηξφπν θαη φρη γηα λα κάζνπλ κηα γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ. Η βαζηθή ηδέα ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο Logo είλαη φηη απνηειεί 
έλα κεηαβαηηθφ πιαίζην (transitional context) ζπκθξαδνκέλσλ ην νπνίν δηακεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θφζκνπ θαη ηνπ αθεξεκέλνπ θφζκνπ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Βαζηθφ ζηνηρείν 
απηνχ ηνπ πιαηζίνπ απνηειεί ε 'ρειψλα' (turtle) ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη επίζεο σο κεηαβαηηθφ 
αληηθείκελν 'transitional object'. Ο Papert ραξαθηεξίδεη ηε ρειψλα σο 'αλζξσπνκνξθηθφ' 
αληηθείκελν θαη ζεσξεί φηη ηα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εληνιέο ηηο γιψζζαο (νη νπνίεο απνηεινχλ πξνγξακκαηηζηηθή 
πξνζνκνίσζε ησλ αηζζεζηνθηλεηηθψλ ηνπο ελεξγεηψλ ζην επίπεδν) αλαγθάδνληαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ζπλεηδεηφ ηξφπν ηηο αηζζεζηνθηλεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο ζε αληηπαξάζεζε κε 
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ηνλ απζφξκεην ηξφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ην πεξηβάιινλ Logo νη 
καζεηέο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε δηαηζζεηηθή (intuitive) ηνπο γλψζε θαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 
αλαζηνραζκνχ θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα θαηαζθεπάζνπλ 
πην αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Απφ κηα καζεκαηηθή νπηηθή ε γισζζά απηή εθθξάδεη κε 
ηε βνήζεηα εληνιψλ κηα πξνζνκνίσζε ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. Απφ ηελ επνηθνδνκηζηηθή 
πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ηνπ παηδηνχ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε 
δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα ηα νπνία επίζεο έρνπλ ζεκαζία γη απηφ φπσο είλαη ηα πξνβιήκαηα 
απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σα ιάζε ηνπ παηδηνχ αληηκεησπίδνληαη σο αληηιήςεηο ηνπ παηδηνχ νη 
νπνίεο απνηεινχλ επθαηξίεο γηα κάζεζε. Η απηνδηφξζσζε ησλ ιαζψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ παηδηνχ. Η γισζζά Logo δελ απνηειεί πεξηβάιινλ 
δηδαζθαιίαο αιιά έλα πεξηβάιινλ πνπ δίλεη έκθαζε ζην καζεηή θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζεψξεζε 
ηνπ επνηθνδνκηζκνχ θαη ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία γηα ηε κάζεζε. 

 

Βασικά ερωτήματα κατά το σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού 

Απφ ηελ εκπεηξία εξεπλεηψλ ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηα καζεκαηηθά 
πξνέθπςαλ νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίδνπλ ηνλ ζρεδηαζηή ηνπ 
ινγηζκηθνχ, ψζηε απηφ λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κάζεζε ηνπο. Σέηνηα ζεκεία -επηινγέο 
αλαθέξνληαη απφ ηνλ Dreyfus (1993) θαη είλαη νη παξαθάησ : 

•  Σ ν  κέξνο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζα πινπνηεζεί ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ 
• Η δφκεζε ηνλ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
• Ο ξφινο θαη ην είδνο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καζεκαηηθφ ζέκα. H 
επηινγή ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο 
εηθνληθψλ θαη δπλακηθψλ φςεσλ ησλ καζεκαηηθψλ. 
• Ο ηχπνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα δψζεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα κάζεζε ηνπ 
καζεκαηηθνχ ζέκαηνο 
• Σν ζχλνιν ησλ επηηξεπνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ σο αδηάζπαζην κέξνο ηνπ 
πεξηβάιινληνο 
•  Σα εξγαιεία πνπ ζα δηαζέηεη ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε 
ηνπ καζεκαηηθνχ ζέκαηνο θαη φρη λα βνεζνχλ απιά ζην ηερληθφ κέξνο ηεο επίιπζεο ελφο 
πξνβιήκαηνο. 
• Σν πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αθαηξεηηθή 
δηεξγαζία ζθέςεο ησλ καζεηψλ πνπ ζρεηίδεηαη, κε ην καζεκαηηθφ ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ. 
•  Σν είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ε ειεπζεξία εμεξεχλεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην 
καζεηή 
•     Σν είδνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 
•    Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ καζεηή. 

 

Έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ 
Λνγηζκηθνχ, δφζεθε επίζεο θαη απφ ηνπο Borba & Confrey (1996). Δπηπιένλ, νη Steffe &Tzur. 
(1994a) αλαθέξνπλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππ φςε νη πηζαλέο ελέξγεηεο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο ηίζεληαη. ρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ κνληέινπ ησλ ελλνηψλ πνπ 
θαιείηαη λα κάζεη ν καζεηήο ν Edwards (1991) ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη λα κελ 
παξνπζηάδνληαη άκεζα αιιά κε έλα έκκεζν εζσηεξηθφ ηξφπν (intrinsic). Όζνλ αθνξά ζην είδνο 
ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback), ν ίδηνο εξεπλεηήο αλαθέξεη φηη ζα πξέπεη λα βνεζά ηνπο 
καζεηέο λα δηνξζψλνπλ κφλνη ηνπο ηα ιάζε ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ην πεξηβάιινλ ζα 
πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα ηα νπνία λα κπνξνχλ λα εμεξεπλεζνχλ απφ 
καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη Hoyles & Noss (1987) αλαθεξφκελνη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 
κνληέινπ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαηά ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 
ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε λα ιακβάλνληαη ππ' φςε νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 
γιψζζα πινπνίεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα θαη ηελ 
εξκελεία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα θιεζνχλ λα επηιχζνπλ Οη ίδηνη εξεπλεηέο, επηπιένλ, 
αλαθέξνπλ φηη ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ην είδνο, ηεο εθπαηδεπηηθήο βνήζεηαο πνπ ζα πξέπεη λα 
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο. ρεηηθά κε πεξηβάιινληα γξαθηθψλ, δίλεηαη έκθαζε ζηε γξαθηθή 
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εηζαγσγή δεδνκέλσλ, ζηε δπλαηφηεηα απιήο κεηαθίλεζεο ησλ δεδνκέλσλ-ζεκείσλ κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ dragging, ζηε δηαρείξηζε γξακκψλ θαη ζρεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία πεηξακαηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ θαη ζηε ρξήζε γξαθηθφ)λ ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ (Biehler, 1993). 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαηαζθεπή κηθξφθνζκσλ ν ζρεδηαζκφο ηνπο 
ζηεξίρζεθε ζηε κνληεινπνίεζε. Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κηθξφθνζκνπ 
Cabri - Geometry ηνπ νπνίνπ ν ζρεδηαζκφο πξνέθπςε απφ ηε ζχλζεζε 3 κνληέισλ Σν πξψην 
κνληέιν αθνξνχζε ζηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ζα πινπνηνχληαλ ζην κηθξφθνζκν, ην δεχηεξν 
αθνξνχζε ζηηο αληηιήςεηο ηνπ ζρεδηαζηή ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο θαη ην ηξίην 
αθνξνχζε ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ (Laborde & Strasser, 1990). 
Οη Noss & Hoyles (1992) αλαθέξνπλ επίζεο φηη έλαο κηθξφθνζκνο ζε ππνινγηζηή, εκπεξηέρεη 
ηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ θάπνησλ καζεκαηηθψλ δνκψλ θαη ζρέζεσλ πνπ είλαη 
δηαρεηξίζηκεο κε ηξφπν πνπ είλαη ζπκβαηφο θαη λα αληηζηνηρεί ζε ηππηθνχο θαλφλεο. 

 

2.2 Προδιαγραφές ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γεληθά πξέπεη λα ππαθνχεη ζε κηα ζεηξά 
πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο. Απφ κηα ηερληθή ζθνπηά πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 
ζεκαίλεη "θαηάιιειν, θηιηθφ, απιφ, επέιηθην, δπλακηθφ, δνκεκέλν, επαιεζεχζηκν θαη ιηηφ" 
(Zimmer, 1985, ν.π. ε Damarin, 1986). Η Damarin (1986) εξκήλεπζε απηέο ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο απφ κηα εθπαηδεπηηθή ζθνπηά κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν : 

Καηάιιειν: νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 
ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ. Η παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ζα πξέπεη λα αληαλαθιά θάπνηα ζεσξία 
κάζεζεο. 

Φηιηθφ: ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα-αιιειεπηδξά κε ην ινγηζκηθφ εχθνια ρσξίο 
λα δεκηνπξγνχληαη ζπγρχζεηο. 
Απιφ : ε ξνε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη νη θαλφλεο ρξήζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο φρη πνιχ ζχλζεηνη. 

Δπέιηθην:  Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα πνηθηιία απφ 
καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ δαζθάινπο θαη 
καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. 

Γπλακηθφ: Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε αλ πξαγκαηνπνηεζεί 
θάπνηνο αζπλήζηζηνο ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο απφ θάπνην ρξήζηε λα κπνξεί λα ηνλ 
επεμεξγαζηεί κε έλα θαηαλνεηφ γη απηφλ ηξφπν. 

Γνκεκέλν : Οη απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζέκαηνο πνπ έρεη επηιεγεί γηα αλάπηπμε ζα 
πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δηαηηζέκελσλ εξγαιείσλ απφ ην πιηθφ θαη ην ινγηθφ 

Δπαιεζεχζηκν: Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα 
πξέπεη κε κεγάιε αθξίβεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Ληηφ: Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη κε νηθνλνκία, ηαρχηεηα θαη ρσξίο 
ππεξβάζεηο ε ππεξβνιέο ηξφπν ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή πρ. κλήκε, 
ηαρχηεηα θιπ. 

 

Η μοντελοποίηση βασικό εργαλείο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού 

λογισμικού : Σο παράδειγμα σχεδιασμού ενός μικρόκοσμου για τη 

μάθηση Γεωμετρικών εννοιών 

Ο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εθθξάδεη ηηο α\ηάήςεηο ηνπ ζρεδηαζηή ζρεηηθά κε ην ηη 
είλαη γλψζε θαη πψο θαηαζθεπάδεηαη, φπσο θαη αληηιήςεηο ηνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά ηε δηδαζθαιία 
θαη ηε κάζεζε ηνπο (Kaput, 1992). 

Η κνληεινπνίεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε 
κάζεζε κε ηερλεηφ ηξφπν (Mellar & Bliss, 1994). Απηφ γίλεηαη κε ηελ παξνρή ππνινγηζηηθψλ 
εξγαιείσλ (computer tools) ζηα παηδηά, ψζηε λα ηα ελεξγνπνηήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο 
δηθνχο ηνπο θφζκνπο ηεο γλψζεο, λα εθθξάζνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα ηνλ θφζκν ή λα 
δηεξεπλήζνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο θάπνηνπ άιινπ (Mellar & Bliss. 1994). 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απνθηά ε 
απάληεζε ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα, πνηνο καζαίλεη, ηη καζαίλεη θαη πψο καζαίλεη. (Laurillad, 
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1993) Η απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα ππνλνεί ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ γηα ην καζεηή 
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, ελφο κνληέινπ γηα ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο, φπσο επίζεο θαη ελφο 
κνληέινπ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα γλσζηνζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κάζεζε. Χο 
παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κηθξφθνζκνπ πνπ αθνξά ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε 
κέηξεζε ηεο επηθάλεηαο ν νπνίνο πξνήιζε απφ ηε ζχλζεζε ηξηψλ κνληέισλ. Σν πξψην κνληέιν 
αθνξά ζηηο έλλνηεο πνπ επηιέρηεθαλ λα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. Σν κνληέιν 
απηφ απνηειείηαη απφ ηηο έλλνηεο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο. Η θαηαζθεπή 
ηνπ ζηεξίρζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ φπσο απηφ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε 
ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ πάξζεθαλ 
επηπιένλ ππ' φςηλ νη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε πξνβιήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ έλλνηεο Σν δεχηεξν κνληέιν απνηειείηαη απφ ηηο πηζαλέο 
αηζζεζηνθηλεηηθέο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε πξνβιήκαηα δηαηήξεζεο ή 
κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο. Η κνληεινπνίεζε θαη ε πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ έδσζαλ λέεο 
δηαζηάζεηο ζην κνληέιν ησλ ελλνηψλ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο. Σν ηξίην 
κνληέιν απνηειεί κηα πξνζπάζεηα έθθξαζεο ηεο γλσζηνζεσξεηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
επνηθνδνκηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηάζηαζε γηα ηε γλψζε. Καη ηα ηξία 
κνληέια αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζρεδηαζηή γηα ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ 
πινπνηείηαη ζην κηθξφθνζκν, ηε θχζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

Η θαηαζθεπή ησλ κνληέισλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, φπσο απηέο 
αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, πξνο φθεινο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 
Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο θαη ζηε 
θάζε ηεο πινπνίεζεο, πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πςειήο 
πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ πξναλαθέξζεθαλ φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηελ 
εξεπλεηηθή εκπεηξία άιισλ εξεπλεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη παξαηέζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Η καζεκαηηθή 
γλψζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, είλαη ελζσκαησκέλε ζην πξφγξακκα θαη 
επνκέλσο ν καζεηήο έκκεζα αιιειεπηδξά κε απηήλ κε απνηέιεζκα λα ηνπ δίλνληαη 
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάζεζε (Bliss, 1994). Σα εξγαιεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ κηθξφθνζκνπ ζεσξνχληαη σο ελλνηνινγηθά εξγαιεία, δηφηη απνηεινχλ 
πξνζνκνηψζεηο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Όηαλ ν καζεηήο πεηξακαηίδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 
ινγηζκηθνχ, έρεη ηελ επθαηξία λα κάζεη ηηο έλλνηεο πνπ άκεζα αιιά θαη έκκεζα ελζσκαηψλνληαη 
ζε απηφ. Η αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ κηθξφθνζκνπ ηνπ δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηηο ηδέεο ηνπ ζρεηηθά κε έλλνηεο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο 
επηθάλεηαο, λα αλαζηνραζζεί πάλσ ζε απηέο, φπσο επίζεο θαη λα ζπγθξνπζζεί ή φρη κε ηε 
γλψζε πνπ ν ζρεδηαζηήο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πηζαλφ 
λα θαηαζθεπάζεη λέα γλψζε (Bliss, 1994) Ο ζρεδηαζκφο κηθξφθνζκσλ ζχκθσλα κε ηελ 
παξαπάλσ δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη θαη ζηα άξζξα ησλ Kordaki & Potari, (1998a) θαη Κνξδάθε 
& Πφηαξε, (1997) Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 3 κνληέισλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη απφ ηα νπνία 
πξνήιζε ε ζχλζεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ κηθξφθνζκνπ πνπ πινπνηήζεθε, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
κηα "ππνινγηζηηθή" (computational transitivity) θαη κηα "δηδαθηηθή" (didactical transitivity) 
κεηαθνξά (Balacheff, 1993). Οη εθπαηδεπηηθέο ή γλσζηηθέο πξνδηαγξαθέο κεηαηξέπνληαη ζε 
ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο παίξλνληαο ππ φςηλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γεληθά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη 
απφ ηελ ηερλνινγία (computational transitivity) θαζψο θαη ηνπο δηδαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο 
(didactical transitivity) πνπ ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κάζεζε ησλ ελλνηψλ πνπ 
πινπνηνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απφ ηνπο καζεηέο. 

 

Η μάθηση και οι εκπαιδευτικές προδιαγραφές του λογισμικού 

Απφ ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θαηαζθεπάζζεθαλ νξηζκέλεο απφ ηηο 
εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηξφπν πνπ λα εθθξάδνπλ φζν 
γίλεηαη πεξηζζφηεξν ην παξαπάλσ γλσζηνζεσξεηηθφ κνληέιν. Απηέο νη πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ 
ζχληνκα λα δηαηππσζνχλ σο νη απαηηήζεηο γηα λα δίλεηαη ζην καζεηή ε δπλαηφηεηα: 

• ελεξγεηηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο ηνπ 
• αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο 
• ρξήζεο εξγαιείσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλεη 
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• αιιειεπίδξαζεο κε γλψζε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ πνιηηηζκφ γηα ηηο έλλνηεο 
ηηο νπνίεο ν καζεηήο θαιείηαη λα κάζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ψζηε λα 
κπνξεί λα δηεπξχλεη ηε δψλε ηεο πιεζηέζηεξεο αλάπηπμεο ηνπ (zone of proximal 
development). 
• πεηξακαηηζκνχ κε ηηο έλλνηεο γηα ηε κάζεζε ησλ νπνίσλ έρεη ζρεδηαζηεί ν κηθξφθνζκνο 
• λα αληηκεησπίδεη θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο γηα ηηο νπνίεο 
έρεη ζρεδηαζηεί ν κηθξφθνζκνο 

• εηθνληθήο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έηζη, ψζηε λα κπνξεί λα αλαζηνραδεηαη 
ζηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

• αλάπηπμεο πεξηζζνηέξσλ απφ κηαο αλαπαξάζηαζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο γηα ηηο 
νπνίεο έρεη ζρεδηαζηεί ν κηθξφθνζκνο 

• δηάζεζε εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο επίιπζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή θαη ηε κε δηάζεζε απφ ην πεξηβάιινλ ελφο 
ζπζηήκαηνο απηφκαηεο αμηνιφγεζεο ηεο νξζφηεηαο ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο. 

 

 

2.3 Περιγραφή UML Μοντέλου 

Μεηά ηελ επξεία εμάπισζε ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 
'90, ην αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν ζρεδίαζεο (κε θιάζεηο, θιεξνλνκηθφηεηα, αληηθείκελα θαη 
ηππνπνηεκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο) επηθξάηεζε αθφκε θαη γηα κνληεινπνίεζε πνπ 
δελ πεξηειάκβαλε πξνγξακκαηηζκφ (π.ρ. ζρήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ). Έηζη αλαπηχρζεθαλ 
δηάθνξεο πξφηππεο γιψζζεο κνληεινπνίεζεο ινγηζκηθνχ νη νπνίεο ηππνπνηνχζαλ νπηηθά 
ζχκβνια θαη ζπκπεξηθνξέο κε ζηφρν ηελ αθαηξεηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δνκήο 
ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη γιψζζεο απηέο είραλ εμαξρήο έλαλ εκθαλή 
αληηθεηκελνζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ. Σειηθά νη πην δεκνθηιείο απφ απηέο ελνπνηήζεθαλ ζην 
θνηλφ πξφηππν UML πνπ ε πξψηε ηνπ έθδνζε νξηζηηθνπνηήζεθε ην 1997. 

Η UML πιένλ είλαη ε πξφηππε γιψζζα κνληεινπνίεζεο ζηε κεραληθή ινγηζκηθνχ. 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε, πξνζδηνξηζκφ, θαηαζθεπή θαη ηεθκεξίσζε ησλ 
ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο θάζεηο 
αλάπηπμεο, απφ ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ σο ηνλ έιεγρν ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. 
Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνζπκθσλεκέλσλ φξσλ, ζπκβφισλ θαη δηαγξακκάησλ πνπ 
επηηξέπνπλ: 

 ηελ εκθάληζε ησλ νξίσλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, 
ρξεζηκνπνηψληαο «πεξηπηψζεηο ρξήζεο» (use-cases) θαη «actors».  

 ηελ επεμήγεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο κε «δηαγξάκκαηα 
αιιειεπίδξαζεο».  

 ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο ζηαηηθήο δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 
«δηαγξάκκαηα θιάζεσλ».  

 ηε κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ κε «δηαγξάκκαηα 
θαηαζηάζεσλ».  

 ηελ απνθάιπςε ηεο πινπνίεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο κε «δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ» θαη 
«αλάπηπμεο».  

 ηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε «ζηεξεφηππα».  

 Καηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ ινγηζκηθνχ θαη ηεθκεξίσζε ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ 

 Αλαπαξάζηαζε κε νπηηθφ ηξφπν (visualization) ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ 

 Μνληεινπνίεζε εηαηξηθψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ αθνξνχλ ινγηζκηθφ 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
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Υπήζη ηηρ UML 

  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηααθθάά  ζζππζζηηήήκκααηηαα  

  ΣΣεερρλλννιιννγγηηθθάά    ζζππζζηηήήκκααηηαα  

  ππζζηηήήκκααηηαα  ππξξααγγκκααηηηηθθννχχ  ρρξξφφλλννππ  

  ΚΚααηηααλλεεκκεεκκέέλλαα  ζζππζζηηήήκκααηηαα  

  ππζζηηήήκκααηηαα    εεππηηρρεεηηξξήήζζεεσσλλ  

 
 
ηόσοι ηηρ UML 

 H κνληεινπνίεζε ζπζηεκάησλ κε βάζε ηηο αξρέο ησλ αληηθεηκελνζηξαθψλ κνληέισλ. 
 

 Η δεκηνπξγία κηαο κνληεινπνηεκέλεο γιψζζαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν 
απφ ηνλ άλζξσπν φζν θη απφ ηηο κεραλέο. 

 Να παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κηα έηνηκε πξνο ρξήζε, νπηηθή γιψζζα κνληεινπνίεζεο, 
ψζηε απηνί λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ θαηαλνεηά κνληέια. 

 Να παξέρεη κεραληζκνχο επέθηαζεο θαη εμεηδίθεπζεο, απφ ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ ή δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο. 

 Να παξέρεη κηα ηππηθή βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο. 

 Να ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο αληηθεηκελνζηξαθψλ εξγαιείσλ. 

 Να ππνζηεξίδεη πςειφηεξνπ επηπέδνπ έλλνηεο αλάπηπμεο, φπσο  ζπληζηψζεο, 
ζπλεξγαζίεο, πιαίζηα θαη patterns. 

 Να ελνπνηεί ηηο θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο. 
 

 

2.3.1 Εύρεση Actor 

ην UML κνληέιν ηεο εξγαζίαο καο δηαθξίλνπκε σο Actor ην ρξήζηε (User) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
ινγηζκηθφ καο κε ζηφρν ηελ αλάγλσζε ηεο ζεσξίαο, ηελ αλαδήηεζε φξσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 
ηελ επίιπζε αζθήζεσλ. 

 

2.3.2 Εύρεση Use Cases 

Οη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε (User) παξηζηάλνληαη σο Use Cases (πεξηπηψζεηο ρξήζεο) παξαθάησ. 
 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ δηαθξίλνπκε είλαη νη εμήο: 
 

 Login (χλδεζε ζην ζχζηεκα) 
 

 Register (Δγγξαθή ζην ζχζηεκα) 
 

 Look Up Dictionary (Αλαδήηεζε φξσλ πιεξνθνξηθήο) 
 

 Study Theory (Αλάγλσζε ζεσξίαο) 
 

 Solve Exercises (Δπίιπζε αζθήζεσλ) 
 

Περιγραφή κάθε Use Case 

 
Όλνκα Use Case: Login (χλδεζε ζην ζχζηεκα) 
Δκπιεθφκελνο Actor: User (Υξήζηεο) 
χληνκε Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο εθθηλεί ηελ εθαξκνγή θαη ζηελ νζφλε εθθίλεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο εηζάγεη ην username θαη ην password ηνπ. Αλ είλαη επηηπρήο, ζπλερίδεη ηελ 
πινήγεζή ηνπ ζην ινγηζκηθφ. 
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Όλνκα Use Case: Register (Δγγξαθή ζην ζχζηεκα) 
Δκπιεθφκελνο Actor: User (Υξήζηεο) 
χληνκε Πεξηγξαθή:  Ο ρξήζηεο εθθηλεί ηελ εθαξκνγή θαη ζηελ νζφλε εθθίλεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο επηιέγεη λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα. Σφηε επηιέγεη username θαη password θαη 
ζπλερίδεη ηελ πινήγεζή ηνπ ζην ζχζηεκα. 
 
Όλνκα Use Case: Look Up Dictionary (Αλαδήηεζε φξσλ πιεξνθνξηθήο) 
Δκπιεθφκελνο Actor: User (Υξήζηεο) 
χληνκε Πεξηγξαθή: Μεηά ηε ζχλδεζε/εγγξαθή ζην ζχζηεκα, ν ρξήζηεο επηιέγεη λα αλαδεηήζεη 
φξνπο πιεξνθνξηθήο. Δπηιέγεη ηελ επηζπκεηή ιέμε απφ ηε ιίζηα θαη ην ζχζηεκα ηνπ 
παξνπζηάδεη ηελ αληίζηνηρε αγγιηθή. 
 
 
Όλνκα Use Case: Study Theory (Αλάγλσζε ζεσξίαο) 
Δκπιεθφκελνο Actor: User (Υξήζηεο) 
χληνκε Πεξηγξαθή: Μεηά ηε ζχλδεζε/εγγξαθή ζην ζχζηεκα, ν ρξήζηεο επηιέγεη λα αλαγλψζεη 
ηε ζεσξία απφ θάπνην θεθάιαην. Δπηιέγνληαο ην επηζπκεηφ θεθάιαην, ν ρξήζηεο πινεγείηαη 
ζηελ χιε θαη κε ηα θνπκπηά πινήγεζεο κεηαθηλείηαη κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ. 
 
 
Όλνκα Use Case: Solve Exercises (Δπίιπζε αζθήζεσλ) 
Δκπιεθφκελνο Actor: User (Υξήζηεο) 
χληνκε Πεξηγξαθή: Μεηά ηε ζχλδεζε/εγγξαθή ζην ζχζηεκα, ν ρξήζηεο επηιέγεη λα εμαζθεζεί 
ζηελ επίιπζε αζθήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξνθνξηθή. Οδεγείηαη ζε κηα ζεηξά απφ 
εξσηήζεηο/αζθήζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ζπιιέγνληαο βαζκνχο. ην ηέινο ηνπ 
παξνπζηάδεηαη ε βαζκνινγία ηνπ θαη κηα αλαθνξά κε ην πνηα θεθάιαηα πξέπεη λα μαλαδηαβάζεη 
αλ παξαηεξεζεί φηη έθαλε πνιιά ιάζε ζε θάπνηα ελφηεηα. 
 
 
Γηάγξακκα Πεξίπησζεο ρξήζεσλ: 
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 Login Use Case (χλδεζε ζην χζηεκα) 
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 Register Use Case (Δγγξαθή ζην χζηεκα) 
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 Look Up Dictionary Use Case (Αλαδήηεζε Όξσλ Πιεξνθνξηθήο) 
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 Study Theory Use Case (Αλάγλσζε Θεσξίαο) 
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 Solve Exercises Use Case (Δπίιπζε Αζθήζεσλ) 
 

 
 
 
 

2.4 Μετάβαση από τις Περιπτώσεις Φρήσης στο Μοντέλο 

Ανάλυσης 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο είλαη κηα πνιχ γεληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα 
κπνξέζνπκε λα γίλνπκε πην ιεπηνκεξείο, κεηαβαίλνπκε απφ ην κνληέιν Πεξηπηψζεσλ Υξήζεο 
(Use Cases Model) ζην κνληέιν Αλάιπζεο (Analysis Model). 
Απηφ ην πεηπραίλνπκε σο εμήο: 

Αλαιχνπκε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο μερσξηζηά κε ζηφρν λα ηελ αλαπαξαζηήζνπκε ζην 
πεδίν ηεο Αλάιπζεο. Η θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο αλαιχεηαη ζε θιάζεηο αλάιπζεο (Analysis 
classes).  

Σα είδε ησλ θιάζεσλ αλάιπζεο είλαη 3: Boundary class (Κιάζε Αιιειεπίδξαζεο), 
Control class (Κιάζε Διέγρνπ) θαη Entity Class (Κιάζε Απνζήθεπζεο). 
Οη θιάζεηο αιιειεπίδξαζεο (boundary classes) είλαη νη θιάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ 
αιιειεπίδξαζε ησλ actors (ζηελ πεξίπησζή καο ν User) κε ην ζχζηεκα πνπ πξνζπαζνχκε λα 
πεξηγξάςνπκε. 

Οη θιάζεηο ειέγρνπ (control classes) είλαη νη θιάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ θάζε 
ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ειέγρεη είηε ην input ηνπ user (π.ρ. δηαβάδεη ηελ εληνιή ηνπ ρξήζηε 
θαη ηελ επεμεξγάδεηαη) είηε κεηαβηβάδεη ην input απηφ ζηελ θιάζε απνζήθεπζεο, 

Οη θιάζεηο απνζήθεπζεο (entity classes) είλαη νη θιάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ 
αιιειεπίδξαζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο θιάζεηο ειέγρνπ. 
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Γηαγξάκκαηα Κιάζεο 
 
 
χλδεζε 

 
 
Δγγξαθή 
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Αλαδήηεζε Όξσλ Πιεξνθνξηθήο 

 
 
 
 
Αλάγλσζε Θεσξίαο 
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Δπίιπζε Αζθήζεσλ 

 
 

Γηα ηελ θαιχηεξε νπηηθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ Αλάιπζεο, ρξεζηκνπνηνχκε ηα δηαγξάκκαηα 
ζπλεξγαζίαο (Collaboration Diagrams).  

Σα δηαγξάκκαηα απηά είλαη παξφκνηα κε ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ, κε ηελ πξνζζήθε ησλ 
ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ απφ ηε κία θιάζε ζηελ άιιε. Απηφ γίλεηαη κε πξνζζήθε εηηθεηψλ ζηα 
βειάθηα κεηαμχ ησλ θιάζεσλ πνπ μεθηλάλ κε αξηζκνχο γηα λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε ρξνληθή 
αθνινπζία ησλ ελεξγεηψλ. 
 
 
 
 
Γηαγξάκκαηα πλεξγαζίαο 
 
 
χλδεζε 
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Δγγξαθή 
 

 
 
 
 
 
 
 
Αλαδήηεζε Όξσλ Πιεξνθνξηθήο 
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Αλάγλσζε Θεσξίαο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπίιπζε Αζθήζεσλ 
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2.5 Μετάβαση από το Μοντέλο Ανάλυσης στο Μοντέλο 

χεδιασμού 

Μέρξη θαη ην Μνληέιν Αλάιπζεο ην ζχζηεκά καο είλαη αξθεηά αθαηξεηηθφ. Πξνρσξψληαο ζην 
Μνληέιν ρεδηαζκνχ θαη έπεηηα ζην Μνληέιν Δθαξκνγήο, ην κνληέιν καο ζα γίλεη αξθεηά πην 
ιεπηνκεξέο θαη πεξηγξαθηθφ. 

Σψξα πιένλ νη θιάζεηο καο αληηπξνζσπεχνπλ θάηη πην απηφ θαη φρη αθεξεκέλν. 
Κιάζεηο πνπ αξγφηεξα ζην Μνληέιν Δθαξκνγήο ζα αλαπαξηζηνχλ ηηο πξαγκαηηθέο θιάζεηο ζηηο 
θφξκεο ηνπ ινγηζκηθνχ καο. 

Γηα θάζε Πεξίπησζε ρξήζεο (Use Case) ζα αλαπαξαζηήζνπκε ην δηάγξακκα θιάζεσλ 
ζην πεδίν ηνπ Μνληέιν ρεδηαζκνχ. 

 
 

Γηαγξάκκαηα Κιάζεο 
 
χλδεζε 
 

 
 
 
 
 
Δγγξαθή 
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Αλαδήηεζε Όξσλ Πιεξνθνξηθήο 
 

 
 
 
 
Αλάγλσζε Θεσξίαο 
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Δπίιπζε Αζθήζεσλ 
 

 
 
 
 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θιάζεσλ ηνπ Μνληέινπ ρεδηαζκνχ, ρξεζηκνπνηνχκε ηα 
δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο (Sequence Diagrams). ε απηά νη θιάζεηο ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνξπθή 
θαη απφ θάησ κε βειάθηα θαίλεηαη ε αθνινπζία ησλ ελεξγεηψλ γηα θάζε Use Case. 
 
 
 
Γηαγξάκκαηα Αθνινπζίαο 
 
 
χλδεζε 
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Δγγξαθή 
 

 
 
 
 
 
 
Αλαδήηεζε Όξσλ Πιεξνθνξηθήο 
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Αλάγλσζε Θεσξίαο 
 

 
 
 
Δπίιπζε Αζθήζεσλ 
 

 
    Έρνπκε θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πεξηγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηφο καο. Μέλεη ηψξα 
λα αληηζηνηρήζνπκε ηηο θιάζεηο ηνπ Μνληέινπ ρεδηαζκνχ καο κε ηηο πξαγκαηηθέο θιάζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε ζην πξφγξακκά καο. εκεηψλνπκε φηη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε 
κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Visual Basic θαη δεη, ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Visual Studio 
κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο .ΝΔΣ 3.5. 
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2.6 Μοντέλο Εφαρμογής 

   Γεδνκέλνπ φηη ην ινγηζκηθφ καο είλαη δνκεκέλν κε θφξκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ controls ηνπ 
.ΝΔΣ 3.5, νη αληίζηνηρεο θιάζεηο ηνπ Μνληέινπ Δθαξκνγήο ζα είλαη ζην πλεχκα ησλ θνξκψλ. 
   Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ ζρήκα ηνπ Μνληέιν Δθαξκνγήο, αξηζηεξά έρνπκε ηα 
components ηνπ Μνληέιν ρεδηαζκνχ θαη δεμηά ηα θαηλνχξηα ηνπ Μνληέινπ Δθαξκνγήο. Σα 
ηειεπηαία εθπνξεχνληαη απφ απηά ηνπ Μνληέιν ρεδηαζκνχ κέζσ «trace» θαη ζπλζέηνπλ 
(«compilation») ην ηειηθφ εθηειέζηκν αξρείν. 
 

 
 
 

2.7 Αναπτυξιακό Μοντέλο 

Γηα ην Αλαπηπμηαθφ Μνληέιν ρξεηάδεηαη λα δείμνπκε ηηο εμαξηήζεηο ηνπ θάζε παθέηνπ ηνπ 
ινγηζκηθνχ καο κε ηα ππφινηπα. 
Αθνινπζεί ε αλαπαξάζηαζή ηνπο ζαλ Deployment Nodes. 
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3o ΚΕΥΑΛΑΙΟ – ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΔΟΜΗ 

 
 

3.1 Τλοποίηση 

Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο έγηλε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Visual Studio 2005 ηεο Microsoft. 
Χο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Visual Basic θαη γηα ηα γξαθηθά ησλ θνξκψλ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία θαη ηα components ηνπ .NET Framework 3.5. Γηα ηε βάζε SQL 
ρξεζηκνπνηήζεθε ν Microsoft SQL Server 2005. 
Λίγα ιφγηα γηα ηηο επηινγέο καο απηέο. 

Η Visual Basic πξνηηκήζεθε σο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ινγηζκηθφ καο, θαζψο 
ζπλδπαδφκελε κε ην .NET Framework 3.5 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί ηαρχηαηα θφξκεο κε 
πξνζρεδηαζκέλα controls πνπ πξνζθέξνπλ απιφηεηα θαη θαιαηζζεζία ζηνλ απιφ ρξήζηε. 
Γεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ καο είλαη λεαξνί ρξήζηεο, έλα ηέηνην απιφ θαη 
θαιαίζζεην πεξηβάιινλ είλαη πςειήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ καο. 

Σν Visual Studio πξνηηκήζεθε σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο, 
θαζψο αθελφο ππνζηεξίδεη ηφζν ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Visual Basic φζν θαη ην .NET 
Framework, αθεηέξνπ δηφηη δίλεη απιφρεξα ιχζεηο θαηά ηε ζχλδεζε κε βάζε ηνπ SQL Server 
ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ bugs. 

Ο Microsoft SQL Server 2005 πξνηηκήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο θαζψο 
πξνζθέξεη επθνιία δεκηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ηεο βάζεο καο. πλδέεηαη εχθνια κε ηηο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Visual Studio θαη πξνζθέξεη εχθνιε επνπηεία ησλ δεδνκέλσλ ηεο 
βάζεο. 

Γηα ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα 
κνληεινπνίεζεο UML θαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα δηαγξάκκαηα ζε UML ρξεζηκνπνηήζεθε ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο StarUML, ην νπνίν είλαη έλα ειάρηζηα απαηηεηηθφ ζε κλήκε ινγηζκηθφ πνπ 
επηηξέπεη αθφκα θαη ζηνλ πην αξράξην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη φια ηα δηαγξάκκαηα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε αλάιπζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε UML. 
Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θηλήζεθε ζηνπο εμήο άμνλεο: 

Αξρηθά έγηλε ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ρξήζε ηεο UML, φπσο 
πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε ζσζηφ θαη νξγαλσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο. Απηφ ήηαλ 
επηβεβιεκέλν λα γίλεη ψζηε λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε θαηεχζπλζε ηνπ ινγηζκηθνχ καο, λα 
θαλνχλ νη αδπλακίεο θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα εμαιεηθζνχλ πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε 
δηαδηθαζία ηνπ ηειηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Αθνχ έγηλε ε ζσζηή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ήηαλ αλαγθαίν λα ζηεζεί ζσζηά ε βάζε 
δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Γεδνκέλνπ φηη έρεη γίλεη ζσζηά ε αλάιπζε κε ηε UML, 
κπνξνχκε αζθαιψο λα θαζνξίζνπκε πφζνπο πίλαθεο ζα έρεη ε βάζε καο, πνηα ζα είλαη ηα 
θιεηδηά θάζε πίλαθα θαη πνηα αθφκα attributes ζα ππάξρνπλ ζε απηφλ. Ο πίλαθαο ηεο βάζεο 
καο, ινηπφλ, έρεη 2 πίλαθεο (tables).  

Ο έλαο πίλαθαο (leksiko) πεξηέρεη  ηελ αληηζηνηρία ησλ αγγιηθψλ φξσλ πιεξνθνξηθήο κε 
ηνπο ειιεληθνχο.  

Σα πεδία ηνπ πίλαθα είλαη ηα leksi(PK, char(30), not null) θαη ennoia(char(500), null).  
 

 Σν πεδίν leksi ρξεζηκνπνηείηαη σο public key γηα ηνλ πίλαθα θαη είλαη ην πεδίν ζην νπνίν 
εηζάγεηαη ν αγγιηθφο φξνο πιεξνθνξηθήο πνπ ζα κεηαθξαζηεί. 

 Σν πεδίν ennoia ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζεί ζε απηφ ε αληίζηνηρε ειιεληθή 
κεηάθξαζε ηνπ φξνπ. 
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3.2 Δομή  

Παξαζέηνπκε ην παξαθάησ screen shot απφ ηνλ SQL Server γηα λα δείμνπκε ηα πεδία ηνπ 
πίλαθα. 

 

 
 

Ο άιινο πίλαθαο (Register) πεξηέρεη ηα usernames θαη passwords ησλ ρξεζηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα, φπσο επίζεο θαη ηα ζθνξ πνπ επηηπγράλνπλ (θαιχηεξε επίδνζε θαη 
ηξέρνπζα επίδνζε).  

Σα πεδία ηνπ πίλαθα είλαη ηα Username(PK, varchar(50), not null), Password(PK, 
varchar(50), not null), Rank(varchar(50), not null) θαη Best_Rank(varchar(50), not null). 

 

 To public key ηνπ πίλαθα είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ γλσξηζκάησλ Username θαη 
Password. 

 Σν πεδίν Username ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζεί ζε απηφ ην φλνκα ρξήζηε 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο. 

 Σν πεδίν Password ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζεί ζε απηφ ην ζπλζεκαηηθφ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο. 

 Σν πεδίν Rank ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζεί ζε απηφ ε ηξέρνπζα επίδνζε ηνπ 
ρξήζηε. 

 Σν πεδίν Best_Rank ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζεί ζε απηφ ε θαιχηεξε επίδνζε 
ηνπ ρξήζηε. 

Παξαζέηνπκε ην παξαθάησ screen shot απφ ηνλ SQL Server γηα λα δείμνπκε ηα πεδία ηνπ 
πίλαθα. 
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Σέινο, αθνχ δεκηνπξγήζεθε θαη ε βάζε, πξνρσξήζακε ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνγξακκαηηζηηθά. 
Οξκψκελνη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Implementation Model ηεο UML, μεθηλνχκε λα 

πινπνηήζνπκε ηηο θφξκεο ηεο εθαξκνγήο καο πνπ ζα είλαη θαη νη δηεπαθέο ηεο εθαξκνγήο καο 
κε ην ρξήζηε (ζαλ ηηο boundary classes ηνπ Analysis Model). 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ θνξκψλ δηεπαθήο, πξνρσξήζακε ζηελ πινπνίεζε ηνπ θψδηθα 
πνπ επεμεξγάδεηαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε πάλσ ζηε θφξκα (π.ρ. ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη 
ζηηο αζθήζεηο) θαη ηέινο ηνλ θψδηθα πνπ ρεηξίδεηαη ηε ζχλδεζε κε ηε βάζε. 

Όηαλ πινπνηήζεθαλ φιεο νη θφξκεο θαη ν θψδηθαο πίζσ απφ απηέο, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία 
ηνπ debugging. Απηή πεξηιακβάλεη εχξεζε πξνγξακκαηηζηηθψλ ιαζψλ (θαηά ην compile ή θαηά 
ην link) ή ιάζε θαηά ην run time. Δπίζεο ε εθαξκνγή ειέγρεηαη γηα ην θαηά πφζν είλαη user 
friendly θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα γίλεη φζν γίλεηαη πην απιή θαη θηιηθή. 

Αθνινπζνχλ screen shots απφ ηελ εθαξκνγή κε ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ δηελεξγεί ν 
ρξήζηεο θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζε απηήλ. 

 
Η αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο καο είλαη ε εμήο: 

ε απηήλ ε εθαξκνγή θαισζνξίδεη ην ρξήζηε θαη ηνλ θαιεί λα ζπλερίζεη. 
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Έπεηηα εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε ε νζφλε Login/Register, φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη είηε λα 

θάλεη εγγξαθή είηε λα ζπλδεζεί εηζάγνληαο ηα Username θαη Password ηνπ. 
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Παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε επφκελε εηθφλα. 
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Μεηά ηελ επηηπρή είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα, εκθαλίδεηαη ε επφκελε εηθφλα, ε νπνία 

θαισζνξίδεη ην ρξήζηε πξνζσπνπνηεκέλα ζηελ θχξηα εθαξκνγή. 
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Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο θάπνην θνπκπί κε ηελ εηηθέηα “ENOTHTA”, κεηαθέξεηαη ζηελ 

αλάγλσζε ηεο αληίζηνηρεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 
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Γηα παξάδεηγκα, επηιέγνληαο ην θνπκπί «ΔΝΟΣΗΣΑ 1» εκθαλίδεηαη ε θφξκα ηεο ελφηεηαο 

1, φπσο παξαθάησ: 
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Ο ρξήζηεο ηψξα κπνξεί λα αλαγλψζεη ηε ζεσξία θαη έρεη ηηο εμήο επηινγέο: 
 

Παηψληαο ην θνπκπί , κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ θχξηα ζειίδα ηεο εθαξκνγήο: 
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Μπνξεί επίζεο λα παηήζεη ην θνπκπί  θαη λα κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε θφξκα 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ζεσξίαο: 

 
ηελ θχξηα θφξκα ηεο εθαξκνγήο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην θνπκπί «ΛΔΞΙΚΟ ΟΡΧΝ» 
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Καη αθνινχζσο λα κεηαθεξζεί ζηε θφξκα αλαδήηεζεο φξσλ πιεξνθνξηθήο 
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Κάλνληαο θιηθ ζην drop down box, εκθαλίδεηαη ν πιήξεο θαηάινγνο ησλ φξσλ πιεξνθνξηθήο: 
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Παηψληαο ην θνπκπί , γίλεηαη ε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ θαη ηα απνηειέζκαηα 
παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε. 
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ηελ θχξηα θφξκα ηεο εθαξκνγήο καο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην θνπκπί κε ηε 
ιεδάληα «ΑΚΗΔΙ» θαη έηζη λα κεηαθεξζεί ζηηο θφξκεο ησλ αζθήζεσλ. 
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Έρνληαο κεηαθεξζεί ζηε θφξκα αζθήζεσλ, ν ρξήζηεο πιένλ επηιέγεη ηηο απαληήζεηο 
πνπ ζεσξεί ζσζηέο. 
 

 
 
Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο. 
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Παηψληαο ην θνπκπί , ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε άζθεζε. 
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Σέινο, κφιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη φιεο ηηο αζθήζεηο, εκθαλίδεηαη ε θφξκα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
 

 
 
 

Παηψληαο ην θνπκπί ησλ απνηειεζκάησλ, ζην ρξήζηε εκθαλίδεηαη ε εμήο θφξκα επηδφζεσλ: 
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4
ο

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

4.1 Μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 

Σε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ κειεηψλ αμηνιφγεζεο απνηεινχλ νη ζηφρνη πνπ 
έρνπλ ηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Η κειέηε 
αμηνιφγεζεο ηφηε επηθεληξψλεηαη ζε δχν πεξηνρέο : ζην εάλ ε πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 
ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο (εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο) πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, θαη ζην 
θαηά πφζνλ απηνί νη ζηφρνη είλαη αμηφπηζηνη ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ (Gunn, 1995). Οη κειέηεο 
αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε 
θαηεγνξία πνπ νλνκάδεηαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative evaluation) εληάζζνληαη νη 
κειέηεο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ απφ ηε κηα κεξηά ηε βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε 
δεχηεξε θαηεγνξία πνπ νλνκάδεηαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε (summative evaluation) εληάζζνληαη νη 
κειέηεο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ 
εθπαηδεπηηθή ζθνπηά ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν 
ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ή ηε 
ζχγθξηζε ηνπ κε άιια κέζα. Οη κειέηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ 
λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Γεληθά ε εξεπλεηηθή κειέηε πνπ έρεη ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ 
εηζάγεηαη κηα θαηλνηνκία ζε έλαλ αλζξψπηλν πιεζπζκφ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηεζδήπνηε κέζνδνη έξεπλαο.(Babbie, 1989, ζει.326). Βαζηθφ ζέκα γηα 
ηηο έξεπλεο αμηνιφγεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηλνηνκίαο ηα 
νπνία ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο ζεσξνχληαη επηηπρή γηα ηνλ εξεπλεηή. Χο 
κέζνδνη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πξνηείλνληαη κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί γεληθφηεξα ζηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο (Knussen, Tanner, & Kibby, 1991). Οη 
κέζνδνη απηέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε θιαζζηθή πεηξακαηηθή κέζνδνο, ε κηζνεκπεηξηθή 
κέζνδνο ζχγθξηζεο κε ηε ρξήζε νκάδαο ειέγρνπ (quasi - naturalistic approach), ε 
"δηαθσηηζηηθή κεζνδνινγία" (illuminative methodology), νη κειέηεο πεξίπησζεο, ε αμηνιφγεζε 
απφ ηνλ θαζεγεηή θαη ε αμηνιφγεζε απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο κε γεληθφηεξα πνιηηηθά ή 
θνηλσληθά θξηηήξηα (ν φξνο 'δηαθσηηζηηθή κεζνδνινγία" δελ είλαη έλαο επίζεκνο φξνο πνπ 
αληηζηνηρεί ζηνλ φξν illuminative methodology, απνηειεί απφδνζε ζηα ειιεληθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξεπλήηξηα). Έλα ελδηαθέξνλ κνληέιν αμηνιφγεζεο έρεη επίζεο πξνηαζεί απφ ηνπο Draper, 
Brown, Henderson, & Mcateer (1996), βαζηθφ ζεκείν ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε έληαμε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε θάπνην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη, ψζηε 
ην ινγηζκηθφ λα αμηνινγείηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (integrative evaluation). Η 
πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ κνληέιν, εηδηθφηεξα ζηε 
ρψξα καο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ππνινγηζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε έσο αδχλαηε. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Οη Owston & Dudley - Marling (1988) αλαθέξνπλ ζηελ εξεπλά ηνπο 
40 έσο 50 δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη κεζνδνινγίεο πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είραλ πνζνηηθφ ραξαθηήξα κε ηε κνξθή ζπκπιήξσζεο 
θάπνηνπ έληππνπ ή ηε ζπγγξαθή κηαο θξηηηθήο έθζεζεο απφ θάπνηνλ εηδηθφ. Οη πξνζεγγίζεηο 
απηέο, φπσο αλαθέξνπλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο, μεθηλνχλ απφ ζπκπιήξσζε 
εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία κπνξεί λα πεξηέρνπλ εξσηήζεηο ηχπνπ ΝΑΙ - ΟΥΙ ή εξσηήζεηο 
δηαβαζκηζκέλεο απάληεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert έσο θαη 
εξσηήζεηο αλνηθηφηεξνπ ηχπνπ. Σα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αμηνινγεηέο κπνξεί λα 
είλαη ηπραίνη ή επηιεγκέλνη θαζεγεηέο ηεο εθπαίδεπζεο, εηδηθνί ή ππεξεζίεο αμηνιφγεζεο 
ινγηζκηθνχ. Δξσηεκαηνιφγηα έρνπλ παξαρζεί θαη απφ επίζεκνπο θνξείο. Όκσο θαλέλα 
εξσηεκαηνιφγην ή θξηηηθή έθζεζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ηέιεην εξγαιείν αμηνιφγεζεο 
πνπ είλαη ηδαληθφ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Η αμηνιφγεζε είλαη θαιχηεξα 
λα ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ή νη θξηηηθέο εθζέζεηο λα δξνπλ 
ππνβνεζεηηθά ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ απνθάζεσλ επηινγήο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 
(Schueckler & Shuell, 1989). πλήζσο, φκσο, νη απνθάζεηο επηινγήο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 
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ιακβάλνληαη κε βάζε ην θφζηνο ηνπ, θαη ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ ζπζθεπψλ κε ηε βνήζεηα 
ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ ε θιαζζηθή πεηξακαηηθή κέζνδνο ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλαλ κεγάιν 
αξηζκφ εξεπλψλ (Kulik & Kulik, 1986). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ ε 
δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θάζε μερσξηζηνχ παθέηνπ ινγηζκηθνχ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
κάζεζεο. Οη Kulik & Kulik (1986) ζε κεηα-αλαιπηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα απφ 59 αλεμάξηεηεο έξεπλεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ γηα καζεηέο θνιεγίσλ δηαπίζησζαλ φηη φιεο ζρεδφλ νη έξεπλεο αμηνιφγεζεο 
αλαθέξνπλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ επηδξά ζεηηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο θαη 
επηπιένλ κεηψλεη ην ρξφλν ηεο απαηηνχκελεο δηδαζθαιίαο. Όκσο ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο έξεπλαο 
δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη πνιχ κηθξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ ή/θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 
ινγηζκηθνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ζρεδίαζεο, θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 
απφ ηε ρξήζε ηνπ. Δπηπιένλ, δελ ήηαλ δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ ηνπ 
ζρεδηαζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ είραλ ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
κάζεζεο. Η αδπλακία απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο βειηίσζεο ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Η αδπλακία εχξεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ δπλαηνηήησλ 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
κάζεζεο απνδφζεθε ζηε κεζνδνινγία, κε ηελ νπνία έγηλε ε αμηνιφγεζε ηνπ (Gunn, 1995). 

Η "θιαζζηθή" πεηξακαηηθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 
εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ έρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο αδπλακίαο ειέγρνπ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
εκπιέθνληαη θαη επεξεάδνπλ έλα ηφζν ζχλζεην πξφβιεκα, φπσο είλαη ην πξφβιεκα ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Σν πεηξακαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηερλεηφ θαη επνκέλσο φρη ηφζν 
αμηφπηζην φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή επίδξαζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Η έκθαζε ζηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο 
καζεζηαθήο επίδνζεο θαη ε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ παξακεξίδεη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε 
κάζεζε (Marion & Saljo, 1976) θαη επηπιένλ δελ κπνξεί λα κεηξήζεη ηηο κηθξέο δηαθπκάλζεηο, 
γηαηί δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά "ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο". Η επηινγή ηεο "θιαζζηθήο" πεηξακαηηθήο 
κεζφδνπ εθθξάδεη ηελ αλάγθε γηα απνηειέζκαηα πνπ ζα επηδέρνληαη γελίθεπζε, επηινγή πνπ 
έξρεηαη ζε βάξνο ηεο αλάγθεο γηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα απφ άπνςε ησλ ζεκαζηψλ ηνπο 
(Gunn, 1996). Η πινπνίεζε ηεο "θιαζζηθήο" πεηξακαηηθήο κεζφδνπ κεξηθέο θνξέο πινπνηείηαη 
κε ηξφπν πνπ δελ ιακβάλεη ππ' φςηλ ηνπ ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε 
κέζνδνο ή άιιεο θνξέο εθαξκφδεηαη ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ ηαηξηάδεη. Δπηπιένλ, νη 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έξεπλεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο λα 
εληάζζνληαη ζε θάπνην ζεσξεηηθφ πιαίζην, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ. Δπνκέλσο ππάξρεη αλάγθε 
λα δηαηππσζεί έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν λα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ (Bates, 1981). Δπηπιένλ ππάξρεη αλάγθε λα δηαηππσζνχλ έγθπξα 
θξηηήξηα νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ λα αθνξνχλ αξρέο ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Schueckler & Shuell, 1989). Οη θξηηηθέο εθζέζεηο ησλ εηδηθψλ 
θνζηίδνπλ πάξα πνιχ θαη έρνπλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη ην 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο αληηθείκελν αμηνινγνχκελν απφ 
εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο έμσ απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά λα αμηνινγείηαη κέζα απφ ηε 
ρξήζε ηνπ (Tucker, 1989, φ.π. νη Jones, et all, 1996). Ο Bates, (1981) ππνζηεξίδεη φηη νη πην 
έγθπξεο κειέηεο αμηνιφγεζεο είλαη νη κειέηεο πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία 
απφ ην απνηέιεζκα. Δάλ ππάξρεη ρξφλνο δηαζέζηκνο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ρξήκαηα, ηίπνηε 
δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ έιεγρν ζην πεδίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ φπσο θαη 
θαλέλα βηβιίν δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε έγθπξν ηξφπν έμσ απφ ηελ ηάμε (Schueckler & 
Shuell, 1989). Η αλάγθε ηεο πξνζεθηηθήο παξαηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 
κάζεζεο ζε δηαθνξεηηθά κέζα θαζψο θαη ε πξνζεθηηθή δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηηο ζπλζήθεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζηα δηαθνξεηηθά κέζα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ην ζρεδηαζκφ 
επηηπρψλ καζεζηαθψλ πεηξακάησλ (Bates, 1981). Δηδηθφηεξα ηνλίδεηαη (Dudley-Marling & 
Owston, 1988) ε αλάγθε παξαηήξεζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο 
ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην παηδαγσγηθφ ηνπ 
πεξηερφκελν θαη ε ηερληθή ηνπ αξηηφηεηα. Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζηελ θαηαιιειφηεηα 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία δνθηκάδεηαη. 
Δπηπιένλ, κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αμηνιφγεζε (field-testing) δνθηκάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 
ινγηζκηθνχ απφ ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε "Second order perspective" (Marton, 1981). Γηα 
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παξάδεηγκα κπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα ηεθκεξηψλεη κε κηα ζεηξά επηρεηξήκαηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ φκσο πξέπεη λα δηεξεπλεζεί κέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ θαηά πφζνλ απηέο 
δπλαηφηεηεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ κάζεζε κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ 
(Dudley-Marling & Owston, 1988). Αθφκα, κέζα απφ έξεπλεο απηήο ηεο κνξθήο είλαη δπλαηφ λα 
ειεγρζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η έξεπλα πεδίνπ 
ζεσξείηαη σο ε πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 
ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο. 

Η πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ έρεη αξρίζεη λα κελ εζηηάδεηαη πηα ζην πφζν "απμάλεη" ε 
γλψζε αιιά ζην πσο αιιάδεη ε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ· πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο κε ηε ρξήζε 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Mason,1995, φ.π. νη Jones, et all, 1996). Δξεπλεηέο πνπ έρνπλ 
αθηεξψζεη πνιχ ρξφλν ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηψλ 
ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, έρνπλ δψζεη έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηνπο 
γηα ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απνθιεηζηηθά ζην ηη καζαίλνπλ νη καζεηέο κέζα ζε 
πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ζην γηαηί ζπληειείηαη απηή ε κάζεζε (Hoyles, 
Sutherland, & Noss, 1991; Schwartz & Dreyfus, 1991; Barron, Bowers, & McClain, 1996). 
Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγλσξίδεη 
ηηο πνιιαπιέο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ θαη ην εχξνο ηεο "δπλαηήο κάζεζεο" (potential 
learning) (Noss & Hoyles, 1992). 

Η αμηνιφγεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ 
παξάγνπλ νη καζεηέο φηαλ ηε ρξεζηκνπνηνχλ ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηνλ Stenhouse (1989). 
Μνληέια αμηνιφγεζεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην πιαίζην ησλ ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν 
ζπληειείηαη ε κάζεζε έρνπλ αλαπηχμεη θαη άιινη εξεπλεηέο, φπσο ην κνληέιν SECAL (Situated 
Evaluation for Computer Aided Learning) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Gunn, (1995) θαη ην 
κνληέιν Principled Approach to Evaluation ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Αλνηθηφ 
Παλεπηζηήκην ηεο Αγγιίαο θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Jones, et all. (1996). Σν κνληέιν απηφ 
δίλεη έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε α) ηνπ πιαηζίνπ ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν εληάζζεηαη ην 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ β) ζην είδνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ θαη γ) 
ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν 
εληάζζεηαη ην ινγηζκηθφ εμεηάδνληαη νη ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζηή ηνπ κέζα απφ ηα εγρεηξίδηα πνπ ην 
ζπλνδεχνπλ ή κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε ηνλ ίδην. Καηά ηελ αμηνιφγεζε, κέζσ ηνπ είδνπο ηεο 
αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ, θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ ζπλφινπ 
ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηεξνχληαη εκεξνιφγηα παξαηήξεζεο θαη γίλεηαη θαηαγξαθή 
νπνηνπδήπνηε ιέγεηαη απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ην 
πξφγξακκα. Η αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κέζσ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ δίλεη έκθαζε 
ζηηο αιιαγέο ησλ αληηιήςεσλ ή ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ 
ζπλεληεχμεηο εξσηεκαηνιφγηα ή άιια κέζα.  

 

4.2 Μεθοδολογίες έρευνας στις επιστήμες της Αγωγής 

Η κεζνδνινγία ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο δηαθέξεη απφ ηε κέζνδν. Με ηνλ 
φξν κεζνδνινγία ελλννχκε ηε θηινζνθία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο ελψ κε ηνλ φξν κέζνδν 
ελλννχκε ηηο ηερληθέο ηεο έξεπλαο ή ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ησλ 
δεδνκέλσλ (Bailey, 1987). ηε κεζνδνινγία εληάζζνληαη νη ππνζέζεηο θαη νη αμίεο πνπ 
απνηεινχλ ηελ αηηηνιφγεζε ηεο έξεπλαο θαη ηα θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν εξεπλεηήο 
πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα. 

ηηο θνηλσληνινγηθέο επηζηήκεο θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο πξαγκαηνπνηνχληαη 
έξεπλεο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο (Cohen & Manion, 1989, ζει. 31 - 44). 
ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη έξεπλεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ 
ζεσξνχλ φηη επηθξαηνχλ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Απηέο νη έξεπλεο ζηνρεχνπλ ζηε 
δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ κέζα απφ ηνλ πεηξακαηηθφ έιεγρν ππνζέζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη κε 
βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. Οη έξεπλεο απηήο ηεο κνξθήο ζεσξνχληαη φηη 
αθνινπζνχλ ηε ιεγφκελε "θιαζζηθή κεζνδνινγία" θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο "ζεηηθηζηηθέο" 
επεηδή δαλείδνληαη ηε κεζνδνινγία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ηελ "θιαζζηθή" κεζνδνινγία 
έξεπλαο απαληψληαη 3 ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην θαηαζθεπάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 
έξεπλαο πνπ αθνξά ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ γεληθνχ ζέκαηνο ηεο θαη ησλ βαζηθψλ 
ελλνηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ. Πξαγκαηνπνηείηαη νξηζκφο ησλ ελλνηψλ θαη γξάθεηαη ε 
πξνηεηλφκελε πξφηαζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη γεθχξσζε ηνπ 
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ελλνηνινγηθνχ κε ην εκπεηξηθφ επίπεδν. Η βαζηθή πξφηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πξψην 
ζηάδην αλαιχεηαη ζε πξνηάζεηο ηέηνηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ κε βάζε ηα 
εκπεηξηθά δεδνκέλα. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην απνηειεί ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ππφζεζεο. ηηο έξεπλεο απηέο ν εξεπλεηήο ζεσξείηαη φηη 
ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα απφ ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ παξαηεξεηή. 
  ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη έξεπλεο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θφζκνπ, ηελ θαηαλφεζε ησλ αηνκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ σο 
ησλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ φςεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη έξεπλεο απηέο νλνκάδνληαη 
αλζξσπνινγηθέο, επεηδή δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά, 
θαηλνκελνινγηθέο, επεηδή ζπλδένπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κε ηα θαηλφκελα, ηηο 
θαηαζηάζεηο θαη γεληθφηεξα κε ην πιαίζην ζπκθξαδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη εξκελεπηηθέο, 
επεηδή ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο ζεκαζίεο πνπ απνδίδεη ην άηνκν ζηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηηο έξεπλεο απηέο δελ είλαη δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαζθεπή 
ππνζέζεσλ θαη επηπιένλ, νη κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έρνπλ πνηνηηθφ ραξαθηήξα, γηαηί 
έρνπλ ζηφρν λα πεξηγξάςνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. ηηο έξεπλεο απηέο 
δίλεηαη έκθαζε ζηελ αμία ηεο παξαηήξεζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 
ησλ αηφκσλ, φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζηα εκπεηξηθά θαηλφκελα, θαη κέζα απφ ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο γίλεηαη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηνπ ράξηε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 
ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Βαζηθέο παξαδνρέο ηεο θαηλνκελνινγηθήο πξνζέγγηζεο 
απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηνλ Curtis (φ.π. νη Cohen & Manion, 1989): 

• ε αμία ηεο ππνθεηκεληθήο ζπλείδεζεο 
• ε θαηαλφεζε ηεο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζεκαζίεο 
• ε χπαξμε βαζηθψλ νπζησδψλ δνκψλ ζπλείδεζεο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα πάξνπκε 
άκεζε γλψζε, ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο κνξθέο αλαζηνραζκνχ. Οη εξεπλεηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε ελδηαθέξνληαη πνιχ γη απηέο ηηο δνκέο. 
Καηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ εξεπλεηή ζεκαίλεη εξκελεία ηεο. Ο 

εξεπλεηήο δίλεη έκθαζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ ηηο νπνίεο ζεσξεί σο ζπκπεξηθνξά κε 
ζεκαζία. Ο εξεπλεηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε (interpretive approach) 
ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο εξκελείεο ησλ αηφκσλ γηα ηνλ θφζκν ηνπο. Η 
γλψζε πνπ παξάγεηαη αληηπξνζσπεχεη ηα δεδνκέλα απφ ηα νπνία παξάγεηαη. Ο εξεπλεηήο 
εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο, 
φπσο ηα άηνκα απηά ηελ αληηιακβάλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηε ζεσξία ηνπ γη' απηά. Η 
γλψζε δειαδή πνπ παξάγεηαη εθθξάδεη ηα άηνκα, απφ ηα νπνία παξάγεηαη. χκθσλα κε απηή 
ηελ πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ε κειέηε ηεο θαζεκεξηλήο γλψζεο απφ ηελ άπνςε ηεο 
δπλαηφηεηαο ηππνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ε νπνία δηαθέξεη απφ θαηάζηαζε 
ζε θαηάζηαζε. Έηζη απνθηά ελδηαθέξνλ ε γλψζε ησλ πνιιαπιψλ πξαγκαηηθνηήησλ ζηηο νπνίεο 
δεη ην άηνκν. Απφ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κηα παγθφζκηα ζεσξία ζα έπξεπε λα ρηίδεηαη κε 
ηξφπν, ψζηε λα δίλεη ηελ επθαηξία γηα ηε γλψζε ησλ πνιιαπιψλ εηθφλσλ ηεο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξάο φπσο απηή πνηθίιεη ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη θαηαζηάζεηο κε ηα νπνία 
αιιειεμαξηάηαη θαη ζπλδέεηαη. 

χκθσλα κε ηνλ Marion, (1981) νη έξεπλεο ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ απνηεινχλ 
αιιεινζπκπιεξνχκελεο κνξθέο έξεπλαο. Οη έξεπλεο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία 
νλνκάδνληαη έξεπλεο απφ "ζεψξεζε πξψηεο ηάμεο ", (first order perspective) θαη δηεξεπλνχλ ηελ 
αιήζεηα ησλ ππνζέζεσλ ηνπ εξεπλεηή, ελψ νη έξεπλεο πνπ εληάζζνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία 
νλνκάδνληαη έξεπλεο απφ "ζεψξεζε δεχηεξεο ηάμεο ",(second order perspective) θαη 
δηεξεπλνχλ ηε κάζεζε απφ ηε κεξηά ηνπ καζεηή. Ο Marton αλέπηπμε έλα ζρεηηθά δηαθνξεηηθφ 
πεδίν εξεπλψλ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηηο έξεπλεο ηηο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηηο νπνίεο νλφκαζε 
"θαηλνκελνγξαθηθέο" έξεπλεο. Οη θαηλνκελνγξαθηθέο έξεπλεο δηαθέξνπλ απφ ηηο 
θαηλνκελνινγηθέο ζηα παξαθάησ ζεκεία: ζηηο θαηλνκελνγξαθηθέο έξεπλεο 

• ε γλψζε δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην πιαίζην ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν 
παξάγεηαη. 
• παξάγεηαη γλψζε ζρεηηθή κε ην πσο αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα θάπνηα έλλνηα ή γεγνλφο 
θαη φρη γλψζε γηα ηελ έλλνηα ή ην γεγνλφο. 
• δελ κειεηψληαη κφλνλ νη νπζηψδεηο ζπκπεξηθνξέο φπσο ζηηο θαηλνκελνινγηθέο έξεπλεο. 
Οη ζπκπεξηθνξέο αληηκεησπίδνληαη απφ ηε ζεψξεζε φηη ππάξρεη έλαο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο 
αξηζκφο πνηνηηθά δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαηαλφεζεο ελλνηψλ ή φςεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 
ν νπνίνο επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδνληαη νη ίδηεο έλλνηεο ή φςεηο ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο. Οη θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 
απνηεινχλ αθαηξεηηθά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε 
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζην κέιινλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη φηη 
ηαμηλνκνχλ ηνπο αλζξψπνπο αιιά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη 
αληηιακβάλνληαη ηα θαηλφκελα. 
• Οη θαηλνκελνιφγνη ελδηαθέξνληαη λα βγάινπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ηη νπζηαζηηθά 

ζεκαίλεη κηα έλλνηα ή κηα φςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ απφ θαηλνκελνγξαθηθή άπνςε 
ελδηαθέξεη θάζε ηη πνπ ηα άηνκα ιέλε ή πξάηηνπλ θαη αθνξά ην πσο θαηαλννχλ έλλνηεο ή φςεηο 
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

• Κπξίσο ε θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε εξεπλά ηε ζπκπεξηθνξά ρσξίο ην ζηνηρείν 
θάπνηνπ είδνπο αλαζηνραζκνχ θαη εξκελείαο ηεο. ηε θαηλνκελνγξαθηθή πξνζέγγηζε ε 
ζπκπεξηθνξά κειεηάηαη χζηεξα απφ αλαζηνραζκφ θαη εξκελεία κε βάζε ην ζεσξεηηθφ 
εξκελεπηηθφ πιαίζην ηνπ εξεπλεηή. 
χκθσλα κε ηε θαηλνκελνγξαθηθή πξνζέγγηζε ε κάζεζε δηεξεπλάηαη απφ ηελ άπνςε ηνπ 

καζεηή (second order perspective) ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο. Γηεξεπλάηαη δειαδή ην ηη 
γλψζε έρεη ν καζεηήο ζην θεθάιη ηνπ θαη φρη ηη γλψζε ππάξρεη ζην βηβιίν ή ζε θάπνην πιηθφ. Η 
κάζεζε δελ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί a priori λα πξνβιεθηεί απφ ηνλ εξεπλεηή. 
Γηεξεπλάηαη ινηπφλ ην πσο ν καζεηήο καζαίλεη θαη ηη είλαη απηφ πνπ καζαίλεη ζε ζρέζε κε ην 
πιαίζην ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε. 

Με ηηο κεζνδνινγίεο πεδίνπ παξάγεηαη γλψζε κε ηελ επαγσγηθή κέζνδν ή ηελ επαγσγηθή 
ινγηθή (inductive logic), ελψ κε ηελ "θιαζζηθή" κεζνδνινγία παξάγεηαη γλψζε κε ηε ιεγφκελε 
παξαγσγηθή κέζνδν ή παξαγσγηθή ινγηθή (deductive logic) (Babbie, 1989, ζει.35-76). Η 
παξαγσγηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ, ελψ ε επαγσγηθή γηα ηε 
δηαηχπσζε ππνζέζεσλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο "θιαζζηθήο κεζφδνπ" είλαη φηη απνηειεί κηα πιήξε κέζνδν ε νπνία 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γεληθεχζεηο. Σν βαζηθφ ηεο κεηνλέθηεκα είλαη φηη κπνξεί λα 
παξαηεξεζνχλ ιάζε ζηηο κεηξήζεηο ηδηαίηεξα φηαλ νη κεηαβιεηέο πνπ κεηξηνχληαη δελ 
αλαπαξηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ έλλνηα ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε έιεγρν. Απφ 
ηελ άιιε κεξηά ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ είλαη πσο ε πεξίπησζε ιάζνπο 
κέηξεζεο κεηψλεηαη κηαο θαη νη έλλνηεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη αληηθαηνπηξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 
ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. Δπνκέλσο ε αμηνπηζηία απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πνιχ κεγάιε. Σα 
κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ζηε ζεσξεηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

4.3 Η μέθοδος της έρευνας πεδίου 

Η έξεπλα πεδίνπ (field research) είλαη ζπκβαηή κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε 
πξνεγνπκέλσο. Δίλαη κηα κέζνδνο κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα παξαρζεί επηζηεκνληθή 
γλψζε κε ηε ζεσξία ηεο επαγσγηθήο ινγηθήο (Babbie, 1989). Με ηελ άκεζε παξαηήξεζε ελφο 
θαηλνκέλνπ κε ηνλ πιεξέζηεξν δπλαηφ ηξφπν είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε βαζχηεξεο θαη 
πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ. Η κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηε κειέηε ζεκάησλ ζηα 
νπνία νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο είλαη θαιχηεξα λα κειεηεζνχλ ζηε θπζηθή ηνπο 
θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, νη έξεπλεο πεδίνπ είλαη θαηάιιειεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο εμέιημεο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. ηηο έξεπλεο απηνχ 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ν εξεπλεηήο ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα θαη παξαηεξεί, επεκβαίλνληαο ή φρη, ην 
κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πιαίζην 
ζπκθξαδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. πλήζσο νη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
απηή ηε κέζνδν, πξνζπαζνχλ λα παξαηεξήζνπλ νηηδήπνηε ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
έξεπλαο ηνπο. Βέβαηα απηφ είλαη πξαθηηθά αδχλαην θαη γηα ην ιφγν απηφ νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ 
ζε πνηα ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ ζα δψζνπλ έκθαζε θαη επνκέλσο ζα 
παξαθνινπζήζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπο. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο απηή δελ κπνξεί λα 
εθαξκνζζεί ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο. 
Γηα παξάδεηγκα ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα παξαηεξεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ 
κηαο ρψξαο κε έλα πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ. Δπνκέλσο ε επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο 
ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηπξνζψπεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
θαηλνκέλσλ πνπ επηζπκείηαη λα ζπκβνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Ο 
αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
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παξαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηλνκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ κηαο 
έξεπλαο. 

 

4.4 Η συλλογή των δεδομένων 

Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα δηαζέηεη θχιια παξαηήξεζεο φπνπ κπνξεί λα ζεκεηψλεη απηά πνπ ηνλ 
ελδηαθέξνπλ λα παξαηεξήζεη ή λα ρξεζηκνπνηεί έλα απιφ θχιιν ζην νπνίν λα θαηαγξάθεη 
νηηδήπνηε ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 
θαζέηεο καγλεηνθψλνπ, ειεθηξνληθά αξρεία θαη αξρείν/ εκεξνιφγην ζε ραξηί. Ο εξεπλεηήο 
θαηαγξάθεη θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη θαη φπνπ κπνξεί, θαηαγξάθεη θαη ηηο εξκελείεο πνπ απηφο 
απνδίδεη ζε θάζε ζπκβάλ. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πεδίνπ έρνπλ θπξίσο πνηνηηθφ ραξαθηήξα 
κεξηθά φκσο απφ απηά κπνξεί λα έρνπλ θαη πνζνηηθή δηάζηαζε φπσο π.ρ. ε ζπρλφηεηα 
εκθάληζεο θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο.  

 

Η επεξεργασία των δεδομένων 

Ο εξεπλεηήο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ πξαγκαηνπνηεί εθ λένπ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ 
θαη κάιηζηα ζε ειεθηξνληθά αξρεία θεηκέλνπ γηα γξεγνξφηεξε θαη θαιχηεξε επεμεξγαζία. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ν εξεπλεηήο κεηαθέξεη ζε ειεθηξνληθά αξρεία ηηο απνκαγλεηνθσλήζεηο θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο θαηαγξαθέο ησλ ελεξγεηψλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, γηα ιφγνπο επθνιίαο, 
θαη αζθάιεηαο παξάγεη έλα αληίγξαθν φισλ ησλ παξαπάλσ θαηαγξαθψλ ζε ραξηί. Δίλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ απηή ε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ λα γίλεη ζε κηθξή ρξνληθή απφζηαζε 
απφ ηελ έξεπλα ζην πεδίν, ψζηε λα κπνξεί λα αλαθαιεί απφ ηε κλήκε ηνπ φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Η δεκηνπξγία αξρείσλ: Σα πξψηα αξρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ εξεπλεηή είλαη 
εθείλα πνπ πεξηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Απηά ηα βαζηθά αξρεία 
(background files) είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηαηί απνηεινχλ ηελ πεγή φιεο ηεο πιεξνθνξίαο ηεο 
έξεπλαο. Σν ζχλνιν φκσο απηφ ησλ δεδνκέλσλ δελ πεξηέρεη πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ ή 
ζεκαζίεο πνπ απνδίδνληαη ζε απηέο απφ ηνλ εξεπλεηή. Δπνκέλσο, δε καο ιέεη ηίπνηε γηα ηελ 
αμία ηνπ κέξνπο ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ παξαηεξήζεθε. 

Η δεχηεξε θάζε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ ηε δεκηνπξγία αξρείσλ 
ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κε θξηηήξην ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηα νπνία παξαηεξήζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή. Όπσο είλαη θαλεξφ αξρεία ηέηνηα, κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιά 
θαη κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο. Η επηινγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε δεκηνπξγία αξρείσλ απνηειεί 
θαη ηελ αξρή ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ο θαηάινγνο ησλ αξρηθψλ αξρείσλ κπνξεί λα 
δηεπξπλζεί θάζε θνξά πνπ πξνθχπηεη θάηη ελδηαθέξνλ πνπ θσηίδεη κηα λέα δηάζηαζε ηνπ 
ζέκαηνο ηεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ εξεπλεηή. 

Η ηξίηε θάζε επεμεξγαζίαο απνηειεί επίζεο κέξνο ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. ε 
απηή ηε θάζε δεκηνπξγνχληαη ηα αξρεία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Η δεκηνπξγία απηψλ 
ησλ αξρείσλ εμαξηάηαη απφ ην ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνλ 
εξεπλεηή. Οπζηαζηηθά εμαξηάηαη απφ ην ηη κειεηά, ηη "βιέπεη" θαη ηη παξαηεξεί. Μφιηο ν 
εξεπλεηήο αξρίζεη λα απνθηά κηα αίζζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ φςεσλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 
δεη ηα δεδνκέλα ηνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξρεία γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο 
φςεηο. Απηά ηα αξρεία αλάιπζεο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ αξρή ηεο επεμεξγαζίαο 
ησλ δεδνκέλσλ, γηαηί ηφηε εκπνδίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε έηζη, ψζηε λα αμηνπνηεί 
ηα δεδνκέλα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Η δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο 
δεκηνπξγίαο αξρείσλ αλάιπζεο είλαη ζεκαληηθή απφ ηελ άπνςε φηη επηηξέπεη ηελ επηζήκαλζε 
θαη ηελ εκθάληζε θάζε ζρεηηθήο πιεπξάο ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο. 

 

Η ανάλυση των δεδομένων 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 
επεμεξγαζία ηνπο. Απνηειεί κηα θπθιηθή δηαδηθαζία. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ν 
εξεπλεηήο ςάρλεη λα βξεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ 
ηεο έξεπλαο. Οπζηαζηηθά ςάρλεη απφ ηε κηα κεξηά γηα ηελ εχξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο 
ζπκπεξηθνξάο πνπ θπξηαξρνχλ ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη απφ ηελ άιιε γηα ηελ εμεχξεζε 
ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ (ηχπσλ) ζπκπεξηθνξάο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Η πνηθηιία 
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ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πεξηγξάθεη ζε βάζνο ηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο. 

Η εγθπξφηεηα (validity) ησλ εξεπλψλ πεδίνπ είλαη κεγάιε, γηαηί ε ζεσξία πνπ παξάγεηαη 
θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη αληηζηνηρνχλ ζηα δεδνκέλα απφ ηα νπνία 
δεκηνπξγήζεθαλ. Η αμηνπηζηία (reliability) απηψλ ησλ εξεπλψλ είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ 
αμηνπηζηία ησλ "θιαζζηθψλ" εξεπλψλ, δηφηη εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηηο 
εξκελείεο ησλ δεδνκέλσλ. Πξαγκαηηθά απηέο νη έξεπλεο αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 
ηνπ εξεπλεηή. Η γεληθεπζηκφηεηα (generalization) ησλ εξεπλψλ πεδίνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ζην 
δείγκα ην νπνίν αλαθέξνληαη. Απφ ηελ άπνςε απηή, νη έξεπλεο πεδίνπ δελ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφδεημε θάπνηαο "ππφζεζεο", δίλνπλ φκσο δπλαηφηεηεο γηα 
εκβάζπλζε ζε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζρεηηθά φρη ηφζν γλσζηέο θαη κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ πξνηάζεηο ή ππνδείμεηο. 
 
 

 

4.5 ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 

1. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ην κάζεκα;  

 

2. νπ ήηαλ εχθνιν λα παξαθνινπζήζεηο ην κάζεκα κε απηφ ηνλ ηξφπν; Καη αλ λαη γηαηί; 

 

3.νπ ήηαλ εχθνιν λα δηαρεηξηζηείο ην εξγαιείν κε ην νπνίν έγηλε ην κάζεκα;  

 

4. ε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία βξίζθεηο φηη ζε βνεζάεη απηφ ην εξγαιείν γηα 
θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ;  

 

5. Μπνξείο λα εληνπίζεηο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία;  

 

6. Πφζν εχθνιν είλαη λα πεηξακαηίδεζαη δηαβάδνληαο θαη ιχλνληαο αζθήζεηο  κε ηνλ 
παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη πφζν κε ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ ηα ινγηζκηθά;  
 
7. Πηζηεχεηο πσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κελ ππήξραλ βηβιία θαη λα ππήξρε κφλν ν ππνινγηζηήο; 
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Σν εξσηεκαηνιφγην, δφζεθε κφλν ζηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα κε ην 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ.  

ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηείηαη ε γλψκε ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα. Οη 
καζεηέο βξίζθνπλ ην κάζεκα ελδηαθέξνλ, ιέλε φηη επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ 
καζεηψλ, θαιιηεξγεί ην κπαιφ, είλαη ζεκαληηθφ κάζεκα αιιά θαη δπζλφεην, αξθεηά δχζθνιν 
κάζεκα αιιά θαη αλαγθαίν πνπ ρξεηάδνληαη γεξέο βάζεηο. Δίλαη θνπξαζηηθφ κάζεκα φηαλ δελ ην 
θαηαιαβαίλεηο, φηαλ φκσο ην θαηαλνήζεηο ζσζηά είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ. Οη αδχλαηνη καζεηέο 
βξίζθνπλ ην κάζεκα πάξα πνιχ δχζθνιν θαη κε πνιινχο ηχπνπο θαη γη‟απηφ δελ ηνπο αξέζεη 
αιιά επηζεκαίλνπλ φηη είλαη έλα απφ ηα πην αλαγθαία καζήκαηα.  

ηε δεχηεξε εξψηεζε: νπ ήηαλ εχθνιν λα παξαθνινπζήζεηο ην κάζεκα κε απηφ ηνλ ηξφπν;  

Οη καζεηέο απάληεζαλ: Όηη ήηαλ πνιχ εχθνιν ην κάζεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ελδηαθέξνλ.  

Ήηαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην θαηαλνήζακε θαιχηεξα.  

Βξήθα απηφλ ηνλ ηξφπν αξθεηά εχθνιν αλ θαη ήηαλ πξψηε θνξά πνπ αζρνιήζεθα κε ηέηνηνλ 
ηξφπν δηδαζθαιίαο.  

Απηφο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο κνπ θάλεθε απιφο θαη θαηαλνεηφο, αλεμάξηεηα βέβαηα κε θάπνηα 
ζεκεία ζηα νπνία δπζθνιεχηεθα.  

Πην επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ ην κάζεκα, πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ, ζπγθξαηψ πεξηζζφηεξα 
πξάγκαηα.  

ηελ ηξίηε εξψηεζε αλ ήηαλ εχθνιν λα δηαρεηξηζηείο ην εξγαιείν κε ην νπνίν έγηλε ην κάζεκα, 
φινη νη καζεηέο απάληεζαλ φηη δελ δπζθνιεχηεθαλ ηδηαίηεξα, αθνχ αθνινπζνχζαλ ηηο νδεγίεο 
ηεο θαζεγήηξηαο.  

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε αλ βξίζθνπλ φηη βνεζάεη απηφ ην εξγαιείν γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 
ελλνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία δεθαηέζζεξηο καζεηέο πνπ είλαη αδχλαηνη 
έσο θαη κέηξηνη απάληεζαλ φηη ην κάζεκα απηφ ηνπο βνήζεζε πνιχ λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηηο 
έλλνηεο, ε εηθφλα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη εχξεζε ιχζεσλ, 
θάλεη ην κάζεκα επράξηζην θαη φηη ην πξνηηκνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

Οη πάλσ ηνπ κεηξίνπ νθηψ καζεηέο βξίζθνπλ φηη ζα είραλ φθεινο αλ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο 
θνξέο ηνλ ππνινγηζηή γηα ην κάζεκα, ζε θάπνηεο έλλνηεο βνεζά ζε άιιεο πάιη κε ηελ 
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα.  

Οη καζεηέο εληφπηζαλ δηαθνξέο κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία φπσο:  

Όηη αιιάδεη ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή, ελψ ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ππαγνξεχεη θαη γξάθεη 
ζηνλ πίλαθα, ζηε δηδαζθαιία κε Η/Τ φηη ρξεηαδφκαζηε είλαη ζηνλ ππνινγηζηή ελψ ε ζπκβνιή ηνπ 
θαζεγεηή δελ είλαη ηφζν άκεζε. Σν κάζεκα είλαη πην ελδηαθέξνλ θαη δχζθνια κπνξεί θάπνηνο 
λα βαξεζεί. Δπηπιένλ απηφο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα σζήζεη θαη ηνπο ιηγφηεξν 
κειεηεξνχο καζεηέο λα δηαβάζνπλ. Σν θάζε παηδί πξνζέρεη ηνλ δηθφ ηνπ ππνινγηζηή θαη 
ζπκκεηέρεη ζε αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ πίλαθα. Αληί γηα ηα ηεηξάδηα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ 
Η/Τ. Δίλαη πην δηαζθεδαζηηθφ. Απφ κφλα ηνπο ηα καζεκαηηθά είλαη έλα δχζθνιν κάζεκα. Έηζη ε 
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θνβίδεη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηνπο δεκηνπξγεί άγρνο θαη έηζη ην 
ζεσξνχλ ην ρεηξφηεξν κάζεκα. Δπίζεο ζην ζεκεξηλφ κάζεκα ππήξρε ζπκκεηνρή θαη 
ελδηαθέξνλ φπνπ ζηελ θνηλή παξαδνζηαθή δηδαζθαιία δελ ππάξρεη. ηελ παξαδνζηαθή 
δηδαζθαιία ηα παηδηά είλαη αλαγθαζκέλα λα παξαθνινπζνχλ ηνλ θαζεγεηή ηνπο κε απνηέιεζκα 
πνιιέο θνξέο λα βαξηνχληαη θαη λα κελ παξαθνινπζνχλ, ελψ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκκεηέρνπλ 
θαη απηά ελεξγά ζην κάζεκα κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο απηφο ν ηξφπνο βνεζάεη 
ηα παηδηά πνπ είλαη νπηηθνί ηχπνη, λα ζπγθξαηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή καο κπνξνχλ αλ θηλεζνχλ ζηνπο εμήο 
άμνλεο: 

Όσον αφορά τον προγραμματισμό 

Όζνλ αθνξά ην πξνγξακκαηηζηηθφ θνκκάηη, ηα ζρφιηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη ηα 
εμήο: Κάλνληαο νξζή ρξήζε ηεο UML πξηλ μεθηλήζεη ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο, απνθεχγνληαη 
πνιιά αθνχζηα ιάζε, θαζψο ράξε ζηελ επαλαιεπηηθφηεηα ησλ θχθισλ ηεο UML, ηα ιάζε 
γίλνληαη εκθαλή θαη δηνξζψλνληαη πην εχθνια. 

Έπεηηα, κε ηε ρξήζε ησλ θνξκψλ, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο γίλεηαη απιντθφ, αιιά 
ζπλάκα απνδνηηθφ θαζψο ηα visual components πξνζδίδνπλ κηα ακεζφηεηα ζηνλ 
πξνγξακκαηηζηή λα δεη απηφ πνπ νξακαηίζηεθε λα γίλεη πξάμε θαηεπζείαλ. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο 

Ο αξηζκφο ησλ ελνηήησλ γηα αλάγλσζε θαη αθνκνίσζε ηεο χιεο (7 ελφηεηεο) 
επηιέρζεθε έηζη ψζηε λα θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα θεθαιαίσλ χιεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη είλαη 
δνκεκέλεο έηζη ψζηε λα έρνπλ κηα ινγηθή ζπλέρεηα  Ο ρξήζηεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 
ππνρξεψλεηαη ζε κεγάια ινγηθά άικαηα θαη ζπγθεληξψλεηαη ζην ζέκα ηεο ελφηεηαο, 

Ο αξηζκφο ησλ  φξσλ ηνπ ιεμηθνχ επηιέρζεθε λα είλαη αξθεηά κεγάινο, ψζηε λα 
θαιχπηεη αξθεηφ θάζκα ησλ φξσλ πιεξνθνξηθήο. 

Ο αξηζκφο ησλ αζθήζεσλ επηιέρζεθε έηζη ψζηε λα κελ είλαη ιίγεο (θαη ην απνηέιεζκα 
λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ αλ ν ρξήζηεο έρεη αθνκνηψζεη ηελ χιε), αιιά νχηε θαη 
ππεξβνιηθά πνιιέο (ψζηε ν ρξήζηεο λα θνπξαζηεί απφ ηηο πνιιέο αζθήζεηο θαη λα ράζεη ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ). 

Όσον αφορά το impact του λογισμικού σαν προϊόν στην αγορά. 

Σν ινγηζκηθφ πνπ παξνπζηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη έλα νινθιεξσκέλν 
παθέην γηα δηδαζθαιία φξσλ πιεξνθνξηθήο.  

Καιχπηεη αξθεηά θεθάιαηα ηεο χιεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην λεαξφ ρξήζηε φρη ζε έλα 
πιαίζην απζηεξφ θαη θιεηζηφ, αιιά κε εχζπκν θαη απιντθφ ηξφπν, κέζα απφ εηθφλεο ρξψκαηα 
θαη πνιιέο θσηνγξαθίεο, ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα βιέπεη νπηηθνπνηεκέλν απηφ γηα ην 
νπνίν δηαβάδεη. 

Δπίζεο ην ινγηζκηθφ καο πξνζθέξεη έλαλ πιήξε θαηάινγν φξσλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ 
νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαηξέρεη αλά πάζα ζηηγκή αλ αηζζαλζεί φηη πάζρεη ζηε κεηάθξαζε 
θάπνηνπ φξνπ. Σν ελζσκαησκέλν ιεμηθφ πιεξνθνξηθήο πξνζζέηεη added value ζην ζπλνιηθφ 
πξντφλ, θαζψο θάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κφλν ηνπ σο μερσξηζηφ πξντφλ. Καη ην φηη 
είλαη embedded ζην πξφγξακκα θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ added on, κεγαιψλεη ηελ αμία ηνπ 
ινγηζκηθνχ παθέηνπ σο ζχλνιν. 

Σν παθέην ησλ αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ινγηζκηθφ θξίλεηαη επαξθέο, 
θαιχπηεη θαη ηηο 7 ελφηεηεο θαη κάιηζηα ζην scoring system ηνπ πεξηιακβάλεηαη module πνπ 
ειέγρεη ζε πνηα ελφηεηα ν ρξήζηεο ηα πήγε ρεηξφηεξα θαη ην ινγηζκηθφ ησλ εηδνπνηεί γη‟ απηφ, 
ψζηε λα ηνπ επηζηήζεη ηελ πξνζνρή θαη λα ηελ μαλαδηαβάζεη γηα λα ηελ εκπεδψζεη θαιχηεξα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΣΗ 

Παηψληαο δηπιφ θιηθ πάλσ ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αλνίγεη ε θφξκα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. 

 

 

 

Αλ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ηε βάζε κπνξεί λα γξαθεί γξάθνληαο  ην φλνκα ρξήζηε 

θαη ην ζπλζεκαηηθφ (θσδηθφο) θαη παηψληαο εγγξαθή. Δάλ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζηε βάζε 

απιά βάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Δθφζνλ βάιεη ηα ζηνηρεία ηνπ παηάεη ην θνπκπί ΔΙΟΓΟ. ηελ 

ζπλέρεηα αλνίγεη ε θφξκα κε ηηο ελφηεηεο. Σν ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ εθηά ελφηεηεο, ιεμηθφ 

φξσλ πιεξνθνξηθήο θαη απφ ηελ ελφηεηα κε ηηο αζθήζεηο. ε θάζε θφξκα ππάξρνπλ θνπκπηά 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε θαη έηζη θάλνπλ πην εχθνιε ηελ πινήγεζε ζην 

ινγηζκηθφ. Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ νη θφξκεο απφ φιεο ηηο ελφηεηεο. 
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Απηέο είλαη νη ελφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ε χιε πνπ πεξηέρεη. Σν ινγηζκηθφ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εχξεζεο ζεκαζίαο νξψλ πιεξνθνξηθήο. Η θφξκα παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 
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ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη αζθήζεηο πνπ έρεη ην ινγηζκηθφ θαη πξέπεη ν ρξήζηεο λα 

απαληήζεη εθφζνλ έρεη δηαβάζεη ηελ ζεσξία.  
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Αθνχ ν ρξήζηεο νινθιεξψζεη ηελ ιχζε ησλ αζθήζεσλ ε επφκελε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη 

ε θφξκα κε ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

 

Παηψληαο πάλσ ζηα ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ εκθαλίδεηαη ε θφξκα κε ην ζθνξ θαη ηελ επίδνζε ηνπ 

ρξήζηε θαη αλ ν ρξήζηεο θάλεη δχν θνξέο ηηο αζθήζεηο ηνπ ιέεη ηελ πξνεγνχκελε κε ηελ 

ηξέρνπζα απφδνζε θαη ζε πνηα ελφηεηα ζα πξέπεη λα μαλαδηαβάζεη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΚΧΓΙΚΑ 

Public Class results 

 

    Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click 

        Dim sum As Integer 

        sum = 0 

 

        Dim en1flt As Integer 

        Dim en2flt As Integer 

        Dim en3flt As Integer 

        Dim en4flt As Integer 

        Dim en5flt As Integer 

        Dim en6flt As Integer 

        Dim en7flt As Integer 

 

        en1flt = 0 

        en2flt = 0 

        en3flt = 0 

        en4flt = 0 

        en5flt = 0 

        en6flt = 0 

        en7flt = 0 

 

        Dim en1cnt As Integer 

        Dim en2cnt As Integer 

        Dim en3cnt As Integer 

        Dim en4cnt As Integer 

        Dim en5cnt As Integer 
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        Dim en6cnt As Integer 

        Dim en7cnt As Integer 

 

        en1cnt = 0 

        en2cnt = 0 

        en3cnt = 0 

        en4cnt = 0 

        en5cnt = 0 

        en6cnt = 0 

        en7cnt = 0 

 

        'quiz 1 

        If quiz.ListBox1.SelectedItem = "Γ) ΚΑΣΔ ΩΣΑ ΣΖΝ ΚΑΡΔΚΛΑ 

ΟΤ ΚΑΗ Δ ΑΠΟΣΑΖ 70 ΔΚ. ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΘΟΝΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 

        End If 

        en1cnt = en1cnt + 1 

 

        If Not (quiz.CheckBox1.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 

        End If 

        If (quiz.CheckBox2.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 
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        End If 

        If Not (quiz.CheckBox3.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 

        End If 

        If (quiz.CheckBox4.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 

        End If 

        en1cnt = en1cnt + 4 

 

        If (quiz.ComboBox1.Text = "Hardware") Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If (quiz.ComboBox5.Text = "Tower") Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If (quiz.ComboBox4.Text = "Desktop") Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If (quiz.ComboBox3.Text = "Software") Then 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                            Γηψηε Παλαγηψηα 

 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό                                                                                                                                                                                                                                                121 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If (quiz.ComboBox2.Text = "PC") Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        en2cnt = en2cnt + 5 

 

        'quiz 2 

        If Not (quiz2.CheckBox1.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If (quiz2.CheckBox2.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz2.CheckBox3.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If (quiz2.CheckBox4.Checked) Then 

            sum = sum + 1 
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        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If (quiz2.CheckBox5.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        en3cnt = en3cnt + 5 

 

 

        If Not (quiz2.CheckBox6.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If (quiz2.CheckBox7.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz2.CheckBox8.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If (quiz2.CheckBox9.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 
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            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz2.CheckBox10.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If (quiz2.CheckBox11.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        en4cnt = en4cnt + 6 

 

 

        'quiz 3 

        If quiz4.ComboBox1.Text = "ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΚΔΤΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox2.Text = "ΔΩΣΔΡΗΚA ΣΖ ΜΟΝ. ΤΣΖΜΑΣΟ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox3.Text = "ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΚΔΤΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 
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            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox4.Text = "ΔΩΣΔΡΗΚA ΣΖ ΜΟΝ. ΤΣΖΜΑΣΟ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox5.Text = "ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΚΔΤΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox6.Text = "ΔΩΣΔΡΗΚA ΣΖ ΜΟΝ. ΤΣΖΜΑΣΟ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox7.Text = "ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΚΔΤΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox8.Text = "ΔΩΣΔΡΗΚA ΣΖ ΜΟΝ. ΤΣΖΜΑΣΟ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox9.Text = "ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΚΔΤΖ" Then 

            sum = sum + 1 
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        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ComboBox10.Text = "ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΤΚΔΤΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        en3cnt = en3cnt + 10 

 

        If quiz4.ListBox1.SelectedItem = "Ο ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΣΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ListBox2.SelectedItem = "ΤΚΔΤΖ ΠΡΟΩΡΗΝΖ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ListBox3.SelectedItem = "ΤΚΔΤΖ ΜΟΝΗΜΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ" 

Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ListBox4.SelectedItem = "ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ 

ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ" Then 

            sum = sum + 1 
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        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz4.ListBox5.SelectedItem = "Ζ ΒΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        en3cnt = en3cnt + 5 

 

 

        'quiz 4 

        If quiz5.ComboBox1.Text = "ΜΖΣΡΗΚΖ ΚΑΡΣΑ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz5.ComboBox2.Text = "ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz5.ComboBox3.Text = "ΜΝΖΜΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz5.ComboBox4.Text = "ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ" Then 

            sum = sum + 1 
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        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        If quiz5.ComboBox5.Text = "ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΩΝ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en3flt = en3flt + 1 

        End If 

        en3cnt = en3cnt + 5 

 

 

 

        'quiz 5 

        If quiz6.ComboBox1.Text = "Microsoft Word" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If quiz6.ComboBox2.Text = "Εωγξαθηθή" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If quiz6.ComboBox3.Text = "Microsoft Internet Explorer" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If quiz6.ComboBox4.Text = "Microsoft Outlook Express" Then 
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            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        en4cnt = en4cnt + 4 

 

        If quiz6.ComboBox5.Text = "Σα έγγξαθά κνπ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If quiz6.ComboBox6.Text = "Ο Τπνινγηζηήο κνπ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If quiz6.ComboBox7.Text = "Κάδνο Αλαθύθιωζεο" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If quiz6.ComboBox8.Text = "Internet Explorer" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If quiz6.ComboBox9.Text = "Θέζεηο Γηθηύνπ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 
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            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        en5cnt = en5cnt + 5 

 

        'quiz 6 

        If (quiz7.CheckBox1.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz7.CheckBox2.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz7.CheckBox3.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 

        End If 

        If quiz7.CheckBox4.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en1flt = en1flt + 1 

        End If 

        en1cnt = en1cnt + 4 

 

        If quiz7.ListBox1.SelectedItem = "ΑΡΩΣΖ" Then 

            sum = sum + 1 
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        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If quiz7.ListBox2.SelectedItem = "ΔΚΣΤΠΩΣΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If quiz7.ListBox3.SelectedItem = "ΖΥΔΗΑ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If quiz7.ListBox4.SelectedItem = "ΠΟΝΣΗΚΗ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If quiz7.ListBox5.SelectedItem = "ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If quiz7.ListBox6.SelectedItem = "ΟΘΟΝΖ" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        en2cnt = en2cnt + 6 
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        'quiz 7 

        If quiz8.CheckBox1.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz8.CheckBox2.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If quiz8.CheckBox3.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz8.CheckBox4.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en2flt = en2flt + 1 

        End If 

        en2cnt = en2cnt + 4 

 

        If quiz8.ComboBox1.Text = "Windows 95" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 
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            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If quiz8.ComboBox2.Text = "Windows 98" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If quiz8.ComboBox3.Text = "Windows 2000" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        If quiz8.ComboBox4.Text = "Windows XP" Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en4flt = en4flt + 1 

        End If 

        en4cnt = en4cnt + 4 

 

 

        'quiz 8 

        If quiz9.CheckBox1.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz9.CheckBox2.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 
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            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz9.CheckBox3.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If quiz9.CheckBox4.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        en5cnt = en5cnt + 4 

 

        If Not (quiz9.CheckBox5.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If (quiz9.CheckBox6.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz9.CheckBox7.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 
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        If quiz9.CheckBox8.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en5flt = en5flt + 1 

        End If 

        en5cnt = en5cnt + 4 

 

        'quiz 9 

        If quiz10.CheckBox1.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en6flt = en6flt + 1 

        End If 

        If quiz10.CheckBox2.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en6flt = en6flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz10.CheckBox3.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en6flt = en6flt + 1 

        End If 

        If quiz10.CheckBox4.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en6flt = en6flt + 1 

        End If 

        en6cnt = en6cnt + 4 
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        If quiz10.CheckBox5.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en7flt = en7flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz10.CheckBox6.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en7flt = en7flt + 1 

        End If 

        If Not (quiz10.CheckBox7.Checked) Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en7flt = en7flt + 1 

        End If 

        If quiz10.CheckBox8.Checked Then 

            sum = sum + 1 

        Else 

            en7flt = en7flt + 1 

        End If 

        en7cnt = en7cnt + 4 

 

 

        Dim en1pos As Double 

        Dim en2pos As Double 

        Dim en3pos As Double 

        Dim en4pos As Double 

        Dim en5pos As Double 
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        Dim en6pos As Double 

        Dim en7pos As Double 

 

        en1pos = en1flt / en1cnt 

        en2pos = en2flt / en2cnt 

        en3pos = en3flt / en3cnt 

        en4pos = en4flt / en4cnt 

        en5pos = en5flt / en5cnt 

        en6pos = en6flt / en7cnt 

        en7pos = en6flt / en7cnt 

 

        'MessageBox.Show(en1flt.ToString() + " " + en1cnt.ToString() + 

" " + en1pos.ToString()) 

        'MessageBox.Show(en2flt.ToString() + " " + en2cnt.ToString() + 

" " + en2pos.ToString()) 

        'MessageBox.Show(en3flt.ToString() + " " + en3cnt.ToString() + 

" " + en3pos.ToString()) 

        'MessageBox.Show(en4flt.ToString() + " " + en4cnt.ToString() + 

" " + en4pos.ToString()) 

        'MessageBox.Show(en5flt.ToString() + " " + en5cnt.ToString() + 

" " + en5pos.ToString()) 

        'MessageBox.Show(en6flt.ToString() + " " + en6cnt.ToString() + 

" " + en6pos.ToString()) 

        'MessageBox.Show(en7flt.ToString() + " " + en7cnt.ToString() + 

" " + en7pos.ToString()) 

 

        Dim maxpos As Double 

 

        maxpos = 0 

 

        If (en1pos > maxpos) Then 

            maxpos = en1pos 
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        End If 

        If (en2pos > maxpos) Then 

            maxpos = en2pos 

        End If 

        If (en3pos > maxpos) Then 

            maxpos = en3pos 

        End If 

        If (en4pos > maxpos) Then 

            maxpos = en4pos 

        End If 

        If (en5pos > maxpos) Then 

            maxpos = en5pos 

        End If 

        If (en6pos > maxpos) Then 

            maxpos = en6pos 

        End If 

        If (en7pos > maxpos) Then 

            maxpos = en7pos 

        End If 

 

 

        'MessageBox.Show("ΣΟ ΚΟΡ Α ΔΗΝΑΗ: " + sum.ToString(), 

"ΚΟΡ") 

        'results2.Label6.Text = "ΣΟ ΚΟΡ Α ΔΗΝΑΗ: " + sum.ToString() 

        results2.Label6.Text = "Ζ επίδνζή ζαο είλαη: " + 

sum.ToString() 

 

        Dim connString As String = 

"server=PC0;database=giota;Trusted_Connection=yes" 

        Dim sql As String = "select Best_Rank From Register where 

Username='" + Form1.TextBox1.Text + "'" 
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        Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(connString) 

        Dim command As SqlCommand = New SqlCommand(sql, conn) 

        conn.Open() 

        Dim br As Integer = command.ExecuteScalar() 

 

        'MessageBox.Show("ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΚΟΡ Α ΜΔΥΡΗ ΣΗΓΜΖ Α ΖΣΑΝ: 

" + br.ToString(), "ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΚΟΡ") 

        'results2.Label7.Text = "ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΚΟΡ Α ΜΔΥΡΗ ΣΗΓΜΖ 

Α ΖΣΑΝ: " + br.ToString() 

        results2.Label7.Text = "Σν θαιύηεξν ζθνξ ζαο κέρξη ζηηγκήο ζαο 

ήηαλ: " + br.ToString() 

 

        If (sum > br) Then 

            'MsgBox("ΜΠΡΑΒΟ! ΞΔΠΔΡΑΑΣΔ ΣΟΝ ΚΑΛΤΣΔΡΟ Α ΒΑΘΜΟ ΚΑΣΑ: " 

+ (sum - br).ToString()) 

            'results2.Label8.Text = "ΜΠΡΑΒΟ! ΞΔΠΔΡΑΑΣΔ ΣΟΝ ΚΑΛΤΣΔΡΟ 

Α ΒΑΘΜΟ ΚΑΣΑ: " + (sum - br).ToString() 

            results2.Label8.Text = "Μπξάβν! Ξεπεξάζαηε ηνλ θαιύηεξν 

ζαο βαζκό θαηά: " + (sum - br).ToString() 

            Dim sql2a As String = "UPDATE Register set Best_Rank='" + 

sum.ToString() + "' where Username='" + Form1.TextBox1.Text + "' " 

            Dim sql2b As String = "UPDATE Register set Rank='" + 

sum.ToString() + "' where Username='" + Form1.TextBox1.Text + "' " 

            Dim conn2 As SqlConnection = New SqlConnection(connString) 

            Dim command2a As SqlCommand = New SqlCommand(sql2a, conn2) 

            Dim command2b As SqlCommand = New SqlCommand(sql2b, conn2) 

            conn2.Open() 

            command2a.ExecuteNonQuery() 

            command2b.ExecuteNonQuery() 

 

        End If 
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        If (sum <= br) Then 

            'MsgBox("ΓΤΣΤΥΩ ΓΔΝ ΞΔΠΔΡΑΑΣΔ ΣΟΝ ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΘΜΟ Α Ο 

ΟΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ: " + br.ToString()) 

            'results2.Label8.Text = "ΓΤΣΤΥΩ ΓΔΝ ΞΔΠΔΡΑΑΣΔ ΣΟΝ 

ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΘΜΟ Α Ο ΟΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ: " + br.ToString() 

            results2.Label8.Text = "Γπζηπρώο δελ μεπεξάζαηε ην κέγηζην 

βαζκό ζαο ν νπνίνο είλαη: " + br.ToString() 

            Dim sql3 As String = "UPDATE Register set Rank='" + 

sum.ToString() + "' where Username='" + Form1.TextBox1.Text + "' " 

            Dim conn3 As SqlConnection = New SqlConnection(connString) 

            Dim command3 As SqlCommand = New SqlCommand(sql3, conn3) 

            conn3.Open() 

            command3.ExecuteNonQuery() 

        End If 

 

 

        If Not (maxpos = 0) Then 

            If (maxpos = en1pos) Then 

                'MessageBox.Show("ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ ΣΖΝ 1Ζ 

ΔΝΟΣΖΣΑ") 

                'results2.Label9.Text = "ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ 

ΣΖΝ 1Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ" 

                results2.Label9.Text = "Καιό ζα ήηαλ λα μαλαδηάβαδεο 

ηελ 1ε ελόηεηα" 

            End If 

            If (maxpos = en2pos) Then 

                'MessageBox.Show("ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ ΣΖ 2Ζ 

ΔΝΟΣΖΣΑ") 

                'results2.Label9.Text = "ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ 

ΣΖΝ 2Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ" 

                results2.Label9.Text = "Καιό ζα ήηαλ λα μαλαδηάβαδεο 

ηε 2ε ελόηεηα" 

            End If 
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            If (maxpos = en3pos) Then 

                'MessageBox.Show("ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ ΣΖΝ 3Ζ 

ΔΝΟΣΖΣΑ") 

                'results2.Label9.Text = "ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ 

ΣΖΝ 3Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ" 

                results2.Label9.Text = "Καιό ζα ήηαλ λα μαλαδηάβαδεο 

ηελ 3ε ελόηεηα" 

            End If 

            If (maxpos = en4pos) Then 

                'MessageBox.Show("ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ ΣΖΝ 4Ζ 

ΔΝΟΣΖΣΑ") 

                'results2.Label9.Text = "ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ 

ΣΖΝ 4Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ" 

                results2.Label9.Text = "Καιό ζα ήηαλ λα μαλαδηάβαδεο 

ηελ 4ε ελόηεηα" 

            End If 

            If (maxpos = en5pos) Then 

                'MessageBox.Show("ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ ΣΖΝ 5Ζ 

ΔΝΟΣΖΣΑ") 

                'results2.Label9.Text = "ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ 

ΣΖΝ 5Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ" 

                results2.Label9.Text = "Καιό ζα ήηαλ λα μαλαδηάβαδεο 

ηελ 5ε ελόηεηα" 

            End If 

            If (maxpos = en6pos) Then 

                'MessageBox.Show("ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ ΣΖΝ 6Ζ 

ΔΝΟΣΖΣΑ") 

                'results2.Label9.Text = "ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ 

ΣΖΝ 6Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ" 

                results2.Label9.Text = "Καιό ζα ήηαλ λα μαλαδηάβαδεο 

ηελ 6ε ελόηεηα" 

            End If 

            If (maxpos = en7pos) Then 
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                'MessageBox.Show("ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ ΣΖΝ 7Ζ 

ΔΝΟΣΖΣΑ") 

                'results2.Label9.Text = "ΚΑΛΟ ΘΑ ΖΣΑΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΑΒΑΕΔ 

ΣΖΝ 7Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ" 

                results2.Label9.Text = "Καιό ζα ήηαλ λα μαλαδηάβαδεο 

ηελ 7ε ελόηεηα" 

            End If 

        End If 

 

        If (maxpos = 0) Then 

            results2.Label9.Text = "Μπξάβν! Δίζαη αιάλζαζηνο!" 

        End If 

 

        Me.Close() 

        results2.Show() 

        'Main.Show() 

 

    End Sub 

 

    Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Label1.Click 

 

    End Sub 

End Class 

 


