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II 

 

 

 

Πεξίιεςε 

 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο έγηλε κία 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε δχν Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ 

(Μ.Α.) θαη φινπ ηνπ ζπλζεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ηνπο, γηα ηελ ίδηα 

ελφηεηα ηεο Άιγεβξαο ηεο Α΄ Λπθείνπ ελψ παξάιιεια, απφ ηελ  εκπεηξία ηνπ 

γξάθνληνο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο ζηα ειιεληθά κηαο 

ζεηξάο Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ κέζα απφ ην πξφγξακκα SKOOOL ηεο 

INTEL, γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δνκψλ ησλ Μ.Α. πνπ 

δηεπθνιχλνπλ απηή ηελ δηεξγαζία . 

Σα δχν Μαζεζηαθά Αληηθείκελα αλαπηχρζεθαλ κεηά απφ εθηεηακέλε επηζθφπεζε 

θαη αλαδήηεζε κέζα ζην ρψξν ησλ γλσζηψλ δνκψλ ησλ Μ.Α θαη  ζρεηίδνληαη 

αθελφο ην κελ πξψην κε ην Κφκηθ θαη αθεηέξνπ ην δεχηεξν κε ην Ηιεθηξνληθφ 

Βηβιίo ζηε κνξθή ηνπ Flipping Book. Σν Κφκηθ επηιέρζεθε κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαπηζηψζεηο ηνπ γξάθνληνο ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα θάκπηεη θαη ηηο πην 

ηζρπξέο αληηζηάζεηο ησλ αξλεηηθά θείκελσλ καζεηψλ σο πξνο ηα Μαζεκαηηθά, 

παξνπζηάδνληαο παξάιιεια ηθαλνπνηεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ελψ ην 

Flipping Book ιφγσ ηεο  δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ζηελ ελζσκάησζε πινχζηνπ 

πιηθνχ δνκψληαο ην ζε  νηθεία, αιιά ηαπηφρξνλα πνιχ πην ειθπζηηθή, κνξθή ζε 

ζρέζε κε ην θπζηθφ βηβιίν γηα ηνπο καζεηέο.  

εκαληηθφ  θνκβηθφ ζεκείν ηεο εξγαζίαο, κεηά ε δεκηνπξγία ησλ δχν Μ.Α., ήηαλ 

ε αμηνιφγεζή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έγηλε ε δνθηκή ηνπο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φπνπ ηέζεθε ζε δνθηκαζία ην καζεζηαθφ 

πιηθφ πνπ είρε παξαρζεί. 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

Abstract 

 

In this Master Thesis has been made a systematic effort to develop two Learning 

Objects  and all supportive synthetic material, for the same section of the Algebra 

of the first grade of High School and at the same time, because of the experience 

of the author due to the participation in program to adapt to Greek a series of 

learning objects of the SKOOOL platform, to explore the characteristics and 

structures of LOs facilitating this process. 

These two Learning Objects were developed after extensive review and search 

within the field of known structures of LOs and relate both, the first one with the 

Comic and the second one with eBooks in the form of the Flipping Book. The 

Comic was chosen after the findings of the author on its ability to bend even the 

strongest resistance of students who are negative in mathematics and because of 

the satisfactory learning outcomes, while Flipping Book because of the power 

conferred on the integration of rich learning material structuring in a familiar, yet 

very attractive way for students, as compared with the physical book. 

An important focal point, after the creation of two Learning Objects, was their 

evaluation. For this reason a test was performed in real school conditions, in 

which the learning materials produced, were tested. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Δηζαγσγηθά πεξί Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ. 

 

Σα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα  (Μ.Α.) απνηεινχλ ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ πεδίνπ 

κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ, εηδηθφηεξα 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Η πνηθηιία νξηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηα Μ.Α. 

πξνζπάζεζε λα δψζεη έλα ζπκπαγέο θαη ζπλεθηηθφ ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ ψζηε λα γίλεη πην μεθάζαξν ην ηνπίν ζηηο θχξηεο 

δηαζηάζεηο πνπ ηα αθνξνχλ, φπσο :ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπο, ν 

ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπο, ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε ελαπφζεζή ηνπο,  ε 

αλαδήηεζή ηνπο θαη ε βέιηηζηε επαλαρξεζηκνπνηεζή ηνπο, ε θαηαιιειφηεξε 

ζχλζεζή ηνπο ζε πνιππινθφηεξα Μ.Α.  

Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε κηθξά θνκκάηηα θαη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε δηδαθηηθψλ ηερληθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ είλαη 

θαηλνχξγηα ηδέα ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή. Σε ζπλαληάκε ζηε δηακέξηζε 

ζχλζεησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε κηθξφηεξα θαη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ, 

κεζφδσλ, ηδεψλ θαη ζρεδίσλ καζήκαηνο θπξίσο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ίδησλ 

εηδηθνηήησλ. Σν πέξαζκα ζηελ ειεθηξνληθή-ςεθηαθή κνξθή ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ αιιά θαη ε ζπληεηαγκέλε επέλδπζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ, πξνθάιεζε ηελ 

εθζεηηθή αχμεζε ησλ Μ.Α. ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Με βάζε απηή ηελ 

θηινζνθία,  ηα Μ.Α. αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ καζεζηαθνχ πιηθνχ πνπ 

έρεη ζηα ζεκέιηά ηνπ ζηνηρεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρεχεη ζε δηεπξπκέλε 

πξνζβαζηκφηεηα , νθείιεη λα έρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) κε ηελ 

έλλνηα φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη εξγαιεία 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, πξνζδνθά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

(reusability) ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα πνπ κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί θάησ απφ 

ζπλζήθεο (άκςσλ, Παπαλίθνπ 2009),  παξνπζηάδεη αληνρή θαη βησζηκφηεηα 

ζηελ αιιαγή ηερλνινγηψλ ρσξίο ηελ εμαξρήο επαλαδεκηνπξγία ηνπ, δεκηνπξγείηαη 

κε ρακειφ θφζηνο (affordability) παξαγσγήο θαη πξνζηηέο ηηκέο αγνξάο απφ 
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ελδηαθεξφκελνπο, ππφθεηηαη ζε ζπλερή αμηνιφγεζε (assessηbility) παηδαγσγηθήο 

επάξθεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, επρξεζηίαο θαη ζρέζεο θφζηνπο/απφδνζεο, 

γίλεηαη πξνζηηφ κέζα απφ κεραληζκνχο εχθνιεο αλεχξεζεο (discoverability) θαη 

απινχο φξνπο αλαδήηεζεο θαη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί εχθνια (manageability) κε 

ηελ έλλνηα ηεο εχθνιεο εχξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο (Heins , Himes ,2002).  

Οη Duval, Hodgins, Rehak, θαη Robson (2003) εθηίκεζαλ φηη ε ρξήζε ησλ Μ.Α. 

ζα επηθέξεη απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ. 

Απηφ επέξρεηαη κε ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή πνιιψλ θεληξηθψλ  θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ πεδίνπ. Μία απφ απηέο, είλαη ε αλάπηπμε 

πξνηχπσλ θαη ζηάληαξληο γηα ηα Μ.Α. ηνλ ππξήλα ηνπο είλαη ην πξφηππν 

SCORM , ην IMS Content Packaging  θαη ην ΙΔΔΔ Learning Object Metadata, κε 

ηα δχν πξψηα λα αθνξνχλ ζην παθεηάξηζκα ησλ Μ.Α. ψζηε λα είλαη 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα απφ δηαθνξεηηθά πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο θαη 

ην ηειεπηαίν λα αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηνπο γηα ηελ ζσζηή ηαμηλφκεζε, 

ελαπφζεζε θαη ηελ εχθνιε αλεχξεζή ηνπο. Παξάιιεια, εξσηήκαηα επίζεο 

αλαθχπηνπλ φπσο : πσο δνκνχληαη ηα Μ.Α. ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην 

καζεζηαθφ απνηέιεζκά ηνπο θαη πσο επηηπγράλεηαη παξάιιεια ε κέγηζηε δπλαηή 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο;  

Μεηά ηελ αξρηθή ζχγθιηζε ζην πεδίν ησλ ζεκάησλ θαη αληηιήςεσλ γηα ηα Μ.Α. 

θαηά ηελ δεθαεηία 1980-90, εκθαλίζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηε 

θηινζνθία ηνπο, ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ζηα ηξέρνληα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε  κάζεζε (Wiley, 2002). Σα θχξηα αλνηρηά ζέκαηα 

πάλσ ζηα Μ.Α.  αθνξνχλ : 

 Σηελ ηζνξξνπία εθπαηδεπηηθήο νπδεηεξόηεηαο (decotextualized) θαη 

απνπιαηζησκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηα  

Μ.Α. Τπάξρεη ε γεληθή ηάζε ηεο ππνρψξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα ζηα Μ.Α., πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε 

Μνληέισλ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (Wiley 2003). Γηα παξάδεηγκα, εάλ  ην 

πεξηερφκελν ηνπ Μ.Α. είλαη εμεηδηθεπκέλν ή αξθεηά κεγάιν ή αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ κνλνπάηη, ηφηε δπζθνιφηεξα ηαηξηάδεη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξα καζεζηαθά πιαίζηα. Απηφ επήιζε σο ζπλέπεηα 

ηεο πξνζπάζεηαο ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 
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Μ.Α., σο έλα απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Η επηινγή θαη ρξήζε 

ελφο Μ.Α. έρεη λα θάλεη κε ηελ ελζσκάησζή ηνπ (εκπιαηζίσζε - 

contextualization) κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην  (Wiley, Recker & 

Gibbons 2000).Έηζη, θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο Μ.Α., είηε απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζηή ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είηε απφ έλα 

απηνκαηνπνηεκέλα ζχζηεκα, νη πηζαλφηεηεο επηινγήο ηνπ απμάλνπλ 

αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Σν 

παξάδνμν εκθαλίδεηαη ηε ζηηγκή πνπ ηα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ χπαξμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα πην απζεληηθέο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Μαζεζηαθά 

πεξηβάιινληα φπσο ην «θνηλσληθφ πιαίζην»- social context- ηνπ Vygosky, ε 

θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Wertsch (Wertsch 1991) θαη ε 

εγθαζηδξπκέλε κάζεζε ησλ Lave, Wenger θαη  Jonassen ζέινπλ καζεζηαθέο 

πνξείεο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

απιή δηαδνρή εθπαηδεπηηθά νπδέηεξνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Σην βαζκό ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γπλακηθήο ηνπο: θαηά γεληθή πξαθηηθή ηα Μ.Α. 

αλαπηχζζνληαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν κε 

«πιεξνθνξηαθέο δεμακελέο» (information containers) – ή «ηκήκαηα 

πεξηερνκέλνπ» (content chunks). Οη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

καζεζηαθά πιαίζηα πνπ πξνζνκνηψλνπλ απζεληηθά πεξηβάιινληα, φπσο είλαη 

ε κάζεζε κε πξνβιήκαηα – problem based learning (Albanese and Mitchell 

1993, Vernon and Blake 1993), ε πεξηπησζηνινγηθή κάζεζε κε ζελάξηα cased 

based scenarios Schank, Berman & MacPherson 1999), κεηνπζηψλνπλ ηα 

Μ.Α. απφ πιεξνθνξηαθέο θάςνπιεο «info-capsules» -νη νπνίεο κεηαθέξνπλ 

ζηαηηθή γλψζε - ζε ζεκαζηνινγηθά εξγαιεία πνπ θαζνδεγνχλ θαη 

ζρεκαηνπνηνχλ ζεηξά καζεζηαθψλ  ελεξγεηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο γλψζεο θαη θάπνηνπ βαζκνχ εκπεηξίαο (Wertsch 1985). Σν 

ζρεηηθφ πεδίν κειέηεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Μ.Α. λα εκπλένπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη αλεμεξεχλεην.  

 Σηελ δόκεζε θαη ρξήζε εμαηνκηθεπκέλσλ Μ.Α.  θαη ηελ πξνώζεζε 

ζπλεξγαηηθήο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε: ζην πεδίν ησλ Μ.Α. 

θπξηαξρεί ε εξεπλεηηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ απηφκαηε ζχλζεζε Μ.Α.  κε 
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη 

ελδηαθεξφκελνπ (Hodgins 2000, Martinez 2003 , IEEE/LTSC 2001,  ADL 

2001), κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ησλ θαηαιιειφηεξσλ Μ.Α. κε ρακειφ 

θφζηνο. Όκσο, πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο έζησ θαη κε 

φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε θαη πνιχ αιιειεπηδξαζηηθά Μ.Α. αληηηίζεληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο, (Nelson 1999, Johnson & Johnson 1997, Slavin 1990), ησλ 

θνηλνηήησλ κάζεζεο (Brown 1994), ηεο θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

γλψζεο (Driscoll 1994) θαη ηεο καζεηείαο (Rogoff 1990). Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ππαγνξεχνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο απμεηηθά 

πιένλ ιακβάλνληαη ππφςε είηε ζην ζρεδηαζκφ  ησλ Μ.Α. είηε ζην πιαίζην 

ρξήζεο ηνπο. 

 ηελ  πεξηγξαθή ησλ Μ.Α. απ΄ηα πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

γηα απηφ ην ζθνπφ. Σν θχξην πξφηππν πνπ ππάξρεη, ην ΙΔΔΔ Learning Object 

Metadata, έρεη επηθξηζεί αξθεηά γηα αλεπάξθεηα ζηελ πεξηγξαθή ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ, πνηνηηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ  Μ.Α. ( 

Koppi, Bogle & Lavitt 2004, Margaryan 2006). Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο απηήο 

ηεο αλεπάξθεηαο είλαη ε χπαξμε ελαπνζεηεξίσλ Μ.Α. πνπ πεξηέρνπλ 

αλνκνηφκνξθα πνηνηηθά Μ.Α. κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη είηε 

επαλαμηνιφγεζή ηνπο απφ εηδηθνχο είηε ε ζπιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ 

ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Δλψ ην πξφηππν IEEE LOM 

πηνζεηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζρεδηαζηέο θαη δεκηνπξγνχο 

πεξηβαιιφλησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο άιιεο 

πξνδηαγξαθέο, ε ρξήζε ηνπ  είλαη ζρεηηθά πιεκκειήο  θαη  ην  λα 

δεκηνπξγήζεη θάπνηνο κία απνδεθηή εγγξαθή ΙΔΔΔ LOM απαηηεί κφλν ηε 

ζπκπιήξσζε κεξηθψλ απφ ηα πνιιά  δηαζέζηκα πεδία ηνπ. ε κηα κειέηε 250 

αξρείσλ κεηαδεδνκέλσλ Μ.Α. (Friesen 2004) - πνπ επηιέγνληαη απφ πέληε 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα νκνηφκνξθα - κφλν ην 36% ησλ πεδίσλ 

ρξεζηκνπνηνχλην  πεξηζζφηεξν απφ ηηο κηζέο θνξέο  θαη πνιιά πεδία δελ 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ. Η πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ Μ.Α. δελ 

είλαη πάληα ε αλακελφκελε είηε απηά ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

δεκηνπξγνχο είηε απφ εηδηθνχο ζηελ ζπκπιήξσζε κεηαδεδνκέλσλ (Barton, 
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Currier & Hey 2003). Σα ζπλήζε ιάζε εληνπίδνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπκπιεξψλνληαη νη ηηκέο ησλ πεδίσλ. 

 Σηηο δνκέο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ζηελ κεηαγιώηηηζε ησλ Μ.Α.:  

Αθφκα κία παξάκεηξνο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ Μ.Α. ηίζεηαη θαη ε 

επθνιία ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη ζε εθπαηδεπηηθά 

πιαίζηα πνπ αθνινπζνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζέινπκε λα γίλεηαη εχθνια απηή ε πξνζαξκνγή, ην Μ.Α πξέπεη λα  

ζρεδηάδεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν εμ αξρήο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ δηεπηθαλεηψλ ηνπ, ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ αξρείσλ 

αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο (π.ρ. XML) γηα ηελ θηινμελία ησλ θεηκέλσλ, ηελ 

πξνζνρή ζηα ζηνηρεία θνπιηνχξαο πνπ ζα πεξηέρεη ην Μ.Α. θαη ηελ επειημία 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ θέξεη. 

 

1.2 ηόρνη ηεο εξγαζίαο θαη πξνζέγγηζε. 

 

Η παξνχζα εξγαζία,  αθνξά ζηε δεκηνπξγία,  ηελ πεξηγξαθή θαη  πξνζαξκνγή 

ςεθηαθνχ καζεζηαθνχ πιηθνχ κε ηε κνξθή Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (Μ.Α) 

αιιά θαη  ζηε κειέηε ησλ δνκψλ πνπ επλννχλ ηελ πνιπγισζζηθή πξνζαξκνγή 

ηνπο . 

Οη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη ζε θπζηθή ζπλέρεηα θαη απφξξνηα ν έλαο απφ ηνλ 

άιιν. Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη ε αλάδεημε ησλ απαηηήζεσλ - ζε ζρεδηαζηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν εξγαιείσλ - πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

δεκηνπξγία δχν ζχλζεησλ Μ.Α., ζηε κνξθή ηνπ Φεθηαθνχ Βηβιίνπ Δηθνληθνχ 

Ξεθπιιίζκαηνο Flipping Book θαη ζηε κνξθή ηνπ Φεθηαθνχ Κφκηθ. Χο ζπλέπεηα 

ηεο δεκηνπξγίαο ηέηνησλ Μ.Α., πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνηππία  θαη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ιφγσ ηνπ πιηθνχ πνπ θηινμελνχλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, 

ηεο κνξθήο ηνπο, ηεο παξνπζίαζή ηνπο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο,  

εμεηάδεηαη ε  επάξθεηα ηνπ πξφηππνπ IEEE LOM, φζνλ αθνξά ηελ πιήξε θαη 

αθξηβή πεξηγξαθή απηψλ ησλ δχν ηχπσλ Μ.Α. Αθφκε ζηελ εξγαζία δηεξεπλψληαη 

νη παξάκεηξνη, νη δνκέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηε γισζζηθή θαη 



6 

 

εθπαηδεπηηθή πξνζαξκνγή,  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ Μ.Α. εθηθηή, φζν ην 

δπλαηφλ πην εχθνιε θαη γλσζηηθά ζπλεπή.   

Οη κεζνδνινγίεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο ζρεηίδνληαη θάζε 

θνξά κε ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν. Χο ζεκείν εθθίλεζεο νξίζζεθε ε δεκηνπξγία ησλ 

δχν Μ.Α., αθνινπζψληαο φια ηα ηππηθά βήκαηα πνπ ζπληζηψληαη απφ ην πιαίζην 

ηεο κεζνδνινγίαο ADDIE (άκςσλ 2006, Cisco 2003b) γηα ηελ αλάπηπμε Μ.Α. 

Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία αλαδείρζεθαλ φιεο νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ δχν Μ.Α. αιιά θαη ηνπ πιηθνχ πνπ θξίζεθε αλαγθαίν λα 

ελζσκαησζεί ζε απηά, αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία  ηελ ζχλζεζεο απινχζηεξσλ 

πξνο πην ζχλζεηα Μ.Α.(Learning objects Lego Μetaphor, Wiley 2002). Γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ πξφηππνπ κεηαδεδνκέλσλ IEEE LOM γηα ηα Μ.Α.,  έγηλε εμέηαζε ηνπ 

ζπλφινπ ηηκψλ απφ ην νπνίν παίξλνπλ ηηκέο βαζηθά πεδία ηνπ θαη πξνηάζεθε  

ζπγθεθξηκέλε ηηκνζέηεζε, δηεπξχλνληαο φπνπ ρξεηαδφηαλ ην ζχλνιν ησλ 

νξηζκάησλ ηνπο. 

Η εθπαηδεπηηθή επάξθεηα ησλ δχν Μ.Α. εμεηάζηεθε κε έλα κηθξήο έθηαζεο 

πείξακα ρξήζεο ηνπο απφ καζεηέο. ε απηφ ην πείξακα βγήθαλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Μ.Α. ζε ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο απαηηήζεηο 

πνπ πξέπεη λα θαιχπηνληαη κεηά απφ ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ην κάζεκα ζηηο 

δπν ηνπ κνξθέο. 

Καηαιεθηηθά, επηζεκαίλνληαη θάπνηεο δνκέο γηα ηα Μ.Α., κεηά απφ ηα εκπεηξηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ Μ.Α. ηεο δηεζλνχο 

πιαηθφξκαο Skoool. , πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη πην εχθνια ε κεηάθξαζή ηνπο. 
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Δηθόλα 1: Παξάιιειε πνξεία ζηόρσλ θαη πξνζεγγίζεσλ ηεο εξγαζίαο. 

1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο. 

 

Σν 1
ν
 Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο είλαη εηζαγσγηθφ θαη ζε απηφ παξαηίζεηαη κία 

εηζαγσγή ζηα Μ.Α.. Αθφκα παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο θαζψο επίζεο 

νη κέζνδνη θαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

νη ηηζέκελνη ζηφρνη. 

ην 2
ν
 Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά βηβιηνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ Μ.Α. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηνπο θαη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο κε βάζε 

δηάθνξα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο είλαη ε ζπζζψξεπζε πιηθνχ ζε απηά, 

ε χπαξμε δηαδξαζηηθφηεηαο, χπαξμε εμσηεξηθψλ ππεξζπλδέζεσλ θαη ε δνκή ηεο 

ξνήο ηνπο. Μειεηνχληαη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί απφ νξγαληζκνχο θαη 

εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ θαη νη αλαιχνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο νξηζκνχο απηνχο. Αθφκα γίλεηαη ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ 

ηχπσλ - αλά θαηεγνξία - ησλ ινγηζκηθψλ ζχλζεζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη Μ.Α. 

Απαιτιςεισ για 
τθν δθμιουργία 
Flipping Book 

και Κόμικ

Εκπαιδευτικι 
αξιολόγθςθ των 

Μ.Α.

Επάρκεια IEEE 
LOM

Δομζσ για τθν 
Ρροςαρμογι 

των Μ.Α.

Σχεδιαςμόσ και 
Ανάπτυξθ των 
Μ.Α./Σφγκριςθ 

εργαλείων 

Ρείραμα με 
χριςτεσ

Ζλεγχοσ 
ςυνόλων 

τιμοκζτθςθσ 
των πεδίων

Ρροτάςεισ από 
ςχετικό Ζργο 

Μεταγλώτιςςθσ

ηφρνη ηεο Δξγαζίαο 

Μέζνδνη πξνζέγγηζεο 
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ην 3
ν
 θαη ζην 4

ν
 Κεθάιαην αλαιχνληαη αληίζηνηρα νη δχν ηχπνη γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηζάξηζκσλ Μ.Α. ζηε βάζε ελφο καζήκαηνο Άιγεβξαο ηεο Α΄ Λπθείνπ. Η κία 

κνξθή είλαη εθείλε ηνπ Φεθηαθνχ Κφκηθ θαη ε άιιε ηνπ Φεθηαθνχ Βηβιίνπ 

Δηθνληθνχ Ξεθπιιίζκαηνο Flipping Book.Δίλαη δχν κνξθέο πνπ μεθεχγνπλ απφ 

ηελ ζπλεζηζκέλε δνκή ησλ Μ.Α. ε νπνία βαζίδεηαη  ζε ζεηξά ηζηνζειίδσλ 

θεηκεληθήο κνξθήο κε ελζσκαησκέλν πνιπκεζηθφ πιηθφ θαη παξάγνληαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξα εξγαιεία ζχλζεζεο Μ.Α. (Authoring tools). 

Αθνινχζσο έρνπκε ηελ εηζαγσγή ζην βαζηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο φπνπ γίλεηαη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δχν Μ.Α. Γηα θάζε έλα απφ απηά, 

αθνινπζψληαο κηα ζπζηεκαηνπνηεκέλε πνξεία πινπνίεζεο, απνζαθελίδνληαη 

βαζηθέο παξάκεηξνη φπσο είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ην θάζε Μ.Α., ν θαζνξηζκφο ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπ  αληηθεηκέλνπ θαη  ν  ζθνπφο ηεο επίιπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνβιήκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ζα θαηαθηήζεη ν 

εθπαηδεπφκελνο κεηά απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην Μ.Α., ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη ε ζηαδηαθή δφκεζή ηνπ. Αθφκα 

αλαπηχζζεηαη φιν ην πιηθφ πνπ ζπλζέηεη ην θάζε Μ.Α.,  φπσο βίληεν, 

δηεπηθάλεηεο εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ  πνπ ζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μ.Α., 

ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θχιια εξγαζίαο. 

Η ζχλζεζε  Μ.Α. ζηηο δχν κνξθέο πνπ επηιέρζεθαλ, απαηηεί έλα ζχλνιν 

δπλαηνηήησλ απφ ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηνπο. Έηζη ζην θεθάιαην φπνπ 

αλαπηχζζεηαη ην θάζε Μ.Α.,  έρνπκε επηπιένλ θαη  ηελ  ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε 

δηαδεδνκέλσλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο Φεθηαθνχ Κφκηθ θαη Flipping Book. Σα 

ινγηζκηθά απηά εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά ζε δχν θαηεγνξίεο : ζε απηά πνπ ηξέρνπλ 

δηαδηθηπαθά – web based – θαη ζε απηά πνπ ηξέρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή – stand 

alone. Μεηά απφ ηε ζχγθξηζή ηνπο επηιέγεηαη θαη ην θαηαιιειφηεξν θαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θφκηθ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επάξθεηα ηνπ πξνηχπνπ πεξηγξαθήο ησλ Μ.Α., IEEE LOM, παξνπζηάδεηαη 

κία   πξφηαζε ηηκνζεηήζεσλ γηα βαζηθά πεδία ηνπ πξνηχπνπ  γηα θάζε έλα απφ ηα 

δχν είδε Μ.Α. θαη εηζεγνχληαη λέεο ηηκέο, φπνπ θξίλεηαη φηη ην ζχλνιν αλαθνξάο 

θάπνηνπ πεδίνπ δελ εκπεξηέρεη ζαθψο ηνλ βέιηηζην ραξαθηεξηζκφ γηα ηνλ ηχπν 
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ηνπ  Μ.Α. πνπ εμεηάδεηαη. Καηαθαιεθηηθά ζην 4
ν
 Κεθάιαην έρνπκε έλα πείξακα 

αμηνιφγεζεο ησλ δχν Μ.Α. ζε πξαγκαηηθέο καζεζηαθέο ζπλζήθεο κέζα ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ην 5
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δνκέο ησλ Μ.Α. πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

κεηάθξαζή ηνπο, κέζα απφ ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία απφ ην  έξγν πξνζαξκνγήο 

θαη κεηαγιψηηηζεο ησλ Μ.Α. ηεο πιαηθφξκαο SKOOOL γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ SKOOOL.gr. Απηφ απνηειεί θαη ηελ 

βάζε γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ θαη αλαθέξνληαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 

δχν Μ.Α. πνπ αλαπηχρηεθαλ, κε ζθνπφ ζηελ ζπγθξφηεζε εθείλεο ηεο δνκήο φπνπ 

ζα επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε, αμηφπηζηε θαη αξηηφηεξε πξνζαξκνγή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : Αλάιπζε ησλ Μαζεζηαθώλ 

Αληηθεηκέλσλ 

2.1 Οξηζκνί. 
 

Η ηερλνινγία είλαη δχλακε αιιαγήο, θαη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιεο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο, επηθνηλσλίαο 

θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν δσήο. Σν δίθηπν  έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη κηα ηέηνηα 

θαηλνηνκία, αθνχ επέθεξε ζαξσηηθέο αιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ, αιιά θαη  ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηαθαίλεηαη επηπιένλ 

πσο  ην Γηαδίθηπν έρεη ηε δχλακε λα αιιάδεη ηα δεδνκέλα ζηε δηαδηθαζία θαη ηε 

κνξθή  ηεο κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. (Hodgins 2000, Urdan & Weggen 

2000, Gibbons, Nelson, & Richards 2000). Η αιιαγή απηή πξνυπνζέηεη θαη 

εληζρχεηαη απφ θαηλνηφκεο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, δεκηνπξγίαο θαη πξνζθνξάο 

καζεζηαθνχ πιηθνχ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

ησλ ππνινγηζηψλ. Σν λέν απηφ είδνο ςεθηαθνχ καζεζηαθνχ πιηθνχ έρεη ζηε βάζε 

ηνπ ζηα «Μαζεζηαθά Αληηθείκελα» (Μ.Α.) θαη αλνίγεη ην δξφκν γηα έλα λέν είδνο 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ ψζηε λα ζηεξηρζεί ε ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε 

κάζεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κία ηδέα γηα ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ Μ.Α., 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε  αληηζηνηρία κε ηα παηρλίδηα Lego™(Hodgins 2002 , Wiley 

2002). Η βαζηθή ηδέα είλαη λα ζρεδηαζηνχλ κηθξά καζεζηαθά ζηνηρεία πνπ λα 

παξέρνπλ επειημία ζηε ρξήζε, δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκνχ, ηαπηφρξνλε πξφζβαζε 

απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζρεηηθά εχθνιε αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε, 

δπλαηφηεηεο ηαμηλφκεζεο θαη αλαδήηεζεο (άκςσλ , Καξακπηπέξεο 2004, Duval, 

Hodgins  2003). 

Με ηελ εκθάληζε ησλ Μ.Α  αιιά θαη αξγφηεξα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

απμαλφκελε ρξήζε ηνπο, νξγαληζκνί αιιά θαη άιινη εκπιεθφκελνη έζπεπζαλ λα 

δψζνπλ ηνλ νξηζκφ γηα ην ηη είλαη Μ.Α., ψζηε λα γίλεη πην νκνηνγελήο θαη 

ζπκπαγήο ε αλάπηπμή ηνπο, πην εχθνιε ε απνζήθεπζή ηνπο θαη πην απνδνηηθή ε 

αλαδήηεζή ηνπο.  
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Η επηηξνπή Δπηηξνπή ησλ Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ ΙΔΔΔ (2002), νξίδεη ηα  Μ.Α σο 

«θάζε νληόηεηα, ςεθηαθή ή κε ςεθηαθή, ε νπνία  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε θαη εθπαίδεπζε». Καηά γεληθή νκνινγία, ν νξηζκφο είλαη 

αξθεηά γεληθφο θαη αδπλαηεί λα δψζεη έλαλ πην ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν νξίδνληα 

πνπ είλαη απαξαίηεηνο ψζηε λα  βνεζά ζηελ νξηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ Μ.Α. Δπηπιένλ δελ εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ αθνχ ελζσκαηψλεη ζρεδφλ ηα πάληα 

ζηελ ηαμηλνκία ησλ Μ.Α.  

O Wiley (2002) δίλεη ηνλ νξηζκφ ζηα Μ.Α. «σο νπνηαδήπνηε ςεθηαθή πεγή ε 

νπνία κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ κάζεζε». Ο νξηζκφο 

απηφ είλαη ιίγν πην πεξηνξηζηηθφο απφ εθείλνλ πνπ δφζεθε απφ ηελ επηηξνπή ΙΔΔΔ 

θαη αλαδεηθλχεη δχν ζαθή ραξαθηεξηζηηθά: ην ςεθηαθφ πιηθφ θαη ηε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. Έηζη ππνδεηθλχεη έλα πιηθφ κε κία ζρεηηθή 

νκνηνγέλεηα, αιιά αθήλεη θαη ηνλ απαξαίηεην βαζκφ ειεπζεξίαο γηα ηελ ρξήζε 

ηνπ ππέξ-επάξηζκνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν.  

ην άξζξν «Use and Abuse of Reusable Learning Objects»,  ν Polsani, (2003),  

νξίδεη ηα Μ.Α. σο «θάζε αλεμάξηεηε θαη απηόλνκε κνλάδα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε 

νπνία είλαη πξνζρεδηαζκέλε γηα ηε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο ζε δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα» θαη ζηεξίδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ιέγνληαο  φηη θάζε νξηζκφο 

γηα ηα Μ.Α. πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθψο ζηα δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Μ.Α. , πνπ είλαη ε κάζεζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε. Καηά ηνλ Polsani, έλαο 

νπνηνζδήπνηε ςεθηαθφο πφξνο δελ παξέρεη απηνκάησο κάζεζε θαη δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί Μ.Α. , εθηφο θαη αλ εκπεξηέρεη Μαζεζηαθή Πξναίξεζε - Learning 

Intention - ε νπνία έρεη λα θάλεη αθελφο κε ην πιαίζην φπνπ εκπιέθεηαη ην 

αληηθείκελν απηφ θαη αθεηέξνπ κε θαηάιιειε εζσηεξηθή δνκή θαη ζρέζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε θαηά ηνλ Polsani κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εάλ δηαρσξηζηεί ε  δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ Μ.Α. απφ ηε ρξήζε 

ηνπ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εάλ ε αλάπηπμε ησλ Μ.Α. δελ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

θαη εμ νινθιήξνπ ζε θάπνηα απφ ηηο Θεσξίεο Μάζεζεο, παξφιν πνπ νη ηειεπηαίεο 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά. 

Ο James Dalziel (2002) ζην άξζξν ηνπ «Reflections on the COLIS - Demonstrator 

project and the Learning Object Lifecycle», νξίδεη ην Μ.Α. σο  «κηα ζπλάζξνηζε 
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ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ςεθηαθώλ πόξσλ, πνπ ελζσκαηώλνπλ κεηαδεδνκέλα, ηα 

νπνία αληηπξνζσπεύνπλ κηα εθπαηδεπηηθά ζεκαληηθή, απηόλνκε κνλάδα». Καηά 

ηνλ Dalziel ην Μ.Α. ζπληζηάηαη απφ : 

 Τνπο ςεθηαθνύο πόξνπο (Digital Assets): βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν 

επίπεδν θαη εδψ εκπεξηέρνληαη ηα αξρεία ησλ θεηκέλσλ, ησλ εηθφλσλ,  ησλ 

ηζηνζειίδσλ HTML θ.ι.π. Απηά κπνξεί λα είλαη ζηαηηθά ή δπλακηθά 

δηαζπλδεδεκέλα π.ρ. ζε πξνζαξκνδφκελε ρξήζε ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα ή 

ρξήζηεο.  

 Τα καζεζηαθά κέξε (Learning Objects) :φια ηα αληηθείκελα ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε απηφλνκε καζεζηαθή αμία πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε 

θάπνηνλ καζεζηαθφ ζηφρν ή απνηέιεζκα θαη δνκνχληαη απφ ηνπ 

ςεθηαθνχο πφξνπο.  

 Μαζεζηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο (Learning Activities): βξίζθνληαη ζηελ 

θνξπθή ηνπ Μ.Α. θαη ζηεξίδνληαη ζε εξγαιεία επηθνηλσλίαο φπσο  

discussion groups , chat rooms, θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ ζηε βάζε ηνπο θάπνην απφ ηα καζεζηαθά 

κέξε. 

O L. Johnson (2003), νξίδεη ηα Μ.Α. σο «ζπιινγή ςεθηαθνύ πιηθνύ-π.ρ. εηθόλσλ, 

θεηκέλσλ, εμνκνηώζεσλ - ζπλδεδεκέλα κε έλαλ μεθάζαξν εθπαηδεπηηθό ζηόρν ή 

ζρεδηαζκέλα λα ππνζηεξίμνπλ κία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία». Σν ςεθηαθφ απηφ 

πιηθφ πξέπεη λα κπνξεί λα δηνρεηεχεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

Ο Johnson δηαρσξίδεη ζαθψο ηα Μ.Α. απφ ηα Πιεξνθνξηαθά Αληηθείκελα – 

information objects – πνπ απιά πιεξνθνξνχλ γηα έλα γεγνλφο, αιιά θαη απφ ηα 

Αληηθείκελα Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ – content objects – φπσο γηα παξάδεηγκα 

έλα θείκελν ή κία εηθφλα γηαηί ηα Μ.Α. είλαη ζαθψο ζπζρεηηζκέλα κε θάπνηνλ 

καζεζηαθφ ζηφρν. ηελ Δηθφλα 2 παξαηίζεηαη απφ ηνλ Johnson ε δνκή ελφο Μ.Α. 

, φπνπ έρνπκε : 

 ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν πνπ έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ην Μ.Α.  

 ην καζεζηαθφ ηκήκα – Learn – ηνπ Μ.Α. 

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκνγήο – Practice – ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ. 

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο – Asses – πνπ εκπεξηέρεη ην Μ.Α. 
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 ηα κεηαδεδνκέλα – xml metadata – γηα ηελ απνζήθεπζε θαη αλαδήηεζε 

ησλ Μ.Α. 

 

                                                                    

Δηθόλα 2 : Γνκή Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ (Πεγή:Johnson, New Media Consortium,2003)  

 

2.2 ηνηρεία ησλ Μ.Α. 

 

Οη νξηζκνί πνπ αλαθέξζεθαλ, εθηφο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο πνπ 

ζίγνπλ, παξαπέκπνπλ ζε κία πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

ηα Μ.Α(Heins , Himes  2002).Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Πξνζβαζηκόηεηα – (Accessibility) : ηαπηφρξνλε πξφζβαζε απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο θαη παξνρή ησλ Μ.Α.  κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε 

δηαθνξεηηθέο θπζηθέο ηνπνζεζίεο.   

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα – (Interoperability) : δεκηνπξγία ησλ Μ.Α. κε  

θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. Καηά ηελ 

κεηαθνξά θαη ρξήζε ησλ Μ.Α. ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ζπλεπψο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε παξάκεηξνη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπο. Η ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ θαη πξνηχπσλ επίζεο βνεζά ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Μ.Α. 
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 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε -  (Reusability) : απφ ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ Μ.Α. Έλα θαινζρεδηαζκέλν Μ.Α. ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε 

ηνπ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη εθαξκνγέο ρσξίο ζεκαληηθή 

επηπιένλ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ έρεη 

ηερληθή πθή φπσο ηα δχν πξνεγνχκελα. ρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε  πνπ έρεη πηνζεηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Μ.Α. Δπίζεο δελ 

είλαη απφιπηα κεηξήζηκν αθνχ έρεη λα θάλεη κε ηελ πηζαλή πξφζεζε 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ.   

 Βαζκόο Σπζζώξεπζεο – (Granularity) : δείρλεη ην θνξηίν ζε ςεθηαθά 

αληηθείκελα πνπ ελππάξρνπλ ζην Μ.Α. Οη νξγαληζκνί ησλ ζηάληαξηο IMS 

Global Learning Consortium, Advanced Distributed Learning Network, 

θαη ε Δπηηξνπή Μεηαδεδνκέλσλ ησλ Μ.Α.  ηεο Γηεζλνχο έλσζεο 

Μεραλνιφγσλ θαη Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ (IEEE Learning 

Technology Standards Committee (LTSC) P1484.12 , Learning Object 

Metadata (LOM) working group) ζέηνπλ ηελ ζπζζώξεπζε σο αλάινγε κε 

ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζην Μ.Α. Ο Wiley(2000b) 

δίλεη έλαλ νξηζκφ πην ειαζηηθφ θαη ζπλδέεη κε γξακκηθφ ηξφπν ηε 

ζπζζώξεπζε κε ην κέγεζνο ηνπ Μ.Α. θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

καζεζηαθνχ πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ην Μ.Α. Οη  South & Monson 

(2000) νξίδνπλ ηελ ζπζζώξεπζε σο ηε ζπλάζξνηζε πεξηερνκέλνπ 

επηθεληξσκέλνπ ζε φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ πεδίν.  

 Αληνρή-βησζηκόηεηα – (Durability) : ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ έρεη λα θάλεη 

κε ην πσο επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Μ.Α. απφ ηηο αιιαγέο ησλ 

ηερλνινγηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην Μ.Α. 

ρσξίο ηελ εμαξρήο επαλαδεκηνπξγία ηνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη 

δεκηνπξγνί ησλ Μ.Α. ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ξπζκφ αιιαγήο 

ησλ ηερλνινγηψλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εχθνιε αλαβάζκηζή ηνπο θαη 

λέεο ζπκβαηέο θαη βειηησκέλεο εθδφζεηο.     
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2.3 Πξόηππα γηα ηα Μ.Α. 

Η πξνηππνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πνπ ηίζεληαη ζηελ 

ππεξεζία ηεο Μάζεζεο, έδσζε ιχζεηο πνπ ήηαλ εληειψο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Μ.Α. αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ 

επηκέξνπο παξακέηξσλ, πνπ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηά ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε.  

Χο ζπλέπεηα ηεο πξνηππνπνίεζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ καζεζηαθψλ 

ηερλνινγηψλ έρνπκε : 

 Σελ θαηαζθεπή καζεζηαθνχ πιηθνχ είηε εμ αξρήο, είηε πξνζαξκφδνληαο, 

είηε απνδνκψληαο ήδε ππάξρσλ πιηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ, 

πνιππνίθηινπ, βειηησκέλνπ θαη πξνζαξκνζκέλνπ ζε λέεο αλάγθεο θαη 

δεδνκέλα. Η πξνηππνπνίεζε εδψ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

θαη ρξήζεο εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο δνκέο ησλ Μ.Α. 

θαη κε απιφ θαη εχθνιν ηξφπν νη ρξήζηεο ηνπο λα ζπλζέζνπλ, πνιιέο 

θνξέο θαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ή εκη-απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν,  λέα 

Μ.Α. θαη ηειηθά λα δηαιεηηνπξγνχλ, ρσξίο λα είλαη αλάγθε θάζε θνξά λα 

θηηάρλνπλ μερσξηζηέο δηαπξνζσπείεο. 

 Οη ρξήζηεο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ – καζεηέο, θνηηεηέο, εθπαηδεπφκελνη – 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ πνπ απμάλεηαη κε γεσκεηξηθφ ηξφπν 

θαη είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλα, 

αθξηβά θαη δχζρξεζηα εξγαιεία. Έηζη απμάλεηαη ε καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο ν θαζέλαο κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα βξεη θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπ πιηθφ πνπ ηνπ ρξεηάδεηαη ηελ ψξα πνπ ην 

ρξεηάδεηαη. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη εχθνιε  ε 

απνζήθεπζε ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο ρξήζηεο γηα πξνζσπηθή ρξήζε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε βέβαηα ηεο ξχζκηζεο ησλ ζεκάησλ ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ.  

 Οη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε 

νξγαληζκνχο, κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ, λα βξνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη 

ηειηθά λα πηνζεηήζνπλ έηνηκν πιηθφ, πνπ είλαη εχθνιν λα κεηαθεξζεί απφ 

ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν, επηηπγράλνληαο ηξνκαθηηθή νηθνλνκία ζε 

επελδχζεηο. 
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Η εμέιημε ησλ πξνηππνπνηήζεσλ αθνινπζεί ηελ ξνή πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3 , 

φπνπ έρνπκε αξρηθά ηε ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο 

(AICC, IMS, ΑRIADNE), πνπ ηείλνπλ λα ζρεκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο 

θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ κε ηε κνξθή πξνδηαγξαθψλ. ηε ζπλέρεηα, 

άιινη νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, εθαξκνγψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα εθαξκνζηνχλ θαη λα 

δνθηκαζηνχλ ηα δηακνξθσκέλα πξφηππα. Σέινο, νξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

Γηεζλή Κέληξα Πξνηππνπνίεζεο (IEEE LTSC, ISO, CEN/ISSS), αλαιακβάλνπλ 

λα κεηαηξέςνπλ ζε έγθπξα δηεζλή πξφηππα ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

δνθηκαζηεί θαη αμηνινγεζεί ζεηηθά. 

 

                                                                                

Δηθόλα 3: Ρνή δηαδηθαζηώλ πξνηππνπνίεζεο,( Πεγή: ELearning Consortium,2002) 

Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ δελ ηεξείηαη πάληνηε απζηεξά θαη 

ππάξρνπλ απνθιίζεηο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζπγρχζεηο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα νη IEEE LTSC θαη ε AICC έρνπλ αλαπηχμεη 

θαηλνχξγηα πξφηππα, ελψ ε πξψηε ζα έπξεπε λα πεξηνξίδεηαη ζηελ έθδνζε ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ε δεχηεξε λα νξίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

Σν πην επξέσο δηαδεδνκέλν θαη ρξεζηκνπνηνχκελν ζρήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

Μεηαδεδνκέλα γηα ηα Μ.Α. είλαη ην Learning Object Metadata  - IEEE LOM, ηνπ 

Institute of Electrical and Electronics Engineers. Tα κεηαδεδνκέλα νξίδνληαη σο 

«δεδνκέλα γηα ηα δεδνκέλα» ή «πιεξνθνξία γηα ηελ πιεξνθνξία» Berners 
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L.(1997), θαη ιεηηνπξγνχλ σο έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία πξνζπαζνχλ 

λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ην πεξηερφκελν κηαο ςεθηαθήο πεγήο. 

Με αληίζηνηρν ηξφπν ηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα πξνζπαζνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ εθπαηδεπηηθέο ςεθηαθέο πεγέο, δειαδή Μ.Α. Σα εθπαηδεπηηθά 

κεηαδεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα πιαίζηα εθαξκνγψλ θαη 

ζπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε ζθνπφ λα πξνάγνπλ ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο, αλάθηεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξσηνγελψλ M.A κεηαμχ 

εθαξκνγψλ θαη εξγαιείσλ, (άκςσλ, Υαηδελψληαο, 2004). 

Tν IEEE  LOM  παξέρεη ηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ, δνκηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κε έλα εθηεηακέλν ζχλνιν πεξίπνπ 76 επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε, θαηάθηεζε θαη 

ρξήζε Μ.Α., γηα παξάδεηγκα απφ καζεηέο, εθπαηδεπηέο ή απηνκαηνπνηεκέλεο 

ινγηζκηθέο δηεξγαζίεο. Δπηπιένλ, απηφ ην πνιπκεξέο Πξφηππν δηεπθνιχλεη ην 

δηακνηξαζκφ θαη ηελ αληαιιαγή Μ.Α., θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ αλάπηπμε ιηζηψλ 

θαη ιεπηνκεξψλ θαηαιφγσλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο ππφςε ηελ πνηθηιία ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θαη γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ηα Μ.Α. θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπο ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Με ηνλ θαζνξηζκφ ελφο θνηλνχ 

ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο, ην κέξνο απηφ ηνπ Πξνηχπνπ εμαζθαιίδεη φηη νη 

δηαηππψζεηο ησλ Μεηαδεδνκέλσλ Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ ζα έρνπλ πςειφ 

βαζκφ ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ΙΔΔΔ LOM(2002). 

2.4. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ ησλ Μ.Α. 

 Η δεκηνπξγία ελφο Μ.Α. έηζη ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηα βαζηθά πνηνηηθά αιιά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη κηα 

πνιχ απαηηεηηθή δηαδηθαζία. Πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε παξάκεηξνη πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ θαη κε ηελ καζεζηαθή επάξθεηα ηνπ Μ.Α. αιιά θαη κε ηελ παξνπζίαζε, 

ηελ επρξεζηία ηνπ θαη  ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ, 

(Smith 2004). Έηζη ν δεκηνπξγφο ηνπ Μ.Α. πξέπεη : 

-λα εμαζθαιίζεη φηη πξάγκαηη ζεκεηψλεηαη καζεζηαθή πνξεία γηα ηνλ 

εθπαηδεπφκελν,  
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-λα εθνδηάζεη ην Μ.Α. κε πιηθφ πνπ λα είλαη ελδηαθέξνλ, νκνηνγελέο, λα κελ 

ππεξ-πιεξνθνξεί ηνλ  εθπαηδεπφκελν θαη λα είλαη εζηηαζκέλν ζηνλ επηιεγκέλν 

καζεζηαθφ ζηφρν,  

-λα ζπλζέζεη ηε ξνή ησλ ελλνηψλ ψζηε λα είλαη ζπλερήο, δηαδνρηθή θαη νκαιή, 

-λα θξνληίζεη ην γλσζηηθφ θνξηίν ησλ δηεπηθαλεηψλ λα κελ είλαη ππεξβνιηθφ, 

-λα θξνληίζεη λα κελ θνπξάδεη νπηηθά, λα έρεη ηζνζηαζκηζκέλεο θαη 

ηζνξξνπεκέλεο δηεπηθάλεηεο, επδηάθξηηε ιεηηνπξγία πινήγεζεο κε εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα, 

-λα ρξεζηκνπνηήζεη παξαδείγκαηα, θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο  ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

-λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

-νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μ.Α. λα ελεξγνπνηνχλ φζν ην δπλαηφλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν, λα παίξλεη απνθάζεηο, λα αιιειεπηδξά κε αληηθείκελα, λα 

εθαξκφδεη ηηο γλψζεηο ζε ξεαιηζηηθά κνληέια, 

-λα δίλεη ειεπζεξία ζηελ πινήγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κέζα ζην Μ.Α ψζηε λα 

κπνξεί λα επηιέμεη ην δηθφ ηνπ καζεζηαθφ κνλνπάηη, 

-λα παξέρεη πινχζηα αλαηξνθνδφηεζε. 

Αλαηξέρνληαο πίζσ ζηα πξψηα βήκαηα αλάπηπμεο Μ.Α. θαη ζπζηεκάησλ 

Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο, βιέπνπκε φηη ν Μπηρεβηνξηζκφο θαη ν Γλσζηηθηζκφο 

είλαη νη δχν θπξίαξρεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αλάπηπμε ην πεδίν. 

(Jonassen, 1991, Atkins, 1993, Hannafin, Hooper, Rieber, & Kini, 1996).Σν 

εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε αξρηθά είρε ηε βάζε ηνπ ζηνλ  

Μπηρεβηνξηζκφ ελψ ζηνηρεία αλαθαιππηηθήο κάζεζεο εκθαλίδνληαη  

κεηαγελέζηεξα. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ππάξρεη αχμεζε ησλ γλσζηηθηζηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ επηξξνή ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιπκέζσλ θαη ηνπ βίληεν αιιά θαη ζηελ 

εδξαίσζε ηνπ γλσζηηθηζκνχ κέζα ζην ζεσξεηηθφ ζηεξέσκα ηεο Γλσζηηθήο 

Φπρνινγίαο. Γπζηπρψο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ζρεδηαζηέο 

ζπζηεκάησλ ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηα πξνζσπηθά ηνπο πηζηεχσ θαη ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπο παξά ζηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο, ηεο 
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παηδαγσγηθήο θαη ηελ εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (Hannafin & Hooper, 1989, Park 

& Hannafin, 1993, Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 1991). 

Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο ADDIE (Cisco Systems 2003b), ηα  

θχξηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε  ελφο Μ.Α, είλαη: 

 

  Αλάιπζε : 

o  δηακόξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνύ πξνβιήκαηνο πνπ ζα 

δηαπξαγκαηεχεηαη ην Μ.Α. .Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνβιήκαηνο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ: 

 Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν,  

 Ο  ζθνπφο ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο,  

 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιχζε φπσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ ηνπ Μ.Α. θαη 

πεξηνξηζκνί ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ Μ.Α. 

o  πξνζδηνξηζκόο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ πνπ ζα θαηαθηήζεη ν 

εθπαηδεπφκελνο, πνπ κπνξεί λα είλαη κάζεζε πιεξνθνξηψλ, αλάπηπμε 

λνεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αλάπηπμε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αιιαγή 

ζηάζεο-ζπκπεξηθνξάο, θηλεζηνινγηθέο δεμηφηεηεο. 

o  δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί. 

 ρεδηαζκφο: 

o Η δνκή ηνπ ζελαξίνπ ηνπ Μ.Α. 

o ζρεδηαζκφο  δηεπηθαλεηψλ, θαηεγνξηνπνίεζε: Πιεξνθνξηαθέο 

ςεθίδεο, Γλσζηνινγηθέο ςεθίδεο, Γεμηνηερληθέο ςεθίδεο, Φεθίδεο 

αμηνιφγεζεο θαη θαζνξηζκφο ηχπνπ: παξνπζηαζηηθέο, ελεξγέο, 

δηαδξαζηηθέο. 

 Αλάπηπμε: 

o δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ  θαη ελζσκάησζε ζην Μ.Α. 

 Δθαξκνγή θαη Αμηνιφγεζε: 

o Υξήζε ηνπ Μ.Α., ζπιινγή ζηνηρείσλ, δηακνξθσηηθή θαη αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε, θαηαγξαθή & αλάιπζε απνηειεζκάησλ, πξνζαξκνγή-

ηξνπνπνίεζε ηνπ Μ.Α. 
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Με βάζε ηηο πξνεγνχκελεο παξακέηξνπο γίλεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ- content analysis, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνθαζίδεηαη ε ξνή 

θαη ε αιιεινπρία  ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη επηιεγεί παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ ηξφπνπ αιιεινπρίαο θαη ησλ ηχπσλ ησλ 

κέζσλ- θείκελν, εηθφλα, βίληεν – κε ηα νπνία ζα παξνπζηαζηεί ην πιηθφ ζε έλα 

Μ.Α. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια θαη ηα θχξηα απφ απηά είλαη: 

-Τν κνληέιν ηνπ B. Bloom (1956) , πνπ πξνηείλεηαη κηα ζεηξά απφ 6 επίπεδα 

γλσζηηθψλ ζηφρσλ (γλσζηηθφο ηνκέαο) θαζψο θαη κηα ζεηξά ζηφρσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα: 

o Γλώζε, αθξηβέζηεξα ε αλάθιεζε ηεο γλψζεο. 

o Καηαλόεζε. Οπζηαζηηθά ειέγρεηαη κε έκκεζν ηξφπν ε θαηαλφεζε ησλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ. 

o Δθαξκνγή. Διέγρεηαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο γλψζεο πνπ 

απνκλεκνλεχζεθε θαη  θαηαλνήζεθε πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί έλα 

πξφβιεκα. 

o Αλάιπζε: Σν άηνκν αλαιχεη θαηαζηάζεηο θαη κπνξεί λα δηαθξίλεη 

ελδερφκελεο πξνζέζεηο ή επηπηψζεηο νη νπνίεο δελ είλαη ξεηά 

δηαηππσκέλεο αιιά ζπλάγνληαη απφ ην ζπγθείκελν. 

o Σύλζεζε: Σν άηνκν επηδεηθλχεη δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη ζπλδπάδεη 

αξκνληθά δηάζπαξηα ζηνηρεία. 

o Αμηνιόγεζε: Σν άηνκν είλαη αθφκε ζε ζέζε λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία ηα 

νπνία ζα εδξαηψζνπλ ή ζα δηαςεχζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο κηαο πεγήο π.ρ. 

κηαο  ηζηνζειίδαο ή γεληθφηεξα κηαο ςεθηαθήο πξνέιεπζεο πιεξνθνξίαο. 

-Τν κνληέιν ηνπ Gagne,  φπνπ ππάξρνπλ  δηαθνξεηηθνί ηχπνη ή δηάθνξα επίπεδα 

κάζεζεο. Η ζεκαζία απηψλ ησλ ηαμηλνκήζεσλ είλαη φηη θάζε δηαθνξεηηθφο ηχπνο 

κάζεζεο απαηηεί δηαθνξεηηθφ ηχπν δηδαζθαιίαο. Ο Gagne πξνζδηνξίδεη πέληε 

ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο κάζεζεο: (1)ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο, (2)δηαλνεηηθέο 

δεμηφηεηεο, (3)γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, (4)θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη (5)ζηάζεηο-

ζπκπεξηθνξέο. Γηα θάζε ηχπν κάζεζεο είλαη απαξαίηεηεο δηαθνξεηηθέο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηελ κάζεζε ησλ  

γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο 
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πξνβιήκαηνο. Η ζεσξία ηνπ Gagne πεξηγξάθεη ελλέα εθπαηδεπηηθά βήκαηα θαη 

ηηο αληίζηνηρεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο:  

1. επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο (ππνδνρή) 

2. πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ζηφρν κάζεζεο(πξνζδνθία)  

3. παξαθίλεζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πξνγελέζηεξεο κάζεζεο (αλάθηεζε)  

4. παξνπζίαζε ηνπ εξεζίζκαηνο (εθιεθηηθή αληίιεςε)  

5. παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ κάζεζεο (ζεκαζηνινγηθή θσδηθνπνίεζε)  

6. εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (απάληεζε)  

7. παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο (ελίζρπζε)  

8. αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ πνπ εθηειέζηεθε (αλάθηεζε)  

9. ελίζρπζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο (γελίθεπζε). 

Η εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ζηελ δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο Μ.Α. 

δίλεηαη απ΄ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 1: Γνκή Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ θαη ηα 9 βήκαηα ηνπ Gagne, 

(Πεγή: Learning Solutions Magazine 2007) 

 

-Τν κνληέιν ηνπ D. Merill (1983) – Component Display Theory(CDT) - νξίδεη ηα 

κηθξνζπζηαηηθά ηεο δηδαζθαιίαο σο ηηο απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο. ην 

κνληέιν απηφ ε γλψζε αλαπηχζζεηαη ζε κία δηζδηάζηαηε πνξεία. ηε κία 

δηάζηαζε  έρνπκε ην πεξηερόκελν πνπ απνηειείηαη απφ δεδνκέλα, έλλνηεο, 

δηαδηθαζίεο θαη αξρέο. ηελ άιιε δηάζηαζε έρνπκε ηελ απόδνζε πνπ απνηειείηαη 

απφ ηελ ελζχκεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηε γελίθεπζε. 

Γνκή πεξηερνκέλνπ Μ.Α. Δλλέα εθπαηδεπηηθά βήκαηα ηνπ Gagné 

Δηζαγσγή: 

θείκελν-πνιπκεζηθή 

παξνπζίαζε 

1. επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

2. πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην 

ζηφρν κάζεζεο 

3. παξαθίλεζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 

πξνγελέζηεξεο γλψζεο 

εηξά απφ παξνπζηάζεηο ησλ 

ελλνηψλ γηα θάζε επηκέξνπο 

αγλσζηηθφ ζέκα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο εθαξκνγήο. 

 

Δπαλαιακβαλφκελε αιιεινπρία γηα θάζε 

γλσζηηθφ ζέκα  

4. παξνπζίαζε εξεζίζκαηνο  

5. παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ κάζεζεο 

6. εθαξκνγή – εθηέιεζε έξγνπ  

7. παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο  

Γξαζηεξηφηεηεο-δηεπηθάλεηεο 

Αμηνιφγεζεο  
8. αμηνιφγεζε  

χλνςε 9. ελίζρπζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο 
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-Η Μάζεζε Βαζηζκέλε ζε Πξόβιεκα – Problem Based Learning - είλαη κία 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη νηθνδνκνχλ γλψζε 

πξνζπαζψληαο λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη αξρηθά. Οη 

θάζεηο πνπ αθνινπζνχληαη ζε απηή ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη : 

 

 Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Γηαηχπσζε ππφζεζεο θαη αλάθιεζε πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

 Αλαδήηεζε απαξαίηεηεο λέαο γλψζεο  

 Γηαηχπσζε ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ή επαλάιεςε απ΄ην 2
ν
 βήκα 

 Αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαζηνραζκφο λέσλ γλψζεσλ. 
 

Η εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δνκή ελφο Μ.Α. δίδεηαη 

απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Γνκή Μ.Α. 
Μάζεζε Βαζηζκέλε ζε 

πξόβιεκα 

Παξνπζίαζε :θείκελν-πνιπκεζηθή 

παξνπζίαζε 

Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Παξνπζίαζε: 

θείκελν-πνιπκεζηθή παξνπζίαζε 

Γξαζηεξηφηεηεο δηαδηθηπαθήο 

αλαδήηεζεο 

Γηαηχπσζε ππφζεζεο 

θαη αλάθιεζε 

πξνυπάξρνπζαο 

γλψζεο 

Αλαδήηεζε 

απαξαίηεηεο λέαο 

γλψζεο  

Γηαηχπσζε ιχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

Γξαζηεξηφηεηεο Αμηνιφγεζεο 

Παξνπζίαζε 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη 

αλαζηνραζκφο λέσλ γλψζεσλ 

Πίλαθαο 2 : Γνκή πεξηερνκέλνπ Μ.Α. ζηελ Problem Based Learning,  

(Πεγή: Learning Solutions Magazine 2007) 

 

2.5. Δξγαιεία πγγξαθήο Μ.Α. 

2.5.1 Δπηζθόπεζε εξγαιείσλ ζπγγξαθήο Μ.Α. (Content Tools) 

Γηα ηελ δεκηνπξγία καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ππάξρεη πιεζψξα εξγαιείσλ. ε 

έλα πξψην επίπεδν έρνπκε ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο ησλ απιψλ 
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ςεθηαθψλ πφξσλ (εηθφλεο, θείκελα, βίληεν, ζρέδηα). ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηα 

εξγαιεία δεκηνπξγίαο Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγίαο Γνθηκαζηψλ θαη 

δεκηνπξγίαο Ηιεθηξνληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  ην ακέζσο 

αλψηεξν επίπεδν έρνπκε ηα εξγαιεία  Αλάπηπμεο Φεθηαθψλ Ηιεθηξνληθψλ 

Μαζεκάησλ.  

 

Δηθόλα 4 : Σύπνη Δξγαιείσλ θαη Παξάγσγσλ  γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εξγαιείσλ αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, αξθεηά εξγαιεία χλζεζεο Ηιεθηξνληθψλ  

Mαζεκάησλ – Course Authoring Tools – εκπεξηέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο, φπσο εξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ελψ 

κπνξνχλ  λα δερζνχλ ηεζη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηα άιια εξγαιεία ηεο 

θαηεγνξίαο Αλάπηπμεο Γνθηκαζηψλ – Assessment Tools. 

Γηα ηα εξγαιεία απηά, έρνπκε ηελ παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε, αλάινγα κε ην 

παξαγφκελν πιηθφ : 

  
Η. Web Authoring Tools - HTML Editors: Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα 

δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, φπνπ ην ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλαπηχζζεηαη ζε 

έλα ζχλνιν δηεπηθαλεηψλ. Έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο επξείαο ρξήζεο, ηεο 

κεγάιεο δηαηηζέκελεο πνηθηιίαο, ηεο κηθξήο δπζθνιίαο ζηελ εθκάζεζε, ησλ 

1ο Επίπεδο : Πόροι

2ο Επίπεδο: Μ.Α.

3ο Επίπεδο: Ηλεκτρονικά 
Μαθήματα 

Μαθήματα

Interaction 
Tools

Μαθηςιακά 
Αντικείμενα

Επεξεργαςία 
εικόνασ

Επεξεργαςία 
κειμζνου

Επεξεργαςία 
ήχου

Παραγωγή 
Βίντεο

Εργαλεία 
Δοκιμαςιών
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κηθξψλ απαηηήζεσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή, ελψ κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα είδε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ φπσο βίληεν, 

θσηνγξαθίεο, ήρν, θείκελν. Αθφκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ 

θαη λα θξαηνχληαη ζηνηρεία γηα ηελ εμαγσγή  πιεξνθνξηψλ εθπαηδεπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Μεηνλεθηνχλ ζην φηη δελ είλαη πάληα ζρεδηαζκέλνη εηδηθά γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη έηζη πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλε γθάκα 

εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ. Δπηπιένλ, θαιχπηνπλ κηθξφ θάζκα αιιειεπηδξάζεσλ 

κε ηνλ ρξήζηε ην νπνίν εμαληιείηαη ζηελ εζσηεξηθή πινήγεζε, ηελ ελεξγνπνίεζε 

ελεξγψλ ζεκείσλ- Hot Spots- ηελ κεηαθχιηζε (object scrolling) θεηκέλνπ θαη ηηο 

αζθήζεηο αμηνιφγεζεο θπξίσο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

ρεηηθά εξγαιεία : 

Dream Weaver  + Course Builder απφ ηελ Adobe 

Expression Web  απφ ηελ Microsoft 

ΗΗ. Course Authoring Tools: Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγέο χλζεζεο Ηιεθηξνληθψλ 

Μαζεκάησλ. Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη δηαζχλδεζεο ηνπ ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία αιιειεπηδξάζεσλ κε καζεζηαθφ 

ππφβαζξν κε ηνλ εθπαηδεπφκελν γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξρηθά νη εθαξκνγέο απηέο απαηηνχζαλ θαη 

ζρεηηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί 

εξγαιεία ηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη θαζφινπ πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο θαη 

κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν αλάπηπμεο ηνπ καζήκαηνο-Rapid Development Tools. 

Πξνζθέξνπλ επίζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο, θπξίσο θιεηζηνχ ηχπνπ 

φπσο, εξσηήζεηο σζηνχ-Λάζνπο, εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο , 

αληηζηνίρεζεο, ζπζρέηηζεο,  ζπκπιήξσζεο θελνχ, ζχληνκεο απάληεζεο, 

δηάηαμεο.  

ρεηηθά εξγαιεία :  

Presenter 7 απφ ηελ Adobe 

Authorware απφ ηελ Adobe 

Studio   Articulate  

Authoring Edit  απφ ηελ Pro-Ductivity Systems 

http://www.adobe.com/products/dreamweaver/
http://webdesign.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=webdesign&cdn=compute&tm=4&f=00&su=p284.9.336.ip_p504.1.336.ip_&tt=6&bt=0&bts=1&zu=http://www.microsoft.com/expression/products/overview.aspx%3Fkey%3Dweb
http://www.adobe.com/products/presenter/
http://www.adobe.com/products/authorware/
http://www.articulate.com/products/studio.php
http://www.pro-ductivity.com/authoringedit/index.htm
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Lectora  απφ ηελ Trivantis   

CourseLab  απφ ηελ νκψλπκε εηαηξεία 

Raptivity.απφ ηελ νκψλπκε εηαηξεία. 

ΗΗΗ. Media and Application Tools: Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ κε πςειφ επίπεδν αιιειεπίδξαζεο, ρσξίο απζηεξνχο 

πεξηνξηζκνχο ζην πεξηερφκελν θαη ηελ δνκή. Γηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο 

δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, animation, δέρνληαη πξνο ελζσκάησζε ηα πεξηζζφηεξα 

είδε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη εμάγνπλ αξρείν πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο δηαθπιιηζηέο (browsers). Γελ είλαη ζρεδηαζκέλνη εηδηθά γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε, φκσο κε νη δηάθνξεο επεθηάζεηο ηνπο παξέρνπλ επθνιίεο ζηε 

δεκηνπξγία καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο 

θπξίσο κε ηε ρξήζε εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ. ρεηηθά εξγαιεία : 

Flash CS4 απφ ηελ Adobe  

Director 11 απφ ηελ Adobe 

IV. Rich Media Presentation: Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία αλάπηπμεο πνιπκεζηθψλ 

παξνπζηάζεσλ κε δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε. Μπνξνχλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα είδε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ. Γελ παξέρνπλ ηφζε 

επειημία φπσο ηα  Μedia & Application Tools, δελ έρνπλ scripting γιψζζεο γηα 

πξνγξακκαηηζκφ θαη πιήξε έιεγρν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ εκπεξηέρνπλ. 

ρεηηθά εξγαιεία : 

Adobe Presenter  απφ ηελ Adobe,  

Presenter απφ ηελ Articulate 

  V. Screen recorders : Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία θαηαγξαθήο βίληεν κε ηε βνήζεηα 

εμσηεξηθψλ ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο – θάκεξεο – ή ηελ θαηαγξαθή ηεο νζφλεο ηνπ 

ππνινγηζηή. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

βίληεν  ή βίληεν παξνπζίαζεο ινγηζκηθνχ . 

Camptasia – Tech Smith 

Captivate απφ ηελ  Adobe 

http://www.trivantis.com/
http://www.courselab.com/
http://www.raptivity.com/essential.html
http://www.adobe.com/products/flash/
http://www.adobe.com/products/director/
http://www.adobe.com/products/presenter/
http://www.articulate.com/products/presenter.php
http://www.techsmith.com/camtasia.asp
http://www.adobe.com/products/captivate/?promoid=DJDVX
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VI. Video editors: Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο βίληεν. 

Παξέρνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο βίληεν, δηαζέηνπλ πιήζνο 

απφ εθέ θαη ζρεηηθή επεμεξγαζία ήρνπ.  

ρεηηθά Δξγαιεία: 

Premiere απφ ηελ Adobe  

Movie Maker απφ ηελ Microsoft 

VII. Audio Editors: Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο ήρνπ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο, είηε ζε 

απηφλνκν ερεηηθφ αξρείν είηε ζε ήρν βίληεν. Πνιιά εξγαιεία θαηαγξαθήο βίληεν 

έρνπλ ελζσκαησκέλνπο επεμεξγαζηέο ήρνπ. 

ρεηηθά Δξγαιεία: 

Τπάξρεη πιεζψξα ζρεηηθψλ εξγαιείσλ. Παξαηίζεηαη  ιίζηα ςεθηαθψλ 

επεμεξγαζηψλ ήρνπ, (πεγή Wikipedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_editor ): 

Όλνκα Καηαζθεπαζηήο 

Acoustica 
Acon Digital Media 

Amadeus Pro 
HairerSoft 

Ardour 
Paul Davis 

Audacity 
Dominic Mazzoni 

Audio Dementia 
Holladay Audio 

Audition 
Adobe Systems  

BIAS Peak 
BIAS  

Creative Wavestudio 
Creative Technology 

Diamond Cut DC7 
Enhancedaudio.com, Inc.  

Ecasound 
Kai Vehmanen 

Eko 
Peter Semiletov 

Fast Edit 
Minnetonka audio 

Fission 
Rogue Amoeba  

FlexiMusic Wave Editor 
FlexiMusic 

Goldwave 
Goldwave Inc. 

Jokosher 
Jokosher community 

LMMS 
Tobias Doerffel 

http://www.adobe.com/products/premiere/?promoid=DJDTY
http://download.cnet.com/Windows-Movie-Maker-Windows-XP/3000-13631_4-10165075.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_editor
http://en.wikipedia.org/wiki/Acoustica
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Acon_Digital_Media&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amadeus_Pro&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=HairerSoft&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ardour_(audio_processor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Davis_(programmer)
http://en.wikipedia.org/wiki/Audacity
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Audio_Dementia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Audition
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/BIAS_Peak
http://en.wikipedia.org/wiki/BIAS
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_Wavestudio&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Technology
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamond_Cut_DC7&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enhancedaudio.com,_Inc.&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecasound
http://en.wikipedia.org/wiki/Eko
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fast_Edit&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Minnetonka_audio&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fission_(software)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_Amoeba
http://en.wikipedia.org/wiki/FlexiMusic_Wave_Editor
http://en.wikipedia.org/wiki/Goldwave
http://en.wikipedia.org/wiki/Jokosher
http://en.wikipedia.org/wiki/LMMS


27 

 

Logic Pro 
Apple 

MAGIX Music Maker 
MAGIX  

Media Digitalizer 
Digitope 

MP3 Stream Editor 
3delite 

n-Track Studio 
FAsoft 

NU-Tech 
Leaff Engineering 

Pro Tools 
Avid 

Pyramix 
Merging Technologies 

Qtractor 
Rui Nuno Capela 

QuickAudio 
Sion Software 

Reaper 
Cockos / Justin Frankel 

ReZound  
Davy Durham 

SADiE 
SADiE 

Sample Wrench 
dissidents 

Samplitude 
MAGIX  

Sequoia 
MAGIX  

Snd 
Bill Schottstaedt 

SndBite 
Bill Poser 

Sound Forge 
Sony 

Soundbooth 
Adobe Systems 

Soundscape 32 
Solid State Logic 

Sweep 
Conrad Parker 

Total Recorder 
HighCriteria 

Traverso 
Remon Sijrier 

Virtual DJ 
Atomix Productions 

WaveLab 
Steinberg 

Wavosaur 
Wavosaur Team 

WavePad 
NCH Software 

WaveSurfer 

Centre for Speech Technology 

at KTH 

XO Wave 
XO Audio 

 

VIII.Graphic Editor: Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο.  

Photoshop απφ ηελ Adobe , 

http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_Pro
http://en.wikipedia.org/wiki/MAGIX_Music_Maker
http://en.wikipedia.org/wiki/MAGIX
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_Digitalizer&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitope&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MP3_Stream_Editor&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=3delite&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/N-Track_Studio
http://en.wikipedia.org/wiki/N-Track
http://en.wikipedia.org/wiki/NU-Tech
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Leaff_Engineering&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Pro_Tools
http://en.wikipedia.org/wiki/Avid
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramix_(music_software)
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Merging_Technologies&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Qtractor
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=QuickAudio&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/REAPER
http://en.wikipedia.org/wiki/ReZound
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SADiE&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SADiE&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sample_Wrench&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/MAGIX_Samplitude
http://en.wikipedia.org/wiki/MAGIX
http://en.wikipedia.org/wiki/MAGIX_Sequoia
http://en.wikipedia.org/wiki/MAGIX
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Snd_(software)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SndBite&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Forge
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Soundbooth
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Soundscape_32
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_State_Logic
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweep_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Recorder
http://en.wikipedia.org/wiki/Traverso_DAW
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_DJ
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomix_Productions&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/WaveLab
http://en.wikipedia.org/wiki/Steinberg
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavosaur&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavosaur_Team&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WavePad&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/NCH_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/WaveSurfer
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=XO_Wave&action=edit&redlink=1
http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/?promoid=DJDTV
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In Design απφ ηελ Adobe 

Fireworks απφ ηελ Adobe 

IX. Assessment Tools: Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο δξαζηεξηνηήησλ 

αμηνιφγεζεο ή εξγαιεία δεκηνπξγίαο δνθηκαζηψλ. Σα εμαγφκελα ηεζη κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ απφ ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ – course 

authoring tools – ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Απαηηείηαη ε απνζήθεπζε κε ην 

πξφηππν SCORM γηα ηελ ρξήζε ηνπο απφ ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

LMS. ήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία χλζεζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ, 

θαζψο επίζεο θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο εκπεξηέρνπλ δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγίαο Γνθηκαζηψλ. 

Quize Maker – Articulate 

ViewLetQuiz απφ ηελ Carbon 

Web Quiz XP απφ ηελ Smart Lite 

ExamView απφ ηελ eInstruction 

 

X. PowerPoint Conversion Tools: Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία κεηαηξνπήο ησλ 

παξνπζηάζεσλ πνπ ζπλζέηνληαη κε ην Microsoft Power Point ζε αξρεία Flash , κε 

ζθνπφ λα είλαη εθηειέζηκα απφ ηνπο θπιινκεηξεηέο ζε δηαδηθηπαθή ρξήζε , ή λα 

ελζσκαηψλνληαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα δηαηεζεί δηαδηθηπαθά. Έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξφζζεζεο επηπιένλ αιιειεπηδξάζεσλ απφ φηη παξέρεη ε αξρηθή 

εθαξκνγή κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ.  

ρεηηθά εξγαιεία: 

Impatica  

Power Point Converter απφ ηελ VeryPdf 

  

http://www.adobe.com/products/indesign/?promoid=DJDTP
http://www.adobe.com/products/fireworks/
http://www.articulate.com/products/quizmaker.php
http://www.qarbon.com/presentation-software/viewletquiz/
http://eng.smartlite.it/en2/products/webquiz/index.asp
http://www.einstruction.com/products/assessment/examview/index.html
http://www.impatica.com/products/imp4ppt/index.html
http://www.verypdf.com/ppt-converter/index.html
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : Σα Κόκηθο σο Μαζεζηαθό Αληηθείκελν. 

3.1 Σα θόκηθο σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν θαη καζεζηαθό 

αληηθείκελν.   

 

ρεηηθέο έξεπλεο γηα ηε εθπαηδεπηηθή δχλακε ησλ θφκηθο (Gruenberg 1944, 

Hutchinson 1949, Keogh θαη Naylor 1999, Koenke 1981, Sones 1944, Sturm 

2002), έδεημαλ φηη κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αμηφινγν καζεζηαθφ απνηέιεζκα. 

Τπάξρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ θνκηθο πνπ άπηνληαη ηεο ίδηαο 

ηεο θχζεο ηνπο κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξνπλ απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά : 

-κείσζε αξλεηηθήο πξνδηάζεζεο : νη καζεηέο είλαη ζεηηθά θείκελνη έλαληη ησλ 

θφκηθο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ αληηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ ηδέα ηεο 

αλάγλσζεο ελφο θφκηθ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηζηαζηαθά 

αλαπηχζζνληαη πην ζχλζεηα ζέκαηα, πέξα απφ κία ηζηνξία πεξηπέηεηαο. 

-πιεξέζηεξε επνπηεία : νη εηθφλεο θαη ην θείκελν βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ αλαπαξαζηάζεσλ ψζηε ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην θφκηθ πξνο 

ηνλ αλαγλψζηε λα είλαη πην νκαιή απφ φηη είλαη ζηα βηβιία ή ζε απιέο 

δηεπηθάλεηεο θεηκέλνπ. Ο Sones (1944) ππνζηεξίδεη φηη ε νπηηθή ζχλζεζε ηεο 

θαηάιιειεο εηθφλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θείκελν πξνάγεη ηε κάζεζε. Σν 

απνηέιεζκα είλαη νιηζηηθό ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλδπαζκφ εηθφλαο-θεηκέλνπ, δειαδή 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί αζξνηζηηθά ην ίδην απνηέιεζκα απφ ην εξέζηζκα πνπ 

έρνπκε μερσξηζηά απφ ην θείκελν θαη ηελ εηθφλα. 

-κνληκόηεηα : ζηα θαξέ ησλ θφκηθο νη εηθφλεο θαη νη δηάινγνη παξακέλνπλ 

ζηαζεξνί θαη έηζη  ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα νξίζεη ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ αλάγλσζεο 

θαη εθπαίδεπζεο. Μπνξεί λα επεμεξγαζηεί κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζηνηρεία 

πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, λα επαλαιάβεη ρσξίο λα θνπξάδεηαη ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεο 

εηθφλαο, λα εμαληιήζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ππάξρνπλ, λα εζηηάζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Απηφ ην ζηνηρείν ησλ θνκηθο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

ιφγνπο επξείαο ρξήζεο ηνπο , (Williams, 1995). 

-νηθεηόηεηα κε ην κέζν, δεκνηηθόηεηα : ηα θφκηθο είλαη εληαγκέλα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ακέζσο κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο 
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ηθαλφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Έηζη, ηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο κπνξνχλ λα 

είλαη επέθηαζε ηεο θαζαξά δηαζθεδαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο αλάγλσζεο ησλ 

θφκηθο πεξηπέηεηαο απφ ηα παηδηά. 

-ελίζρπζε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο: Ο Versaci (2001) ζεσξεί 

φηη νη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πιηθφ πνπ ζπλδπάδεη εηθφλα θαη θεηκέλνπ 

σζεί ηνπο καζεηέο ζε εμνηθείσζε κε απηά ηα δχν κέζα έθθξαζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο ηεο πηνζέηεζεο απηήο ηεο ηερληθήο ζηα βηβιία 

εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ, φπνπ ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θα ε εθκάζεζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ γίλεηαη κε ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε 

εηθφλσλ θαη θεηκέλνπ.  

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ζε δηάθνξεο ρψξεο 

αλέδεημαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απ΄ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ θφκηθο ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.(Βαζηιηθνπνχινπ  2009). 

 

3.2 πληζηώζεο ησλ  εθπαηδεπηηθώλ θόκηθο 

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ θφκηθ κπνξνχκε είλαη  ρξεηάδεηαη κία 

πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. Τπάξρνπλ κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ο ζρεδηαζκφο ελφο θφκηθ έρεη λα θάλεη κε ηηο παξαθάησ 

παξακέηξνπο: 

Τελ ηερλνηξνπία : κπνξνχκε λα έρνπκε ξεαιηζκφ, ζπκβνιηζκφ, θνπηνπξηζκφ, 

ππεξξεαιζκφ.   

Τν ιεμηιόγην : πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν ιεμηινγίνπ, ζρεηηθά 

νκνηνγελέο, λα ηαηξηάδεη κε ην χθνο ηνπ θφκηθ θαη λα ζπλνδεχεη ηηο εηθφλεο ζηα 

θαξέ.  

Τύπνο Αθήγεζεο – Γηάινγνη: ζεκαληηθφ ζηνηρείν ελφο  θφκηθ είλαη ν ηχπνο ηεο 

αθήγεζεο θαη ησλ δηαιφγσλ. Σν δηεγεηηθφ επίπεδν, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ξνή 

ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ δηαιφγσλ ηνπ έξγνπ, εάλ πεξηιακβάλεη  εμσδηεγεηηθφ  ή 

κεηαδηεγεηηθφ ηκήκα(εμσηεξηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο αθεγήζεηο ζε ζρέζε ηελ 

θχξηα ππφζεζε ηνπ έξγνπ) , πξέπεη λα  νξίδεηαη κε ζαθήλεηα, ρσξίο λα δεκηνπξγεί 
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θελά. Δηδηθφηεξα, ζε έλα εθπαηδεπηηθφ θφκηθ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ψζηε λα κελ θνπξάδεηαη ν αλαγλψζηεο θαη λα ηνπ δεκηνπξγνχληαη ζπγρχζεηο. Οη 

κεηαπηψζεηο ζηα δηάθνξα επίπεδα αθήγεζεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε πξνζνρή 

θαη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα.  

Άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαζνξίδνπλ 

ηελ δνκή ελφο θφκηθ ελψ  ζαθψο επεξεάδνπλ ηελ καζεζηαθή δχλακε ηνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε: 

 

 ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο : ε αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

έξγν πξέπεη λα θξαηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, θάηη πνπ είλαη 

ζρεηηθά δχζθνιν θπξίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηεχεηαη έλα 

εμεηδηθεπκέλν ζέκα. 

 ηε ρξνληθή θαη ρξνλνινγηθή ζεηξά:  ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη λα θάλεη 

ρξνληθή ζεηξά ηεο ηζηνξίαο θαη κε ηελ εκβφιηκε  παξνπζίαζε γεγνλφησλ 

ζε άιιν ρξφλν απφ εθείλνλ ηεο ηζηνξίαο.    

 ηελ εηθνλνπιαζία:  νη εηθφλεο, ην έηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ θεηκέλνπ, έρεη 

πνιιαπιφ ξφιν: ζπκπιεξψλεη ην θείκελν, εθηνμεχεη ηε θαληαζία, δίλεη 

πξνέθηαζε θαη ηειηθά ην κφληκν απηφ νπηηθφ ζπζηαηηθφ κεηνπζηψλεηαη ζε 

άιινλ έλα βαζκφ ειεπζεξίαο έθθξαζεο. Η γξακκή θαη ην ζρήκα έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο επίζεο ε πξννπηηθή, ε δηαβάζκηζε θαη  ε 

θσηεηλφηεηα. 

 

3.3 Αλάπηπμε Μαζήκαηνο Άιγεβξαο Α΄ Λπθείνπ ζε Κόκηθ 

 

Η ελφηεηα πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ζε 

κνξθή θφκηθο έρεη λα θάλεη κε ην Πξόζεκν ησλ Πνιπσλύκσλ 1
νπ

 θαη 2
νπ

 Βαζκνύ  

απφ ην βηβιίν ηεο Άιγεβξαο ηεο Α΄ Σάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ – 3
ν
 Κεθάιαην. 

Σν πξφζεκν ησλ πνιπσλχκσλ 1
νπ

  Βαζκνύ f(x)=αx+β κε α≠0,  έρεη λα θάλεη κε 

ηελ ιχζε απιψλ αληζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ θαη απνηειεί δηδαθηέα χιε ηεο Β΄θαη 

Γ΄ Σάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ. Σν πξφζεκν ησλ πνιπσλχκσλ 2
νπ

 Βαζκνύ, αιιά θαη ε 
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κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηα πνιπψλπκα κεγαιχηεξνπ βαζκνχ είλαη 

θαηλνχξγηα χιε θαη δνκείηαη βαζκηαία ζηελ ηάμε απηή. 

Σα πνιπψλπκα, καδί κε ηηο ηξηγσλνκεηξηθέο θαη ηηο εθζεηηθέο-ινγαξηζκηθέο 

ζπλαξηήζεηο, απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο θιάζεηο ζπλαξηήζεσλ. Δκπιέθνληαη 

ζηελ κειέηε πνιιψλ πξνβιεκάησλ θαη πεξηγξάθνπλ ηελ κεηαβνιή πνιιψλ 

θαηλνκέλσλ. Παξάιιεια, κε ηε ρξήζε ησλ ζεσξεκάησλ ζχγθιηζεο πνιπσλχκσλ 

(ζεηξέο Taylor, Lagrance), ηα πνιπψλπκα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ κε φζε 

αθξίβεηα ζέινπκε κία νπνηαδήπνηε   ζπλάξηεζε. Γίλεηαη θαλεξφ φηη ε κειέηε 

ηνπο είλαη ζεκαληηθήο βαξχηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Άιγεβξαο θαη ηεο Αλάιπζεο. 

Οη ηηκέο ησλ πνιπσλχκσλ κεηαβάιινληαη θαζψο ε κεηαβιεηή x αιιάδεη ηηκέο 

απφ ην -∞ (κείνλ άπεηξν) κέρξη ην +∞ (ζπλ άπεηξν). Δίλαη ρξήζηκν λα μέξνπκε 

εάλ έλα πνιπψλπκν 1
νπ

 θαη 2
νπ

 βαζκνχ αιιάδεη πξφζεκν ( ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ), 

θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο γίλεηαη απηφ θαη ζε πνηεο πεξηνρέο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ έρεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν. 

Η ελφηεηα απηή έρεη κεγάιε βαξχηεηα σο πξναπαηηνχκελε γλψζε ζε πιεζψξα 

καζεκάησλ πνπ έπνληαη θαηά ηελ Γ΄ Σάμε ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη εηδηθφηεξα 

ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο. Δλδεηθηηθά, ην 

πξφζεκν ησλ πνιπσλχκσλ απαηηείηαη γηα ηε κειέηε ηεο Μνλνηνλίαο πλάξηεζεο 

θαη ζηελ Δπίιπζε Δμηζψζεσλ, ηελ Δχξεζε ηνπ πλφινπ Σηκψλ θαζψο θαη ηελ 

εθαξκνγή Βαζηθψλ ζεσξεκάησλ ηεο Αλάιπζεο π.ρ. Θεψξεκα Bolzano. 

3.4 Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ Μ.Α. 

Πποαπαιηούμενερ Γνώζειρ 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Μ.Α. κε ηε κνξθή θφκηθο θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

πξνζήκνπ ησλ πνιπσλχκσλ 2
νπ

 βαζκνχ ( ηξηψλπκν ) , f(x)=αx
2
 +βx+γ – 

ζεσξνχληαη γλσζηά (αλ θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ην Μ.Α. κε βνεζήκαηα) : 

i. Η δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο εμίζσζεο αx
2
 +βx+γ = 0 κε ηε ρξήζε ηνπ 

ηχπνπ ηεο Γηαθξίλνπζαο   Γ=β
2
-4αγ, 

ii. Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηξησλχκνπ σο γηλφκελν παξαγφλησλ, 

iii. Σν πξφζεκν ελφο γηλνκέλνπ πνιιψλ παξαγφλησλ 

iv. Η αλάπηπμε ηαπηνηήησλ ηνπ ηέιεηνπ ηεηξαγψλνπ (α±β)
2
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Δπηπξνζζέησο ζεσξνχληαη γλσζηνί νη θαλφλεο εθηέιεζεο πξάμεσλ κε 

πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, ε εμαγσγή ηεηξαγσληθψλ ξηδψλ , ε επίιπζε απιψλ 

πξσηνβάζκησλ αληζψζεσλ.  

Το Μαθηζιακό Ππόβλημα 

Με ην Μ.Α. πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηε κνξθή θφκηθο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

δηακφξθσζε θαη θαηαλφεζε ησλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εχξεζε ηνπ 

πξνζήκνπ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη ησλ δεπηεξνβάζκησλ πνιπσλχκσλ. Δπίζεο 

ζρεκαηνπνηνχληαη θαη νη γεληθέο κέζνδνη πνπ ζα αθνινπζνχληαη θάζε θνξά πνπ 

ζέινπκε λα θάλνπκε ηελ δηεξεχλεζε γηα ην πξφζεκν ησλ πνιπσλχκσλ 1
νπ

 , 2
νπ

 

θαη κεγαιχηεξνπ βαζκνχ (φηαλ εθθξάδνληαη σο γηλφκελα).  

Μαθηζιακοί  Σηόσοι 

Με ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην Μ.Α. πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηε κνξθή θφκηθο, νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ: 

1
νλ

 : λα εμάγνπλ ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην πξφζεκν ησλ πνιπσλχκσλ 1
νπ

 

θαη 2
νπ

 Βαζκνχ αιγεβξηθά.  

2
νλ

 : λα ζπλδένπλ κηα αλίζσζε 1
νπ

  ή 2
νπ

 Βαζκνχ κε ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηνπ πνιπσλχκνπ πνπ ηελ πεξηγξάθεη. 

3
νλ

 : λα εθαξκφδνπλ ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ηνπ πξνζήκνπ, 

αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπ πνιπσλχκνπ. 

Οι εκπαιδεςόμενοι 

Σν Μ.Α. απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ. Γηα ηελ 

κεγαιχηεξε ακεζφηεηα, ηελ αξηηφηεξε θαηαλφεζε, ηελ ζεηηθή πξνζέγγηζε εθ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ηελ επράξηζηε αλάγλσζε, νη δηάινγνη είλαη δσεξνί, 

απινί, κε ζπρλέο εξσηήζεηο εθ κέξνπο ηνπ ήξσα-καζεηή. Η γλψζε 

αλαθαιχπηεηαη δηαδνρηθά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ήξσα-θαζεγεηή θαη έηζη δελ 

έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο παξάδνζεο ηεο έηνηκεο γλψζεο απφ ηνλ θαζεγεηή-

αθεγεηή πξνο ηνπο καζεηέο. Αλακέλεηαη νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη ζεηηθά 

θείκελνη απέλαληη ζηελ αλάγλσζε ησλ θφκηθο θαη έηζη λα κελ εκθαλίζνπλ ηελ 

ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε πνπ έρνπλ φηαλ πξφθεηηαη λα κειεηήζνπλ άιιν έληππν 

πιηθφ, φπσο ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο. 
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3.5  ρεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ην Μ.Α.: Καζνδεγνύκελε 

Αλαθαιππηηθή Μάζεζε 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαιφγσλ γηα ην Μ.Α. ππφ ηελ κνξθή θφκηθ, πηνζεηήζεθε 

ην κνληέιν ηεο Καζνδεγνχκελεο Αλαθαιππηηθήο Μάζεζεο. Η ηαχηηζε ηνπ 

αλαγλψζηε κε ηνπο ήξσεο ηνπ θφκηθ , δίλεη ηε επρέξεηα απφ ηε κία θαη, ηε 

καζεζηαθή δχλακε απφ ηελ άιιε ψζηε νη έλλνηεο λα πεξάζνπλ πην νκαιά θαη νη 

γλψζεηο λα ζρεκαηνπνηεζνχλ δηαδνρηθά θαη αβίαζηα. Έηζη, ν αλαγλψζηεο 

καζεηήο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηνπ ήξσα-καζεηή ζηηο αλαδεηήζεηο 

ηνπ , ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θαη ηειηθά ζηε ζχλζεζε θαη θαηαλφεζε. 

ε αληίζεζε κε ηελ θαζαξά αθεγεκαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο παξάδνζεο γλψζεο, 

ε   Αλαθαιππηηθή Μάζεζε έρεη ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο ξνήο ηνλ καζεηή. Ο 

καζεηήο, δειαδή, απηελεξγεί, ελψ ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή πεξηνξίδεηαη ζην λα 

δίλεη ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε πνξεία πξνο ηε γλψζε. 

Σν παηδί θζάλεη ζηε γλψζε κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. αλ 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν αληηδηακεηξηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο, ππάξρεη θαη ε 

Καζνδεγνύκελε Αλαθαιππηηθή Πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία ν καζεηήο ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηελ νπνία, φκσο, ειέγρεη θαη θαζνδεγεί ν 

θαζεγεηήο. Αλάινγα κε ηελ πξσηνβνπιία πνπ ζα δνζεί ζηα παηδηά, ε 

θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε κπνξεί λα κεηαβεί ζε  δαζθαινθεληξηθή κνξθή 

δηδαζθαιίαο.  

Η αλαθαιππηηθή πξνζέγγηζε, είηε είλαη ειεχζεξε, είηε θαζνδεγνχκελε, 

αθνινπζεί πάληα ηα αθφινπζα πέληε βήκαηα:  
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Δηθόλα 5: Βήκαηα Καζνδεγνύκελεο Αλαθαιππηηθήο Μάζεζεο 

   

Οη δχν παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξακε, ε Αθεγεκαηηθή θαη ε 

Αλαθαιππηηθή απνηεινχλ ηα δχν άθξα ησλ δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ. Δλδηάκεζα 

ππάξρνπλ θη άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη ησλ καζεηψλ. Σα δχν άθξα, πάλησο, δελ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ 

πνιιά ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Καη ε δηάιεμε, αιιά θαη ε ειεχζεξε 

αλαθάιπςε πεξηνξίδνπλ ην καζεηή ζηελ απφθηεζε γλψζεο. Η ελδηάκεζε κνξθή 

θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο πξνζθέξεηαη σο θαιχηεξε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε.  

Η Καζνδεγνύκελε Αλαθαιππηηθή πξνζέγγηζε έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά 

δεκηνπξγεί έλα ελεξγεηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εκπιέθνληαη νη καζεηέο, 

νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ δξαζηήξηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αλαπηχζζνληαο, 

έηζη, πξσηνβνπιία θαη γεληθά ζεηηθέο γηα απηνχο ζηάζεηο. Δθηφο απφ ηηο ζηάζεηο, 

αλαπηχζζνπλ θαη θάπνηεο δεμηφηεηεο, ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο ηνπ βνεζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ, ηφζν κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο, 

φζν θαη κεηαμχ ηνπο θαη λα αληαιιάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Η πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιιεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπφκελνο, γηα λα θαηαζθεπάζεη ηε λέα γλψζε έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα λα δηαηεξεζεί απηή ε γλψζε γηα πνιχ πεξηζζφηεξν θαηξφ θαη λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πην απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξεο πξνβιεκαηηθέο 

1
• Κακοριςμόσ Ρροβλιματοσ

2
• Συγκζντρωςθ Δεδομζνων - Ανάλυςθ

3
• Σχθματιςμόσ Υπόκεςθσ

4
• Ζλεγχοσ Ιςχφοσ Υπόκεςθσ

5
• Τελικό Συμπζραςμα
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θαηαζηάζεηο. Η έξεπλα, ηέινο, πνπ γίλεηαη απφ ην καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα κάζεη 

ην λέν αληηθείκελν, ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ηνλ βνεζάεη λα γλσξίζεη 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.  

Η δηδαζθαιία κε ηε κνξθή ηεο Καζνδεγνύκελεο Αλαθάιπςεο έρεη, φπσο είδακε, 

έλα πιήζνο πιενλεθηεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο, φκσο, θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο, παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή. Ο 

ηειεπηαίνο πξέπεη λα απνθαζίδεη αξρηθά ζρεηηθά κε ην βαζκφ επέκβαζήο ηνπ θαη 

θαζνδήγεζεο ησλ παηδηψλ. Πξέπεη λα βξίζθεη ηξφπνπο λα ειέγρεη ηηο ππνζέζεηο 

πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ηνπ, λα αλαθεθαιαηψλεη θάζε θνξά φζα έρνπλ εηπσζεί 

κέρξη θάπνηα νξηζκέλε ζηηγκή λα κελ επηκέλεη ζηε θξαζηηθή δηαηχπσζε ησλ 

δηαθφξσλ αλαθαιχςεσλ, εηδηθά ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο, θ.ά.  

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο κε ηε κνξθή θφκηθ θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ κνξθέο 

θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο:  

(α) Γεηγκαηηθή κνξθή: ε απηή ηε κνξθή δηδαζθαιίαο, επηδεηθλχεηαη  κηα 

δηαδηθαζία, ε νπνία απνηειεί ππφδεηγκα θάπνηαο δεμηφηεηαο ή πξφηππν ελφο 

θαηλνκέλνπ. Ο καζεηήο παξαηεξεί θαη πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη ηελ αλάινγε 

ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

(β) Φύιια εξγαζίαο. Σα θχιια εξγαζίαο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά γξαπηέο 

νδεγίεο, νη νπνίεο δίλνληαη απφ ηνλ θαζεγεηή ζηνπο καζεηέο θαη έρνπλ σο ζηφρν 

λα θαηεπζχλνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη γεληθά ηηο εξγαζίεο ηνπο. Η ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ είλαη, θπζηθά, ελεξγεηηθή θαη γίλεηαη κε γξαπηφ ηξφπν. Έηζη, 

επηηπγράλεηαη νηθνλνκία ρξφλνπ θαη νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ.  

(γ) Γηδαζθαιία κε εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο απνηεινχλ έλα απφ ηα πην 

δηαδεδνκέλα κέζα δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Έρνπλ πνηθίιεο εθαξκνγέο, κε 

απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα εμεξεπλήζνπλ, λα εηζάγνπλ έλα λέν ζέκα 

δηδαζθαιίαο, λα βνεζήζνπλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη εκπέδσζε ησλ δηαθφξσλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηερληθψλ, λα δηαγλψζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, θ.ι.π.. Οη 

εξσηήζεηο, δειαδή, κπνξεί λα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ απιή εμάζθεζε ηεο κλήκεο, 

ηελ εμήγεζε θάπνησλ θαηαζηάζεσλ, ηελ αλάιπζε ηεο γλψζεο, ηελ έξεπλα, θ.ά.. 
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Αλάινγα κε ην πξνο κάζεζε αληηθείκελν, ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 

θαη ζρεηηθέο κε απηφ εξσηήζεηο. Οη θαηάιιειεο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε κάζεζε θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

απνθηήζνπλ πνιχ επθνιφηεξα ηηο λέεο γλψζεηο.  

(δ)Παξνπζίαζε από ηνλ θαζεγεηή. Η παξνπζίαζε ηεο ελφηεηαο θαη ηνπ ζέκαηνο 

απφ ηνλ θαζεγεηή είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο. Κη απηφ, γηαηί ηα 

βηβιία θαη γεληθφηεξα ηα ζπγγξάκκαηα, πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο, πεξηέρνπλ 

κελ ηηο απαξαίηεηεο γη απηνχο γλψζεηο, αιιά δε ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν 

δσληαλήο ζθέςεο, φπσο γίλεηαη κε ηελ πεξίπησζε ησλ θαζεγεηψλ. Η δσληαλή 

παξνπζίαζε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ, εμάιινπ, είλαη γλσζηφ πσο εληππψλεη 

ηηο λέεο γλψζεηο απνηειεζκαηηθφηεξα ζην κπαιφ ηνπ παηδηνχ. Μεγάιε βνήζεηα 

απνηεινχλ θαη ηα κέζα παξνπζίαζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο θαη ην 

δηαδίθηπν, φπσο πξνβνιέο, βίληεν, πξνζνκνηψζεηο. 

(ε)Σπδήηεζε κεηαμύ θαζεγεηή θαη καζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ. Όπσο αλαθέξακε 

θαη πξνεγνπκέλσο, νη λέεο ζεσξίεο κάζεζεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν παιαηφηεξν ζρήκα ηνπ 

πνκπνχ-θαζεγεηή θαη δέθηε-καζεηή έρεη απνδεηρζεί κε απνηειεζκαηηθφ. Έηζη, ν 

δηάινγνο, ε ζπλεξγαζία, ε αληηπαξάζεζε θαη γεληθφηεξα ε ειεπζεξία έθθξαζεο 

ησλ καζεηψλ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο επηηπρνχο δηδαζθαιίαο.  

(ζη)Πξαθηηθή άζθεζε. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ, πσο ε ζεσξία απφ κφλε ηεο δελ 

αξθεί γηα λα κάζεη θάπνηνο Μαζεκαηηθά. Υξεηάδεηαη πξαθηηθή άζθεζε, 

εθαξκνγή, δειαδή, ηεο ζεσξίαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν 

παηδί πξέπεη λα «θάλεη» Μαζεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ην λέν 

αληηθείκελν θαη λα ην δηαηεξήζεη ζηε κλήκε ηνπ γηα πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν.  

(δ)Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζε πξαγκαηηθέο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Η δεκηνπξγία ησλ Μαζεκαηηθψλ έγηλε, φπσο είδακε θαη ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο, ηα νπνία είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο, ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ αλζξψπνπ ζην γχξσ πεξηβάιινλ ηνπ, θ.ά.. Η δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

επνκέλσο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα κέζα απφ ηε δσή, ψζηε λα δίλεη 

θίλεηξν ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε απηά θαη λα κπνξέζνπλ αξγφηεξα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε αξθεηέο δπζθνιίεο.  
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(ε)Δμεξεπλεηηθή εξγαζία. χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, ε γλψζε 

δε κεηαδίδεηαη απφ έλαλ πνκπφ ζε έλα δέθηε, αιιά θαηαζθεπάδεηαη. Σα 

Μαζεκαηηθά, εμάιινπ, δελ απνηεινχλ έκπλεπζε θάπνηνπ πξνζψπνπ, αιιά έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε 

εμεξεχλεζε. Δίλαη εχινγν, ινηπφλ, ε εμεξεχλεζε λα απνηειεί θαη ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο. Η εξεπλεηηθή εξγαζία δίλεη ηελ επθαηξία ζην 

καζεηή λα πάξεη πξσηνβνπιία θαη λα απηελεξγήζεη. Μφλν έηζη ζα θαηαθηήζεη γηα 

πάληα ην καζεκαηηθφ αληηθείκελν.  

(ζ)Παξαθίλεζε. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ, πσο γηα λα κάζεη θάπνηνο Μαζεκαηηθά, 

πξέπεη πξψηα απφ φια λα ην ζέιεη ν ίδηνο θαη φρη λα ηνπ επηβάιιεηαη. Αξρηθή, 

ινηπφλ, απνζηνιή ηνπ θαζεγεηή είλαη λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, πξέπεη ν ίδηνο λα αγαπάεη ηε δνπιεηά ηνπ 

θαη λα έρεη ελζνπζηαζκφ γηα απηφ πνπ δηδάζθεη. Μφλν έηζη ζα κπνξέζεη ηνπο 

κεηαδψζεη ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Δθηφο, φκσο, απφ απηά, ν 

θαζεγεηήο κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο 

εκπεηξίεο θαη γεληθά ην πεξηβάιινλ ηνπο. Έηζη, είλαη δπλαηφ νη καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

3.6 Αλάπηπμε ηνπ Μ.Α. Κόκηθ: Ρνή ελλνηώλ θαη ζύλζεζε 

δηαιόγσλ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θφκηθ έρνπκε δχν ήξσεο : ηνλ καζεηή   θαη ηνλ θαζεγεηή .  Ο 

καζεηήο αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν καζεηή θαη εθθξάδεη ηηο απνξίεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ν θαζέλαο, φηαλ έξρεηαη ζε επαθή θαη αλαδήηεζε γηα ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο Άιγεβξαο. Με ηελ 

παξαθίλεζε θαη ηηο θαηάιιειεο δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ θαζεγεηή θ. 

«Αιγεβξηθόπνπιν», ν καζεηήο δίλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο 

ν ίδηνο ζέηεη θαη πξνρσξά ζηελ ζηαδηαθή δφκεζε ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ.  
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Η πινθή είλαη απιή θαη  ππάξρεη κφλν κία πεξίπησζε εμσδηεγεηηθνχ επηπέδνπ, 

ζηελ αξρή  ηνπ έξγνπ, φπνπ ν θαζεγεηήο θνο Αιγεβξηθφπνπινο εμεγεί ην 

πξφβιεκα θαη ζηφρν πνπ έρεη ν καζεηήο. Οη ήξσεο-αθεγεηέο εδψ είλαη : 

 δξακαηνπνηεκέλνη, δειαδή ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, 

είλαη δξψληεο. 

 απηνζπλεηδεηνπνηεκέλνη, δειαδή έρνπλ πιήξε ζπλείδεζε ησλ γεγνλφησλ 

ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 ελδνδηεγεηηθνί, δειαδή ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγνχληαη. 

Η ηερλνηξνπία  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ  είλαη ν ξεαιηζκόο κε ειάρηζηα 

αθαηξεηηθά ζηνηρεία, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηα ζθεληθφ. Οη 

ζθηηζνγξαθίεο ησλ εξψσλ παξαπέκπνπλ άκεζα ζε «ππάξρνληεο ραξαθηήξεο». 

Σν ιεμηιόγην  είλαη απιφ, κε πνιιά ζηνηρεία απφ ηελ ζρεηηθή καζεκαηηθή 

νξνινγία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Ο ήξσαο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ εθεβηθφ ηξφπν έθθξαζεο κε 

ρηνπκνξηζηηθά ζηνηρεία. 

 

Με γλψκνλα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Καζνδεγνύκελεο Αλαθαιππηηθήο Μάζεζεο, ε 

αλάπηπμε ησλ δηαιφγσλ, σο βαζηθφ ζηνηρείν ελφο εθπαηδεπηηθνχ θφκηθ, 

εκθαλίδνπλ κία επαλαιακβαλφκελε θπθιηθή πνξεία  ζε θάζε επηκέξνπο δηδαθηηθφ 

ζηφρν. Σα βήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα : 

 

1
νο

 Μαζεζηαθόο Σηόρνο : Γηεξεχλεζε ηνπ πξνζήκνπ ησλ Πνιπσλχκσλ 1
νπ

 

Βαζκνχ- Δμαγσγή Γεληθνχ Καλφλα.  

Δπηπιένλ, ζχλδεζε ηνπ πξνζήκνπ ησλ Πνιπσλχκσλ 1
νπ

 Βαζκνχ κε ηελ 

αληίζηνηρε Γξαθηθή Παξάζηαζή ηνπο. 
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Δηθόλα 6 : Κύθινο Καζνδεγνύκελεο Αλαθαιππηηθήο Μάζεζεο - Πνιπώλπκν 1νπ Βαζκνύ 

Δηζαγσγηθά ν Καζεγεηήο επεμεγεί πνην είλαη ην πξφβιεκα θαη ν καζεηήο αξρίδεη 

λα αλαιχεη ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο πνιπσλχκνπ 1
νπ

 Βαζκνχ.  

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ηερληθέο δηδαζθαιίαο: 

-Παξνπζίαζε από ηνλ θαζεγεηή 

-Γηδαζθαιία κε εξσηήζεηο 

-Σπδήηεζε κεηαμύ θαζεγεηή θαη καζεηή 

-Δμεξεπλεηηθή εξγαζία  

Ρρόςθμο 
Ρολ/μων 

1ου  
Βακμοφ 

1.Κακοριςμόσ 
Ρροβλιματοσ

2.Ανάλυςθ: 
δοκιμζσ τιμών 

για το x

3.Σχθματιςμόσ 
Υπόκεςθσ:ςφν-
δεςθ των τιμών 

με τον 
ςυντελεςτι α

4.Ζλεγχοσ 
Υπόκεςθσ

5.Συμπεράςματα
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Δηθόλα 7 : Δηζαγσγή κε αθήγεζε ηνπ θαζεγεηή 

Η αλάιπζε έρεη σο εμήο : 

 Βξίζθεηαη ε ξίδα ηνπ πνιπσλχκνπ, δειαδή ε ηηκή ηνπ x  πνπ ην κεδελίδεη. 

 

Δηθόλα 8 : Σκήκα ηεο δηαηύπσζεο ππόζεζεο ε εύξεζε ηεο ξίδαο ηνπ πνιπσλύκνπ 
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 Γνθηκάδνληαη ηηκέο γηα ην x κεγαιχηεξεο θαη κηθξφηεξεο απφ ηελ ξίδα ηνπ 

θαη ζεκεηψλεηαη ην πξφζεκν ηνπ πνιπσλχκνπ γηα απηέο ηηο ηηκέο. 

 

 

Δηθόλα 10 : Γνθηκέο γηα ηηο ηηκέο ηνπ x θαη ην πξόζεκν ηνπ πνιπσλύκνπ 

Δηθόλα 9 : Δύξεζε ξίδαο πνιπσλύκνπ 1νπ Βαζκνύ  
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 Βάζεη ησλ ηηκψλ δηαηππψλεηαη ππόζεζε γηα ην πξφζεκν ηνπ πνιπσλχκνπ 

1
νπ

 Βαζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Γίλεηαη ζεσξεηηθή ζηήξημε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θαη δηαηππψλεηαη ν 

ηειηθφο θαλόλαο. 

Δηθόλα 12 : Γηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο 

Δηθόλα 11 : ύλδεζε ηνπ πξνζήκνπ κε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε 
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Δηθόλα 13 : Αιγεβξηθή επίιπζε θαη δηαηύπσζε ηνπ θαλόλα. 

2
νο

 Μαζεζηαθόο Σηόρνο : Γηεξεχλεζε ηνπ πξνζήκνπ ησλ Πνιπσλχκσλ 2
νπ

 

΄Βαζκνχ- Δμαγσγή Καλφλα Δπηπιένλ ζχλδεζε ηνπ πξνζήκνπ κε ηε Γξαθηθή 

Παξάζηαζε. 

Ο θχθινο ηεο αλάπηπμεο ηεο Καζνδεγνχκελεο Αλαθαιππηηθήο Μάζεζεο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ ζηφρν θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Δηθόλα 14 : Κύθινο Καζνδεγνύκελεο Αλαθαιππηηθήο Μάζεζεο - Πνιπώλπκν 2νπ Βαζκνύ 

Ρρόςθμο 
Ρολ/μων 

2ου 
Βακμοφ 

1.Κακοριςμόσ 
Ρροβλιματοσ

2.Ανάλυςθ: ρίηεσ 
του τριωνφμου, 
Διακρίνουςα και 

δοκιμζσ τιμών 
για το x

3.Σχθματιςμόσ 
Υπόκεςθσ:

ςφνδεςθ του 
προςιμου και του 

ςυντελεςτι α 

4.Ζλεγχοσ 
Υπόκεςθσ

5.Συμπεράςματα
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 Γηα ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ έρνπκε ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ξηδψλ, ηελ πεξηπησζηνινγία γηα ηηο ηηκέο ηεο 

Γηαθξίλνπζαο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηηκψλ ηνπ ηξησλχκνπ αx
2
+βx+γ, 

α≠0 γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ x. 

 

 

Δηθόλα 15 : Γηεξεύλεζε γηα ηε δηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο γηα Γ>0 

 ηε ζπλέρεηα δηαηππψλεηαη ε ππόζεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ πξνζήκνπ ηνπ 

ηξησλχκνπ κε ηνλ ζπληειεζηή α ηνπ x
2
 . 
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Δηθόλα 16 : Γηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο γηα ην πξόζεκν ηξησλύκνπ γηα Γ>0 

 Αθνινπζεί ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο θαη ε ζεσξεηηθή απφδεημή ηνπ. 

 

Δηθόλα 17 : Αιγεβξηθή απόδεημε ηεο ππόζεζεο 

εκεηψλνπκε φηη απηφο ν θχθινο γίλεηαη θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ησλ ηηκψλ 

ηεο Γηαθξίλνπζαο Γ ηνπ ηξησλχκνπ, δηφηη θαζνξίδεη ην πιήζνο ησλ ξηδψλ ηνπ θαη 

ηελ κνξθή ηνπ θαη βνεζά ζηελ δηεξεχλεζε. 
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Δηθόλα 18 Σηκέο Γηαθξίλνπζαο θαη κνξθή ηξησλύκνπ 

 Γηα Γηαθξίλνπζα ίζε κε ην 0 έρνπκε ηνπο παξαθάησ δηαιφγνπο: 

 

Δηθόλα 19 : Γηεξεύλεζε ηνπ πξνζήκνπ θαη δηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο γηα Γ=0 

 

 

 

Δ>0

Δφο ρίηεσ  x1 και x2

Το τριώνυμο  γράφεται α(x-x1 )(x-x2 )

Κφκλοσ  Κακοδθγοφμενθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ

Δ=0

Μία ρίηα  x1

Το τριώνυμο  γράφεται α(x-x1 )2

Κφκλοσ  Κακοδθγοφμενθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ

Δ<0

Καμία πραγματικι ρίηα

Κφκλοσ  Κακοδθγοφμενθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ
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Γηα Γηαθξίλνπζα αξλεηηθή έρνπκε επίζεο ηελ ίδηα δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία: 

 

Δηθόλα 20 : Γηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο θαη Αιγεβξηθή απόδεημε γηα Γ<0 

Οη δηεξεπλεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζνδεγνχκελε 

αλαθαιππηηθή κάζεζε, γίλνληαη πξάμε γηα ηνπο ήξσεο ην θφκηθ θαη θπξίσο γηα 

ηνλ ήξσα-καζεηή. Σν θφκηθ δίλεη ηελ ειεπζεξία δηαιφγνπ, ηνλ ξπζκφ θαη ηε 

δσληάληα πνπ  ιείπεη απφ ηε δηδαζθαιία ζην ζρνιείν. Ο αλαγλψζηεο καζεηήο ζα 

έρεη ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςεη κέζα απφ ηνλ νηθείν θαη απζεληηθφ δηάινγν ηνπ 

θφκηθ πξνο ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ.  

 

3.7 Δπηζθόπεζε εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο θόκηθο. 

 

Η δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ θφκηθ εγείξεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ θφκηθ. Σν 

ζρεδηαζηηθφ απνηέιεζκα πξέπεη λα είλαη πςεινχ επηπέδνπ, ελψ πξέπεη λα 

παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλσλ, εηδηθψλ ζπκβφισλ, 

ππεξζπλδέζκσλ, πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη λα ππάξρεη ππνζηήξημε ειιεληθψλ 

ραξαθηήξσλ. ην ζεκείν απηφ αθνινπζεί  κηα επηζθφπηζε θαη ζχγθξηζε ησλ πην 

γλσζηψλ εξγαιείσλ ζχλζεζεο ςεθηαθνχ θφκηθ.   

Γηα ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθψλ θφκηθ έρνπκε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο εξγαιείσλ: 
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 Απηά πνπ ηξέρνπλ σο αλεμάξηεηεο εθαξκνγέο ηνπηθά ζηνλ πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή - desktop comic creators tools. 

 Απηά πνπ εμππεξεηνχλ ηε δεκηνπξγία θφκηθ δηαδηθηπαθά - online comic 

creator tools,. 

Καη νη δχν ηχπνη εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο θφκηθ, πξνζθέξνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα 

κεζνδνινγία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο θφκηθ : 

 Αξρηθά επηιέγεηαη ε θφξκα ησλ πιαηζίσλ (θαξέ) γηα θάζε λέα ζειίδα 

ηνπ  θφκηθ 

 

 

Δηθόλα 21 : Έηνηκεο δηαηάμεηο θαξέ ζε ζειίδεο θόκηθ 

 

 ηε ζπλέρεηα ηα θαξέ κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε ηηο εηθφλεο ηνπ 

ζθεληθνχ (background)  
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Δηθόλα 22 : Δηθόλεο ζθεληθώλ 

 Αθνινπζεί ε εηζαγσγή ησλ ραξαθηήξσλ θαη ησλ δηαιφγσλ. 

Καηά πεξίπησζε ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηδηθψλ ζπκβφισλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα βέιε, θχθινη , πνιπγσληθά ζρήκαηα, πιαίζηα απεηθφληζεο ζνξχβσλ, 

εθέ γηα θίλεζε. 

Μία   βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ desktop comic creators εξγαιείσλ είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ φζνλ αθνξά ηελ κνξθή απνζήθεπζεο ή εμαγσγήο 

ηνπ θφκηθ. Τπάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο γηα εμαγσγή ζε κνξθή αξρείνπ HTML γηα 

ρξήζε ζε θπιινκεηξεηή, εμαγσγή ζε κνξθή ζεηξάο εηθφλσλ αιιά θαη ζε κνξθή 

βίληεν. 

 

3.7.1 Γηαδηθηπαθά εξγαιεία ζύλζεζεο θόκηθ                                                          

1.Comic Lab Extreme από ηην Mashon 

Η εηαηξεία Mashon (http://www.mashon.com/) πξνζθέξεη ην δηαδηθπαθφ εξγαιείν 

θαηαζθεπήο θφκηθ Comil Lab Extreme, δηαζέζηκν : 

(http://www.professorgarfield.org/comics_lab_extreme/index.html) 

ηελ θχξηα ζειίδα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ πξνβνιή βνεζεηηθνχ πιηθνχ 

(tutorial), ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο ζπληειεζηέο (contributors) θαη λα 

http://www.mashon.com/
http://www.professorgarfield.org/comics_lab_extreme/index.html
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πξνρσξήζνπκε ζην εξγαιείν (comic creator), λα δνχκε βίληεν θαη λα 

πεξηεγεζνχκε ζε θφκηθ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην εξγαιείν (gallery). 

 

Δηθόλα 23 : Αξρηθή ζειίδα ηεο Mashon 

ην πεξηβάιινλ Comic Lab Extreme αξρηθά εκθαλίδνληαη νη επηινγέο γηα ηε 

δεκηνπξγία δηαθφξσλ ηχπσλ ςεθηαθνχ πιηθνχ κε βάζε ηελ ηερλνηξνπία ηνπ 

θφκηθ, φπσο βηβιίν θφκηθ, κηθξνζελάξηα ηχπνπ θφκηθ (Comic strip cards), 

παξνπζηάζεηο (Presentations), θφκηθ ηερλνηξνπίαο Magna θαη Φψην-δηεγήκαηα 

(Graphic Novels). 

 

Δηθόλα 24 :Σύπνη έξγσλ ζην πεξηβάιινλ  Comic Lab Extreme. 
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 Με ηελ επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο βηβιίνπ θφκηθ εκθαλίδεηαη ε  θχξηα νζφλε 

εξγαζίαο. 

ην αξηζηεξφ ηκήκα εκθαλίδεηαη ην πιαίζην πξνβνιήο ησλ ζειίδσλ ηνπ θφκηθ. 

 

 

Δηθόλα 25 : Οζόλε ζύλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ θόκηθ ζην Comic Lab Extreme (Mashon) 

 

ην δεμί ηκήκα ηεο νζφλεο ππάξρεη ην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ. 

Καηά ζεηξά έρνπκε ηα παξαθάησ αλαπηπζζφκελα κελνχ: 

 Μελνχ νδεγηψλ Getting started : παξνπζηάδνληαη ζχληνκεο νδεγίεο γηα 

ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θφκηθ. 

 Μελνχ ―Pages‖ : εκθαλίδνληαη πξνζρεδηαζκέλεο ζειίδεο αλάπηπμεο 

Πιαίζην 

Αλαπηπζζφκελσλ  

Μελνχ Δλεξγεηψλ 
Πιαίζην 

πξνβνιήο 

ζειίδσλ θφκηθ 

Σχπνη 

αληηθεηκέλσλ 

γηα εηζαγσγή 

ζην θφκηθ 

Δηθόλα 26 : Σν κελνύ Pages 
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ηνπ θφκηθ κε δηάθνξα είδε πιαηζίσλ-θαξέ. Η εθαξκνγή ηνπ 

πξνζρεδίνπ ζηελ ζειίδα ηεο επηινγήο καο γίλεηαη κε ηελ ηερληθή drag 

and drop. 

 Μελνχ  ―Μy Media‖ : ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη δηθφ ηνπ πιηθφ, 

πέξα απφ ην πιηθφ πνπ πξνζθέξεηαη γηα ρξήζε απφ ην ίδην ην εξγαιείν 

(επφκελν κελνχ).Η δηαδηθαζία ηεο κεηαθφξησζεο θαη εηζαγσγήο ηνπ 

πιηθνχ απαηηεί ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

(Register - Login). 

 Μελνχ ―Media Library‖ : ν ρξήζηεο κέζα απφ απηφ ην κελνχ έρεη λα 

επηιέμεη κέζα απφ έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ φπσο ραξαθηήξεο , βίληεν 

, πιαίζηα θεηκέλνπ , δηαθφξσλ ζπκβφισλ , ήρσλ , αληηθεηκέλσλ 

ζθεληθνχ θαη εηθφλσλ ζθεληθνχ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 27 : Σν κελνύ My Media 

Δηθόλα 28 : Σν κελνύ Media Library 
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 Η απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ γίλεηαη απφ ην κελνχ FILE MENU αιιά 

απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ε νπνία είλαη δσξεάλ. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θξίλεηαη εχθνιν θαη ζρεηηθά πιήξεο. Η επρξεζηία 

είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη ηα πξνζθεξφκελα κελνχ θαιχπηνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο. Η ρξήζε ησλ ειιεληθψλ γξακκαηνζεηξψλ είλαη 

πξνβιεκαηηθή θαη απαηηεί εηδηθέο ξπζκίζεηο ζηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν 

θπιινκεηξεηή. 

  

2. Doctor Who Comic Maker από ηο BBC 

ηελ ηζηνζειίδα http://www.bbc.co.uk/doctorwho/comicmaker/ είλαη 

αλεπηπγκέλν ην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν θαηαζθεπήο θφκηθ κε ήξσα ηνλ Doctor 

Who.Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ ηα ζρεηηθά θφκηθ κε ηνλ ήξσα, αιιά θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο.  

ηελ θεληξηθή νζφλε εξγαζίαο ππάξρεη ην πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε 

ζειίδα ηνπ θφκηθ πνπ επεμεξγαδφκαζηε. ηα δεμηά ππάξρεη ην πιαίζην κε ηηο 

επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζηε κνξθή ηεο ζειίδαο , ηελ εηζαγσγή εξψσλ , ηελ 

εηζαγσγή ζθεληθψλ θαη πιαηζίσλ δηαιφγσλ. Αθφκα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

κεγέζπλζεο ηεο ζειίδαο γηα ηελ επθνιφηεξε επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ. Γηαηίζεληαη αξθεηέο πξνζρεδηαζκέλεο δνκέο κε θαξέ – page layouts, 

ελψ νη ήξσεο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηίηιν ηνπ θφκηθ.  

Δηθόλα 29  Σν κελνύ File Menu 

http://www.bbc.co.uk/doctorwho/comicmaker/
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Δηθόλα 30 : Κεληξηθή νζόλε εξγαζίαο 

Αξηζηεξά απφ ην πιαίζην ηεο ζειίδαο ηνπ θφκηθ, ππάξρνπλ ηα εηθνλίδηα γηα ηελ 

εθηχπσζε ηνπ, ηελ εκθάληζε βνήζεηαο θαη ηελ δηαγξαθή ηεο ζειίδαο.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εληνιή  PLAY, κε ηελ νπνία γίλεηαη απηφκαηε 

πεξηήγεζε ζην θάζε θαξέ γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ θφκηθ. εκεηψλνπκε φηη 

πξνζθέξεηαη κφλν ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ θφκηθ. Σα ειιεληθά θείκελα 

δηαιφγσλ έρνπλ θαη ζε απηφ ην εξγαιείν πξφβιεκα. 

3.7.2  Stand alone  πεξηβάιινληα αλάπηπμεο θόκηθ 

1.Το πεπιβάλλον Comic Life 

Σν εξγαιείν Comic Life ηεο Plasq  ( http://plasq.com/products/  ) είλαη έλα απφ ηα 

πην πιήξε ζην ζρεηηθφ πεδίν. 

Η αλάπηπμε ηνπ θφκηθ γίλεηαη κε ηε ρξήζε κφλν κηαο θχξηαο επηθάλεηαο 

αιιειεπίδξαζεο, ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηα θπξηφηεξα απαξαίηεηα εξγαιεία. 

Μελνύ 

εξγαζηώλ 

ειίδα θόκηθ 

Δληνιέο 

Δθηύπσζεο, 

Βνήζεηαο, 

Γηαγξαθήο 

Δληνιή 

πεξηήγεζεο 

ζην θόκηθ 

http://plasq.com/products/
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1.Μπαξα κελνύ- (Menu bar): πεξηέρνληαη ηα κελνχ γηα δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Σα 

κελνχ είλαη νξγαλσκέλα ζχκθσλα κε ην ζέκα ησλ ελεξγεηψλ. 

2. Μπάξα εξγαιείσλ – (Tool bar) : εδξάδνληαη ηα εηθνλίδηα γηα ηηο πην ζπλήζεηο 

εξγαζίεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ εκθάληζε ησλ εηθνλίδησλ 

επηιέγνληαο ην κελνχ View->Customize Tool Bar θαη ζχξνληαο ην επηζπκεηφ 

εηθνλίδην.  

 

 

Δηθόλα 31 : Κεληξηθή νζόλε εξγαζίαο ζην Comic Life. 
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3.Κεληξηθό πιαίζην επεμεξγαζίαο ζειίδαο – (Page edit area):  εκθαλίδεηαη ε  

ζειίδα ηνπ θφκηθ πνπ επεμεξγάδεηαη. Η θάζε ζειίδα δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά 

αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. 

4. Πιαίζην επηινγήο πιηθνύ θαη ξπζκίζεσλ – (Resource area): ε πεξηνρή κε ηα 

εξγαιεία εηζαγσγήο εηθφλσλ θαη πξνζρεδίσλ ζειίδσλ.  Απφ εθεί κπνξεί λα γίλεη 

αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία θαη απνζεθεπηηθφ ρψξν ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θφκηθ κε ηελ επηινγή ηεο εληνιήο Details. 

5. Πιαίζην επηινγήο ζηνηρείσλ – (Element Well) : απφ εθεί κπνξεί λα γίλεη ε 

επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ κπαινληνχ δηαιφγνπ θαη  εηζαγσγή εθέ θεηκέλνπ. Σα εθέ 

θεηκέλνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε ηελ επηινγή ηεο εληνιήο Details απφ ηελ 

πεξηνρή επηινγήο πιηθνχ θαη ξπζκίζεσλ. 

6. Πιαίζην Πξνβνιήο Δπηζθόπηζεο Σειίδσλ : πξνβάιινληαη νη ζειίδεο ηνπ θφκηθ 

ζε ζκχθξηλζε. Απφ εθεί κπνξεί λα γίλεη πξνζπέιαζε  πξνο νπνηαδήπνηε ζειίδα. 

Δηθόλα 32 : Δπηινγέο ξπζκίζεσλ γηα ηα κπαιόληα δηαιόγνπ ζην Comic Life 
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Με ηελ επηινγή ηεο εληνιήο Details , κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε κηα ζεηξά απφ 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ην αληηθείκελν πνπ είλαη επηιεγκέλν εθείλε ηελ ζηηγκή. Σν 

ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαζψο επηιέγνπκε 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία π.ρ. εηθφλεο , θαξέ , κπαιφληα δηαιφγνπ , απφ ηελ ζειίδα 

πνπ επεμεξγαδφκαζηε.  

Κάζε ελεξγφ αληηθείκελν κπνξεί λα ξπζκηζηεί σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη λα 

πεξηζηξαθεί ρξεζηκνπνηψληαο ελεξγά ζεκεία πνπ εκθαλίδνληαη σο βέιε. 

 

Σν εξγαιείν δηαζέηεη πιεζψξα επηινγψλ απνζήθεπζεο. Μπνξεί λα εμάγεη ην 

θφκηθ σο αξρείν θπιινκεηξεηή HTML , σο ζεηξά απφ εηθφλεο jpg, btm, png θαη 

tiff  αιιά θαη σο βίληεν ηχπνπ avi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 33 : Δλεξγό αληηθείκελν θαη ελεξγά ζεκεία δηαζηάζεσλ θαη πεξηζηξνθήο 

Δηθόλα 34 : Οη δπλαηνί ηύπνη απνζήθεπζεο ηνπ θόκηθ ζην Comic Life 
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Καηά ηελ απνζήθεπζε δελ παξνπζηάζηεθε ε επηινγή γηα παθεηάξηζκα ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν SCORM. 

2.Το πεπιβάλλον Comic Lab Book Creator – ItIsArt   

 Η εηαηξεία ItIsArt έρεη αλαπηχμεη ην εξγαιείν Comic Book Creator γηα ηε 

ζχλζεζε θφκηθ. Η εθαξκνγή ηξέρεη ηνπηθά ζε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή θαη 

ππνζηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

θφκηθ. 

Με ην άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ε νζφλε εηζφδνπ ζηελ νπνία έρνπκε 

δχν επηινγέο: ηελ δεκηνπξγία θαηλνχξγηνπ θφκηθ ή ην άλνηγκα ππάξρνληνο. Η 

επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο θαηλνχξγηνπ θφκηθ καο νδεγεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ ηίηινπ 

θαη ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

Με ηελ επηινγή Create εκθαλίδεηαη ε θχξηα νζφλε δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο 

ηνπ θφκηθ..  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 35 : Αξρηθή νζόλε επηινγώλ 
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Η δηεπηθάλεηα ρσξίδεηαη ζε ηξία θχξηα κέξε : 

1. ηελ κπάξα εξγαιείσλ Tool Bar φπνπ έρνπκε ηα βέιε γηα ηελ πινήγεζε 

ζηηο ζειίδεο ηνπ θφκηθ, ηα εηθνλίδηα γηα εηζαγσγή θαη δηαγξαθή ζειίδσλ 

θαη ηα εηθνλίδηα γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ έμνδν απφ ηελ 

εθαξκνγή. 

2. Σελ εξγαιεηνζήθε κε ηηο θπξηφηεξεο επηινγέο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ θαξέ, ησλ ζθεληθψλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ. 

3. Σελ πεξηνρή εκθάληζεο ηεο ελεξγήο ζειίδαο ηνπ θφκηθ. 

 

Σν εξγαιείν πξνζθέξεη ην παξαθάησ ζχλνιν ελεξγεηψλ-εληνιψλ: 

 Πξνζζήθε θαξέ 

 Δπεμεξγαζία θαξέ 

 Γηαγξαθή θαξέ 

 Πξνζζήθε ζθεληθνχ 

 Πξνζζήθε θηγνχξαο 

 Δπεμεξγαζία θηγνχξαο 

 Γηαγξαθή θηγνχξαο 

111   

222   333   

Δηθόλα 36 : Βαζηθή νζόλε ζύλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ θόκηθ ζην Comic Lab 
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 Πξνζζήθε κπαινληνχ δηαιφγνπ 

 Δπεμεξγαζία  κπαινληνχ δηαιφγνπ 

 Γηαγξαθή κπαινληνχ δηαιφγνπ 

 Πξνζήθε πνιπκέζσλ 

 Γηαγξαθή πνιπκέζσλ 

 Πινήγεζε ζηηο ζειίδεο 

 Πιεξνθνξίεο ζέζεο θαη δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ 

 

ηελ εξγαιεηνζήθε, νη επηινγέο είλαη ρσξηζκέλεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 Δπεμεξγαζία θαξέ – Frame - γηα εηζαγσγή, κνξθνπνίεζε θαη δηαγξαθή. 

Σα θαξέ κπνξνχλ λα κνξθνπνηεζνχλ σο πξνο ηε ζέζε, ηε ζηξνθή θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπο. 

 Δπεμεξγαζία ζθεληθψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε θαξέ. 

 Δπεμεξγαζία εηθφλσλ γηα ηελ εηζαγσγή, ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε δηαγξαθή 

ηνπο. Οη εηθφλεο κπνξνχλ εχθνια λα κνξθνπνηεζνχλ σο πξνο ηε ζέζε, ηε 

ζηξνθή θα ηηο δηαζηάζεηο. 

 Δπεμεξγαζία κπαινληψλ δηαιφγσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηε κνξθνπνίεζε θαη 

ηε δηαγξαθή ηνπο. Μπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ηα παξαθάησ είδε κπαινληψλ 

δηαιφγσλ : 
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 Γηαιόγνπ 

 

  

 θέςεο 

 

 Φηζύξνπ 

 

 Κεηκέλνπ 

 

 

Πίλαθαο 3 : Δίδε δηαηηζέκελσλ Μπαινληώλ Κεηκέλνπ  ζην Comic Lab Book Creator 

  

 Δπεμεξγαζία πνιπκέζσλ γηα ηελ εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ φπσο : ήρν ηχπνπ 

Mp3, Wav θαη Mdi θαζψο θαη βίληεν ζε κνξθή Avi. 
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Δηθόλα 37 : Δξγαιεηνζήθε ηνπ Comic Lab 
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 Γηα ηελ επηινγή Export  έρνπκε ηηο εμήο δπλαηφηεηεο : 

o Preview : ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ην έξγν ζε κνξθή flipping book 

θαη θάλεη ηελ πξνεπηζθφπεζε ηνπ έξγνπ. 

o Print : κε ηελ επηινγή απηή γίλεηαη ε εθηχπσζε ηνπ έξγνπ. 

o Image : ε ηξέρνπζα ζειίδα απνζεθεχεηαη σο εηθφλα ηχπνπ jpg. 

o Flipping Book :  εδψ γίλεηαη εμαγσγή θαη απνζήθεπζε ηνπ έξγνπ 

ππφ ηε κνξθή Flipping Book. Η κνξθή απηή είλαη πξνζπειάζηκε 

απφ νπνηνλδήπνηε θπιινκεηξεηή. 

o Moodle Resource: ην έξγν κπνξεί λα απνζεθεπζεί θαη σο πφξνο 

ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο Moodle. 

 

Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

SCORM. 
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ηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί έρνπκε ζπγθξηηηθά  γηα ηελ ππνζηήξημε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ θφκηθ. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Δξγαιείν 

Web Stand 

ALone 

Βηβιηνζήθε 

εξψσλ / 

πφδεο/ζθεληθά 

Ρπζκίζεηο 

Γηαζηάζεσλ 

Αληηθεηκέλσλ/ 
Πεξηζηξνθή 

Δηζαγσγή 

Links 

/Βίληεν 

Διιεληθά Δλζ/λα 

ζχκβνια 

Γπλαηφηεηα 

Δηζαγσγήο 

εηθφλσλ 

Απνζήθεπζε SCORM 

Comic Lab 

Extreme 

Ναη  Ναη/Ναη Ναη/Ναη   Ναη Ναη Ναη,  κε 

εγγξαθή ζην 

site 

OXI 

Doctor  Who 

Comic Maker 

Ναη  Ναη/Ναη/Ναη Ναη     Μόλν 

εθηύπσζε 

OXI 

Comic Life απφ 

ηελ Plasq 

 Ναη  Ναη  Ναη Μόλν εθέ 

γξακκάησλ 

Ναη Ναη, HTML,  

Δηθόλα, avi 

βίληεν 

OXI 

Comic Lab απφ 

ηελ  ItIsArt 

 Ναη /   /Ναη Ναη/Ναη Ναη Ναη  Ναη Ναη, 

εθηύπσζε , 

Δηθόλα , 

Flipping 

Book , 

Moodle 

Resource 

OXI 

 

Πίλαθαο 4 : πγθξηηηθόο Πίλαθαο ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ  ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο θόκηθ 
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Γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ππφ κνξθή θφκηθ, θξίζεθε εληειψο 

απαξαίηεηε ζην εξγαιείν αλάπηπμεο  ε παξνπζία ησλ παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 σζηή ρξήζε θαη απεηθφληζε ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ 

 Δηζαγσγή εηθφλσλ γηα ηνπο ήξσεο  

 Δηζαγσγή βίληεν 

 Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ εηθφλσλ 

 Ρχζκηζε δηαζηάζεσλ θαη ζηξνθή ησλ αληηθεηκέλσλ 

 Δμαγσγή ηνπ θφκηθ ζε κνξθή πξνζβάζηκε απφ θπιινκεηξεηή. 

  

Με βάζε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά έγηλε επηινγή ηνπ 

εξγαιείνπ Comic Lab γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Μ.Α. ζε θφκηθ. 

 

  



67 

 

3.8  Γεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο «Πξόζεκν Πνιπσλύκσλ» θαη 

ρξήζε ηνπ Comic Lab. 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Μαζεζηαθνχ Πξνβιήκαηνο θαη ηεο ζρεηηθή χιεο ηνπ 

Μ.Α., ησλ Μαζεζηαθψλ ηφρσλ θαη ησλ Πξναπαηηνχκελσλ Γλψζεσλ αιιά θαη 

ηεο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο,  ζεηξά έρεη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θφκηθ, γίλεηαη κηα ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε ησλ δηαιφγσλ 

θαη ησλ εηθφλσλ. Η δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ δχν 

θπξίαξρσλ ζπζηαηηθψλ – ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο εηθφλαο – παίδεη κεγάιν ξφιν 

ψζηε ην θφκηθ λα έρεη ζαθήλεηα, ελδηαθέξνλ θαη λα εληάζζεη ηνλ αλαγλψζηε 

ζηελ ππφζεζε.πλδπαζηηθά, έρνπκε ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

3.8.1 ρεδηαζκόο ζειίδαο θαη ξνή ησλ θαξέ 

Γηα θάζε  ζειίδα πάξζεθε ε απφθαζε γηα ηνλ ηνπνινγία ησλ θαξέ ψζηε λα είλαη 

ζαθήο ζεηξά ηεο αλάγλσζήο ηνπο.  

 

Δηθόλα 38 : Ζ εηζαγσγή ησλ θαξέ ζηε ζειίδα ηνπ θόκηθ 

Έγηλε δηαγξαθή ησλ αλεπηζχκεησλ θαξέ θαη ε ξχζκηζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

ζέζεο ηνπο. 
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3.8.2 Δηζαγσγή δηαιόγσλ 

Με ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Balloon, γίλεηαη ε εηζαγσγή ησλ κπαινληψλ ησλ 

δηαιφγσλ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο. Μπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ  ε ζέζε θαη νη 

δηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ φπσο ρξψκα, δηαζηάζεηο 

γξακκαηνζεηξάο θαη κνξθή. 

 

Δηθόλα 39 : Δηζαγσγή κπαινληώλ δηαιόγσλ 

3.8.3 ύλζεζε εξώσλ-Γιώζζα ηνπ ζώκαηνο 

Η ζχλζεζε ηεο εηθφλαο πνπ ζπλππάξρεη κε ην θείκελν, έρεη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν 

ηνπο ήξσεο. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ. 

Γηα ηε ζχλζεζε ησλ ραξαθηήξσλ,  έγηλε αγνξά  απφ ηελ ηζηνζειίδα    

http://www.cartoonsolutions.com/store/catalog/Comic-Character-sp-55.html δχν 

http://www.cartoonsolutions.com/store/catalog/Comic-Character-sp-55.html
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εξψσλ. Οη θηγνχξεο δηαηίζεληαη κε έλα ζχλνιν εθθξάζεσλ πξνζψπνπ θαη 

ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο αλεμάξηεηα.  

Γηα θάζε επηζπκεηή πφδα έγηλε δηαδηθαζία ζχλζεζεο κε ην πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο εηθφλαο Adobe Photoshop. Η επηιέρζεθε ε θαηάιιειε έθθξαζε 

θαη ηα ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε ηεο ζηάζεο πνπ έπξεπε λα 

έρεη ν ήξσαο ζην ζπγθεθξηκέλν θαξέ. Παξαιιαγέο δεκηνπξγήζεθαλ θαη απφ ην 

ίδην ην εξγαιείν, κε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο θαζξεθηηζκνχ θαη αιιαγήο ησλ 

δηαζηάζεσλ. 

Δλδεηθηηθά, ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο:   

 

 

 ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ εηθφλεο ησλ ζθεληθψλ απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ 

εξγαιείνπ αιιά θαη απφ αλαδήηεζε εηθφλσλ ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο έγηλε θαη 

δεκηνπξγία εηθφλσλ  κε ην Microsoft Word, ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο 

καζεκαηηθνχ θεηκέλνπ ζηηο 

εηθφλεο απηέο.  

 

 

 

 

Επιλογι 
ςτοιχείων

Επεξεργαςία 
ςτο 

Photoshop

Σφνκεςθ 
φιγοφρασ 

clipart
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ε κεξηθά ζεκεία ηνπ έξγνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ αλαγλψζηε λα 

παξαθνινπζήζεη θαη έλα ζρεηηθφ κε ην ζέκα βίληεν. Σν Comic Lab δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο βίληεν κε ηελ επηινγή Media  θαη ην ζρεηηθφ εηθνλίδην  

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αλαπηχρζεθε κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθά βίληεν ζηα νπνία 

επεμεγνχληαη έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξαθάησ ζέκαηα : 

 Eπεμήγεζε ηνπ πνιπσλχκνπ 1
νπ

 Βαζκνχ  

 Eπίιπζε αληζψζεσλ 1
νπ

 βαζκνχ 

 Δπίιπζε αληζψζεσλ 1
νπ

 Βαζκνχ 

 Σηκέο ηεο δηαθξίλνπζαο Γ ηνπ ηξησλχκνπ θαη ην πιήζνο ησλ ξηδψλ ηνπ 

 Σηκέο ηεο δηαθξίλνπζαο Γ ηνπ ηξησλχκνπ θαη ηηο παξαιιαγέο ζηελ γξαθή 

ηνπ σο γηλφκελν 

 Καηαζθεπή πίλαθα πξνζήκσλ γηα πνιπψλπκα 1
νπ

 Βαζκνχ 

 

3.8.4 Υξήζε κεηαδεδνκέλσλ ζην θόκηθ - Σν IEEE LOM ζηνλ ραξαθηεξηζκό 

ηνπ θόκηθ.  

Σα θφκηθο ζαλ Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν εκθαλίδνπλ απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαη 

ξπζκφ αλάπηπμεο. Αξθεηνί ηίηινη αλαπηχζζνληαη θαη είλαη πηζαλή ε πξνζπάζεηα 

αλαδήηεζήο ηνπο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Αλαθχπηεη ην ζέκα ηεο ρξήζεο 

κεηαδεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επθνιφηεξε ε αλαδήηεζε,  ε απνζήθεπζε 

θαη ε νξγάλσζή ηνπο ζε απνζεηήξηα Μ.Α.  

 Ππόηαζη Τιμοθεηήζευν ηυν Πεδίυν ηος IEEE LOM ζηο κόμικ 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο θφκηθ κε ην πξφηππν IEEE LOM 

πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ ηηκέο γηα ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ ζα θέξνπλ ηηο 

δηαθξηηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε θαη θαη‘ επέθηαζε 

απνζήθεπζε θαη επθνιφηεξε αλεχξεζε ησλ θφκηθ.   
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Όλνκα Πεδίνπ Σηκνζέηεζε 

1.Γεληθά  

1.1.1Καηάινγνο Πξνηείλνπκε φλνκα γηα ηνλ θαηάινγν ησλ Μ.Α. κε θφκηθο 

«educational  comic» 

1.1.2 Δγγξαθή Πξνηείλνπκε σο δνκή γηα ηελ ηηκή ηεο εγγξαθήο : 

Μάζεκα-Σάμε-Δλφηεηα 

Π.ρ. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ-Α ΛΤΚΔΙΟΤ-ΠΟΛΤΧΝΤΜΑ 

1.2 Σίηινο πκβνινζεηξά κε ην φλνκα ηνπ θφκηθ 

1.3 Γιώζζα Κσδηθφο Γιψζζαο δχν ραξαθηήξσλ ηεο γιψζζαο, βάζεη ηνπ 

ISO 639:1988 θαη Τπνθσδηθφο  Υψξαο βάζεη ηνπ ISO 3166-

1:1997. 

1.5 Λέμε Κιεηδί Πξνηείλνπκε   ηηκνζέηεζε  δχν δηαζηάζεσλ : 

Γιψζζα– Θέκα 

Π.ρ. (―el‖, ―Πξφζεκν Σξησλχκνπ‖) 

1.6 Κάιπςε Καη ζην θφκηθ κπνξεί λα πεξηγξαθεί εδψ, φπσο νξίδεη ην 

πεδίν,  ε έθηαζε ή ην εχξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Η 

Κάιπςε ζπλήζσο πεξηιακβάλεη κία ηνπνζεζία ρσξνηαμηθή 

(ηελ νλνκαζία ελφο ηφπνπ ή γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο), 

κία ρξνληθή πεξίνδν (ηελ νλνκαζία κηαο πεξηφδνπ, κία 

εκεξνκελία, ή εχξνο εκεξνκεληψλ) ή ηελ αξρή δηθαηνδνζίαο 

(φπσο ην φλνκα κίαο δηνηθεηηθήο νληφηεηαο).  Σν πεδίν 

παίξλεη ηηκέο απφ  έλα ειεγρφκελν ιεμηιφγην (γηα 

παξάδεηγκα πξνηείλεηαη ην Θεζαπξφ Γεσγξαθηθψλ 

Ολνκαζηψλ (Thesaurus of Geographic Names, TGN) θαη 

επίζεο, φπνπ είλαη εθηθηφ, είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε 

νλνκαζηψλ ηνπνζεζηψλ ή ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζηε ζέζε 

αλαγλσξηζηηθψλ αξηζκψλ φπσο έλα δεχγνο ζπληεηαγκέλσλ ή 

θάπνην εχξνο εκεξνκεληψλ. 
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1.7 Γνκή Γηα ην πεδίν απηφ έρνπκε ηηο ηηκέο πνπ δίλνπλ ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ θφκηθ θαη πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

i. Γξακκηθή: φηαλ ην θφκηθ δελ έρεη ππεξζπλδέζεηο ή 

άιια αληηθείκελα θαη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

ζειίδσλ κε γξακκηθή πξνζπέιαζε.  

ii. Γπλακηθή: εάλ ην θφκηθ πεξηέρεη πεδία ζπκπιήξσζεο 

απφ ηνλ ρξήζηε θαη ε ξνή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο 

ηηκέο ησλ πεδίσλ. 

iii. Γηαδηθηπσκέλε: φηαλ ην θφκηθ πεξηέρεη 

ππεξζπλδέζεηο κε άιιν βνεζεηηθφ πιηθφ. 

1.8 Δπίπεδν πζζώξεπζεο Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν πξνηείλνπκε ηηο ηηκέο : 

Σηκή 1 Όηαλ πξφθεηηαη γηα έλα θφκηθ πνπ 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απιφ καζεζηαθφ 

ζηφρν ή κία δηδαθηηθή ελφηεηα, π.ρ. εμηζψζεηο 1
νπ

 

Βαζκνχ , Πξφζζεζε Κιαζκάησλ. 

Σηκή 2 Όηαλ πξφθεηηαη γηα θφκηθ πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ζεκαηηθή ελφηεηα π.ρ. Πξάμεηο Κιαζκάησλ, Οη 

πλαξηήζεηο 2
νπ

 Βαζκνχ. 

Σηκή 3 Όηαλ πξφθεηηαη γηα βηβιίν θφκηθ  πνπ 

αλαθέξεηαη ζε χιε επηπέδνπ θεθαιαίνπ π.ρ. 

πλαξηήζεηο, Παξαγνληνπνίεζε 

4.1 Μνξθή Γηα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηερληθά κέξε ηνπ θφκηθ, 

κπνξεί λα επεθηαζεί  ην ιεμηιφγην θαηά ΙΑΝΑ RFC 2048 

ζηελ θαηεγνξία multypart  κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ηχπνπ 

«comic».  Η ηηκνζέηεζε εδψ κπνξεί λα αξρίδεη κε ηελ ηηκή 

«comic» θαη λα ζπκπιεξψλεηαη αλάινγα αλ πεξηέρεηαη 

βίληεν ή άιινπ ηχπνπ ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη 

ζαθέο ηη άιιν είδνο ινγηζκηθνχ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε φιν ην θφκηθ. 

5. Δθπαηδεπηηθά  
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5.1 Σύπνο 

Γηαδξαζηηθόηεηαο 

Αλ ην θφκηθ είλαη απιήο αλάγλσζεο , ηφηε ν ηχπνο 

πξνηείλεηαη λα θαζνξίδεηαη σο «αθεγεκαηηθφο». 

Αλ ην θφκηθ ππνζηεξίδεη αιιειεπίδξαζε, φπσο 

ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ θαη παξακέηξσλ, θάπνηα 

αληηζηνίρηζε ή πνιιαπιή επηινγή θαη νη ηηκέο επεξεάδνπλ 

ηελ ξνή ηνπ, ηφηε πξνηείλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη ν ηχπνο 

ηνπ σο «ελεξγφο».  

5.2 Σύπνο Μαζεζηαθνύ 

Πόξνπ 

Πξνηείλνπκε ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο ιεμηινγίνπ κε 

ηνλ φξν «comic» 

5.3 Δπίπεδν 

Γηαδξαζηηθόηεηαο 

Αλάινγα κε ην πφζν ν αλαγλψζηεο αιιειεπηδξά θαη 

επεξεάδεη ηελ ξνή ηνπ θφκηθ λα ηηκνζεηείηαη ην επίπεδν 

Γηαδξαζηηθφηεηαο ηνπ θφκηθ απφ ην ππάξρνλ ιεμηιφγην: 

πνιχ ρακειφ 

ρακειφ 

κεζαίν 

πςειφ 

πνιχ πςειφ 

5.4 εκαζηνινγηθή 

Ππθλόηεηα 

Γηα έλα  θφκηθ κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηελ κέζε 

εκαζηνινγηθή Ππθλφηεηα ησλ δηαιφγσλ πνπ πεξηέρεη. Οη 

ηηκέο θαιχπηνληαη απφ ην ππάξρνλ ιεμηιφγην: 

πνιχ ρακειφ 

ρακειφ 

κεζαίν 

πςειφ 

πνιχ πςειφ  

5.5 Πξννξηδόκελνο Ρόινο 

Σειηθνύ Υξήζηε 

Οη ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη : 

δάζθαινο  

ζπγγξαθέαο  

καζεηήο 

νπνηνζδήπνηε 

Γηα έλα εθπαηδεπηηθφ θφκηθ ε πηζαλφηεξε ρξήζε ζα 
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αλαθέξεηαη ζηε ηηκή «καζεηήο»  θαη κεηά κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ νη άιιεο ηηκέο. 

5.6 Πεξηβάιινλ Σν θπξίσο πεξηβάιινλ έρεη ηηκέο πεδίνπ: 

 ζρνιείν 

 αλψηαηε εθπαίδεπζε 

 θαηάξηηζε 

 άιιν 

ε έλα θφκηθ κπνξεί λα δνζεί ηηκή αλάινγα κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ απφ ηνλ δεκηνπξγφ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία έρεη θηηαρηεί. Οη 

ηηκέο θαιχπηνπλ ηηο δπλαηέο ρξήζεηο. 

5.7 Σππηθό εύξνο ειηθίαο Μπνξεί λα δνζεί ε ειηθία ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηάμε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη ε δηδαθηηθή χιε.  

Η κνξθνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη : 

 Διάρηζηε – Μέγηζηε Ηιηθία  π.ρ. 7-9   ή 

 Με ζπκβνινζεηξά γιψζζαο π.ρ. (―el‖,θαηάιιειν γηα 

παηδηά ειηθίαο  έσο 9 εηψλ) 

5.8 Γπζθνιία Σν πεδίν έρεη ηηο ηηκέο: 

 πνιχ εχθνιν 

 εχθνιν 

 κεζαίν 

 δχζθνιν 

 πνιχ δχζθνιν 

πληζηνχκε ε δπζθνιία ελαζρφιεζεο κε ην θφκηθ σο 

Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν δελ ζα πξέπεη λα  ππεξβαίλεη ηελ 

ηηκή «κεζαίν».  

5.9 Γηάξθεηα Μάζεζεο Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Ο 

ππνινγηδφκελνο ηππηθφο ρξφλνο αλάγλσζεο ελφο θφκηθ σο 

Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν έρεη λα θάλεη κε ην εχξνο αιιά θαη 

κε ηε ρξήζε ηνπ π.ρ. αλ δηαβάδεηαη αθνχ έρεη γίλεη ε πξψηε 

επαθή κε ην αληηθείκελν κέζα ζηελ ηάμε ή νη καζεηέο 
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έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην αληηθείκελν θ.ι.π. 

Πηζαλφλ ν αλαγξαθφκελνο ρξφλνο λα επεξεάζεη ηε ρξήζε 

ηνπ ή κε απφ ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο. 

5.10 Πεξηγξαθή Σα ζρφιηα ρξήζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ Μ.Α.  

5.11Γιώζζα Γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο πξνηείλνπκε λα 

ζεκεηψλεηαη ε γιψζζα ησλ δηαιφγσλ κε ηε κνξθή Κσδηθφο 

Γιψζζαο ('-'Τπνθσδηθφο),φπνπ Κσδηθφο Γιψζζαο είλαη 

έλαο θσδηθφο δχν ραξαθηήξσλ ηεο γιψζζαο, βάζεη ηνπ ISO 

639:1988 θαη Τπνθσδηθφο έλαο  θσδηθφο ρψξαο βάζεη ηνπ 

ISO 3166-1:1997. 

7. ρέζε Γηα έλα θφκηθ πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνην κάζεκα ή ελφηεηα, 

απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε ζρέζε ηνπ θφκηθ κε άιια πνπ ηπρφλ 

πξνεγνχληαη ή έπνληαη.  

7.1 Δίδνο Πεξηγξάθεηαη ε θχζε ηεο ζρέζεο κε έλα άιιν θφκηθ πνπ ην 

καζεζηαθφ ηνπ πεξηερφκελν ζρεηίδεηαη κε απηφ. Πηζαλή 

ρξήζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα λα ππνδείμεη άιιν θφκηθ ηεο 

ίδηαο ζεηξάο, ή γηα ηελ επφκελε-πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζε 

έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σν ππάξρνλ ιεμηιφγην ηνπ 

Dublin Core εθηηκνχκε φηη θαιχπηεη ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο 

θαη γηα ην θφκηθ. 

  

8. ρόιην ρφιηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηα 

ζηνηρεία γηα ηνλ δεκηνπξγφ ησλ ζρνιίσλ. Μπνξνχλ λα 

εηζάγνληαη αμηνινγήζεηο ηνπ θφκηθ κεηά απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

σο Μ.Α. 

8.1 Οληόηεηα Καηαρσξείηαη ε νληφηεηα πνπ έθαλε ηα ζρφιηα θαηά vCard, 

φπσο νξίδεηαη απφ IMC vCard 3.0 (RFC2425, RFC 2426). 

 

8.2 Ζκεξνκελία  Ηκεξνκελία ζρνιίσλ 
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8.3 Πεξηγξαθή Σν πεξηερφκελν ηνπ ζρνιίνπ 

9. Σαμηλόκεζε Πεξηγξάθεη αλ ην ζπγθεθξηκέλν Μ.Α. εκπίπηεη ζε θάπνην 

είδνο ηαμηλφκεζεο. Πξνηείλνπκε δηπιή νλνκαζία κε πξψην 

ζπλζεηηθφ «εθπαηδεπηηθφ θφκηθ»+ Γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκβνινζεηξά γιψζζαο 

π.ρ.(«el», θφκηθ - Μαζεκαηηθά) 

 

 

Απφ ηελ ζρεηηθή κειέηε ησλ πεδίσλ πνπ πξνζθέξεη ην IEEE LOM , γίλεηαη 

θαλεξφ πσο ην πξφηππν κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ γηα 

ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ελφο θφκηθ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ε 

πξνζζήθε, ζην ππάξρνλ ιεμηιφγην ησλ πεδίσλ, φξσλ πνπ λα θαζνξίζνπλ 

αθξηβέζηεξα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφκηθ.  

 

3.8.5 Πξνηάζεηο βειηίσζεο 

Απφ ηε ζρεηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε πάλσ ζηε δεκηνπξγία ελφο θφκηθ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο δηακνξθψζεθαλ κεξηθέο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο θφκηθ.  

Με ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ αιιειεπίδξαζεο ζα έρνπκε  αχμεζε ηεο 

δηαδξαζηηθφηεηαο ζε έλα Μ.Α. ηεο κνξθήο απηήο. Η ρξήζε, γηα παξάδεηγκα, 

πεδίσλ εηζαγσγήο  απφ ηνλ ρξήζηε θαη ε δπλακηθή εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, βάζεη 

ησλ επηινγψλ ηνπ ρξήζηε ζα έδηλε κεγαιχηεξε επρέξεηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ζελαξίσλ θαη πεξηζζφηεξν αλαθαιππηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

ρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ θφκηθ πξνηείλνπκε λα γίλεηαη θαηά 

πεξίπησζε εζσηεξηθή αξίζκεζε ησλ θαξέ θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαη λα 

ζπλδπάδεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαπαξαγσγήο (player). Δπίζεο ε ερεηηθή 

εθθψλεζε ησλ θεηκέλσλ ζα έδηλε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ελψ ζα παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα ζε άηνκα κε δπζθνιίεο νξάζεσο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζην θφκηθ. Υξήζηκν ζα ήηαλ ν ρξήζηεο λα κπνξεί έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ρεηξηζηήξηα γηα ηελ ηαρχηεηα δηαδνρήο ησλ θαξέ θαη κεγέζπλζεο-ζκίθξπλζεο.  
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Δηθόλα 40 : Player γηα κηα ζειίδα θόκηθ θαη ξνή ησλ θαξέ 

Γηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή επαλαρξεζηκνπνίεζε ελφο Μ.Α. ζε κνξθή θφκηθ 

πξνηείλνπκε φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ – εηθφλεο δηάινγνη, βίληεν, ήρνη- λα 

παθεηάξνληαη ζε κνξθή SCORM απφ ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Παξάιιεια, ζα δεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά απφ αξρεία αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο 

π.ρ. ηχπνπ XML φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη ηα ζρεηηθά αξρεία 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην  θφκηθ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη δπλαηή ε 

εχθνιε αιιαγή θαη πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θάζε 

θνξά κε παξεκβάζεηο κφλν ζηα αξρεία απηά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ην ίδην ην 

εξγαιείν δεκηνπξγίαο ηνπ θφκηθ. 
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Δηθόλα 41 : Πξνηεηλόκελε δόκεζε ζηνηρείσλ  θόκηθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο 
XML

Διάλογοι

Αρχείο 
XML 

Εικόνεσ-
Βίντεο

Εργαλείο 
Κόμικ

Αρχείο 
XML Δομι
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Κεθάιαην 4 : To Flipping  Βook σο Μαζεζηαθό 

Αληηθείκελν. 

4.1 Γεληθέο αξρέο , δπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί. 

Σα ειεθηξνληθά βηβιία (e-books) απνηεινχλ ςεθηαθέο εθδφζεηο θεηκέλνπ, κε 

ζθνπφ ηελ αλάγλσζή ηνπο απφ ηελ νζφλε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ή απφ 

κηθξφηεξεο θνξεηέο ζπζθεπέο (PDA, θηλεηά ηειέθσλα), πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο 

επεμεξγαζίαο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ θφξκαη κε ηα νπνία είλαη δηακνξθσκέλα. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ είλαη ε 

θνξεηφηεηα, ε εχθνιε κεηαθνξά ζηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη ε δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο κέζα ζην θείκελν, ε ελζσκάησζε  βίληεν, κνπζηθήο, 

ππεξζπλδέζεσλ, ελψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ππνζεκεηψζεηο θαη ζρφιηα, 

αθφκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία επηθνηλσλίαο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε 

chat-rooms, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο ρξήζηεο θαη λα ζπδεηήζεη 

ζρεηηθά κε θάπνην βηβιίν. 

Η ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ εμαξηάηαη απφ ην πξφηππν πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχλζεζή ηνπ θαη ελ κέξεη απφ ην πιηθφ(hardware) ηνπ 

εμνπιηζκνχ. ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη ηχπνη ειεθηξνληθψλ 

βηβιίσλ θαη βαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φπσο είλαη ε εηζαγσγή 

εηθφλαο, ην καξθάξηζκα ιέμεσλ θαη ε θαηαρψξεζε ζρνιίσλ. 

Σύπνο   Καηάιεμε DRM 

Κσδηθνπνίεζε   

Δηθόλα   Μαξθάξηζκα 

Λέμεσλ   

Αλνηρηό 

Πξόηππν  

Δηζαγσγή  

ρνιίσλ  

Book- marking   

Plain text .txt Όρη Όρη Yes Ναη Όρη Όρη 

HTML .html Όρη Ναη Yes Ναη Όρη Όρη 

PostScript .ps Όρη Ναη Όρη Ναη ? ? 

Portable 

Document 

Format 

.pdf Ναη Ναη Όρη Ναη Ναη Ναη 

DjVu  .djvu ? Ναη Όρη Ναη ? ? 

EPUB (IDPF) .epub Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη Όρη 

FictionBook .fb2 Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη ? 

Mobipocket  .prc, .mobi Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

Kindle .azw Ναη Ναη Ναη Όρη Ναη Ναη 

eReader .pdb Ναη Ναη Ναη Όρη ? ? 

Broadband eBook .lrf, .lrx Ναη Ναη Ναη Όρη ? ? 

WOLF .wol Ναη Ναη Ναη Όρη ? ? 

Tome Raider .tr2, .tr3 Ναη Ναη Ναη Όρη ? ? 

ArghosReader .aeh Ναη Ναη Ναη Όρη ? Ναη 

Microsoft Reader .lit Ναη Ναη Ναη Όρη ? Ναη 

Πίλαθαο 5 : Πξόηππα Ζιεθηξνληθώλ Βηβιίσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά  

( Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats ) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_text
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/DjVu
http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB
http://en.wikipedia.org/wiki/FictionBook
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobipocket
http://en.wikipedia.org/wiki/Kindle
http://en.wikipedia.org/wiki/EReader
http://en.wikipedia.org/wiki/BBeB
http://en.wikipedia.org/wiki/WOLF
http://en.wikipedia.org/wiki/Tome_Raider
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ArghosReader&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Reader
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats
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Σν Flipping Book είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ – e-book – πνπ 

εμνκνηψλεη ηελ θίλεζε ησλ ζειίδσλ ηνπ θπζηθνχ βηβιίνπ. Σν πξψην δπλακηθφ 

Flip Book αλαπηχρζεθε θαηά ηα έηε 2003-2004 απφ ηελ Interaxive Media γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Nishe Media κε ην ηίηιν "Nishe Pages". Απφ ηφηε αλαπηχρζεθε 

πιεζψξα εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία flipping books ελψ ζπλαληάηαη ζπρλά 

πιένλ είηε ζαλ κέζν παξνπζίαζεο βηβιίνπ είηε γηα πξνβνιή δηαθήκηζεο.  

Σα ειεθηξνληθά βηβιία εηθνληθνχ μεθπιιίζκαηνο  Flipping Book, εκθαλίδνπλ 

έλα πιήζνο απφ δπλαηφηεηεο πνπ γεληθά ελππάξρνπλ ζηα e-books φπσο: 

 Μεγέζπλζε θάζε ζειίδαο γηα εχθνιε αλάγλσζε. 

 Δθηχπσζε ζειίδσλ. 

 Πιήξεο παξακεηξνπνίεζε viewer (ρξψκαηα, δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο, 

γξακκαηνζεηξά) 

 Δηζαγσγή ζπλδέζκσλ (links), βίληεν θαη ήρνπ ζηηο ζειίδεο. 

 Δηζαγσγή θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ θφξκεο ζπκπιήξσζεο. 

 Δχθνιε εμαγσγή θαη δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ κε ηελ κνξθή Flipping Book, 

έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο: 

-Η  πην απιή πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ησλ ζειίδσλ κε ηε κνξθή 

εηθφλσλ. Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ Flipping book αλαιακβάλεη ην εθέ ηνπ 

μεθπιιίζκαηνο ησλ ζειίδσλ. Με απηή ηελ ηερληθή , ε κεγέζπλζε ησλ ζειίδσλ 

δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Δπίζεο δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε  ππεξζπλδέζεσλ 

θαη ε αλαπαξαγσγή βίληεν. 
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-Μία άιιε δηαδεδνκέλε ηερληθή γηα ηελ δεκηνπξγία Flipping Book είλαη ε 

εηζαγσγή ησλ ζειίδσλ ζην ζρεηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ππφ ηελ κνξθή 

θεηκέλνπ Portal Document Format - PDF. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ θαη ζχλδεζκνη(links) ζην θείκελν θαηά ηε αξρηθή θάζε δεκηνπξγίαο 

ηνπ  θαη πξηλ ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε θείκελν PDF. Δδψ ε κεγέζπλζε ηνπ 

θεηκέλνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, γηαηί ην θείκελν  PDF  είλαη κεγαιχηεξσλ 

Δηθόλα 42 : Πξνβνιή Flipping Book ζε θαηάζηαζε πξνβνιήο θαη ζε κεγέζπλζε 
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δηαζηάζεσλ ζπλήζσο απφ ηηο δηαζηάζεηο πξνβνιήο ηνπ ζην Flipping 

Book.(Δηθφλα 42 ) 

-Γηα ηε δεκηνπξγία Flipping Book κε βάζε ηα πεξηβάιινληα Adobe Flash MX, 

Flash MX 2004, Flash 8  θαη ηεο ζεηξάο Flash CS, έρνπλ αλαπηπρζεί επεθηάζεηο-

π.ρ. Premium Page Flip Component ζε MXP format (απφ ηελ FlippingBook - 

http://page-flip.com/?gclid=CLee_4Cgq58CFVCBzAodi1MYnA ) - φπνπ γίλεηαη 

ρξήζε ελφο εμσηεξηθνχ αξρείνπ XML γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζειίδσλ. O 

ζπληάθηεο ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα εηζάγεη ηηο ζειίδεο είηε απφ ηελ θαξηέια κε ηηο 

παξακέηξνπο θαη ηα ζηνηρεία ειέγρνπ ηεο επέθηαζεο, είηε λα επεμεξγαζηεί ην 

αξρείν ηχπνπ XML, απφ ην νπνίν ε επέθηαζε παίξλεη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ. 

Απφ εθεί κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη δηάθνξεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εκθάληζε θαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. 

 

 

 

 

 

Ειςαγωγι ςελίδων ςτο 
περιβάλλον

Premium Page Flip 
Component 

Ειςαγωγή κατευθείαν 
ςτο XML αρχείο

Χρήςη καρτζλασ 
Παραμζτρων

http://page-flip.com/?gclid=CLee_4Cgq58CFVCBzAodi1MYnA
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Με ηε ρξήζε ηνπ Flash δεκηνπξγεί έλα αξρείν ηχπνπ  SWF  ην νπνίν κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θπιινκεηξεηέο.  

-Μία πην απηφλνκε ηερληθή, έρεη σο βάζε ηνπο θπιινκεηξεηέο  θαη ηε ρξήζε ηεο 

JavaSript. Υσξίο λα είλαη αλαγθαία θάπνηα δνκή ηχπνπ PHP , ASP ή βάζεο 

δεδνκέλσλ ζε server, φιεο νη ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζεθεχνληαη ζε θάθειν, ν 

νπνίνο ελαπνηίζεηαη ζηνλ server πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία. Οη ζειίδεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηε κνξθή εηθφλαο  ζε jpg/png/gif , ή αξρείνπ ηχπνπ swf, ή 

θεηκέλνπ PDF. Σν αξρείν κε ηηο εληνιέο JavaScript, πξνζθέξεη ξπζκίζεηο 

ζρεηηθά κε  ηελ χπαξμε εμψθπιινπ, ηηο ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ, ηα πεξηερφκελα, 

ηηο δηαζηάζεηο βηβιίνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.  

 

  

  

Οη δηάθνξεο ηερληθέο έρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ επθνιία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινχζηα ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

 

Flipping 
Book

Φάκελοσ

Εικόνων 
ελίδων

Αρχείο 
javascript

για  ρυκμίςεισ

Φυλλομετρητήσ
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4.2 Αλάπηπμε Μαζήκαηνο Άιγεβξαο Α΄ Λπθείνπ ζε Flipping 

Book 

Γηα ηελ δφκεζε ελφο Μ.Α. πνπ βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ 

ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηνχλ ζαθψο, φπσο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο Μ.Α., νη Πξναπαηηνχκελεο Γλψζεηο, ην Μαζεζηαθφ Πξφβιεκα, Οη 

Γηδαθηηθνί ηφρνη, λα επηιερζεί ε Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε θαη λα ζρεδηαζηνχλ νη 

ζειίδεο πνπ ζα ην απνηεινχλ, θαζψο επίζεο λα δεκηνπξγεζεί θαη ην 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη λα ζπλαξκνινγεζεί ζε έλα εληαίν Μ.Α. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νη πξναλαθεξζείζεο παξάκεηξνη 

παξακέλνπλ νη ίδηεο, φπσο αλαπηχρηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. 

 4.3 ρεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε :Γλσζηηθή Μαζεηεία 

 Οη Brown, Collins & Duguid (1989) εηζάγνπλ ηελ ηδέα ηεο Γλσζηηθήο 

Μαζεηείαο, φπνπ  «Η γλσζηηθή καζεηεία ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε ζε θάπνηα 

γλσζηηθή πεξηνρή εκπιέθνληαο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κία δηαδηθαζία ψζηε 

λα απνθηήζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα γλσζηηθά εξγαιεία 

ζε απζεληηθέο κνξθέο εθαξκνγήο ηνπο». Μαζαίλνληαο, κέζα θαη έμσ απφ ην  

ζρνιείν, εληζρχνληαη κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο  θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο.   

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, καδί κε ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη 

ηελ άκεζε πξαθηηθή αμηνιφγεζε, είλαη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Δγθαζηδξπκέλε Θεσξία Μάζεζεο. Απηέο νη πξαθηηθέο 

πξνζπαζνχλ, πξψηα απ' φια, λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο κέζα ζε έλα πινχζην θαη πνηθίιν πιαίζην πνπ είλαη ζεκαληηθφ θαη έρεη 

ην ραξαθηήξα ηνπ απζεληηθνχ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Η καζεηεία δηαθέξεη  

απφ ηελ παξάδνζε καζεκάησλ, ην mentoring, ηελ θαζνδήγεζε, θαη ηνλ 

εζεινληηζκφ θαη εζηηάδεη ζηελ αιιειεπίδξαζε πνπ είλαη κηα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά εθηηκεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο  είλαη θαηά 

ηη πην εηδηθεπκέλνο (Tisdale, 2001). Οη Brown, Collins, & Duguid πεξηγξάθνπλ 

πσο νη "γλσζηηθέο κέζνδνη καζεηείαο πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο 

ζηελ θνπιηνχξα ησλ απζεληηθψλ πξαθηηθψλ (enculturate) κέζσ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε παξφκνην ηξφπν θαη 

κνξθή  κε ηε καζεηεία ησλ ηερλψλ."  
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4.3.1 Βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο  

Μονηελοποίηζη (Modelling) 

Η κνληεινπνίεζε ζηε γλσζηηθή καζεηεία ζεκαίλεη ην λα αλαδείμνπκε πψο κηα 

δηαδηθαζία πινπνηείηαη θαη λα ηεθκεξηψζνπκε γηαηί γίλεηαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν (Collins, 1991). Τπάξρνπλ δχν είδε κνληεινπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε:  

1. Μνληεινπνίεζε ηεο εηδηθήο απφδνζεο. (Modelling of expert 

performance). Απηφ πεξηιακβάλεη ην λα παξνπζηαζηεί μεθάζαξα ε 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνπο εηδήκνλεο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο .  

2. Μνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνο ηα έμσ. (Modelling of processes 

in the world). Απηφ πεξηιακβάλεη ην λα θαλεξσζνχλ ππφγεηα-εζσηεξηθά-

αφξαηα κέξε κηαο δηαδηθαζίαο . 

Γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ δχν ηχπσλ κνληεινπνίεζεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηαθηηθέο, δχν ζηξαηεγηθέο είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο δαζθάινπο: 

1. Μνληεινπνίεζε κε ηελ έλαξμε. Οη καζεηείεο αξρίδνπλ θαλνληθά κε ηε 

κνληεινπνίεζε θαη ηελ εμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη  πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

2. Μνληεινπνίεζε κεηά απφ εθαξκνγή. 

 

Μηα άιιε ζηξαηεγηθή είλαη λα παξνπζηαζηεί ην πξφβιεκα ζηνπο ζπνπδαζηέο, λα 

επεμεξγαζηνχλ παξάιιεια ηελ δηαδηθαζία , θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έηζη φπσο  ηνπο παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο 

εηδηθνχο.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο επζχλεο ηνπ δαζθάινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ 

κνληεινπνίεζεο  ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο είλαη λα δνκήζεη ηηο θαηάιιειεο 

θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ  εμεηδηθεπκέλε πεξηνρή πξάμεο-πξαθηηθήο θαη λα 

αλαδείμεη ηε δηαδηθαζία ζθέςεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ 

εληππψλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Rogoff, 1990). Ο 

ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα ρηηζηνχλ ηα δηαλνεηηθά πξφηππα ησλ 
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γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ έηζη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα 

κπνξνχλ ηειηθά λα πξνρσξήζνπλ απφ κφλνη ηνπο. Δπεηδή αλαθεξφκαζηε ζε 

λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ κπνξνχλ  λα παξαηεξεζνχλ άκεζα θαη λα 

βησζνχλ, ε γλσζηηθή κνληεινπνίεζε απαηηεί πεξηπινθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ 

ψζηε λα εθαξκνζηεί  ζηηο ηάμεηο απ‘ φηη απαηηεί ε κνληεινπνίεζε ησλ 

ρεηξνλαθηηθψλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Η κνληεινπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ απαηηεί ηα εμήο:  

 Μνληεινπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο  

 Δμσηεξίθεπζε ησλ εζσηεξηθψλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (έθθξαζε κε 

ιφγηα λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ) 

  Δλζάξξπλζε-παξφηξπλζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα ζθέθηνληαη 

φπσο νη εηδηθνί  θαη κεηαρείξηζή ηνπο σο εηδηθνχο  

  Μνληεινπνίεζε ηεο απφδνζεο ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα εθαξκνγή 

  Σερληθέο αληηκεηψπηζεο ζηηο δπζθνιίεο (φπνηε είλαη απαξαίηεην) 

 

Καθοδήγηζη (coaching) και Υποζηηπικηικέρ Γιαδικαζίερ (scaffolding) 

Η Καζνδήγεζε θαη νη Τπνζηεξηθηηθέο Γηαδηθαζίεο είλαη δχν θχξηα ζπζηαηηθά 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. Σα ζηνηρεία απηά εμεηάδνληαη καδί 

επεηδή έρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά. Αλ θαη ε θαζνδήγεζε δελ είλαη ηφζν νηθεία 

σο ζηξαηεγηθή φζν ε ππνζηήξημε ζηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, κεξηθνί 

εξεπλεηέο ηελ θαινχλ "ην λήκα πνπ ηξέρεη πίζσ απφ ηελ γλσζηηθή καζεηεία" 

(Collins, Brown, & Holum, 1991). H ππνζηήξημε, ελψ δηαρσξίδεηαη απφ ηελ 

θαζνδήγεζε, κπνξεί πξαγκαηηθά λα ζεσξεζεί σο εηδηθή πεξίπησζή ηεο. Αλ θαη 

ζεσξείηαη ρσξηζηφ ζπζηαηηθφ ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, ε θαζνδήγεζε έρεη 

πνιιά θνηλά  κε ηε ηερληθή ηεο ππνζηήξημεο. Καη νη δχν πεξηιακβάλνπλ έλαλ 

δάζθαιν  πνπ παξέρεη θάπνην ηχπν βνήζεηαο ζε έλαλ εθπαηδεπφκελν γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ζηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Η θαζνδήγεζε φκσο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο επξχηεξνο φξνο απφ ηελ ππνζηήξημε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

ππνζηήξημε είλαη κία κνξθή θαζνδήγεζεο.  

Η θαζνδήγεζε εκπεξηέρεη ηέζζεξα ζπζηαηηθά:  
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 Τπνζηήξημε  

 Αλαηξνθνδφηεζε  

 Τπελζπκίζεηο 

 Τπνδείμεηο-ζπκβνπιέο-νδεγίεο 

Οη Collins, Brown, and Holum (1991) παξέρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα  

θαζνδήγεζεο κέζα ζην γεληθφ πιαίζην  "ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαθξηηηθήο 

επίβιεςεο ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ." Η θαζνδήγεζε βαδίδεη 

παξάιιεια κε ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Αξρηθά 

κπνξεί λα ππάξμεη κία θαζνδήγεζε ζην λα επηιέμνπλ νη καζεηέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζηφρνπο θαη θαηαιήγεη κε κία αλαηξνθνδφηεζε ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηά ηνπο . Μεηαμχ απηψλ ησλ βεκάησλ, πνιιέο άιιεο ζηξαηεγηθέο 

θαζνδήγεζεο κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ησλ 

ζπκβνπιψλ, πξνηάζεσλ θαη ππνζηήξημεο, αμηνινγψληαο πψο νη καζεηέο 

πξνρσξνχλ κέζα ζηε δηαδηθαζία, εληνπίδνληαο ηα πξνβιήκαηα, πξνζθέξνληαο 

πξνθνξηθή θαη θαζνδεγεηηθή ελζάξξπλζε, δνκψληαο ηα καζήκαηα κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζπλεξγαδφκελνη κε 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα ππεξληθήζνπλ ηηο δπζθνιίεο. Έηζη, κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη ε θαζνδήγεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία γίλεηαη κε 

ζπγθξνηεκέλν θαη νξγαλσκέλν ηξφπν φ,ηη είλαη δπλαηφ ψζηε λα βνεζεζνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζηελ πνξεία κάζεζεο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο.  

 

Δηθόλα 43 : Σα ζηνηρεία ηεο θαζνδήγεζεο ζηε Γλσζηηθή Μαζεηεία 

(Πήγε : Department of Educational Psychology and Instructional Technology, University of Georgia) 

 

Πην εηδηθά, ε ππνζηήξημε (scaffolding) είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν εληζρπηηθφ 

πιαίζην. Η ππνζηήξημε  είλαη κηα δνκή πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ελψ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν πηφ πςειφ απφ εθείλν πνπ ζα κπνξνχζαλ ρσξίο 
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θαζφινπ βνήζεηα. Φπζηθά, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεδηαζηέο, ή νη ζεσξεηηθνί κηινχλ ή γξάθνπλ γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ππνζηήξημεο, θάζε έλαο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη Collins, Brown, θαη Newman (1989) 

πεξηγξάθνπλ ηε κέζνδν σο: "έλα είδνο ζπλεξγαηηθήο  πξνζπάζεηαο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο ζηελ νπνία ε ζαθήο 

πξφζεζε είλαη γηα ηνπο καζεηέο λα θαιχςνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

κέξνο ηνπ ζηφρνπ κφλνη ηνπο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ". Αλ θαη ε ππνζηήξημε 

έρεη κεξηθά ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία δχν δηαδηθαζίεο 

εκθαλίδνληαη παξάιιεια. Η πξψηε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ηεο 

ππνζηήξημεο ζην ζπνπδαζηή απφ κία πεπεηξακέλε-εμεηδηθεπκέλε πεγή γλψζεο  

(more knowledgeable other), είηε είλαη έλαο δάζθαινο, έλαο θαιχηεξα 

ελεκεξσκέλνο ζπλνκήιηθνο, έλα κέινο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο, έλαο 

εκπεηξνγλψκνλαο, έλαο γνλέαο, είηε ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη έλαο 

ππνινγηζηήο. Η δεχηεξε δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη παξάιιεια πεξηιακβάλεη ηε 

βαζκηαία αθαίξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο κε έλαλ ηξφπν πνπ αθήλεη ην 

εθπαηδεπφκελν ηθαλφ λα εθηειέζεη κφλν ην ζηφρν πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο 

αδχλαηνλ λα επηηεπρζεί ρσξίο ππνζηήξημε. Η ππνζηήξημε ζαλ κέζνδνο ελππάξρεη 

θαη ζηνλ  Vygotsky (1978) ζηελ έλλνηα ηεο δψλεο ηεο επηθείκελεο  αλάπηπμεο 

(zone of proximal development), ηελ νπνία φξηζε σο ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

"πξαγκαηηθνύ αλαπηπμηαθνύ επηπέδνπ όπσο θαζνξίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

αλεμάξηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ηνπ 

επηπέδνπ πηζαλήο αλάπηπμεο όπσο θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

θάησ από ηελ θαζνδήγεζε ή ζε ζπλεξγαζία κε ηθαλόηεξνπο νκνίνπο" (ζει. 86). Ο 

Vygotsky ζεψξεζε φηη φηαλ είλαη έλαο καζεηήο είλαη κέζα ζηε δψλε επηθείκελεο 

αλάπηπμεο γηα  έλαλ ηδηαίηεξν καζεζηαθφ ζηφρν, ε παξνρή ηεο θαηάιιειεο 

ππνζηήξημεο ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηελ απαξαίηεηε 

"ψζεζε" γηα λα νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα, κεηά απφ ηελ πξψηε 

θνξά ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ν κεραληζκφο  ππνζηήξημεο κπνξεί  λα 

αθαηξεζεί. Αθξηβψο φπσο κία θαηαζθεπή παξακέλεη αθφηνπ αθαηξνχληαη ηα 

πιηθά ζθαισζηάο (scaffolding), έλαο καζεηήο ζα  πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηηχρεη ην καζεζηαθφ ζηφρν πάιη ρσξίο ηελ ελίζρπζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

δνκψλ. 
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Δςκπινήρ εκθοπά λόγος και ζκέτηρ (Articulation) και  Αναζηοσαζμόρ 

(Reflection)  

Η επθξηλήο εθθνξά ιφγνπ  θαη ζθέςεο (articulation) θαη  reflection είλαη επίζεο  

δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο  ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. Οη δχν απηέο ηαθηηθέο 

ζπρλά ζπλππάξρνπλ ζηελ πξάμε. Η επθξηλήο εθθνξά ιφγνπ-ζθέςεο νξίδεηαη σο 

"ε πξάμε ηεο θξαζηηθήο δηαηύπσζεο ηεο ζθέςεο" (Merriam Webster, 2001). Απφ 

ηελ άπνςε ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, ε άξζξσζε πεξηγξάθεηαη απφ McLellan 

φπσο απνηεινχκελε απφ δχν πηπρέο: δηαρσξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο γλψζεο 

θαη ησλ δεμηνηήησλ γηα λα θαηαθηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα, ή ε έθθξαζε-

ιεθηηθή εμσηεξίθεπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ζθέςεο πξνθεηκέλνπ λα εθηεζνχλ θαη 

λα απνζαθεληζηεί. Μέζσ ηνπ articulation, νη εθπαηδεπφκελνη θαζηζηνχλ ηελ 

κάζεζή ηνπο ζαθή κέζσ ηεο γιψζζαο θαη έθθξαζεο έηζη ψζηε ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο λα έρνπλ κηα βάζε αιιειεπίδξαζεο γηα λα νξίζνπλ θαη λα 

επεθηείλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Η ζαθήο έθθξαζε-εθθνξά ηεο 

ζθέςεο  κπνξεί λα αλακεηρζεί κε ηηο  εκπεηξίεο κάζεζεο κέζσ πνηθίισλ 

ζηξαηεγηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπδήηεζεο, ηεο επίδεημεο, ηεο 

παξνπζίαζεο, θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ γξαπηψλ ή άιισλ θαηαζθεπαζκάησλ ησλ 

καζεηψλ.  

Η Webster Merriam (2001) θαζνξίδεη ηνλ αλαζηνραζκφ σο "εθηίκεζε θάπνηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηδέαο, ή ζθνπνχ". Ο αλαζηνραζκφο έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κία  

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο, αλ θαη  παξακειεκέλεο, πηπρέο ηεο κάζεζεο. ην 

πξφγξακκα Foxfire (1992), έλα θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο 

καζεηέο γπκλαζίνπ, αλαθέξζεθε φηη ν αλαζηνραζκφο είλαη  "... θάπνηνο ρξόλνο 

γηα ζθέςεηο  ώζηε ν καζεηήο λα ζηαζεί έμσ  από ε ίδηα ηελ δηαδηθαζία - είλαη κηα 

νπζηαζηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα θξίζηκα ζεκεία ζε 

όιε ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. Δίλαη ε δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνθαιεί εζσηεξηθή 

επεμεξγαζία θαη αλαδόκεζε ησλ ηδεώλ θαη παγηνπνηεί ηηο αλαζεσξήζεηο ζηα 

ζρέδηά καο. Δίλαη επίζεο ε δξαζηεξηόηεηα κε ηελ νπνία είκαζηε ιίγν εμνηθεησκέλνη 

θαη, επνκέλσο, ζα πξέπεη λα είκαζηε  ζηε είκαζηε απαηηεηηθνί ζην λα ηελ 

ζπκπεξηιακβάλνπκε, θαη γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα βνεζήζνπκε ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο  λα ηελ θαηαθηήζνπλ ".  
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ην πξφηππν  ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, ν 

αλαζηνραζκφο είλαη ηειηθά κηα δξαζηεξηφηεηα απνιχησο αλαγθαία. Οη καζεηέο  

ζα έρνπλ ηηο νξγαλσκέλεο θαη δνκεκέλεο επθαηξίεο λα μαλαθνηηάμνπλ θαη λα 

αλαιχζνπλ ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή ηνπο πνξεία θαη επίδνζε κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ θαηαλφεζε θαη ηε βειηίσζε. Όπσο άιια ζπζηαηηθά ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, ν αλαζηνραζκφο κπνξεί λα ελζαξξπλζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν δάζθαινο κπνξεί λα ζέζεη 

βησκαηηθά-βαζηζκέλεο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο , ή λα ηνπο δεηήζεη λα 

θαηαζθεπάζνπλ  ηηο δηθέο ηνπο εξσηήζεηο ηνπο, γηα φιε ηελ εκπεηξία κάζεζεο -- 

εξσηήζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην πεξηερφκελν (π.ρ. πνηνη ή ηη;) ή ζρεηηθέο κε  

ηε δηαδηθαζία (π.ρ. πώο θαη γηαηί;). 

Δξεπεύνηζη  (Exploration) 

Η αλεμάξηεηε εμεξεχλεζε ηεο γλψζεο ζηα πιαίζηα ηεο κάζεζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο εκθαλίδεηαη κε θπζηθφ ηξφπν ζηε γλσζηηθή καζεηεία κεηά απφ 

ηα ζηάδηα ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο (Collins, Brown, & Newman, 

1989). Η εμεξεχλεζε δελ είλαη έλα απφ ηα   θιαζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παξαδνζηαθψλ καζεηεηψλ ησλ θπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επεηδή 

ε εμαζζέληζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ  ζπλήζσο ζεκάλεη φηη νη 

καζεηέο θζάλνπλ ήδε ζηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ θα ησλ δεμηνηήησλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο εμεξεχλεζεο είλαη παξφκνηα κε εθείλα πνπ 

ζπλαληνχκε ζηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηηο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Η 

εμεξεχλεζε δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ κειέηε ε ηα αθνχζκαηα  πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνπ εθπαηδεπηέο αιιά ηε θαηάθηεζε γλψζεο γηα  ηνπο ίδηνπο. Οχηε απιά 

καζεηέο δξνπλ εληειψο ειεχζεξα αιιά εθηεινχλ θαηεπζπλφκελεο , ζρεδηαζκέλεο 

θαη δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην δάζθαιν. Ο δάζθαινο 

ζέηεη ηα γεληθά πξνβιήκαηα θαη πξνηξέπεη, επεξεάδεη ,πξνθαιεί ηνπο 

ζπνπδαζηέο γηα λα θηλεζνχλ πεξαηηέξσ ζηα ζπγθεθξηκέλα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα, αληί λα πξνβεί ζε κία ππφδεημε ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ηεο παξνρήο πιηθνχ γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ. Μέζσ ηεο 

εμεξεχλεζεο θαη άιισλ παξφκνησλ πξνζεγγίζεσλ, νη εθπαηδεπφκελνη 

αλαθαιχπηνπλ ηε λέα γλψζε θαη καζαίλνπλ ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο (Bruner, 1961 , Shunk, 2000). Η εμεξεχλεζε ζηε γλσζηηθή 

καζεηεία σζεί ηνπο ζπνπδαζηέο λα δνθηκάζνπλ ηηο ππνζέζεηο, ηηο κεζφδνπο, θαη 
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ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο κε δηαδηθαζίεο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ νη 

εκπεηξνγλψκνλεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα (Collins, 1991). 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζπλήζσο ζε δχν είδε εμεξεχλεζεο:  

1. Δμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ (Exploration of the world). Οη καζεηέο 

εμεξεπλνχλ θαη δνθηκάδνπλ «παίδνληαο» αθφκε θαη κε ηα γεγνλφηα, ηα 

πξνβιήκαηα, ηα θαηλφκελα, θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θφζκνπ καο ζε έλα 

ιηγφηεξν δνκεκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Rose, 1995).  

2. Exploration of problem solving processes - φηαλ λέα πξνβιήκαηα πνπ 

απαηηνχλ ηε ξχζκηζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, εθείλνη δνθηκάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Οη επζχλεο ηνπ δαζθάινπ λα ελζαξξχλεη ηελ εμεξεχλεζε εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ πεξηιακβάλνπλ ηε βαζκηαία εμαζζέληζε ηεο ππνζηήξημεο, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηε κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο ζε απηνχο (Rogoff, 

1990). Ο ζηφρνο ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηειηθά ηα 

δηαλνεηηθά πξφηππά ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ εηδηθψλ αηνκηθά ηνπο ή σο 

νκάδα γηα λα βξνπλ θαη λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα, λα θαζνξίζνπλ επηηεχμηκνπο 

ζηφρνπο, λα θάλνπλ έιεγρν ππνζέζεσλ θαη λα θάλνπλ ηηο αλαθαιχςεηο ηνπο 

(Collins, 1991).  

Η εμεξεχλεζε δελ πξέπεη λα πξαγκαησζεί κφλν αθνχ έρνπλ ππνρσξήζεη φιεο νη 

ππνζηεξίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γλσζηηθψλ καζεηεηψλ. Όηαλ νη καζεηέο 

―ράλνληαη‖  εμεξεπλψληαο, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πξέπεη λα παξαζρεζνχλ. 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζπλερίζνπλ εθθξάδνπλ  θαη 

αλαζηνράδνληαη  απηφ πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη, φπσο αθξηβψο νη εκπεηξνγλψκνλεο 

θάλνπλ ζηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα νδεγήζνπκε κε ζσζηφ θαη 

δνκεκέλν ηξφπν ηνπο καζεηέο ζηελ εμεξεχλεζε ζα  πξέπεη:  

 Να έρνπκε βαζκηαία εμαζζέληζε ηεο ππνζηήξημεο 

 Δλζάξξπλζε  ηελ απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ 

 Να θαζνξίζνπκε γεληθνχο ζηφρνπο 

 Δλζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα λα ζέζνπλ νη ίδηνη ηνπο 

επηηεχμηκνπο ζηφρνπο ηνπο 

 Δλζάξξπλζε ζηνλ νξηζκφ-ζρεκαηηζκφ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίιπζε 

ηνπο 
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4.4 Αλάπηπμε ηνπ Μ.Α. Flipping Book :ύλζεζε πεξηερνκέλνπ. 

 

Η ξνή ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Μ.Α. κε ηελ 

κνξθή Flipping Book ζηα πιαίζηα ηεο κεζνδνινγίαο ADDIE, πεξηγξάθνληαη 

ζηελ Δηθφλα 44. 

 

Δηθόλα 44 : Βήκαηα δεκηνπξγίαο Flipping Book. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Μ.Α. ππφ ηελ κνξθή Flipping Book, επηιέρζεθε ε ίδηα 

ελφηεηα ηεο Άιγεβξαο Α΄ Λπθείνπ γηα ην πξφζεκν ηνπ Σξησλχκνπ, ψζηε λα 

γίλεη ζπγθξηηηθή κειέηε ζε ζρέζε κε ην θφκηθ. Σν Μαζεζηαθφ Πξφβιεκα θαη νη 

Γηδαθηηθνί ηφρνη παξακέλνπλ νη ίδηνη θαη έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν  

3.4. 

χκθσλα κε ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέρζεθε, ε δνκή ηνπ Μ.Α. 

αλαπηχρζεθε ψζηε αθνινπζεί ηα βαζηθά βήκαηα ηεο κεζφδνπ. Γηα ηνπο 

επηκέξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο έρνπκε ηελ παξαθάησ δνκή αλάπηπμεο: 

 1
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Πξόζεκν πνιπσλύκσλ 1
νπ

 Βαζκνύ θαη ζύλδεζε κε 

ηελ γξαθηθή παξάζηαζε. 

Μακθςιακό 
Ρρόβλθμα

Μακθςιακοί 

Στόχοι

Διδακτικι 
Ρροςζγγιςθ

Ανάπτυξθ κφριου 
και βοθκθτικοφ 

υλικοφ

Διαμορφωτικι 
Αξιολόγθςθ υλικοφ

"Συναρμολόγθςθ" 
υλικοφ ςτισ 

ςελίδεσ 

Χριςθ εργαλείου 
& Σφνκεςθ Flipping 

Book.
Ολικι Αξιολόγθςθ



93 

 

Γηα ηελ θάζε ηεο Μνληεινπνίεζεο , αξρηθά παξνπζηάδεηαη ζην Μ.Α. ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν  αιιάδνπλ νη ηηκέο ζε έλα πνιπψλπκν 1
νπ

 Βαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχεηαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζνχκε γηα ηελ γεληθή δηεξεχλεζε ηνπ 

πξνζήκνπ. Η Μνληεινπνίεζε εδψ είλαη ηχπνπ εηδηθήο απόδνζεο θαη 

αλαπηχζζεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο ελφηεηαο (Δηθφλα 46). 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 45 : Βαζηθά ζηνηρεία  γηα ηα Πνιπώλπκα Α΄ Βαζκνύ 
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Δηθόλα 46 : Μνληεινπνίεζε ηεο κεζόδνπ γηα ηα πνιπώλπκα Α΄ Βαζκνύ θαη εηζαγσγή ησλ βίληεν ζηηο 

ζειίδεο 
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Δηθόλα 47 : Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηα πνιπώλπκα Α΄ Βαζκνύ. 

Γηα ηελ θάζε ηεο Καζνδήγεζεο θαη ηεο Υπνζηεξηθηηθήο Γηαδηθαζίαο έρεη 

ζρεδηαζηεί κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο φπνπ θάζε θνξά θαη παξάιιεια κε 

απηέο  παξέρεηαη ζηνλ καζεηή βνεζεηηθφ πιηθφ κε βίληεν γηα ηηο απαξαίηεηεο 

ππελζπκίζεηο, ηα βήκαηα ησλ  κεζφδσλ κε ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο (Δηθφλα 47). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  Υπνδείμεσλ, κε Σπκβνπιέο θαη Οδεγίεο έρνπκε ηα βίληεν 

ηεο ζεσξίαο – «Λχζε Δμηζψζεσλ 1
νπ

 Βαζκνχ» , «Λχζε Αληζψζεσλ 1
νπ

 

Βαζκνχ», «Καηαζθεπή Πίλαθα Πξνζήκσλ»- ελψ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

Υπνζηήξημεο έρνπκε ηελ αλάπηπμε  ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

εθπαηδεπηηθφ βίληεν επίιπζεο παξφκνηαο άζθεζεο. 

Γηα ηηο Υπελζπκίζεηο έρνπκε ηελ αλάπηπμε βίληεν φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ην πξφζεκν ελφο 

πνιπσλχκνπ 1
νπ

 βαζκνχ. 
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Γηα ηελ θάζε ηνπ ηεο Δθθνξάο Λόγνπ θαη Αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο, ζηα πιαίζηα 

ηεο 1
εο

 Γξαζηεξηφηεηαο ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα επηζθεθηεί δηαδξαζηηθή 

ηζηνζειίδα αλάπηπμεο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, φπνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη ε ιχζε 

ηεο άζθεζεο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζε. Αθφκα εθεί κπνξεί λα δεη ηηο 

ιχζεηο απφ άιινπο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ιχζεηο γηα ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα.  

 

Δηθόλα 48 : πλεξγαηηθή δηαδξαζηηθή ηζηνζειίδα αλάπηπμεο ελλνηνινγηθνύ ράξηε. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζεο ηεο Δμεξεύλεζεο έρεη αλαπηπρζεί ε 3
ε
 

Γξαζηεξηφηεηα, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα εμεξεπλήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά  

ελφο πνιπσλχκνπ 1
νπ

 βαζκνχ f(x)=αx+β, φηαλ αιιάδνπλ νη ζπληειεζηέο ηνπ α 

θαη β. 

ηελ Δηθφλα 49 παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο ηεο  Γλσζηηθήο Μαζεηείαο θαη νη 

αληίζηνηρεο πινπνηήζεηο ηνπ Μ.Α. πνπ ηελ εμνκνηψλνπλ. 
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Δηθόλα 49 : Αλάπηπμε ηνπ Μ.Α. κε βάζε ηηο Φάζεηο ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο. 

 

Αθφκα ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο κε πινχζηα αλαηξνθνδφηεζε 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο απαληά ζσζηά θαη ιαλζαζκέλα. 

 

 2
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Πξόζεκν πνιπσλύκσλ 2
νπ

 Βαζκνύ: 

Γηα ηελ θάζε ηεο Μνληεινπνίεζεο , αξρηθά παξνπζηάδεηαη ζην Μ.Α.  φιε ε 

πξνεξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα έλα πνιπψλπκν 2
νπ

 Βαζκνχ ψζηε, λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε κνξθή φπνπ κπνξεί λα κειεηεζεί ην πξφζεκφ ηνπ. 

Παξνπζηάδεηαη  ε δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο Γηαθξίλνπζαο θαη ε ζρέζε ησλ ηηκψλ 

ηεο κε ην πιήζνο ησλ ξηδψλ ηνπ ηξησλχκνπ. 

Μοντελοποίηςη : Κειμενικι Ραρουςίαςθ τθσ 
Μεκόδου. Ραραδείγματα ςε βίντεο.

Καθοδήγηςη:

►Τποςτήριξη :1θ Δραςτθριότθτα και βοθκθτικό βίντεο 
επίλυςθσ    παρόμοιασ άςκθςθσ. 

►Τπενθυμίςεισ: Στθ διάκεςθ του αναγνώςτθ θ Μεκοδολογία 
με βίντεο.                                                    

►Τποδείξεισ, υμβουλζσ : Βίντεο με επεξθγιςεισ.

Εκφορά Λόγου :Ανάπτυξθ λφςθσ ςε ςυνεργατικό 
ιςτόχωρο .

Εξερεφνηςη : 3θ Δραςτθριότθτα  
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Δηθόλα 50 : Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα πνιπώλπκα 2νπ Βαζκνύ 

ηε ζπλέρεηα   παξνπζηάδεηαη ην πξφζεκν ηνπ Σξησλχκνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο Γηαθξίλνπζαο  Γ, φηαλ Γ>0, φηαλ Γ=0 θαη φηαλ Γ<0. 
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Δηθόλα 51 : Μνληεινπνίεζε ηεο κεζόδνπ γηα ην ηξηώλπκν κε Γ>0 
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Δηθόλα 52 : Μνληεινπνίεζε γηα Γ=0 θαη Γ<0 
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Γηα ηελ θάζε ηεο Καζνδήγεζεο θαη ηεο Υπνζηεξηθηηθήο Γηαδηθαζίαο έρεη 

ζρεδηαζηεί κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο φπνπ θάζε θνξά θαη παξάιιεια κε 

απηέο  παξέρεηαη ζηνλ καζεηή βνεζεηηθφ πιηθφ κε βίληεν γηα ηηο απαξαίηεηεο 

ππελζπκίζεηο, ηα βήκαηα ησλ  κεζφδσλ κε ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  Υπνδείμεσλ, κε Σπκβνπιέο θαη Οδεγίεο έρνπκε ηα βίληεν 

ηεο ζεσξίαο «Πεξηπηψζεηο Γηαθξίλνπζαο θαη πιήζνο ξηδψλ ηξησλχκνπ» , 

«Παξαγνληνπνίεζε Σξησλχκνπ», ελψ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Υπνζηήξημεο 

έρνπκε ηελ αλάπηπμε  ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε εθπαηδεπηηθφ 

βίληεν επίιπζεο παξφκνηαο άζθεζεο. 

Γηα ηηο Υπελζπκίζεηο έρνπκε ηελ αλάπηπμε βίληεν φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ην πξφζεκν ελφο 

πνιπσλχκνπ 1
νπ

 βαζκνχ. 

Γηα ηελ θάζε ηνπ ηεο Δθθνξάο Λόγνπ θαη Αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο, ζηα πιαίζηα 

ηεο 1
εο

 Γξαζηεξηφηεηαο ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα επηζθεθηεί δηαδξαζηηθή 

ηζηνζειίδα αλάπηπμεο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, φπνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη ε ιχζε 

ηεο άζθεζεο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζε. Αθφκα εθεί κπνξεί λα δεη ηηο 

ιχζεηο απφ άιινπο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ιχζεηο γηα ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζεο ηεο Δμεξεύλεζεο έρεη αλαπηπρζεί ε 3
ε
 

Γξαζηεξηφηεηα, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα θαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ηξηψλπκν κε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. 

 

4.5 Αλάπηπμε Βνεζεηηθνύ Τιηθνύ γηα ην Flipping Book:  

Α)Ανάπηςξη Μαθηζιακού Βίνηεο 

Μία ζεηξά απφ ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα έρνπλ νδεγήζεη ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε 

ησλ βίληεν κηθξνχ κήθνπο  σο Μαζεζηαθά Αληηθείκελα. Σα βίληεν κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηα πιαίζηα Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην 

πιηθφ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (LCMS) ή 

Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS). Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ βίληεν κηθξoχ κήθνπο, είλαη ην νινέλα θαη 

κηθξφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ηνπο. Ο εμνπιηζκφο αιιά θαη ηα ζρεηηθά εξγαιεία 
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επεμεξγαζίαο δηαηίζεληαη πξνζηηέο ηηκέο θαη ζαλ απνηέιεζκα ε εγγξαθή  θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπ βίληεν κπνξεί λα γίλεη πην εχθνια θαη πην θζελά. 

Άιινο παξάγνληαο πνπ ζπλεγνξεί ζηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βίληεν κηθξνχ 

κήθνπο, είλαη ε δπλαηφηεηα ηαρείαο κεηαθφξησζεο  πςειήο επθξίλεηαο  βίληεν 

κε ηε βνήζεηα ησλ αιγφξηζκσλ ζπκπίεζεο-απνζπκπίεζεο θαη ηεο επξείαο ρξήζεο 

ηχπσλ φπσο ην FLASH ή ην MP3 ή ην Quick Time ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο.  

Η επξεία παξαγσγή βίληεν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο θαη ε κεγάιε απνδνρή 

ηνπο ζε πεξηβάιινληα δηάζεζήο ηνπο (π.ρ. You Tube), έρεη απνκπζνπνηήζεη ηελ 

αλαγθαία «εμεηδίθεπζε» σο πξναπαηηνχκελν εθφδην γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο. Οη 

ελδηαθεξφκελνη  θαίλεηαη λα κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη θαη λα εθηηκνχλ ηελ ίδηα 

απζεληηθφηεηα θαη ην πεξηερφκελν πνπ ππάξρεη ζηηο δεκηνπξγίεο ησλ απιψλ 

ρξεζηψλ. πλεπψο έλαο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζηήο πνπ παξάγεη έλα βίληεν γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο κπνξεί λα έρεη θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ έλα 

επαγγεικαηία παξαγσγφ πνπ παξάγεη ην βίληεν βάζεη νδεγηψλ. 

Σα κηθξνχ κήθνπο βίληεν πνπ ζρεδηάδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο Μ.Α. , 

αθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα Μ.Α. νη νπνίεο  έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ δηδαθηηθή απηνλνκία, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηνπο ζαθείο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο θαη ηελ ρξήζε ηνπο κέζα ζε έλα επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Μία 

απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ βίληεν είλαη ε κνξθή 

πνπ έρεη θαη πνπ απνηειεί επηινγή κέζα απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ. 

Δλδεηθηηθά ππάξρνπλ νη παξαθάησ ηχπνη βίληεν: 

-Τύπνο Μηθξήο Γηάιεμεο (Mini Lecture): ζηε κνξθή απηή ην βίληεν  παξνπζηάδεη 

ηνλ εηδηθφ λα κηιά κπξνζηά ζηελ θάκεξα θαηαγξαθήο. Σα βίληεν Μηθξήο 

Δηθόλα 53 : Βίληεν ηύπνπ Μηθξνύ Μήθνπο Γηάιεμεο (Πεγή :www. YouTube.com) 
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Γηάιεμεο πξέπεη λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο, πεξίπνπ 2 κέρξη 5 ιεπηά. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαιχηεξεο κεηαθνξάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεηηθφ ζθεληθφ 

(background). Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη εκβφιηκε παξνπζίαζε θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ, φπσο γξαθηθψλ ηχπνπ Power Point πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιεξέζηεξε 

ε κεηαθνξά ησλ απαξαίηεησλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

-Τύπνο Μηθξήο Σπλέληεπμεο (Interview Format): έλα εθπαηδεπηηθφ βίληεν κπνξεί 

λα έρεη θαη ηε κνξθή ζπλέληεπμεο απφ εηδηθφ ή απφ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο κε 

ζρεηηθή εκπεηξία ζην ζέκα. Απνηειεί κηα θαιή ηερληθή δεκηνπξγίαο 

πεξηερνκέλνπ ρσξίο πξνζρεδηαζκέλε δνκή. Οη  ζχληνκεο ζπλεληεχμεηο πξνο ηνλ 

παξνπζηαζηή είλαη κηα  θαιή ηερληθή γηαηί νη κε επαγγεικαηίεο ζπκκεηέρνληεο 

απνδίδνπλ θαιχηεξα έηζη, απφ ην λα απεπζχλνληαη άκεζα ζηελ θάκεξα 

εγγξαθήο. Ο ζηφρνο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ εχζηνρα, ζεκαληηθά  θαη ζπκπαγή 

ζρφιηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πξνζνρή επίζεο πξέπεη λα δνζεί ζην ζθεληθφ 

ψζηε λα πξνζδίδεη ζην βίληεν θαη λα κελ απνζπά ηελ πξνζνρή. Σν πιαίζην ηνπ 

βίληεν πξέπεη λα παξνπζηάδεη θαηά θχξην ιφγν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ελψ ε 

θπζηθή θίλεζε θαη έθθξαζε πξνζζέηεη δξακαηηθφηεηα θαη έληαζε. 

 

Δηθόλα 54 : Βίληεν ηύπνπ πλέληεπμεο (Πεγή : www.YouTube.com) 

 

-Τύπνπ Δπίδεημεο (Demostration Format): Καηά ην βίληεν ηνπ ηχπνπ επίδεημεο 

παξνπζηάδεηαη κία δηαδηθαζία ε κία εξγαζία ή κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο. ε απηή 

ηε κνξθή βάξνο δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζεο ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη 

ζηελ εμήγεζή ηεο. Η παξνπζίαζε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ επεμεγεκαηηθφ 

θείκελν. Γηα ηελ πξνβνιή ησλ ιεπηνκεξεηψλ ε θάκεξα εγγξαθήο πξέπεη λα είλαη 

αθίλεηε – ζπλήζσο ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξφ ζεκείν ή πάλσ ζε ηξίπνδν -  ή λα 
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θηλείηαη κε πξνζνρή. Δπεηδή είλαη πηζαλφ ρξήζηεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ γηα καζεζηαθνχο ζθνπνχο ηέηνηαο κνξθήο βίληεν, ζα πξέπεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιαηζίνπ ηεο νζφλεο λα εκθαλίδεη ηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο, θαζαξά, ζηαζεξά θαη θνληά ζην ζεκείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηνπ δνπκ. Η ζηαζεξή εηθφλα απαηηεί κηθξφηεξν θφξην 

αιγνξηζκηθήο ζπκπίεζεο θαη νκαιφηεξε ξνή ζηελ εηθφλα ηνπ βίληεν, ηδηαίηεξα 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδνρηθήο θαηαθφξησζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

-Βίληεν κε βάζε ζελάξην (Scenario Format): Μεξηθά ζέκαηα πξνζθέξνληαη γηα 

ηελ παξνπζίαζή ηνπο κέζα απφ βίληεν βαζηζκέλα ζε θάπνην ζελάξην, 

ξεαιηζηηθήο κνξθήο. Η θαηαγξαθή ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ κε πξσηαγσληζηέο 

πξνζδίδεη δξακαηηθφηεηα θαη απζεληηθφηεηα, δίλνληαο κεγαιχηεξε δχλακε θαη 

ψζεζε ζηα λνήκαηα πνπ έρεη ζθνπφ ην βίληεν λα πεξάζεη. Σν ζελάξην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα εθπαηδεπηηθφ βίληεν πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλν, 

κε μεθάζαξεο ελφηεηεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη. Σα βίληεν πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζελάξην εηζαγσγηθά παξνπζηάδεηαη κία πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα θαη δηεμνδηθά αλαπηχζζεηαη κία πνξεία πξνο ηε ιχζε ηνπ 

Δηθόλα 56 : Αλάπηπμε βίληεν κε βάζε ζελάξην,(Πεγή : www.YouTube.com) 

Δηθόλα 55 : Βίληεν ηύπνπ επίδεημεο 
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πξνβιήκαηνο. Θεηηθά ζπλεηζθέξνπλ θαη ζρφιηα δηαθφξσλ ζπκκεηερφλησλ θαηά 

ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα βίληεν απηήο ηεο κνξθήο 

είλαη θαηάιιεια γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε γεληθφηεξεο θαηαζηάζεηο , 

φπσο θνηλσληθά δεηήκαηα, δεηήκαηα εζηθήο, αιιαγήο ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη 

ιηγφηεξν κε ηερληθά θαη ζέκαηα πνπ είλαη εληαγκέλα ζε απζηεξά πιαίζηα. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χιε πνπ 

αλαπηχρζεθε θαη ζην θφκηθ αιιά θαη ζην Flipping Book, αλαπηχρζεθε κηα ζεηξά 

απφ εθπαηδεπηηθά βίληεν. Δπηιέρζεθε ε κνξθή ηεο Σύληνκεο Γηάιεμεο θαη ε 

ρξήζε κεηαθνξάο ζε πεξηβάιινλ πνπ ζπκίδεη πίλαθα. 

Γηα ηελ ζχλεζε ησλ βίληεν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά : 

 Η εθαξκνγή επεμεξγαζίαο εηθφλαο Photoshop CS3 ηεο Adobe φπνπ ζε 

κία εηθφλα, πνπ έρεη ηνλ ξφιν ηεο επηθάλεηαο γξαθήο, γξάθεηαη ην 

θείκελν κε ηελ βνήζεηα ςεθηαθήο γξαθίδαο.  

 Η εθαξκνγή θαηαγξαθήο νζφλεο Camptasia ηεο TechSmith γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βίληεν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο επηθάλεηα γξαθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εηθφλεο, 

δηαζηάζεσλ 960 Υ 720 ζεκείσλ πνπ απνηεινχλ ελζσκαησκέλν ζέκα απφ ηελ 

εθαξκνγή Power Point 2007. 

ηε ζπλέρεηα ε εηθφλα ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζθεληθφ ζην πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο εηθφλαο Adobe Photoshop θαη κε ην εξγαιείν βνχξηζαο -brush 

tool-  έγηλε ν ζρεδηαζκφο ηνπ θεηκέλνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα. 

Δηθόλα 57 : Δηθόλεο ζθεληθνύ ησλ επεμεγεκαηηθώλ βίληεν 
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Δηθόλα 58 : Δμνκνίσζε γξαθήο θεηκέλνπ ζην πεξηβάιινλ Photoshop 

Γηα ηελ θαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ επηζπκεηνχ θεηκέλνπ πάλσ ζην 

background ρξεζηκνπνηήζεθε ςεθηαθή γξαθίδα, ε νπνία πξνζνκνηψλεη ηελ 

θίλεζε ηνπ θπζηθνχ ζηπιφ πνιχ πην αθξηβέζηεξα απφ ην πνληίθη. 
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Παξάιιεια, κε ηελ εθαξκνγή εγγξαθήο νζφλεο Camptasia, έγηλε ε εγγξαθή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο εηθφλαο.H εθαξκνγή δεηά απφ ηνλ 

ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηελ επηζπκεηή επηθάλεηα εγγξαθήο. 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε έλαξμε ηεο εγγξαθήο θαη θάησ απφ ηελ ελεξγή πεξηνρή 

ππάξρνπλ  πιήθηξα ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δηθόλα 59 : Δκπιεθόκελα επίπεδα ζηε δεκηνπξγία βίληεν 
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Δηθόλα 60 : Δγγξαθή νζόλεο πεξηβάιινληνο Photoshop από ην Camptasia 

Με ηε ιήμε ηεο εγγξαθήο, ην βίληεν εηζάγεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο 

γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

Δηθόλα 61 : Πεξηβάιινλ Camptasia - επεμεξγαζία βίληεν 

Β) Ανάπηςξη Γςναμικήρ  Γιεπιθάνειαρ με ηο Geogebra 

 

Σν πξφγξακκα Geogebra  είλαη κία εθαξκνγή  Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο φπνπ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ δπλακηθά ζηνηρεία θαη απφ 

ηελ Άιγεβξα, ηελ Αλαιπηηθή Γεσκεηξία θαη ηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία. Σν 
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πεξηβάιινλ δηαζέηεη έλα πινχζην ζχλνιν εξγαιείσλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα. 

Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο παξφκνηεο κε 

απηέο πνπ ζα έθαλε ζην ραξηί, ρξεζηκνπνηψληαο γεσκεηξηθέο θαη αιγεβξηθέο 

νληφηεηεο (π.ρ. ζεκεία, επζείεο, επζχγξακκα ηκήκαηα, θσληθέο ηνκέο, γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ θ.ά.) θαη λα ηηο κεηαρεηξηζηεί δπλακηθά. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ΠΓΓ είλαη ν θαηλνκεληθά ζπλερήο, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαζρεκαηηζκφο πνπ νλνκάδεηαη ζχξζηκν (dragging): 

δειαδή, φηαλ ηα ζηνηρεία ελφο ζρήκαηνο θηλνχληαη, απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

επηηξέπεη ζηελ θαηαζθεπή λα αληαπνθξίλεηαη δπλακηθά ζηηο λέεο ζπλζήθεο ελψ 

δηαηεξεί ηηο ακεηάβιεηεο ηδηφηεηεο ηεο δεδνκέλεο θαηαζθεπήο. Καηά ην 

ζχξζηκν, νη δπλακηθέο εηθφλεο ζηελ νζφλε είλαη αθξηβψο ηφζν απζηεξέο φζν νη 

βαζηθέο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ (Sinclair θαη Yurita, 2008 

ζ. 136) 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζρεηηθνχ εξγαιείνπ είλαη φηη : 

 ηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε java, νπφηε ηξέρεη ζε νπνηαδήπνηε 

πιαηθφξκα (δηαιεηηνπξγηθφηεηα), 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη καζεκαηηθά κε LaTeX, 

 Δίλαη εχθνιε ε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ κε java applets , 

 Λεηηνπξγεί πνιχ θαιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ XHTML ζπληάθηε 

παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ eXe,  

 Απφ ηελ έθδνζε 3.2.7.0 ε GeoGebra έρεη θαη ινγηζηηθφ θχιιν πνπ 

κπνξεί λα ζπλδπαζηεί άςνγα κε ην ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ (εμαηξεηηθφ 

γηα λα ―κεηαηξέπεη‖ πίλαθεο ηηκψλ ζε ζεκεία, βνεζψληαο εμαηξεηηθά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαξηήζεσλ) 

Η παηδαγσγηθή αμία ελφο εξγαιείνπ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ έρεη λα θάλεη κε ηα εμήο: 

 επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

ζρεκάησλ ηνπο ζέξλνληαο κε ην πνληίθη, έηζη καζαίλνπλ θάλνληαο θαη 

φρη ιακβάλνληαο παζεηηθά πιεξνθνξίεο, 

 επηηξέπεη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. 

ζπλάξηεζε: γξαθηθή παξάζηαζε / ζχλνιν δηαηεηαγκέλσλ δεπγψλ / 

αληηζηνίρηζε ζηνηρείσλ δχν ζπλφισλ), 

http://sourceforge.net/apps/trac/exe/wiki
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 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο πνπ δελ ηα θαηαθέξλνπλ κε ηνλ 

θαλφλα θαη ην δηαβήηε λα παξάγνπλ ζρήκαηα αθξηβείαο, 

 δίλεη επθαηξίεο λα δνπιεπηνχλ ζηελ ηάμε εξγαζίεο κε πξαγκαηηθά 

ζέκαηα, ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ, ηνπνζεηψληαο ηα 

ζρνιηθά καζεκαηηθά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

  

Γηα ηελ ζηήξημε ηεο θάζεο ηεο εμεξεύλεζεο θαη γηα ηα πνιπψλπκα 1
νπ

 βαζκνχ 

ζην Flipping Book, δεκηνπξγήζεθε κε ην πεξηβάιινλ Geogebra κία ελεξγή 

δηαδξαζηηθή ηζηνζειίδα. ηε ζειίδα εκθαλίδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο 

επζείαο, δειαδή ελφο πνιπσλχκνπ 1
νπ

 βαζκνχ. Με ηε ρξήζε δχν δξνκέσλ ν 

καζεηήο κπνξεί λα αιιάδεη ηηο ηηκέο ησλ δχν ζπληειεζηψλ ηνπ πνιπσλχκνπ 1
νπ

 

Βαζκνχ. Έηζη κπνξεί λα δεη ηηο κεηαβνιέο ζηε γξαθηθή παξάζηαζε θαη ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ πξνζήκνπ ηνπ. Η ηζηνζειίδα δείρλεη πφηε ε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηνπ πνιπσλχκνπ είλαη πάλσ απφ ηνλ xx‘ θαη παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ιχλεηαη θαη ε αληίζηνηρε αλίζσζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε. 

 

Δηθόλα 62 : Δλεξγή δηεπηθάλεηα γηα ηνλ πεηξακαηηζκό ζηα πνιπώλπκα 1νπ Βαζκνύ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζεο  ηεο Δμεξεύλεζεο  γηα ηα πνιπψλπκα 2
νπ

 βαζκνχ, 

δεκηνπξγήζεθε κία ελεξγή ηζηνζειίδα φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί 

ζηα πιαίζηα ηεο 3
εο

 δξαζηεξηφηεηαο, αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ 

α,β,γ ηνπ ηξησλχκνπ. ηελ ηζηνζειίδα παξνπζηάδεηαη απηφκαηα ε ηηκή ηεο 
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δηαθξίλνπζαο Γ , ησλ ξηδψλ, παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο πξνζήκσλ γηα 

ην ηξηψλπκν θαη γίλεηαη θαη ε γξαθηθή ηνπ παξάζηαζε.  

 

Δηθόλα 63 : Δλεξγή δηεπηθάλεηα γηα ηελ κειέηε ησλ πνιπσλύκσλ 2νπ Βαζκνύ 

4.6 Δπηζθόπεζε Δξγαιείσλ ζύλζεζεο ςεθηαθώλ βηβιίσλ 

Flipping Book 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ κε ηε κνξθή flipping book, 

ππάξρεη πιεζψξα εξγαιείσλ πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ηερληθέο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ παξάγξαθν 4.1.. Δλδεηθηηθά, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο  

παξνπζηάδνληαη ην Flipping Book Publisher  θαη ην Flipping Book HTML 

Edition ηεο Flipping Book, ην Flip@once ηεο Optimedia Interactive Systems θαη 

ην FlipIsArt Diamond ηεο FlipIsArt. 

 

4.6.1 Σν εξγαιείν Flipping Book Publisher   

Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο flipping book  ε ζρεηηθή εθαξκνγή Flipping Book 

Publisher ηεο MediaParts Interactive, ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ ζε κνξθή PDF. Γηα ηελ ξχζκηζε δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαζέηεη 

έλα πινχζην ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

ρξήζηε θαη επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ. 
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Δηθόλα 64 : Δηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ζην Flipping Book Publisher 

Αξρηθά πξέπεη λα γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ θεηκέλνπ (Δηθφλα 64). ηε 

ζρεηηθή θαξηέια εηζαγσγήο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

θεηκέλνπ ζε εηθφλα ηχπνπ  SWF  ή JPEG ή PNG κε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ 

παξακέηξσλ. Η κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

ζηηγκή ηεο αιιαγήο ηεο ζειίδαο, φπνπ ν ζρεηηθφο θψδηθαο κε βάζε ην 

πεξηβάιινλ Flash θαη ηελ γιψζζαο Action Script , δεκηνπξγεί ην ζρεηηθφ εθέ. Η 

πνηφηεηα ηεο εηθφλαο παίδεη ξφιν ζηελ αίζζεζε ηεο νκαιφηεηα ηνπ εθέ ηε 

ζηηγκή ηεο κεηαθίλεζεο ηεο ζειίδαο. 

Αθνινχζσο ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβεί ζε κία ζεηξά απφ ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζε ζηνηρεία εκθάληζεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σα ζηνηρεία απηά 

εκθαλίδνληαη ζηελ ζρεηηθή θαξηέια πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο επηθάλεηαο 

εξγαζίαο. 
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Δηθόλα 65 : Δπηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ FLipping Book Publisher - Καξηέια Παξακέηξσλ 

Οη παξάκεηξνη είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε 9 θαηεγνξίεο : 

 Top Bar :ε θαηεγνξία απηή αθνξά ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ θεληξηθνχ ηίηινπ, ηεο εκθάληζεο αξηζκνχ ζειίδσλ, ηεο 

εκθάληζεο ηνπ πεδίνπ αλαδήηεζεο έμεο κέζα ζην θείκελν  

 Bottom Bar: αθνξνχλ ηελ εκθάληζε εηθνληδίσλ επηινγήο γηα ηνλ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ, ηελ εηζαγσγή ππνζεκεηψζεσλ, ηελ πξνβνιή  

πξνεπηζθφπηζεο ζειίδσλ, ηελ πξνβνιή πιήξνπο νζφλεο, ηελ πξνβνιή ζε 

κεγέζπλζε , ηελ εθηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ, ηελ απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ, 

ηελ δπλαηφηεηα κνπζηθήο ζην παξαζθήλην θαη ηα βέιε πινήγεζεο. 

 Book: ε θαηεγνξία απηή αθνξά ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

ζκίθξπλζε ή κεγέζπλζε ηνπ βηβιίνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξσηφηππεο 

δηαζηάζεηο εηζαγσγήο ηνπ, ην εθέ ζθίαζεο ζηηο αθίλεηεο ζειίδεο θαη 

θαηά ηελ ζηηγκή ηεο αιιαγήο ζειίδαο, ηελ ηαρχηεηα αιιαγήο ζειίδαο, 

ηελ πξν-θφξησζε φισλ ησλ ζειίδσλ, ηα βέιε πινήγεζεο, ηελ 

αληίζηξνθε ξνή ζειίδσλ θαη ηελ εμνκνίσζε ζθιεξνχ εμψθπιινπ. 

 Sounds: ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπκε ξπζκίζεηο γηα ηελ χπαξμε κνπζηθήο 

ζην παξαζθήλην θαζψο επίζεο θαη γηα ην ερεηηθφ εθέ ηνπ μεθπιιίζκαηνο 

ησλ ζειίδσλ. 

Καξηέια 

παξακέηξσλ 

Top Bar 

Bottom Bar : 

Δηθνλίδηα 

εληνιψλ 
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 Saving: δείρλεη ην αξρείν PDF πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ 

 Window: ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπκε ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ εηθφλα ηνπ παξαζθελίνπ, ηελ 

εηθφλα ηνπ παξαζχξνπ κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ην βηβιίν θαζψο 

επίζεο θαη ην θεληξάξηζκα ηνπ βηβιίνπ κέζα ζην παξάζπξν θαη ηελ 

πξνβνιή νζφλεο.  

 Zooming: εδψ ξπζκίδεηαη ε κεγέζπλζε ηεο ζειίδαο θαηά ηελ 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ κπάξα 

ελεξγεηψλ  

 Colors: ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπκε ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ην ρξψκα ηνπ θεηκέλνπ ζηηο δχν κπάξεο – Top Bar θαη Bottom Bar – 

θαζψο θαη ζην ρξψκα ηνπ  

 Text Captions: Δδψ έρνπκε ξπζκίζεηο γηα ην θείκελν ησλ ππεξθείκελσλ 

επεμεγήζεσλ ησλ εηθνληδίσλ εληνιψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο δχν κπάξεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη επεμεγήζεηο ζηα ειιεληθά εκθαλίδνληαη ρσξίο 

θαλέλα πξφβιεκα. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλα εξγαιείν θξίλεηαη ζρεηηθά επαξθέο ζε δπλαηφηεηεο θαη 

εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. Υξεηάδνληαη 3 απιά βήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ – επηινγή αξρείνπ, εληνιή κεηαηξνπήο ηνπ 

θαη απνζήθεπζε ηνπ εμαγφκελνπ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ιεηηνπξγνχλ 

ζσζηά νη ειιεληθέο παξακεηξνπνηήζεηο ελψ ηηκή ηνπ δελ είλαη 

απαγνξεπηηθή. Σν κέγεζνο ηνπ θαθέινπ πνπ δεκηνπξγείηαη  θαη πεξηέρεη 

ηηο  10 πξψηεο ζειίδεο ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ PDF κε ην κάζεκα ηνπ 

Πξνζήκνπ Πνιπσλχκσλ, είλαη 3,33 ΜΒ. Σν κεγελζπκέλν θαηά 200%  
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Δηθόλα 66 : Μεγελζπκέλν θαηά 200% θείκελν ζην Flipping Book Publisher 

θείκελν εκθαλίδεηαη επθξηλψο, ε κεηαθίλεζε κέζα ζηε ζειίδα γίλεηαη απηφκαηα 

θαη ε παξακφξθσζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο αλαδίπισζεο είλαη κηθξή. 

 

4.6.2 Σν πεξηβάιινλ Flipping Book HTML Edition 

Η ίδηα εηαηξεία έρεη αλαπηχμεη ζρεηηθφ εξγαιείν δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ 

βηβιίνπ κε βάζε έλα ζχλνιν εληνιψλ Java Script πνπ επελεξγνχλ ζε ηζηνζειίδα 

ηχπνπ HTML  ηεο εκθάληζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. 

Η  έθδνζε απηή  – HTML Edition –  ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν θαθέισλ: 

 

 

 Ο θάθεινο css πεξηέρεη ηα ζηπι εκθάληζεο 

ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. 



116 

 

 

 

 

 

    ηνλ θάθειν απηφ πεξηέρνληαη ηα εηθνλίδηα 

ησλ εληνιψλ  πινήγεζεο, εθηχπσζεο θαη 

δνπκ.  

 

 

 

 

                    

Δδψ πεξηέρνληαη ηα αξρεία κε ηηο εληνιέο 

JavaScript πνπ αθνξνχλ ζηελ εκθάληζε θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. 

 

 

 

ε απηφ ηνλ θάθειν απνζεθεχνληαη ζε 

κνξθή εηθφλσλ JPEG , PNG ή GIF νη 

ζειίδεο ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. Η 

νλνκαζία ησλ αξρείσλ πξέπεη λα ζπκθσλεί 

κε εθείλε πνπ δίλεηαη κέζα ζην αξρείν 

bookSettings. 

 

 

 

 

ε απηφ ηνλ θάθειν ππάξρνπλ ηα αξρεία ήρνπ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθέ μεθπιιίζκαηνο. 
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Οη ξπζκίζεηο πνπ πξνζθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε ιχζε εκθαλίδνληαη κέζα ζην 

αξρείν Jacascript ―flippingBook‖  θαη έρνπλ πξν-ηηκνζεηεζεί. Δάλ ν ρξήζηεο 

ζέιεη λα αιιάμεη θάπνηα ηηκή κπνξεί, λα βάιεη ηε λέα ηηκή ηεο παξακέηξνπ ζην 

αξρείν ―bookSettings‖. Οη παξάκεηξνη πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην πεξηβάιινλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6  : 

 

 

Πίλαθαο 6 : Ρπζκίζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο Flipping Book HTML Edition 

Κώδηθαο Ρπζκίζεηο 

flippingBook.pages = [ 

 "pages/page-001.jpeg", 

 "pages/page-002.jpeg", 

 "pages/page-003.jpeg", 

 "pages/page-004.jpeg", 

 "pages/page-005.jpeg", 

 "pages/page-006.jpeg", 

 "pages/page-007.jpeg", 

 "pages/page-008.jpeg", 

              "pages/page-009.jpeg", 

 "pages/page-010.jpeg" 

]; 

ην αξρείν  bookSettings.js 

δίλνληαη νη ζρεηηθέο ή νη απφιπηεο 

δηαδξνκέο θαη ηα νλφκαηα ησλ 

αξρείσλ εηθφλσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζειίδεο ηνπ 

βηβιίνπ, εθφζνλ 

flippingBook.contents = [ 

 [ "Cover", 1 ], 

 [ "Modern", 4 ] 

]; 

ην αξρείν bookSettings.js 

ξπζκίδνληαη επίζεο  θαη  ηα 

πεξηερφκελα ηνπ βηβιίνπ 

 

 

flippingBook.settings.stageWidth= “100%”; 
flippingBook.settings.stageHeight = "100%"; 

 
 

Παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ παξαζθελίνπ ηνπ 

βηβιίνπ. Έρνπλ δνζκέλε αξρηθή 

ηηκή 100% ζην αξρείν 

flippingBook.js  

flippingBook.settings.bookWidth 

flippingBook.settings.bookHeight 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ βηβιίνπ. 

 flippingBook.settings.scaleContent 

 
 

Με απηή ηελ παξάκεηξν 

ξπζκίδεηαη ε κέζνδνο 

πξνζαξκνγήο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

εηθφλσλ ζηηο δηαζηάζεηο ησλ 

ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ. Με ηελ ηηκή 

true γίλεηαη ζκχθξηλζε ή 

κεγέζπλζε ελψ κε ηελ ηηκή faulse, 
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εάλ ρξεηαζηεί γίλεηαη απνθνπή. 

flippingBook.settings.centerContent 

 
Δδψ ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο 

θεληξαξίζκαηνο ησλ πεξηερνκέλσλ 

ζηελ ζειίδα. Με ηελ ηηκή true 

γίλεηαη θεληξάξηζκα ησλ 

πεξηερνκέλσλ ζηελ ζειίδα, ελψ κε 

ηελ ηηκή. 

flippingBook.settings.preserveProportions 

 
Με ηε ξχζκηζε απηή επηιέγεηαη αλ 

ζα  δηαηεξεζνχλ νη αξρηθέο 

αλαινγίεο ηεο εηθφλαο (πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ θάζε ζειίδα), 

θαηά ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη 

ζκίθξπλζε ή κεγέζπλζε, ή ζα γίλεη 

ε πξνζαξκνγή ρσξίο λα 

δηαηεξεζνχλ νη αξρηθέο αλαινγίεο.   

flippingBook.settings.hardcover  
flippingBook.settings.hardcoverThickness 
flippingBook.settings.hardcoverEdgeColor 
flippingBook.settings.highlightHardcover 

 
 

 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

ηνπ εμψθπιινπ. 

flippingBook.settings.frameWidth 
flippingBook.settings.frameColor 
flippingBook.settings.frameAlpha 

 
 

 

Ρπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ πνπ πεξηθιείεη ην 

βηβιίν. 

flippingBook.settings.firstPageNumber 

 
Ρχζκηζε γηα ηελ αξίζκεζε ησλ 

ζειίδσλ 

flippingBook.settings.autoFlipSize 

 
Δδψ εηζάγνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο 

πεξηνρήο ηεο ζειίδαο φπνπ κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ 

γίλεηαη ε αλαδίπισζε ηεο γσλίαο 

ηεο ζειίδαο. 

flippingBook.settings.flipOnClick 

 
Ρχζκηζε γηα ηελ πιήξε 

αλαδίπισζε ηεο ζειίδαο κφλν κε 

έλα θιηθ ζηελ άθξε ηεο ζειίδαο. 

flippingBook.settings.handOverCorner 
flippingBook.settings.handOverPage 

 
 

Με απηέο ηηο ξπζκίζεηο νξίδνπκε 

ηελ εκθάληζε δείθηε ηχπνπ ρεξηνχ 

πάλσ απ΄ηε ζειίδα θαη θαηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ δείθηε ζηελ άθξε 

ηεο ζειίδαο. 

flippingBook.settings.staticShadowType 

flippingBook.settings.staticShadowDepth 

flippingBook.settings.staticShadowDarkColor 

flippingBook.settings.dynamicShadowDepth 

flippingBook.settings.dynamicShadowLightColor 

flippingBook.settings.dynamicShadowDarkColor 

 

Ρπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζθηέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ 

βηβιίνπ θαηά ηελ αλαδίπισζε ή 

φηαλ είλαη αλνηρηέο. 
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flippingBook.settings.moveSpeed 

flippingBook.settings.gotoSpeed 

flippingBook.settings.rigidPageSpeed 

 

Ρπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηαρχηεηα ελαιιαγήο ησλ ζειίδσλ, 

θαλνληθψλ θαη άθακπησλ,  ζε 

πεξίπησζε απιήο ελαιιαγήο ή 

εληνιήο κεηάβαζεο ζε θάπνηα 

άιιε ζειίδα. 

flippingBook.settings.flipSound 

flippingBook.settings.hardcoverSound 

 

Ρπζκίζεηο γηα ην αξρείν ήρνπ ζηελ 

αλαδίπισζε εζση. ζειίδαο θαη 

εμψθπιινπ 

flippingBook.settings.preloaderType 

 
Δδψ ξπζκίδεηαη ν ηχπνο δείθηε 

θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθφξησζεο 

ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ. 

flippingBook.settings.loadOnDemand 

 
Με ηελ παξάκεηξν απηή 

ξπζκίδνπκε ηε θφξησζε ησλ 

ζειίδσλ, είηε λα γίλεηαη ηκεκαηηθά 

θαηά ηελ αλαδίπισζε ηεο θάζε 

ζειίδαο είηε λα γίλεηαη πιήξεο 

θφξησζε θαη κεηά ε πξνβνιή ηνπ 

βηβιίνπ. 

flippingBook.settings.allowPagesUnload 

 
Ρχζκηζε γηα ηελ δηαγξαθή ησλ 

πεξακέλσλ ζειίδσλ. 

flippingBook.settings.flipCornerStyle 

flippingBook.settings.flipCornerPosition 

flippingBook.settings.flipCornerAmount 

flippingBook.settings.flipCornerAngle 

flippingBook.settings.flipCornerRelease 

flippingBook.settings.flipCornerVibrate 

flippingBook.settings.flipCornerPlaySound 

 

Ρπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

παξακέηξνπο ηεο αλαδίπισζεο 

φπσο απηφκαηε-ρεηξνθίλεηε 

αλαδίπισζε πξψηεο ζειίδαο, ζέζε 

ηεο γσλίαο αλαδίπισζεο, πεξηνρή 

ελεξγνπνίεζεο ηεο αλαδίπισζεο, 

γσλία αλαδίπισζεο,ήρνο 

αλαδίπισζεο 

flippingBook.settings.zoomEnabled 

flippingBook.settings.zoomPath 

flippingBook.settings.zoomImageWidth 

flippingBook.settings.zoomImageHeight 

flippingBook.settings.zoomOnClick 

flippingBook.settings.zoomUIColor 

flippingBook.settings.zoomHint 

 

Οκάδα ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε 

παξακέηξνπο γηα ηε κεγέζπλζε , 

φπσο , ελεξγνπνίεζε δπλαηφηεηαο 

κεγέζπλζεο, θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο 

ησλ  εηθφλσλ ησλ κεγελζπκέλσλ  

ζειίδσλ, δηαζηάζεηο ησλ εηθφλσλ 

ησλ κεγελζπκέλσλ ζειίδσλ, 

ελεξγνπνίεζε κεγέζπλζεο κε 

δηπιφ θιηθ, νξηζκφο βνεζεηηθνχ 

θεηκέλνπ (zoom hint) 

flippingBook.settings.printEnabled 

 
Δλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε  

ηεο δπλαηφηεηαο εθηχπσζεο. 

flippingBook.settings.printTitle Ο ηίηινο ηνπ παξαζχξνπ 

εθηχπσζεο. 

flippingBook.settings.downloadURL 

 
Η δηεχζπλζε ηεο offline έθδνζεο 

ηνπ βηβιίνπ. 

flippingBook.settings.downloadTitle 

 
Ο ηίηινο ηνπ παξαζχξνπ 

θαηαθφξησζεο ηεο offline έθδνζεο 
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ηνπ βηβιίνπ. 

flippingBook.settings.downloadSize 

 
Οξίδεηαη ην θείκελν κε ην κέγεζνο 

ηνπ αξρείνπ θαηαθφξησζεο. 

flippingBook.settings.downloadComplete Καζνξίδεηαη ην κήλπκα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαθφξησζεο 

ηνπ αξρείνπ 

  

 Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βηβιίνπ απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο : 

1. Απνζήθεπζε ηνπ θεηκέλνπ PDF ζαλ ζεηξά εηθφλσλ Jpeg κέζα ζηνλ 

θάθειν pages κε φλνκα πνπ λα ζπκθσλεί κε εθείλν πνπ έρεη δνζεί ζηνλ 

πίλαθα flippingBook.pages[ ] κέζα ζην αξρείν bookSettings θαη 

δηαζηάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο παξακέηξνπο 

flippingBook.settings.bookWidth θαη flippingBook.settings.bookHeight. 

2. Απνζήθεπζε ησλ εηθφλσλ ησλ ζειίδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

πξνβνιή ζε θαηάζηαζε κεγέζπλζεο κέζα ζηνλ θάθειν pages/large κε ηα 

αληίζηνηρα νλφκαηα. 

 Σν παξφλ εξγαιείν θξίλεηαη κεξηθψο ηθαλνπνηεηηθφ, κε πιήζνο ξπζκίζεσλ, 

φκσο απαηηεί ζρεηηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 

ξπζκίζεηο πνπ δηαζέηεη θαη δελ είλαη θαηάιιειν γηα ην επξχ θνηλφ. Πξνζνρή 

ρξεηάδεηαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ζειίδσλ ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ  PDF 

ζε εηθφλεο έηζη ψζηε νη δηαζηάζεηο ησλ εηθφλσλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 

δεισκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ βηβιίνπ ζηηο παξακέηξνπο 

flippingBook.settings.bookWidth θαη flippingBook.settings.bookHeight. 
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4.6.3 Σν πεξηβάιινλ Flip@once 

H  Flip@once  ηεο Optimedia Interactive παξέρεη δχν επηινγέο γηα ηε δεκηνπξγία 

flipping book :  

 Σελ  online ππεξεζία θαη 

 Σελ αλεμάξηεηε desktop εθαξκνγή   

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ νη δπλαηφηεηεο ηεο 

desktop εθαξκνγήο. 

 

Δηθόλα 67 : Δπηινγέο ηξόπνπ εξγαζίαο ζην Flip@once 

Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή Flip@once γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ είλαη ε εηζαγσγή ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ ζε κνξθή 

PDF. Απφ ην κελνχ Document ηεο βαζηθήο νζφλεο εξγαζηψλ, επηιέγνπκε ηελ 

εληνιή New. 

Δηθόλα 68 : Δπηινγή ηνπ θεηκέλνπ πξνο επεμεξγαζία από ην ζρεηηθό κελνύ. 

http://www.flipatonce.com/index.html
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ηε ζπλέρεηα νδεγνχκαζηε ζηελ δηεπηθάλεηα εηζαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ PDF, ζηελ 

νπνία επίζεο πεξηέρνληαη θαη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ αξρείνπ PDF ζε εηθφλα Jpg, ην αληίζηξνθν μεθχιιηζκα, θαη ην 

επίπεδν φθζεη . 

 

Δηθόλα 69 : Δηζαγσγή θεηκέλνπ PDF θαη πξνεπηζθόπηζε 

Αθνινχζσο κε ηελ εληνιή Initial Conversion γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ 

PDF  ζε κηα ζεηξά εηθφλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. Γηα ηε 

ξχζκηζε δηαθφξσλ παξακέηξσλ ην πξφγξακκα νδεγεί ην ρξήζηε ζηε δηεπηθάλεηα 

δηαρείξηζεο «Manage». 
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Δηθόλα 70 : Γηεπηθάλεηα "Manage" -  Ρύζκηζε παξακέηξσλ 

ηε δηεπηθάλεηα απηή βιέπνπκε θάζε κία απφ ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ζε 

ζκίθξπλζε θαζψο επίζεο θαη ην επίπεδν πνηφηεηαο θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε 

εηθφλα PDF. Άκεζα κπνξεί λα επηιεγεί νπνηαδήπνηε ζειίδα θαη νη δπλαηφηεηεο 

πνπ δίλνληαη ζην ρξήζηε αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή πνιπκέζσλ θαη ππεξζπλδέζεσλ 

«Image»►«Edit Links & Media»,  ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ «Text»θαη ηελ 

εηζαγσγή εηθφλαο βνήζεηαο. 

Με ηελ επηινγή γηα εηζαγσγή πνιπκέζσλ εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κελνχ γηα: 

Δηθόλα 71 : Μελνύ γηα ηελ εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ ζηε ζειίδα 
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 Σελ εηζαγσγή ππεξζχλδεζεο, 

 Σελ εηζαγσγή ζχλδεζεο ζε άιιε ζειίδα, 

 Σελ εηζαγσγή ήρνπ. 

 

Η εηζαγσγή ππεξζχλδεζεο ζε θάπνην ζεκείν νπνηνζδήπνηε ζειίδαο ηνπ βηβιίνπ 

– εληνιή «Add Link to Url», γίλεηαη κε ηελ ζρεηηθή θαξηέια, φπνπ ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ηελ ελαιιαγή ζηνλ ρξσκαηηζκφ θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ δείθηε ηνπ 

πνληηθηνχ πάλσ απφ ην θείκελν ηεο ππεξζχλδεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ 

δηεχζπλζή ηεο. 

 

Δηθόλα 72 : Πεξηβάιινλ FLip@once : Δηζαγσγή ππεξζύλδεζεο 

Οκνίσο, γηα ηελ εηζαγσγή ζχλδεζεο ζε άιιε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ έρνπκε ηελ 

αληίζηνηρε θαξηέια. 

Γηα ηελ εηζαγσγή ήρνπ, απφ ηελ αληίζηνηρε θαξηέια ν ρξήζηεο επηιέγεη ην 

αξρείν πνπ επηζπκεί θαζψο επίζεο θαη ηε ζέζε ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ 

εθθίλεζεο κέζα ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. 
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Δηθόλα 73 : Πεξηβάιινλ Flip@once : Δηζαγσγή αξρείνπ ήρνπ 

ε νπνηαδήπνηε ζέζε κέζα ζηε ζειίδα κπνξεί λα ηνπνζεηεί θαη βίληεν ηχπνπ 

FLV. Με ηελ επηινγή «Add Video» εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή θαξηέια γηα ηελ 

επηινγή ηνπ βίληεν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ απηφκαηε εθθίλεζε ηνπ 

βίληεν ακέζσο κεηά ηελ πξφζβαζε ηνπ αλαγλψζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα 

πνπ θηινμελεί ην βίληεν, θαζψο επίζεο θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ. Πνιχ ρξήζηκε 

θξίλεηαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πιαηζίνπ αλαπαξαγσγήο 

ηνπ βίληεν θαζψο επίζεο θαη ε πνιχ εχθνιε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε 

ζέζε κέζα ζηε ζειίδα κε απιή κεηαθίλεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ βίληεν. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην βίληεν ελεξγνπνηείηαη κέζα ζηελ ίδηα ηε ζειίδα θαη δελ αλνίγεη 

λέν παξάζπξν θάπνηνπ player, πξάγκα ην νπνίν ζα δπζαξεζηνχζε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. 
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Δηθόλα 74 : Δπηινγή θαη εηζαγσγή βίληεν ζην Flip@once 

Οπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βηβιίνπ ν ρξήζηεο 

κπνξεί κε ηελ εληνιή «Preview Flipping Book» λα έρεη κία πξνεπηζθφπεζε ηνπ 

βηβιίνπ. Η δηεπηθάλεηα ζηελ νπνία γίλεηαη ε πξνεπηζθφπεζε πεξηέρεη έλα 

ζχλνιν εηθνληδίσλ γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ : 

 Σελ επηινγή θεηκέλνπ, απφ εθείλα πνπ έρεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ην 

εξγαιείν, 

 Σελ πξνβνιή ησλ πεξηερνκέλσλ, 

 Σελ πξνβνιή πιήξνπο νζφλεο, 

 Σελ εθηχπσζε ηνπ βηβιίνπ, 

 Σελ εκθάληζε ηνπ πξσηφηππνπ αξρείνπ PDF, 

 Σελ αλαδήηεζε ιέμεο κέζα ζην βηβιίν, 

 Σελ εγγξαθή ζεκεηψζεσλ, 

 Σελ απνθνπή ηκεκάησλ ηνπ βηβιίνπ, 

 Σελ απηφκαηε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ζπλεκκέλν ην 

ειεθηξνληθφ βηβιίν πνπ είλαη ελεξγφ, 

 Σηο ξπζκίζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο Flip@once (Δηθφλα 76), 
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Δηθόλα 75 : Γηεπηθάλεηα πξνεπηζθόπεζεο ηνπ βηβιίνπ 

Οη ξπζκίζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Flip@once  εθηείλνληαη ζε έλα πιήζνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γίλνληαη ζπγθεληξσηηθά κέζα απφ κία 

θαξηέια (Δηθφλα 76). Οη νκάδεο ξπζκίζεσλ αθνξνχλ: 

 ην ρξψκα ηνπ ζθεληθνχ , ην ρξψκα ηνπ θεηκέλνπ, ησλ κελνχ, 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ ησλ κελνχ, 

 ηα εηθνλίδηα ησλ εληνιψλ γηα ηε δηεπηθάλεηα πξνεπηζθφπεζεο ηνπ 

βηβιίνπ. 
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Δηθόλα 76 : Ρπζκίζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ Flip@once 

 

Σν πεξηβάιινλ Flip@once θξίλεηαη πιήξεο θαη εχρξεζην, κε πινχζην ζχλνιν 

δπλαηνηήησλ θαη δελ πξνβιεκαηίδεη ηνλ ρξήζηε. Σν απνηέιεζκα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ, αλ θαη νη δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο δελ επέηξεπαλ ηελ πιήξε 

απνζήθεπζε ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ, παξά κφλν ηελ 

πξνεπηζθφπεζε ηνπ. 

 

4.6.4  Σν πεξηβάιινλ FlipIsArt Diamond  από ηελ ItIsArt 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ βηβιίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ απιφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε  πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

απνηέιεζκα φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο, ηελ πξνζθεξφκελε 

κεγέζπλζε ησλ ζειίδσλ θαη ην κέγεζνο ηνπ παξαγφκελνπ θαθέινπ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη κφλν ην αξρείν 

PDF γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ (Δηθφλα 77). εκεηψλνπκε βίληεν θαη ππεξζπλδέζεηο 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζην βηβιίν, ζα πξέπεη λα έρνπλ επεμεξγαζηεί θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ PDF θαη δελ επηδέρνληαη επεμεξγαζία ζηε παξνχζα 

θάζε. 
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Δηθόλα 77 : Δηζαγσγή αξρείνπ PDF ζην FliIsArt Diamond 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη απηφκαηα φιε ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ςεθηαθνχ βηβιίνπ (Δηθφλα 78). 

 

Δηθόλα 78 : Γεκηνπξγία   Flip Book από ην FlipIsArt 

Αθνινχζσο ην πεξηβάιινλ εηζέξρεηαη ζηελ δηεπηθάλεηα πξνεπηζθφπεζεο ηνπ 

βηβιίνπ. 
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Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζπειάζεη ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ θαη λα ελεξγνπνηήζεη 

ηπρφλ ππεξζπλδέζεηο. ηελ παξνχζα θάζε δελ δίλνληαη δπλαηφηεηεο κεγέζπλζεο 

νχηε δπλαηφηεηεο ξπζκίζεσλ. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πιηθνχ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην 

αληίζηνηρν εηθνλίδην θαη ην εξγαιείν ζπγθξνηεί ηνλ αληίζηνηρν θάθειν κε φια ηα 

ζρεηηθά αξρεία. 

 

 

 

 

 

 

Ο ζρεηηθφο θάθεινο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αξρείν 

PDF γηα ην κάζεκα ηεο Άιγεβξαο Α΄ Λπθείνπ έρεη κέγεζνο 1,21MB θαη 

πεξηιακβάλεη : 

Δηθόλα 79 : Γεκηνπξγία ηειηθνύ πιηθνύ θαη απνζήθεπζε θαθέινπ από ην FliIsArt Diamond 
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 Έλαλ θάθειν κε ηηο εηθφλεο ησλ ζειίδσλ ζε κνξθή jpg. Οη εηθφλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην εθέ ηεο αλαδίπισζεο ησλ ζειίδσλ. 

 Έλα θάθειν κε ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ζε κνξθή SWF  

 Σελ ηζηνζειίδα πξνζπέιαζεο ηνπ βηβιίνπ index.html  

 Έλα αξρείν κεηαδεδνκέλσλ «manifest.xml» 

 Έλα αξρείν ηχπνπ SWF γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ εθέ αλαδίπισζεο. 

 
Δηθόλα 80 : Σα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ πνπ δεκηνπξγείηαη από ην FLiIsArt Diamond 

Η δηεπηθάλεηα αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ, έηζη φπσο εκθαλίδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε 

θπιινκεηξεηή, πεξηιακβάλεη εηθνλίδηα γηα ηελ ελαιιαγή ησλ ζειίδσλ, γηα ηελ 

κεγέζπλζε ησλ ζειίδσλ θαη γηα ηελ εκθάληζε φισλ ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ ζε 

ζκίθξπλζε.  Μεγέζπλζε πνπ πξνζθέξεηαη είλαη 200% θαη 400% θαη ε πεξηήγεζε 

ζηε κεγελζπκέλε ζειίδα γίλεηαη κε απηφκαηε θίλεζε πξνο ην ζεκείν πνπ ζέιεη 

λα δεη ν ρξήζηεο θαη πξνο ηα εθεί θηλεί ην πνληίθη. Η κεγέζπλζε είλαη 

δηαλπζκαηηθή θαη δελ αιινηψλεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε πνηφηεηα ηνπ 

θεηκέλνπ. Μηθξή αιινίσζε ηεο πξνβνιήο ησλ ζειίδσλ παξαηεξείηαη θαηά ηελ 

ζηηγκή ηνπ εθέ ηεο αλαδίπισζεο θαη ε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο επαλέξρεηαη κε ηε 

ιήμε ηεο αλαδίπισζεο. Σν εξγαιείν θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη είλαη ε επηινγή 

ηνπ γξάθνληνο γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ γηα ηελ παξνπζίαζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ηεο Άιγεβξαο Α΄ Λπθείνπ. 
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Δηθόλα 81 : Πεξηβάιινλ αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ ζην FlipIsArt Diamond 

   

4.7 Υξήζε κεηαδεδνκέλσλ ζην ςεθηαθό βηβιίν - Σν IEEE LOM 

ζηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ Flipping Book.  

 

Σα ςεθηαθά βηβιία παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε αδξάλεηα φζνλ αθνξά ηελ 

εμάπισζή ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα ςεθηαθά πεξηνδηθά.  Απηφ νθείιεηαη ζε κηα 

ζεηξά απφ παξάγνληεο, φπσο ην γεγνλφο φηη νη εθδφηεο δείρλνπλ απξνζπκία θαη 

δηζηαθηηθφηεηα ζηελ κεηαηξνπή ησλ θπζηθψλ βηβιίσλ θαη ζηελ πξσηφηππε 

ειεθηξνληθή δεκηνπξγία αιιά θαη ζηε δηάζεζε ησλ βηβιίσλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ζηελ αξρηθή έιιεηςε δνκψλ αζθαινχο δηάζεζεο αιιά θαη ζηηο δπζθνιίεο 

αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζεο ησλ δηαηηζέκελσλ ηίηισλ (Woodward, Rowland, 

2009). Η θαηάζηαζε ζαθψο άιιαμε θαη νη δηαηηζέκελνη ηίηινη ειεθηξνληθψλ 

βηβιίσλ είηε είλαη πξνο πψιεζε είηε θηινμελνχληαη ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο 

ζαθψο παξνπζηάδνπλ αχμεζε. Η επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο «JISC E-Books 

Observatory Project»  ζπλεηζέθεξε ζηελ ελίζρπζε ηεο δηάζεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

βηβιίσλ θαη απφ ηνπο εθδφηεο αιιά θαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. 

Παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ ηζηφηνπνη δηάζεζεο δσξεάλ βηβιίσλ ζε ςεθηαθή 
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κνξθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα βηβιία πνπ δηαηίζεηαη σο απνηέιεζκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Gutenberg -  Project Gutenberg θαη ε Google δηαζέηεη εηδηθή 

ζειίδα αλαδήηεζεο βηβιίσλ θαη έρεη εθπνλήζεη ην πξφγξακκα Βηβιηνζήθε γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη ηηο ζπιινγέο κεγάισλ βηβιηνζεθψλ ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο  πξνο 

αλαδήηεζε.  

ε απηφ ην πιαίζην δηάζεζεο θαη αλαδήηεζεο ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ, ε ρξήζε 

πςειήο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. ε δχν αλαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Μηθηή Δπηηξνπή 

πζηεκάησλ Πεξνθνξηψλ JISC , ζην ―Metadata for E-Books‖ θαη ζην ― JISC 

Collections, Vision Statement‖, επηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ φιε ε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηα ζηνηρεία ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ λα είλαη ζσζηή, αθξηβήο 

θαη ρξήζηκε, απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο 

κέρξη ηελ εχξεζε ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε εθ κέξνπο ησλ εθδνηψλ, ζα πξέπεη λα έρνπκε βειηησκέλα θαη 

αθξηβή ζπζηήκαηα θαηαρψξεζεο κεηαδεδνκέλσλ, θαιή εθπαίδεπζε ησλ 

δεκηνπξγψλ κεηαδεδνκέλσλ, θαιή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη 

ζέζπηζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ. 

Γηαδεδνκέλα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη : 

-Σν πξφηππν ONIX, φπνπ πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν πξφηππν 

πεξηγξαθήο θπζηθψλ αιιά θαη ςεθηαθψλ βηβιίσλ. Παξέρεη έλα αξθεηά πινχζην 

ζχλνιν πιεξνθνξηψλ γηα αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε, ελψ εκπεξηέρεη θαη 

πιεξνθνξίεο γηα εκπνξηθά ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ φπσο ηηκή, δηαζεζηκφηεηα, 

θξηηηθέο θαη πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Αθφκα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ην βηβιίν. 

-Σν πξφηππν MARC, ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ θαζνιηθά απφ ηηο ειεθηξνληθέο 

βηβιηνζήθεο. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία θαη 

επηθνηλσλία κεηαμχ θαηαιφγσλ ηίηισλ βηβιίσλ. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

πξνζθέξνληαη απφ θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ κε ηε κνξθή βάζεο δεδνκέλσλ 

βαζηζκέλσλ ζην πξφηππν, ψζηε νη ελδηαθεξφκελεο βηβιηνζήθεο λα παξέρνπλ 

ζηνηρεία γηα ηα βηβιία ηνπο βαζηζκέλα ζην πξφηππν απηφ. πγθξηηηθά κε ην 

πξφηππν ONIX, ην πξφηππν MARC πξνζθέξεη έλα πινχζην ζχλνιν ζηνηρείσλ 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ησλ ειεθηξνληθψλ 
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βηβιηνζεθψλ θαη ππνιείπεηαη ζε ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζίκεπαλ ζε εκπνξηθέο 

δηαδηθαζίεο.  

Παξφιε  ηελ θπξηαξρία ησλ δχν ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηνπο εηδηθφηεξνπο ζθνπνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ 

βηβιίσλ ην πξφηππν IEE LOM παξνπζηάδεη πξφζζεην θέξδνο σο πξνο ηελ ρξήζε 

ηνπ, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηα 

πεδία κε εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελζσκαηψλεη, φπσο γηα παξάδεηγκα  

ηα πεδία «Δπίπεδν Γηαδξαζηηθφηεηαο», «Σππηθφ εχξνο ειηθίαο» , «Γπζθνιία» 

θαη «Γηάξθεηα Μάζεζεο», ηα νπνία δίλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζην ςεθηαθφ βηβιίν. 

 

 Ππόηαζη Τιμοθεηήζευν ηυν Πεδίυν ηος IEEE LOM ζηο εκπαιδεςηικό 

Flipping Book 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ βηβιίνπ 

κε ην πξφηππν IEEE LOM πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ ηηκέο γηα ζπγθεθξηκέλα ηα 

πεδία πνπ ζα θέξνπλ ηηο δηαθξηηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζφηεξε 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη θαη‘ επέθηαζε απνζήθεπζε θαη επθνιφηεξε αλεχξεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ ζε ςεθηαθή κνξθή.   

 

 

Όλνκα Πεδίνπ Σηκνζέηεζε 

1.Γεληθά  

1.1.1Καηάινγνο Πξνηείλνπκε φλνκα γηα ηνλ θαηάινγν ησλ M.A. κε κνξθή 

εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ εηθνληθνχ μεθπιιίζκαηνο 

σο «educational  flipping book» 

1.1.2 Δγγξαθή Πξνηείλνπκε σο δνκή γηα ηελ ηηκή ηεο εγγξαθήο  

Μάζεκα-Σάμε-Δλφηεηα 

Π.ρ. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ-Α ΛΤΚΔΙΟΤ-ΠΟΛΤΧΝΤΜΑ 

1.2 πκβνινζεηξά κε ην φλνκα ηνπ βηβιίνπ 

1.3 Κσδηθφο Γιψζζαο δχν ραξαθηήξσλ ηεο γιψζζαο, βάζεη ηνπ 
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ISO 639:1988 θαη Τπνθσδηθφο  Υψξαο βάζεη ηνπ ISO 3166-

1:1997. 

1.4 Πεξηγξαθή πκβνινζεηξά πεξηγξαθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ. 

Π.ρ. (―el‖ , ―ην βηβιίν πεξηγξάθνληαη νη εμηζψζεηο 1
νπ

 θαη 

δεπηέξνπ βαζκνχ. Αλαιχεηαη ε αιγεβξηθή κέζνδνο επίιπζήο 

ηνπ θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ γξαθηθή παξάζηαζή ησλ 

πνιπσλχκσλ 1
νπ

 θαη 2
νπ

 βαζκνχ‖) 

1.5 Λέμε Κιεηδί Πξνηείλνπκε   ηηκνζέηεζε  δχν δηαζηάζεσλ : 

Γιψζζα– Θέκα 

Π.ρ. (―el‖, ―Πξφζεκν Σξησλχκνπ‖) 

1.6 Κάιπςε Καη γηα ην Flipping Book, κπνξεί εδψ λα πεξηγξαθεί ε 

έθηαζε ή ην εχξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ .Η Κάιπςε 

ζπλήζσο ζα πεξηιακβάλεη κία ηνπνζεζία ρσξνηαμηθή (ηελ 

νλνκαζία ελφο ηφπνπ ή γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο), κία 

ρξνληθή πεξίνδν (ηελ νλνκαζία κηαο πεξηφδνπ, κία 

εκεξνκελία, ή εχξνο εκεξνκεληψλ) ή ηελ αξρή δηθαηνδνζίαο 

(φπσο ην φλνκα κίαο δηνηθεηηθήο νληφηεηαο).  Οη ηηκέο 

νξίδνληαη απφ  έλα ειεγρφκελν ιεμηιφγην (γηα παξάδεηγκα, 

ην Θεζαπξφ Γεσγξαθηθψλ Ολνκαζηψλ (Thesaurus of 

Geographic Names, TGN) θαη επίζεο, φπνπ είλαη εθηθηφ, 

είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε νλνκαζηψλ ηνπνζεζηψλ ή 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζηε ζέζε αλαγλσξηζηηθψλ αξηζκψλ 

φπσο έλα δεχγνο ζπληεηαγκέλσλ ή θάπνην εχξνο 

εκεξνκεληψλ. 

1.7 Γνκή Γηα ην πεδίν απηφ έρνπκε ηηο ηηκέο πνπ δίλνπλ ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ βηβιίνπ θαη πξνηείλνπκε ηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

i. Γξακκηθή: φηαλ ην βηβιίν δελ έρεη ππεξζπλδέζεηο ή 

άιια αληηθείκελα θαη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

ζειίδσλ κε γξακκηθή πξνζπέιαζε.  

ii. Ιεξαξρηθή: εάλ ην βηβιίν πεξηέρεη θαη άιια 
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βνεζεηηθά αληηθείκελα κε πξνζπέιαζε θαη‘ επηινγή 

ηνπ ρξήζηε π.ρ. βίληεν, ππεξζπλδέζκνπο θ.ι.π.. 

1.8 Δπίπεδν πζζώξεπζεο Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν πξνηείλνπκε ηηο ηηκέο : 

Σηκή 1 Όηαλ πξφθεηηαη γηα έλα βηβιίν πνπ 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απιφ καζεζηαθφ 

ζηφρν ή κία δηδαθηηθή ελφηεηα. π.ρ. εμηζψζεηο 1
νπ

 

Βαζκνχ , Πξφζζεζε Κιαζκάησλ. 

Σηκή 2 Όηαλ πξφθεηηαη γηα βηβιίν πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ζεκαηηθή ελφηεηα π.ρ. Πξάμεηο Κιαζκάησλ, Οη 

πλαξηήζεηο 2
νπ

 Βαζκνχ. 

Σηκή 3 Όηαλ πξφθεηηαη γηα βηβιίν πνπ αλαθέξεηαη ζε 

χιε επηπέδνπ θεθαιαίνπ π.ρ. πλαξηήζεηο, 

Παξαγνληνπνίεζε 

4.1 Μνξθή Γηα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηερληθά κέξε ηνπ 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ, κπνξεί λα επεθηαζεί  ην ιεμηιφγην θαηά 

ΙΑΝΑ RFC 2048 ζηελ θαηεγνξία multypart  κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ηχπνπ «ebook-flipping book».  Η ηηκνζέηεζε 

εδψ κπνξεί λα αξρίδεη κε ηελ ηηκή ebook-flipping book θαη 

λα ζπκπιεξψλεηαη αλάινγα αλ πεξηέρεηαη βίληεν ή άιινπ 

ηχπνπ ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ζαθέο ηη άιιν είδνο 

ινγηζκηθνχ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ πξφζβαζε ζε φιν ην 

βηβιίν. 

4.3 Σνπνζεζία Μηα ζπκβνινζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνζπέιαζε απηνχ ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Πξνηείλεηαη ηνπνζεζία φπνπ θηινμελείηαη ην βηβιίν γηα 

ρξήζε ή πξνβνιή ή πψιεζε ζε ζηαζεξή βάζε θαη γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

5. Παηδαγσγηθά  

5.1 Σύπνο 

Γηαδξαζηηθόηεηαο 

Αλ ην βηβιίν είλαη απιήο αλάγλσζεο, ηφηε ν ηχπνο 

πξνηείλεηαη λα θαζνξίδεηαη σο «παξνπζηαζηηθφο». 

Αλ ην βηβιίν ππνζηεξίδεη αιιειεπίδξαζε, φπσο 

ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ θαη παξακέηξσλ, θάπνηα 
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δξαζηεξηφηεηα θιεηζηνχ ηχπνπ (αληηζηνίρηζεο ή πνιιαπιήο 

επηινγήο θ.ι.π),  ή/θαη νη ηηκέο επεξεάδνπλ ηελ ξνή ηνπ, 

ηφηε πξνηείλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη ν ηχπνο ηνπ σο 

«κηθηφο».  

5.2 Σύπνο Μαζεζηαθνύ 

Πόξνπ 

Πξνηείλνπκε ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο πεδίνπ ηηκψλ κε 

ηνλ φξν «ebook-flipping book» (νξηζκφο ζηηο λεψηεξεο 

εθδφζεηο ηνπ  OED, ή φπσο νξίδεηαη ζην The Free 

Dictionary ,ή φπσο νξίδεηαη ζηελ Wikipedia) ή κε ηνλ φξν 

«ςεθηαθφ βηβιίν» 

5.3 Δπίπεδν 

Γηαδξαζηηθόηεηαο 

Αλάινγα κε ην επίπεδν ν αλαγλψζηεο αιιειεπηδξά κε ην 

βηβιίν ή/θαη αιιάδεη ηε ξνή ηνπ, λα ηηκνζεηείηαη ην επίπεδν 

Γηαδξαζηηθφηεηαο ηνπ βηβιίνπ απφ ην ππάξρνλ ιεμηιφγην: 

 πνιχ ρακειφ 

 ρακειφ 

 κεζαίν 

 πςειφ 

 πνιχ πςειφ 

5.4 εκαζηνινγηθή 

Ππθλόηεηα 

Γηα έλα  flipping book κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηελ κέζε 

εκαζηνινγηθή Ππθλφηεηα φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ εκπεξηέρεη 

π.ρ. έλλνηεο / ζειίδεο ή (έλλνηεο / ζειίδεο )+ (έλλνηεο ζε 

βίληεν / ρξφλνο βίληεν) θ.ι.π.. Γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ έξεπλα. Οη ηηκέο 

θαιχπηνληαη θαη‘ εθηίκεζε απφ ην ππάξρνλ ιεμηιφγην:  

 πνιχ ρακειφ 

 ρακειφ 

 κεζαίν 

 πςειφ 

 πνιχ πςειφ 

 

5.5 Πξννξηδόκελνο Ρόινο 

Σειηθνύ Υξήζηε 

Οη ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη : 

δάζθαινο  

ζπγγξαθέαο  

http://www.thefreedictionary.com/flipbook
http://www.thefreedictionary.com/flipbook
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats
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καζεηήο 

νπνηνζδήπνηε 

Γηα έλα εθπαηδεπηηθφ flipping book ε πηζαλφηεξε ρξήζε ζα 

έρεη ηηκή «καζεηήο» ή «θνηηεηήο»  θαη κεηά κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ νη άιιεο ηηκέο. 

5.6 Πεξηβάιινλ Σν θπξίσο πεξηβάιινλ έρεη ηηκέο πεδίνπ: 

 ζρνιείν 

 αλψηαηε εθπαίδεπζε 

 θαηάξηηζε 

 άιιν 

ε έλα εθπαηδεπηηθφ flipping book κπνξεί λα δνζεί ηηκή 

αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ απφ ηνλ δεκηνπξγφ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία έρεη 

θηηαρηεί.  

5.7 Σππηθό εύξνο ειηθίαο Μπνξεί λα δνζεί ε ειηθία ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηάμε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη ε δηδαθηηθή χιε.  

Η κνξθνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη : 

 Διάρηζηε – Μέγηζηε Ηιηθία  π.ρ. 7-9   ή 

 Με ζπκβνινζεηξά γιψζζαο π.ρ. (―el‖,θαηάιιειν γηα 

παηδηά ειηθίαο  έσο 9 εηψλ) 

5.8 Γπζθνιία Οη ηηκέο ηνπ πεδίνπ θαιχπηνπλ ηηο πηζαλέο πεξηπηψζεηο: 

 πνιχ εχθνιν 

 εχθνιν 

 κεζαίν 

 δχζθνιν 

 πνιχ δχζθνιν 

 

5.9 Γηάξθεηα Μάζεζεο Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Ο 

ππνινγηδφκελνο ηππηθφο ρξφλνο αλάγλσζεο ελφο Μ.Α. ζε 

κνξθή flipping book έρεη λα θάλεη κε ην εχξνο αιιά θαη κε 
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ηε ρξήζε ηνπ π.ρ. αλ δηαβάδεηαη αθνχ έρεη γίλεη ε πξψηε 

επαθή κε ην αληηθείκελν κέζα ζηελ ηάμε ή νη καζεηέο 

έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην αληηθείκελν θ.ι.π. 

Πηζαλφλ ν αλαγξαθφκελνο ρξφλνο λα επεξεάζεη ηε ρξήζε 

ηνπ ή κε απφ ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε ν ρξφλνο πνπ δηαξθεί ην speakage ησλ 

ζειίδσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ελζσκαησζεί ε εθθψλεζε 

ηνπ θεηκέλνπ ζε κνξθή ήρνπ ζην βηβιίν. 

5.10 Πεξηγξαθή Σα ζρφιηα ρξήζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ Μ.Α.  

5.11Γιώζζα Γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο πξνηείλνπκε λα 

ζεκεηψλεηαη ε γιψζζα ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ κε ηε κνξθή 

Κσδηθφο Γιψζζαο ('-'Τπνθσδηθφο)*,φπνπ Κσδηθφο 

Γιψζζαο είλαη έλαο θσδηθφο δχν ραξαθηήξσλ ηεο γιψζζαο, 

βάζεη ηνπ ISO 639:1988 θαη Τπνθσδηθφο έλαο  θσδηθφο 

ρψξαο βάζεη ηνπ ISO 3166-1:1997. 

7. ρέζε Γηα έλα εθπαηδεπηηθφ flipping book  πνπ ζρεηίδεηαη κε 

θάπνην κάζεκα ή ελφηεηα, (πξναπαηηνχκελν - ζπλέρεηα απφ, 

ζπλέρεηα ζε..) απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε ηνπ βηβιίνπ κε 

άιια πνπ ηπρφλ πξνεγνχληαη ή έπνληαη.  

7.1 Δίδνο Πεξηγξάθεηαη ε θχζε ηεο ζρέζεο κε έλα άιιν flipping book 

πνπ ην καζεζηαθφ ηνπ πεξηερφκελν ζρεηίδεηαη κε απηφ. 

Πηζαλή ρξήζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα λα ππνδείμεη άιιν 

βηβιίν ηεο ίδηαο ζεηξάο, ή γηα ηελ επφκελε-πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σν ππάξρνλ 

ιεμηιφγην ηνπ Dublin Core εθηηκνχκε φηη θαιχπηεη ηηο 

δπλαηέο πεξηπηψζεηο θαη γηα ην flipping book. 

  

8. ρόιην ρφιηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηα 

ζηνηρεία γηα ηνλ δεκηνπξγφ ησλ ζρνιίσλ. Μπνξνχλ λα 

εηζάγνληαη αμηνινγήζεηο ηνπ flipping book κεηά απφ ηελ 
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ρξήζε ηνπ σο Μ.Α. 

8.1 Οληόηεηα Καηαρσξείηαη ε νληφηεηα πνπ έθαλε ηα ζρφιηα θαηά vCard, 

φπσο νξίδεηαη απφ IMC vCard 3.0 (RFC2425, RFC 2426). 

 

8.2 Ζκεξνκελία Ηκεξνκελία ζρνιίσλ 

8.3 Πεξηγξαθή Σν πεξηερφκελν ηνπ ζρνιίνπ 

9. Σαμηλόκεζε Πεξηγξάθεη αλ ην ζπγθεθξηκέλν Μ.Α. εκπίπηεη ζε θάπνην 

είδνο ηαμηλφκεζεο. Πξνηείλνπκε δηπιή νλνκαζία κε πξψην 

ζπλζεηηθφ «εθπαηδεπηηθφ flipping book»+ Γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζπκβνινζεηξά γιψζζαο π.ρ.(«el», ςεθηαθφ βηβιίν - 

Μαζεκαηηθά) 

 

 

ε αλαινγία κε ηελ κειέηε ησλ πεδίσλ ηνπ IEEE LOM γηα ην θφκηθ, γίλεηαη 

θαλεξφ πσο ην πξφηππν κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ γηα 

ηελ πεξηγξαθή ελφο ςεθηαθνχ βηβιίνπ ζε κνξθή Flipping Book.ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ε πξνζζήθε, ζην ππάξρνλ ιεμηιφγην ησλ πεδίσλ, φξσλ 

πνπ λα θαζνξίζνπλ αθξηβέζηεξα ηηο πιεξνθνξίεο θπξίσο εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βηβιίν.  
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 4.8 Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ 

ε θάζε κνληέιν αλάπηπμεο ελφο ειεθηξνληθνχ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο ή 

ςεθηαθνχ πιηθνχ κε ηελ κνξθή Μ.Α., εκπεξηέρεηαη θαη ε θάζε ηεο Αμηνιόγεζήο 

ηνπ. ηελ ελφηεηα απηή αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δχν Μ.Α. 

 

 4.8.1 Δπηινγή κεζόδνπ αμηνιόγεζεο  

ε απηή ηελ παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δχν Μ.Α., ε πεξηγξαθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νκάδσλ θαη αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ. θνπφο ηεο παξνχζαο θάζεο είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δεδνκέλα ζηε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία ησλ δχν Μ.Α. θαη 

ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηηο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ Μ.Α. 

Κάζε έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο απνηειεί κηα ζχλζεηε κεηαβιεηή ζηε 

κειέηε αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, φζν αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ Μ.Α., 

πξνηείλεηαη  λα εμεηαζηνχλ ηα εμήο: 

 Δπρξεζηία  

 Υξεζηκφηεηα: νη ρξήζηεο βνεζηνχληαη λα επηηχρνπλ ηνπο καζεζηαθνχο 

ηνπο ζηφρνπο 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ 

 Δπθνιία ζηελ εθκάζεζε ρξήζεο ησλ πφξσλ  

 Γηνξζσηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

 Πιεξνθνξηαθή αλαηξνθνδφηεζε 

 Αηζζεηηθή 

 Καιαίζζεηε παξνπζίαζε καζεζηαθνχ πιηθνχ 

 Πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε 

 Αθνκνίσζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ 

 Παξνρή θηλήηξσλ γηα κάζεζε 
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 Δθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα 

 Καζαξφηεηα καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

 Δπειημία ζηελ πινήγεζε 

 Κάιπςε πνηθίισλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ 

 Δλζσκάησζε πφξσλ ζε έλα νινθιεξσκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

 Γηαηεξεζηκόηεηα 

 Αλεμαξηεζία απφ εξγαιεία αλάπηπμεο 

 Δπεθηαζηκφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ  

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ είλαη 

εξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο καζεηέο  θαζψο επίζεο θαη κεηξηθέο ηνπ ρξφλνπ θαη  

ηεο  επηηπρίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δχν Μ.Α.  

Η Γιαδικαζία 

Γηα ηελ δνθηκή ησλ δχν Μ.Α. επηιέρζεθαλ 10 καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ απφ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη ρσξίζηεθαλ ζε δχν γθξνππ – έλα γηα θάζε Μ.Α. -  κε 

θξηηήξην ηελ ίδηα  Μέζε Τηκή (       ) θαη παξαπιήζηεο Γηαζπνξέο 1,36 θαη 

0,96 (δηαθνξά 29%) ζηελ απνιπηήξηα βαζκνινγία ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ζην 

κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Η ρξνληθή πεξίνδνο πνπ δηδάζθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

παξάγξαθνο είλαη πξηλ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ, νπφηε δελ ππάξρνπλ 

βαζκνινγηθά δεδνκέλα απφ ηελ ηάμε απηή. Οη βαζκνινγίεο ησλ δπν γθξνππ, ε 

Μέζε Σηκή θαη ε Γηαζπνξά ηνπο (variance) είραλ σο εμήο:  

Ομάδα 1 Ομάδα 2 

16 16 

16 16 

17 18 

18 18 

19 18 

 

 Ομάδα 1 Ομάδα 2 

Μζςθ τιμι 17,2 17,2 

Διαςπορά 1,36 0,96 
 

Πίλαθαο 7 : Βαζκνινγία ησλ καζεηώλ ζηα Μαζεκαηηθά  
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Γιαμοπθυηική Αξιολόγηζη 

ηελ θάζε ηεο Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη θαηά ηελ ζχλζεζε θαη 

θαηαζθεπή ησλ Μαζεζηαθψλ Φεθίδσλ θαη ησλ Πνιπκεζηθψλ πφξσλ ησλ δχν 

Μ.Α., ζε φινπο ηνπο καζεηέο επηδείρζεθαλ δηαθάλεηεο ησλ δχν Μ.Α. θαη αξρηθά 

εξσηήζεθαλ κεκνλσκέλα γηα ην πνην απφ ηα δχν Μ.Α. ζα πξνηηκνχζαλ λα 

επεμεξγαζηνχλ. Οη 9 ζηνπο 10 καζεηέο (πνζνζηφ 90%) πξνηίκεζαλ ην θφκηθ σο 

ην Μ.Α. κε ην νπνίν ζα ήζεια λα επεμεξγαζηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν 

(Γηάγξακκα 1). 

 

ηε ζπλέρεηα επηδείρζεθαλ ζηνπο καζεηέο πξσηφηππεο ςεθίδεο ησλ δχν Μ.Α. 

θαη νη καζεηέο εξσηήζεθαλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζή ηνπο. Σν 

ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγην είρε λα θάλεη κε ζηνηρεία θπξίσο θαιαηζζεζίαο φπσο 

ρξσκαηηθψλ ζπλδπαζκψλ, πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο, γξακκαηνζεηξέο, 

ζρεδηαζηηθφ θνξηίν, δνκή επθνιία ζηε ξνή αλάγλσζεο. Δπίζεο κεηξήζεθε ν 

ρξφλνο επεμεξγαζίαο ηεο θάζε ζειίδαο θαη γηα ην θφκηθ θαη γηα ην Flipping book. 

Αθφκα επηδείρζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα βνεζεηηθά βίληεν πνπ ζα 

ελζσκαηψλνληαλ σο πνιπκεζηθφ βνεζεηηθφ πιηθφ ζηα δπν Μ.Α. γηα λα θξηζνχλ 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ  επθξίλεηα ,  ηελ ερεηηθή επέλδπζε, ηελ ξνή ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ επθνιία ζηνλ ρεηξηζκφ. 

Απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ εμήρζεζαλ ηα αθφινπζα: 

90%

10%

Διάγραμμα 1 :
προτίμηςη μεταξφ κόμικ-flipping 

book

κόμικ flipping book
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 ην 80% ησλ καζεηψλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζειίδεο ηνπ Flipping Βννθ 

δήισζε  φηη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ήηαλ κηθξφ (14 ζηηγκψλ) θαη 

ε αλάγλσζε  ζρεηηθά θνπξαζηηθή (κέζνο ζηαζκηθφο απφ θιίκαθα Likert 

3,8 κε 1=μεθνχξαζηε ….5=πνιχ θνπξαζηηθή).  

 Σν 60% ησλ καζεηψλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζειίδεο ηνπ Flipping Βννθ 

αμηνιφγεζε σο φηη ππθλφ ην θείκελν ζηηο ζειίδεο θαη δήισζε θνχξαζε 

κεηά απφ ηελ αλάγλσζε κεξηθψλ ζειίδσλ. 

 ε εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή βειηίσζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

θαηαλφεζεο ηεο θάζε ζειίδαο κε ηελ ελζσκάησζε θσλεηηθήο αλάγλσζεο 

ηνπ θεηκέλνπ, ε κέζε ηηκή απφ θιίκαθα Likert ήηαλ 3,8 θαη γηα ην 

Flipping Book θαη γηα ην θφκηθ ……….(κε 1=ιίγν ….5=πνιχ)  

 Σν 100% ησλ καζεηψλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ηηο ζειίδεο ηνπ θφκηθ 

δήισζε ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα, ηνπο ρξσκαηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο θαη  ηελ ξνή ησλ θαξέ θαη ην γλσζηηθφ θνξηίν ησλ 

ζειίδσλ. 

 Χο απνηέιεζκα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιόγεζεο ήηαλ : 

 Η αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζην Flipping Book (απφ 14 

ζηηγκέο ζε 20) θαη ε κείσζε ηνπ θεηκέλνπ αλά ζειίδα.  

 Η εγγξαθή ερεηηθνχ αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο θάζε ζειίδαο ζην 

Flipping Βook θαη ε ελζσκάησζε ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζή ηνπ. 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ βνεζεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ βίληεν πνπ ζα 

ελζσκαηψλνληαλ ζηα δχν Μ.Α. , νη καζεηέο ήηαλ επραξηζηεκέλνη θαη ζην 

θαιαηζζεηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζην εθπαηδεπηηθφ.  

 

Ολική Αξιολόγηζη 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν γθξνππ θαη ηνπο δφζεθε 

εξσηεκαηνιφγην ηχπνπ «πξν-ειέγρνπ» πνπ αθνξνχζε: 

 ζηελ πξνεγνχκελε επαθή ηνπο κε ςεθηαθφ καζεζηαθφ πιηθφ,  

 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελφηεηα πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ, 
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 ηνπο ηξφπνπο εθκάζεζεο πνπ πξνηηκνχλ (κφλνη ή ζπλεξγαηηθά, κάζεκα 

ζε θείκελν-βίληεν-ήρν-δηαδίθηπν, παξαδείγκαηα-ζεσξία-κεζνδνινγία θαη 

ε δηάηαμή ηνπο), 

 ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ην Μ.Α. , αλάινγα κε ηελ νκάδα πνπ βξίζθνληαη 

γηα ην θφκηθ ή ην ςεθηαθφ βηβιίν(γηα ην θφκηθ: αλ δηαβάδνπλ/ ή θαηά ην 

παξειζφλ δηάβαδαλ θφκηθ, αλ ελδηαθέξνληαη γηα έλα εθπαηδεπηηθφ θφκηθ, 

εθηηκήζεηο γηα ηελ καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφκηθ γηα ελ 

ελφηεηα απηή,    γηα ην flipping book : αλ έρνπλ πξφηεξε επαθή, αλ ην 

εθηηκνχλ παξφκνην κε ην θπζηθφ βηβιίν,  εθηηκήζεηο γηα ηελ καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ζχγθξηζε κε ην θπζηθφ βηβιίν) 

Απφ ην πξν-ειέγρνπ εξσηεκαηνιφγην εκθαλίζηεθαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 

αλά γθξνππ θαη αλά εξψηεκα: 
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  Βαζκνινγία 

(ζηαζκηθφο κέζνο απφ 

θιίκαθα Likert) 

Π
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Δξψηεκα Γθξνππ 1 

(Κφκηθ) 

Γθξνππ 2 

(Flipping Book) 

1.Δπαθή κε 

πξνεγνχκελν ςεθηαθφ 

καζεζηαθφ πιηθφ 

νξγαλσκέλα. 

2,8 3 

2.Ιθαλνπνίεζε απφ ηελ 

επαθή κε ην 

πξνεγνχκελν ςεθηαθφ 

πιηθφ. 

2,8 2 

 

3.Τπήξμε πξνζθνξά 

πξαγκαηηθήο 

καζεζηαθήο εκπεηξίαο 

ή απιά παξνπζίαζε; 

2 2 

 1=θαζφινπ ….5=πάξα πνιχ   

Π
ξ
ν
α

π
α

ηη
ν
χ
κ

ελ
εο

 γ
λψ

ζ
εη

ο 

1.Πφζν θαιά γλσξίδεηο 

πξάμεηο κε 

πξαγκαηηθνχο 

αξηζκνχο; 

3,4 3,2 

2.Πφζν θαιά γλσξίδεηο 

λα ιχλεηο εμηζψζεηο 1
νπ

 

Βαζκνχ 

3,4 3,4 

3.Πφζν θαιά γλσξίδεηο 

λα ιχλεηο αληζψζεηο 

1
νπ

 Βαζκνχ  

3,2 3 
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4.Πφζν θαιά γλσξίδεηο 

ηε Γηαθξίλνπζα; 

3,2 3,2 

5.Πφζν θαιά μέξεηο λα 

βξίζθεηο ηηο ξίδεο ελφο 

ηξησλχκνπ; 

3,2 3 

6.Πφζν θαιά μέξεηο λα 

παξαγνληνπνηείο ην 

ηξηψλπκν; 

3 3 

 1=θαζφινπ…..5=πνιχ θαιά.  

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
έο

 π
ξ
ν
ηη

κ
ή

ζ
εη

ο 

1.ε θνπξάδεη ε 

αλάγλσζε απφ νζφλε 

ππνινγηζηή; 

2,6 2,8 

2.Κνπξάδεζαη γξήγνξα 

φηαλ καζαίλεηο απφ 

θείκελν; 

2,2 2 

3.Πξνηηκάο λα ππάξρεη 

νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ ζην κάζεκα; 

3,6 4,2 

3.Η ζεηξά ηνπ 

καζήκαηνο πξνηηκάο  

λα είλαη ζεσξία-

παξάδεηγκα-εμάζθεζε; 

3,8 3,2 

4.Η ζεηξά ηνπ 

καζήκαηνο ζεο λα είλαη 

παξάδεηγκα-ζεσξία-

εμάζθεζε; 

2,8 3,4 

5.Θεο λα κειεηάο 

κφλνο ζνπ; 

3 3,2 

6.Θεο λα θάλεηο 

εξγαζίεο κφλνο ζνπ; 

3,2 3,2 

 1=θαζφινπ……5=πάξα πνιχ 

 

 

 

Π
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 Γηαβάδεηο θφκηθ; 2,6 - 

2.Έρεηο πεξηέξγεηα γηα 

ην κάζεκα κε θφκηθ; 

4,2 - 

3. Πηζηεχεηο φηη 

κπνξείο λα κάζεηο 

καζεκαηηθά κε έλα 

θφκηθ; 

3,4 - 

4.Δθηηκάο φηη ην 

κάζεκα ζα είλαη πην 

4,2 - 
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εχθνιν κε ην θφκηθ 

απ‘φηη κε ην βηβιίν; 

5.Πηζηεχεηο φηη ζα 

ρεηξηζηείο εχθνια ην 

ςεθηαθφ θφκηθ; 

3,4 - 

6.ε ελνριεί πνπ ην 

θφκηθ ζα είλαη 

ςεθηαθφ; 

1 - 

7.Έρεηο δεη πάιη 

ςεθηαθφ θφκηθ; 

2,8 - 

 1=θαζφινπ/φρη…5=πάξα πνιχ/ ζπρλά 

Π
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ν
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Δ
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1.Έρεηο δηαβάζεη 

ςεθηαθφ βηβιίν; 

- 1,4 

2.Πηζηεχεηο φηη ην 

κάζεκα ζα είλαη πην 

εχθνιν κε ην ςεθηαθφ 

βηβιίν; 

- 3 

3.Δθηηκάο φηη ζα έρεη 

θαη νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ ην ςεθηαθφ 

βηβιίν; 

- 3,8 

4.Πηζηεχεηο φηη ζα 

θνπξαζηείο 

δηαβάδνληαο ην 

ςεθηαθφ βηβιίν; 

- 3 

5.Θεσξείο φηη ζα 

δηαθέξεη θαηά πνιχ 

απφ ην θπζηθφ βηβιίν; 

- 3,4 

6.Θεσξείο ρξήζηκν λα 

κειεηνχζεο πάιη, θαη 

φπνηε ζέιεηο, ην 

ςεθηαθφ βηβιίν; 

- 3 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ δηαθαίλεηαη φηη : 

 νη καζεηέο δελ ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ πξφηεξεο ηα πξφηεξεο 

εκπεηξίεο ηνπο κε άιιν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

 νη καζεηέο γλψξηδαλ αξθεηά θαιά ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, 

 νη καζεηέο είραλ  πςειέο πξνζδνθίεο γηα λα κειεηήζνπλ ην κάζεκα ζηηο 

δχν ειεθηξνληθέο κνξθέο. 

Μεηά απφ ην «πξν-ειέγρνπ» εξσηεκαηνιφγην νη δχν νκάδεο επεμεξγάζηεθαλ ηα 

αληίζηνηρα Μ.Α. ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ζην εξγαζηήξην 



148 

 

πιεξνθνξηθήο ηνπ ρνιείνπ. ηνπο καζεηέο δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο επεμεξγαζίαο ησλ Μ.Α., ηελ επεμεξγαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηε γεληθφηεξε ηελ δηαδηθαζία ε νπνία είρε ηα εμήο βήκαηα : 

a. Δπεμεξγαζία ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ησλ δχν Μ.Α. θαη θαηακέηξεζε ηνπ 

ρξφλνπ, 

b. Δπεμεξγαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δχν Μ.Α. Καηακέηξεζε ρξφλνπ 

θαη αμηνιφγεζε επίδνζεο. 

Οη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δχν Μ.Α  επηιέρζεθαλ λα 

ζρεηίδνληαη θπξίσο  κε ηελ καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνλ ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ κειέηε ηνπο θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

Καη ηα δχν Μ.Α.  παξνπζηάζηεθαλ ζε πεξηβάιινλ θπιινκεηξεηή, ελψ θαηά ηελ 

αξρηθή επαθή ηνπο κε ηα Μ.Α. νη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη δήηεζαλ 

επεμεγήζεηο γηα ηνλ βαζηθφ ρεηξηζκφ (κεγέζπλζε, ξνή θαξέ ζην θφκηθ θ.ι.π.).Σα 

πνζνζηά γηα επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

Δξώηεζε-Δπεμήγεζε Γηα ην θόκηθ ξώηεζαλ Γηα ην Flipping Book 

ξώηεζαλ 

Μεγέζπλζε  60% 10% 

Βαζηθή Πινήγεζε 60% 40% 

Δλεξγνπνίεζε πνιπκέζσλ 80% 0% 

Πίλαθαο 8: Πνζνζηά Μαζεηώλ σο πξνο ηηο επεμεγήζεηο πινήγεζεο 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ ηα Μ.Α. αηνκηθά. ηνπο καζεηέο 

δφζεθε  ειεπζεξία ζην ζέκα ηεο ψξαο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο ησλ  Μ.Α. ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο, αλ θαη νη 

Δηθόλα 82: Πνζνζηά ησλ καζεηώλ θαη ρξόλνο πεξαίσζεο ηεο ζεσξίαο ησλ  Μ.Α. ζε min. 
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καζεηέο πνπ κειέηεζαλ ην θφκηθ ηειείσζαλ πην γξήγνξα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

Μ.Α.(Δηθφλα 82). Οη καζεηέο κειέηεζαλ ζην Flipping Book ην θάζε ζεσξεηηθφ 

κέξνο μερσξηζηά θαη ακέζσο κεηά επεμεξγάζηεθαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζην 

θφκηθ  κειέηεζαλ φιν ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη χζηεξα πξνρψξεζαλ ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 1ο Μζροσ ςε min 2ο Μζροσ ςε min φνολο ςε min 

ΜΑΘΗΣΗ Α1 14 26 40 

ΜΑΘΗΣΗ Α2 20 46 66 

ΜΑΘΗΣΗ Α3 17 39 56 

ΜΑΘΗΣΗ Α4 18 46 64 

ΜΑΘΗΣΗ Α5 15 31 46 

φνολο 84 188  

Μζςη τιμή 16,8 37,6 54,4 

Πίλαθαο 9: Υξόλνη πεξαίσζεο ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ Flipping Book ζε min.  

 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθφηεηαο ήηαλ ίδηεο θαη ζηα δχν Μ.Α. 

θαη ζρεδηάζηεθαλ γηα λα θαιχπηνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηελ 

παξάγξαθν 3.4. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε ηνλ Πίλαθα 10 φπνπ δηαθαίλεηαη ε 

ζχλδεζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο κε ηνλ αληίζηνηρν δηδαθηηθφ ζηφρν.  
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Γξαζηεξηόηεηα Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Υξήζε ηνπ  θαλόλα πξνζήκνπ 

πνιπσλχκνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

πνιπσλχκνπ. Φξήζε θαη εθαξκνγή 

κεζνδνινγίαο. χλδεζε αλίζσζεο κε  

γξαθηθή παξάζηαζε πνι/κνπ. (ζχλζεζε, 

δηεξεχλεζε, παξνπζίαζε) 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

χλδεζε πξνβιήκαηνο κε αλίζσζε θαη 

κε ην πξφζεκν πνι/κνπ. Γηεξεχλεζε: 

problem solving exploration.. 

Παξνπζίαζε 

3
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Δμεξεχλεζε ηνπ θαλόλα  γηα ην πξφζεκν 

πνιπσλχκνπ. Αμηνιφγεζε. 

4
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Υξήζε ηνπ  θαλόλα πξνζήκνπ 

πνιπσλχκνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

πνιπσλχκνπ. Υξήζε θαη εθαξκνγή 

κεζνδνινγίαο. χλδεζε αλίζσζεο κε  

γξαθηθή παξάζηαζε πνι/κνπ. (ζχλζεζε, 

δηεξεχλεζε, παξνπζίαζε) 

5
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

χλδεζε πξνβιήκαηνο κε πξφζεκν 

πνιπσλχκνπ. χλδεζε πξνζήκνπ κε ηελ 

γξαθηθή παξάζηαζε πνιπσλχκνπ. 

6
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

χλδεζε πξνβιήκαηνο κε πξφζεκν 

πνιπσλχκνπ. χλδεζε πξνζήκνπ κε ηελ 

γξαθηθή παξάζηαζε πνιπσλχκνπ. 

Πίλαθαο 10: Γξαζηεξηόηεηεο θαη δηδαθηηθνί ζηόρνη 

Σηαηιζηικά για ηο Flipping Book 

Αξρηθά έγηλε κειέηε ηεο ψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ησλ 

καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηα δχν Μ.Α. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Flipping Book αθνινπζνχλ ζηνλ Πίλαθα 

11 θαη ζηελ Δηθφλα 83 Α-Β.  
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Πίλαθαο 11: Υξόλνη πεξαίσζεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Flipping Book,  κέζνη ρξόλνη θαη δηαζπνξά ζε min. 

 
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 1 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 2 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 3 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 4 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 5 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 6 

 

Συνολικόσ 
Χρόνοσ ανά 

Μακθτι 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α 1 15 10 18 29 23 19 
 

114 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α 2 15 12 16 29 23 15 
 

110 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α 3 18 10 17 26 21 19 
 

111 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α 4 15 9 18 26 21 17 
 

106 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α 5 14 10 17 29 24 19 
 

113 

 
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 1 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 2 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 3 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 4 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 5 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 6 

  Μζςθ τιμι χρόνων 15,4 10,2 17,2 27,8 22,4 17,8 
  Διαςπορά χρόνων 2,3 1,2 0,7 2,7 1,8 3,2 
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Χρόνοι περαίωςησ 
Δραςτηριοτήτων-Flipping Book

ΜΑΘΗΤΗΣ 1

ΜΑΘΗΤΗΣ 2

ΜΑΘΗΤΗΣ 3

ΜΑΘΗΤΗΣ 4

ΜΑΘΗΤΗΣ 5

Δηθόλεο 83 Α-Β: Υξόλνη πεξαίσζεο ησλ 6 Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Flipping Book θαη κέζνη ρξόλνη αλά Γξαζηεξηόηεηα 
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Οη Γηαζπνξέο ζηνπο ρξφλνπο πεξαίσζεο αλά δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδνληαη ζηελ 

Δηθφλα 84 . 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ ρξφλσλ πεξαίσζεο παξαηεξείηαη φηη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

φπνπ έρνπκε ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο πεξαίσζεο (Γξαζηεξηφηεηεο 4, 5 θαη 6) 

θαη άξα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νη πην δχζθνιεο, ζπλαληάκε θαη ηελ 

κεγαιχηεξε δηαζπνξά. Αθφκα πξνθχπηεη φηη νη ρξφλνη πεξαίσζεο αγγίδνπλ ηα 

120 ιεπηά, ελψ αζξνηζηηθά κε ηνπ ρξφλνπο επεμεξγαζίαο ηεο ζεσξίαο ησλ Μ.Α. 

αγγίδνπλ ζπλνιηθά ηα 180 ιεπηά. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο 

πξνηείλεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ε αθηέξσζε 7 δηδαθηηθψλ 

σξψλ, δειαδή πεξίπνπ 300 ιεπηψλ.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε αμηνιφγεζε ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ππνβιήζεθαλ. ρεηηθά έρνπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 84: Γηαζπνξέο ζηνπο ρξόλνπο πεξαίσζεο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Flipping Book 
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Πίλαθαο 12 : Βαζκνινγία ησλ καζεηώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Flipping Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δνκή ησλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα : ζηνλ ρξφλν πεξαίσζεο, ζηελ βαζκνινγία ησλ καζεηψλ 

θαη ζηελ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ 

ζηα δχν Μ.Α., πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ εηέζεζαλ.  

Γηα ηελ κέζε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ Flipping Book 

θαη ηνλ ρξφλν πεξαίσζήο ηνπο έρνπκε ηνλ Πίλαθα 13 θαη ηελ Δηθφλα 86. 

 

 

 
ΔΑΣΤ/ΤΑ 1 ΔΑΣΤ/ΤΑ 2 ΔΑΣΤ/ΤΑ 3 ΔΑΣΤ/ΤΑ 4 ΔΑΣΤ/ΤΑ 5 ΔΑΣ/ΤΑ 6 

Μζςοσ 

όροσ 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α1 16 14 17 15 13 12 14,5 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α2 17 15 16 17 14 16 15,8 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α3 17 17 15 16 13 15 15,5 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α4 16 16 16 17 13 15 15,5 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α5 16 14 17 15 14 16 15,3 

Μζςθ τιμι 16,4 15,2 16,2 16 13,4 14,8  

16,4
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16,2 16

13,4
14,8
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Μζςη Βαθμολογία ανά 
Δραςτηριότητα-Flipping Book

Δηθόλα 85 : Μέζε βαζκνινγία καζεηώλ αλά δξαζηεξηόηεηα ζην Flipping Book 
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Μζςη 
Βαθμολογία ανά 

Μαθητή 

Χρόνοσ 
περαίωςησ ανά 
Μαθητή ςε min 

14,5 114 

15,8 110 

15,5 111 

15,5 106 

15,3 113 

Πίλαθαο 13: Υξόλνη πεξαίσζεο αλά καζεηή  θαη κέζε βαζκνινγία– Flipping Book 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο – ρξόλνο πεξαίσζεο θαη κέζε βαζκνινγία καζεηή – 

έρνπκε βαζκφ ζηαηηζηηθήο ζπζρέηηζεο r=-0.6 ,  πνπ δείρλεη αζζελή αληίζεηε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο θαη ηεο απφδνζεο θάζε καζεηή. 

Γηα ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ Μέζε Βαζκνινγία αλά Γξαζηεξηφηεηα θαη ζην 

Μέζνο ρξφλνο πεξαίσζεο έρνπκε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 14 θαη ηελ Δηθφλα 87. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 14 : Μέζε Βαζκνινγία αλά Γξαζηεξηόηεηα θαη Μέζνο Υξόλνο Πεξαίσζεο 

 

Μέζε Βαζκνινγία αλά 

 Γξαζηεξηόηεηα 

Μέζνο Υξόλνο πεξαίσζεο αλά  

Γξαζηεξηόηεηα ζε min 

16,4 15,4 

15,2 10,2 

16,2 17,2 

16 27,8 

13,4 22,4 

14,8 17,8 

Δηθόλα 86: Γξάθεκα Υξόλνπ πεξαίσζεο θαη Μέζεο βαζκνινγίαο-Flipping Book 
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Γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο – Μέζνο ρξόλνο πεξαίσζεο Γξαζηεξηόηεηαο θαη Μέζε 

βαζκνινγία καζεηή – έρνπκε βαζκφ ζηαηηζηηθήο ζπζρέηηζεο r=-0.12 ,  πνπ 

δείρλεη αλεπαίζζεηε  αληίζεηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο θαη ηεο 

απφδνζεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Σηαηιζηικά για ηο Κόμικ. 

Οη  ρξφλνη πεξαίσζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ θφκηθ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκθαλίδνληαη  ζηνπο Πίλαθεο 15  θαη 16 θαη ηα γξαθήκαηα 

ζηηο Δηθφλεο 88 θαη 89.  
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Δηθόλα 87 :  Γξάθεκα Μέζνπ Υξόλνπ Πεξαίσζεο Γξαζηεξηνηήησλ θαη Μέζεο Βαζκνινγίαο 
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Πίλαθαο 15 : Υξόλνη πεξαίσζεο ζεσξίαο θόκηθ αλά καζεηή. 

 

Πίλαθαο 16:Υξόλνη πεξαίσζεο δξαζηεξηνηήησλ θόκηθ αλά καζεηή, κέζνη ρξόλνη θαη δηαζπνξά. 

 Υξόλνο επεμεξγαζίαο ζεσξίαο θόκηθ ζε min αλά καζεηή 

ΜΑΘΖΣΖ Β1 46 

ΜΑΘΖΣΖ Β2 59 

ΜΑΘΖΣΖ Β3 45 

ΜΑΘΖΣΖ Β4 47 

ΜΑΘΖΣΖ Β5 57 

ύλνιν 254 

Μέζε ηηκή 50,8 

 
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 1 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 2 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 3 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 4 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 5 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 6 

 

Συνολικόσ Χρόνοσ 
ανά μακθτι 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β1 23 17 24 24 16 23 
 

127 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β2 20 18 20 23 18 24 
 

123 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β3 18 15 25 21 19 23 
 

121 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β4 20 19 19 22 15 22 
 

117 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β5 22 14 21 22 18 23 
 

120 

 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 
1 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 
2 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 
3 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 
4 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 
5 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 
6 

  Μζςθ τιμι 
Χρόνων 25,75 20,75 27,25 28 21,5 28,75 

  Διαςπορά 3,8 4,3 6,7 1,3 2,7 0,5 
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Χρόνοι περαίωςησ Δραςτηριοτήτων 
κόμικ ςε min

ΜΑΘΗΤΗΣ Β1

ΜΑΘΗΤΗΣ Β2

ΜΑΘΗΤΗΣ Β3

ΜΑΘΗΤΗΣ Β4

ΜΑΘΗΤΗΣ Β5

Δηθόλα 88: Υξόλνη πεξαίσζεο Γξαζηεξηνηήησλ Κόκηθ αλά καζεηή 
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Μζςοσ Χρόνοσ Περαίωςησ ανά 
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Δηθόλα 89: Μέζνη ρξόλνη πεξαίσζεο αλά δξαζηεξηόηεηα Κόκηθ ζε min 
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Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ρξφλσλ πεξαίσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δχν 

Μ.Α. παξαηεξείηαη, ζηηο 5 απφ ηηο 6 δξαζηεξηφηεηεο, απμεκέλνο ρξφλνο ζηνπο 

καζεηέο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην θφκηθ ζρέζε κε εθείλνπο πνπ επεμεξγάζηεθαλ 

ην Flipping Book. 
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Διαςπορά χρόνων περαίωςησ 

Δηθόλα 90:Γηαζπνξά ρξόλσλ πεξαίσζεο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κόκηθ. 
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φγκριςη μζςων χρόνων περαίωςησ 
Δραςτηριοτήτων Κόμικ-FLipping Book

Flipping Book Κόμικ 

Δηθόλα 91:ύθγξηζε ρξόλσλ πεξαίσζεο Γξαζηεξηνηήησλ Κόκηθ-Flipping Book 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην 

θφκηθ έρνπκε ηνλ Πίλαθα 17 θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα (Δηθφλα 92). 

 
ΔΑΣΤ/ΤΑ 1 ΔΑΣΤ/ΤΑ 2 ΔΑΣΤ/ΤΑ 3 ΔΑΣΤ/ΤΑ 4 ΔΑΣΤ/ΤΑ 5 ΔΑΣΤ/ΤΑ 6 

Μζςοσ 
 Προσ 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β1 10 17 14 16 15 18 15,0 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β2 13 16 11 13 15 18 14,3 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β3 11 18 14 15 16 14 14,7 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β4 16 15 12 15 17 19 15,7 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β5 11 17 16 11 18 18 15,2 

Μζςθ τιμι 12,2 16,6 13,4 14 16,2 17,4 
  

Πίλαθαο 17:Βαζκνινγίεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θόκηθ αλά καζεηή θαη αλά δξαζηεξηόηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη βαζκνινγίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ νη καζεηέο πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ ην θφκηθ είλαη  πςειφηεξεο ζε  φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία πξνβιήκαηνο (δξαζηεξηφηεηεο 2,5 θαη 6), ελψ νη 

καζεηέο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην Flipping Book έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ  λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ κεζνδνινγηθή 

κειέηε ηνπ πξνζήκνπ ηνπ πνιπσλχκνπ (δξαζηεξηφηεηεο 1,3 θαη 4). 

 

Δηθόλα 92:Μέζνο όξνο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θόκηθ 
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Μεηά ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δχν 

Μ.Α. , δφζεθε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην «κεηά-ειέγρνπ». Οη 

πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ήηαλ δηεπξπκέλεο ζε 

ζρέζε κε ην πξν-ειέγρνπ εξσηεκαηνιφγην θπξίσο κε εξσηήκαηα γηα ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. 
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  Βαζκνινγία 

(ζηαζκηθφο κέζνο απφ 

θιίκαθα Likert) 

Δ
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α
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ή
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ε 
ς

ε
θ

ηα
θ
φ
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έν
  
κ

α
ζ
ε

ζ
ηα

θ
φ
 

π
ι
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φ
 

Δξψηεκα Γθξνππ 1 

(Κφκηθ) 

Γθξνππ 2 

(Flipping Book) 

1.Ιθαλνπνίεζε απφ ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ 

καζήκαηνο 

4,2 3 

2.Ιθαλνπνίεζε απφ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία. 

3 3 

 

3.Τπήξμε πξνζθνξά 

πξαγκαηηθήο 

καζεζηαθήο εκπεηξίαο 

ή απιά παξνπζίαζε; 

3 3 

 1=θαζφινπ ….5=πάξα πνιχ  

 

 

 

 

16,4 15,2 16,2 16
13,4

14,8
12,2

16,6
13,4 14

16,2 17,4

φγκριςη Μζςων Βαθμολογιών Κόμικ-
Flipping Book ανά Δραςτηριότητα 

Flipping Book Κόμικ
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Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ν
ί 


ηφ

ρν
η 

 

1.Ξέξεηο λα βξίζθεηο ην 

πξφζεκν νπνηνπδήπνηε 

πνιπσλχκνπ 1
νπ

 

Βαζκνχ; 

3,4 3,2 

2. Ξέξεηο λα βξίζθεηο 

ην πξφζεκν 

νπνηνπδήπνηε 

πνιπσλχκνπ 2
νπ

 

Βαζκνχ; 

3 3 

3.Ξέξεηο λα 

θαηαζθεπάδεηο πίλαθα 

πξνζήκσλ γηα 

νπνηνδήπνηε  

πνιπψλπκν 1
νπ

 Βαζκνχ  

3,4 3,6 

4.Ξέξεηο λα 

θαηαζθεπάδεηο πίλαθα 

πξνζήκσλ γηα 

νπνηνδήπνηε 

πνιπψλπκν 2
νπ

 

Βαζκνχ; 

3 3 

5.Ξέξεηο ηνλ γεληθφ 

θαλφλα γηα ην πξφζεκν 

πνιπσλχκνπ 1
νπ

 

Βαζκνχ; 

3 3,2 

6. Ξέξεηο ηνλ γεληθφ 

θαλφλα γηα ην πξφζεκν 

πνιπσλχκνπ 2
νπ

 

Βαζκνχ; 

2,6 3 

 1=θαζφινπ…..5=πνιχ θαιά. 

 

 

 

 

Μ
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ζ
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ο 

1.ε θνχξαζε ε κειέηε 

ηνπ καζήκαηνο; 

2 2,2 

2.νπ πήξε πνιχ ρξφλν 

ε κειέηε ηνπ 

καζήκαηνο; 

2,2 3 

3.ε δηεπθφιπλαλ ηα 

ελζσκαησκέλα βίληεν 

ηνπ Μ.Α.; 

3,6 4,2 

3.νπ άξεζε ε δνκή 

ηνπ καζήκαηνο 

3,8 3 

4.Ήηαλ πνιιέο νη 

αζθήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο; 

2,8 2,6 
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5.νπ θάλεθαλ 

δχζθνιεο νη αζθήζεηο 

ηνπ καζήκαηνο; 

3,2 3 

6.Γηέθεξαλ νη αζθήζεηο 

απφ εθείλεο ηνπ 

βηβιίνπ; 

3,4 3 

 1=θαζφινπ……5=πάξα πνιχ  
Ιθ
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λν

π
ν
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 Π
ξ
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ζ

δ
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θ
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λ 
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π
φ
 η

ν
 Κ

φ
κ

ηθ
 

 1.Ήηαλ δχζθνιε ε 

κειέηε ηνπ καζήκαηνο 

ζε ςεθηαθφ θφκηθ; 

2,6 - 

2.Ήηαλ φπσο ην 

θαληαδφζνπλ ην θφκηθ ; 

2 - 

3.Πηζηεχεηο φηη κπνξείο 

λα κάζεηο Μαζεκαηηθά 

κε ηα θφκηθ; 

3,4 - 

4.Δθηηκάο φηη ην 

κάζεκα ήηαλ πην 

εχθνιν κε ην θφκηθ 

απ‘φηη κε ην βηβιίν; 

4,2 - 

5.Πηζηεχεηο φηη 

ρεηξίδεηαη εχθνια ην 

ςεθηαθφ θφκηθ; 

3,4 - 

6.ε ελφριεζε πνπ ην 

θφκηθ ήηαλ ςεθηαθφ; 

1,6 - 

   

 1=θαζφινπ/φρη…5=πάξα πνιχ/ ζπρλά 
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 1.Ήηαλ δχζθνιε ε 

κειέηε ηνπ ςεθηαθνχ 

βηβιίνπ; 

- 2,6 

2.Πηζηεχεηο φηη ην 

κάζεκα ήηαλ πην 

εχθνιν κε ην ςεθηαθφ 

βηβιίν; 

- 3 

3.Ήηαλ φπσο ην 

θαληαδφζνπλ ην 

ςεθηαθφ βηβιίν; 

- 3,8 

4.Πηζηεχεηο φηη κπνξεί 

λα κάζεηο Μαζεκαηηθά 

κειεηψληαο κε 

ςεθηαθφ βηβιίν; 

- 3 

5.Θεσξείο φηη δηέθεξε 

θαηά πνιχ απφ ην 

θπζηθφ βηβιίν; 

- 3,4 
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πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ην θφκηθ επεμεξγάδεηαη πην 

επράξηζηα απφ ηνπο καζεηέο θαη πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην Flipping Book. Η 

κειέηε ηνπ Flipping Book βνεζά θαιχηεξα ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε δφκεζε ηεο 

κεζφδνπ πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ελψ ην θφκηθ βνήζεζε ηνπο 

καζεηέο λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ζέκα. Γεληθά νη καζεηέο ζέινπλ λα έρνπλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο κε ςεθηαθά 

κέζα, φκσο ρξεηάδνληαη εμνηθείσζε, απαηηείηαη πιηθφ θαιήο πνηφηεηαο θαη 

ζηξνθή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  ζε πην ζχγρξνλνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Μαζεζηαθώλ 

Αληηθεηκέλσλ 

 

5.1 Πεξί Δληνπηζκνύ (Localization) Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ. 

 

Δάλ ηα Μ.Α. δείρλνπλ λα κνηάδνπλ σο ιχζε ζην  ζχγρξνλν ηνπίν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη ηνλ απμεκέλν ξπζκφ δφκεζεο 

ηεο γλψζεο ην νθείινπλ επειημία ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο γηα πνιππνιηηηζκηθή 

θαη πνιπγισζζηθή ρξήζε. 

Παξφιν πνπ ε ηερλνινγία ππάξρεη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ Μ.Α. ζε φιν ηνλ 

θφζκν, νη ρξήζηεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο ζπρλά εγθαηαιείπνπλ θαη ππνδεηθλχνπλ σο αηηία 

ην θαθφ ςεθηαθφ καζεζηαθφ πιηθφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ςεθηαθφ πιηθφ κάζεζεο  απεπζχλεηαη ζε επξχ θνηλφ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ Μ.Α. (Localization) , 

ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη θαη δελ εμαληιείηαη κφλν ζηελ απιή κεηάθξαζε ηνπ 

θεηκεληθνχ ή ηνπ ερεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε 

αιιαγή ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη, φπσο ζπκβνιηζκνί, δηαδηθαζίεο, αιιά θαη πξνζαξκνγή ησλ 

ζηνηρείσλ θνπιηνχξαο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζην Μ.Α. 

Έρνληαο σο βαζηθφ γλψκνλα αλάπηπμεο ησλ Μ.Α. ηηο αξρέο ηνπ νηθνδνκηζκνχ, 

φπνπ ε γλψζε δνκείηαη πάλσ ζηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο, γλψζεηο, αληηιήςεηο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη αθνινπζψληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ην 

άηνκν, ηφηε ηα Μ.Α. ζα εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία θνπιηνχξαο ηα νπνία ηίζεληαη 

πξνο επεμεξγαζία, ζε θάζε πεξίπησζε πξνζαξκνγήο ηνπο γηα ρξήζε απφ άηνκα 

δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο ζε ζρέζε κε εθείλα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε  

πξσηφηππε δεκηνπξγία. 

Δίλαη θαλεξφ πσο ε πξνζαξκνγή ησλ Μ.Α. έρεη λα θάλεη κε ην επίπεδν 

πνιππινθφηεηαο ηνπ θαη δελ εμαληιείηαη ζηελ απιή κεηάθξαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. Αλ ην Μ.Α. είλαη απιήο δνκήο θαη εκπεξηέρεη κφλν νξηζκνχο 

ελλνηψλ ηφηε ε πξνζαξκνγή ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ζσζηή κεηάθξαζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ θαη ίζσο ζε θάπνηα εξκελεία. Πεξλψληαο ζην άιιν άθξν, γηα έλα 
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Μ.Α. πνπ απεπζχλεηαη ζηελ εθκάζεζε πνιχπινθσλ δεμηνηήησλ ή ζηνρεχεη ζε 

αιιαγή ζηάζεσλ λννηξνπηψλ  θη εκπεξηέρεη ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

άπηνληαη ηεο θνπιηνχξαο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνχ, νη αιιαγέο πνπ ζα 

απαηηεζνχλ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνζαξκνγή θεηκέλνπ, ζπκβφισλ, γισζζηθψλ 

ηδησκαηηζκψλ, ζπλεζεηψλ, καζεζηαθψλ ζηπι, θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

παξακέηξσλ. πλνςίδνληαο, ζηνλ Πίλαθα 18 παξαηίζεηαη έλα θάζκα ηεζζάξσλ 

επηπέδσλ πξνζαξκνγήο ησλ Μ.Α. αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 

 Γηαβάζκηζε ηξαηεγηθψλ Πξνζαξκνγήο Μ.Α. 

 
 Μεηάθξαζε 

(Translate) 

Πξνζαξκνγή 

(Localize) 

πνλδπισηή 

Μνξθσκαηηθή 

Πξνζαξκνγή 

(Modularize) 

Απζεληηθή Πξνζαξκνγή 

(Originate) 

Σχπνο Μ.Α. 

πνπ 

αλαθέξεηαη ε 

ζηξαηεγηθή. 

Απιφ 

πιεξνθνξηαθφ 

Μ.Α. 

Μ.Α. κε 

ρακεινχ 

επηπέδνπ 

γλψζεηο. 

Έλλνηεο. 

Απιέο 

δεμηφηεηεο. 

Μ.Α. κε 

πνιχπινθε 

γλψζε. 
Ρπζκηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

Δπηρεηξεκαηηθέο  

ζηξαηεγηθέο/ 

δεμηφηεηεο 

Μ.Α. κε 

ζχλζεηεο δεμηφηεηεο, 

ηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο. 

Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο. 

 

Πίλαθαο 18: Βαζκσηέο ηξαηεγηθέο Πξνζαξκνγήο Μ.Α. (Πεγή : Dunn P.,  Marinetti A., 2004) 

 

 

Βιέπνληαο απφ κηα πην ηερληθή καηηά  ηελ πξνζαξκνγή ησλ Μ.Α, θαη αξρίδνληαο 

απφ ηα πην απιά Μ.Α. πξνο πην ζχλζεηα ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε  θαη ηε 

δνκή ηνπο,  έρνπκε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 19 πνπ δείρλεη ηηο αιιαγέο πνπ 

απαηηνχληαη θαη ηηο αλάγθεο ζε ινγηζκηθφ γηα ηελ κεηάθξαζή ηνπο.  
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Δίδνο Μ.Α. Μέζνδνο Σύπνο Λνγηζκηθνύ Λνγηζκηθό 

Πξσηόηππεο 

Γεκηνπξγίαο 

Δηθόλα Δηζαγσγή/αιιαγή 

πεξηγξαθήο 

Δπεμεξγαζία 

Δηθφλαο 

Όρη 

Video Τπνηηηιηζκφο . 

Ηρεηηθή επέλδπζε. 

Δπεμεξγαζία Βίληεν Όρη 

Applets Αιιαγή θεηκέλσλ, 

ιεηηνπξγηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζπκβφισλ 

HTML-XML editor Όρη 

Βαζηζκέλν ζε 

HTML 

Αιιαγή θεηκέλνπ, 

ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ 

HTML editor Όρη 

Βαζηζκέλν ζε 

Flash 

Αιιαγή θεηκέλσλ , 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

Flash  Ναη 

Μαζήκαηα από 

Course Authoring 

Tools 

Αιιαγή πεξηερνκέλνπ, 

ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ 

Η ίδηα ε εθαξκνγή 

δεκηνπξγίαο 

Ναη 

 

Πίλαθαο 19 : Βαζηθνί ηύπνη Μ.Α. θαη νη ζπλεζέζηεξεο πξνζαξκνγέο γηα κεηάθξαζε 

Με ηελ αχμεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ρξήζηεο, έρνπλ αλαπηπρζεί παξάιιεια θαη ηζηνζειίδεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ζηελ 

κεηάθξαζε ησλ βίληεν. ηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα  dot.SUB (http://dotsub.com ) 

πξνζθέξνληαη δηαδηθηπαθά εξγαιεία είηε γηα ηνλ ππνηηηιηζκφ είηε γηα ηελ 

ερεηηθή επέλδπζε θαη κεηάθξαζε ησλ βίληεν πνπ ζέιεη λα αλεβάζεη ν ρξήζηεο ή 

ησλ ήδε θηινμελνχκελσλ βίληεν ηνπ ηζηφηνπνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 93: Οη πην δεκνθηιείο γιώζζεο κεηάθξαζεο βίληεν ζηελ ηζηνζειίδα dot.SUB 

http://dotsub.com/
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5.2 Ζ Πιαηθόξκα SKOOOL 

 

Η εηαηξεία INTEL ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηελ παξαγσγή 

ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλέπηπμε ηελ πιαηθφξκα ‗Skoool‘. Η 

πιαηθφξκα έρεη σο ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαη ηε δσξεάλ δηάζεζε πιηθνχ πξνο 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνεγήζεθαλ ε Ιξιαλδία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηε ζπλέρεηα, θαη κεηά 

απφ ην ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψζεθε, έγηλε επέθηαζε ζε πεξίπνπ 25 

ρψξεο. Σν πιηθφ αθνξά ην πεδίν ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ Φπζηθψλ 

επηζηεκψλ.  

 

Δηθόλα 94 : Ζ θεληξηθή ηζηνζειίδα skoool.com 

Σν πιηθφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : 

 Μαζήκαηα πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο (Lessons) 

 Δξγαιεία εμάζθεζεο (Tools) 

 Πξνζνκνηψζεηο (Simulations) 

ε θάζε ρψξα, ζε ζπλεξγαζία κε θπβεξλεηηθνχο θαη κε νξγαληζκνχο, κε 

ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη παλεπηζηήκηα έρεη πξνζαξκνζηεί θαη δηαρσξηζηεί  ην 

πιηθφ πνπ θηινμελεί πάλσ ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηφο ηεο. Οη ηίηινη ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ην πιηθφ έρεη 
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λα θάλεη κε ηελ εζσηεξηθή νλνκαζία ηεο θάζε ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Ιζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία έρνπκε καζήκαηα γηα ηνλ 2
ν
 θαη 3

ν
 θχθιν,  ζηελ 

Ιξιαλδία έρνπκε ηνλ ―Senior‖ θαη  ―Junior‖ θχθιν , ζηελ Αγγιία ην Κ3 θαη Κ4 

επίπεδν θαη ζηελ Απζηξαιία έρνπκε δηαρσξηζκφ γηα ηηο ειηθίεο  4-9 εηψλ, 10-15 

εηψλ θαη 16 θαη πάλσ.  

 

 

Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ θάζε ρψξα πξνέξρνληαη θαη  απφ ηελ  

πξνζαξκνγή άιισλ Μ.Α. αιιά θαη απφ πξσηφηππε παξαγσγή Μ.Α. απφ 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ηνπηθά ε INTEL.  

Η δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο SKOOOL ζηελ Διιάδα έγηλε ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ CoSyLab ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ 

Δηθόλα 95 : Κεληξηθέο ζειίδεο ηνπ Skoool από ηελ Πνξηνγαιία ηελ Αγγιία  θαη ηελ Απζηξαιία 
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πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαη φπσο  γηα θάζε ρψξα 

αθνινπζεζήθαλ ηα πξνηεηλφκελα απ΄ηελ INTEL ζηάδηα: 

 Πξνζαξκνγή (εληνπηζκφο-localization) ηεο ζρεηηθήο θεληξηθήο πχιεο ηνπ 

SKOOOL www.skoool.com 

 Δπηινγή θαη αληηζηνίρηζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.  

 Πξνζαξκνγή ησλ Μ.Α. θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί. 

 Δηζαγσγή θαη ππνζηήξημε ησλ Μ.Α. ζηελ ηνπηθή πχιε ηνπ SKOOOL. 

 Πξνζαξκνγή θαη δηαλνκή offline εθδφζεσλ ησλ Μ.Α. θαη ησλ εξγαιείσλ 

πξνο ηνπο ππνινγηζηέο ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπλδεζηκφηεηαο κε ην δηαδίθηπν. 

Γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν νξίζηεθαλ νκάδεο πνπ είραλ ηελ επζχλε ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Α. ζηα ειιεληθά. Γηα ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ησλ Μαζεκαηηθψλ ηελ νκάδα απνηεινχζαλ νη θ. Κψζηαο Μάκκνο 

θαη Μαλφιεο Νηθνινπδάθεο.  

 

5.3 Πεξί Πξνζαξκνγήο  Μαζεκαηηθώλ Μαζεζηαθώλ 

Αληηθεηκέλσλ. 

 

Η δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ έρεη θεξδίζεη απφ ηελ ρξήζε ησλ πξνεγκέλσλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Απνηειεί φκσο κηα πξφθιεζε ν ζπλδπαζκφο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ γηα 

ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθά απνδνηηθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ψζηε, πξάγκαηη 

λα ππάξρεη ε αλακελφκελε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ δηδαθηηθή πνξεία θαη ην 

πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα (Reynolds, Treharne, Tripp, 2003). Μία ιχζε ζε 

απηφ ηνλ  πνιπεπίπεδν γξίθν είλαη ε αληαιιαγή θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ππάξρνληνο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ (localization). Με ηνλ ηξφπν απηφ ην πιηθφ πνπ έρεη αξρηθά 

δείγκαηα θαιήο ρξήζεο, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα δνθηκαζηεί θαη ζε 

άιιεο ρψξεο, δηαθνξεηηθέο απφ εθείλε ηεο αξρηθήο δεκηνπξγίαο. Η δηαδηθαζία 

ηεο πξνζαξκνγήο ησλ Μαζεκαηηθψλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ γηα ηε ρξήζε 

http://www.skoool.com/
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ηνπο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κηαο ρψξαο πέξα απφ εθείλε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπο είλαη πην ζχλζεηε  απφ ηελ δηαδηθαζία, γηα παξάδεηγκα, πνπ αθνινπζείηαη 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεσο. Η 

πξνζαξκνγή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ κεηάθξαζε ησλ φξσλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην Μ.Α. (Grigas, 2000). Καηά θαλφλα ε πξνζαξκνγή ινγηζκηθνχ 

έρεη λα θάλεη κε ηξεηο θπξίσο παξακέηξνπο, φπσο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ 

(Δηθφλα 96) : 

 

 
Δηθόλα 96 : Παξάκεηξνη Πξνζαξκνγήο Μ.Α. 

 

 Η πξνζαξκνγή ησλ Μ.Α. ζηηο λφξκεο ηεο θάζε ρψξαο απνηειεί ηε βάζε ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο.  χκθσλα  κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πξνηππνπνηήζεσλ 

ISΟ/IEC  θαη ηελ νδεγία 15897/1999, ε ηνπηθή πξνζαξκνγή ινγηζκηθνχ έρεη λα 

θάλεη κε «ηνλ νξηζκφ ηνπ ππνζπλφινπ ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ρξήζηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γιψζζα, ηα γεσγξαθηθά φξηα θαη άιιεο 

πνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο». Έηζη ε «γιψζζα» (language) ηνπ Μ.Α. αλαθέξεηαη 

ζηε γιψζζα πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ρξήζηε, ελψ νη 

πνιηηηζκηθέο παξάκεηξνη (culture-cultural customs) έρνπλ λα θάλνπλ κε κε 

γισζζνινγηθά ζηνηρεία  πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Η γιψζζα 

κπνξεί λα νξηζηεί  κε ηε ηηκνζέηεζε απ΄ην ζχλνιν  ηεο δηςήθηαο θσδηθνπνίεζεο 

ISO 639-1 θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ISO 3166-1. Σν 

ζηάληαξλη POSIX (Portable Operating System Interface for Computer 

Environments) ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ πνπ 

Γενικι

Ρροςαρμογι

•Γλώςςα

•Κουλτοφρα

•Τοπικζσ  ςυνικειεσ

Μετάφραςθ & 
προςαρμογι 
διεπιφανειών

•Κείμενα

•Μθνφματα

•Μενοφ

•Κουμπιά

Μετάφραςθ 
Συνοδευτικών Κειμζνων

•Βοικεια

•Άδειεσ 

•Μεταδεδομζνα
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ρξεηάδνληαη ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη αιιαγέο γηα  ηελ  πξνζαξκνγή   ινγηζκηθνχ. 

Οη παξάκεηξνη πνπ νξίδεη είλαη :  

 χλνιν ραξαθηήξσλ θαη κεηαηξνπέο πεδψλ-θεθαιαίσλ 

 σζηέο Αιθαβεηηθέο δηαηάμεηο ζηηο ιίζηεο  

 Ννκηζκαηηθφο ζπκβνιηζκφο 

 Αξηζκεηηθφο ζπκβνιηζκφο 

 Μνξθή ψξαο θαη εκεξνκελίαο 

 Μνξθέο πιεξνθνξηαθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ κελπκάησλ 

Οη παξάκεηξνη απηέο απνηεινχλ ην ειάρηζην ζχλνιν κεηαηξνπψλ πνπ 

απαηηνχληαη θαη γηα ηα Μ.Α. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε φια ηα 

ππάξρνληα θείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζην Μ.Α. θαη αθνξνχλ ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη. Δπίζεο,  ηα θείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ δηεπηθαλεηψλ ηνπ Μ.Α., φπσο παξάζπξα δηαιφγσλ, 

ηίηινη ησλ πεδίσλ εηζαγσγήο ζηνηρείσλ, θείκελα ζηα θνπκπηά, πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ κε αθξίβεηα ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη θελά, αζάθεηεο, 

παξεξκελείεο θαη λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αιιειεπίδξαζε  ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κε ην Μ.Α. 

Ο Eληνπηζκόο (Localization) ησλ Μαζεκαηηθψλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ 

απαηηεί ζπρλά θαη ηελ αιιαγή ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβνιηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ είλαη ίδηνο ν ζπκβνιηζκφο ησλ 

δηάθνξσλ καζεκαηηθψλ ηειεζηψλ π.ρ. ησλ πξάμεσλ, ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο, 

ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Οη αιιαγέο απηέο κπνξνχλ λα 

δηεπθνιπλζνχλ απφ ηε δνκή ηνπ Μ.Α θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη απνζεθεπκέλα ζε εμσηεξηθά αξρεία δεδνκέλσλ π.ρ. ζε 

αξρεία XML. 

Η πξνζαξκνγή ησλ Μ.Α. απαηηεί πηζαλψο θαη αιιαγέο ζηελ δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ή ηελ δηδαθηηθή κέζνδν ζηελ νπνία έρεη ζηεξηρζεί ε δεκηνπξγία ηνπ 

πξσηφηππνπ Μ.Α. Οη κεζνδνινγίεο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχληαη ζε 

δηάθνξεο ρψξεο, νη ζρεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ε 

δηαηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ, νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί, νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ θαη 

νη απαηηήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ δελ ζπκβαδίδνπλ πάληνηε (instructional 

varieties).  πλεπψο ν εληνπηζκφο Μαζεκαηηθψλ Μ.Α. δελ εκπεξηέρεη κφλν 

ηερληθέο δπζθνιίεο αιιά θαη δηδαθηηθά θαη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα.  
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Δηθόλα 98 : Γηαηξέζεηο ζηελ Απζηξία, Γαλία, Ηζξαήι, Ηαπσλία θαη Κξναηία 

 

Γηα ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο  θάπνηνπ Μ.Α. ζηα 

πιαίζηα ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνηα δνκή πνπ λα 

ππνζηεξίδεη ηελ εχθνιε πξνζαξκνγή ηνπ, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα 

επαλαδεκηνπξγεζεί  εμ αξρήο φιν ην Μ.Α. Δάλ απηφ δελ ιεθζεί ππφςε, ηφηε ε 

πξνζαξκνγή ηνπ Μ.Α. κπνξεί λα απαηηεί αθφκα θαη ηελ πιήξε επαλεγγξαθή 

θψδηθα θαη ζπλεπψο ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγίαο ηνπ (Uren, 1993). 

πκπεξαζκαηηθά, ε δπλαηφηεηα ηεο πνιπρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Μ.Α. ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηα αξρηθά ζηάδηα 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Μ.Α. (Tuoc, 1995). 

 

 

 

Δηθόλα 97 : Πνιιαπιαζηαζκόο ζηελ Απζηξία θαη ηελ Απζηξαιία 
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5.4 Γνκή ησλ Μ.Α. ηνπ SKOOOL θαη δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο. 

 

Σν ζχλνιν ησλ Μ.Α. πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

SKOOOL παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη πιήξε νκνηνγέλεηα ζηελ  

καζεζηαθή πνξεία αιιά θαη ζηελ ηερλνινγηθή βάζε ηνπ. ηεξίδεηαη ζην 

πεξηβάιινλ Flash ηεο Adobe θαη ηα Μ.Α. είλαη πξνζπειάζηκα κέζσ 

νπνηνπδήπνηε θπιινκεηξεηή εθνδηαζκέλνπ κε Flash Player. Σα Μ.Α. 

παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ ίδηα δηεπηθάλεηα πιαηζίνπ, κέζα ζηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη ηα δηάθνξα καζεζηαθά ζηνηρεία φπσο θείκελν, ζρήκαηα, 

καζεκαηηθά ζχκβνια, πίλαθεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη θηλνχκελα ζρέδηα 

(animations). ην πάλσ κέξνο ηεο δηεπηθάλεηαο ππάξρνπλ ηξία θνπκπηά – Learn , 

Test , Review - κε ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί αληίζηνηρα λα παξαθνινπζήζεη 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο ζεσξίαο ηεο ελφηεηαο, λα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην Μ.Α. θαη θαηαιεθηηθά λα επαλαιάβεη ηνπο 

θχξηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Η ξνή ηνπ Μ.Α. δελ είλαη πεξηνξηζηηθά δνκεκέλε 

θαη ν ρξήζηεο κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα κεηαβεί ζε φπνην απφ ηα ηξία 

ηκήκα ζέιεη, ελψ ελεκεξψλεηαη θαη γηα ηε ζειίδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη φηαλ 

παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία. 

Η παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο πεξηιακβάλεη ζπλνδεπηηθά θαη ηελ ερεηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ (speakage) πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο 

δηεπηθάλεηαο. 

Δηθόλα 99 : Σππηθή δηεπηθάλεηα Μ.Α. Skoool 
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ην θάησ κέξνο ππάξρνπλ θνπκπηά ειέγρνπ ηεο ξνήο ηνπ καζήκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα θνπκπί αλαπαξαγσγήο, δηαθνπήο, πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο 

ζειίδαο θαη ζίγαζεο ηεο ερεηηθήο εθθψλεζεο ηνπ θεηκέλνπ. 

Κάζε Μ.Α. απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ αξρεία : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Η κεζνδεπκέλε δηαδηθαζία πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηα ειιεληθά 

ησλ Μαζεκαηηθψλ Μ.Α.  είρε σο εμήο : 

 

Δηθόλα 100 : Σα δνκηθά ζηνηρεία ελόο Μ.Α. απ΄ην SKOOOL 

Αξρεία κε ην 

ερεηηθφ κέξνο ηνπ 

Μ.Α.  

Αξρεία 

εηθφλσλ  

ηνηρεία 

Πινήγεζεο  

Αξρεία 

XML κε 

ζηνηρεία 
θεηκέλνπ  

Μεηαδεδνκέλα 

θαηά  IEE LOM 

Κεληξηθή 

Ιζηνζειίδα 

Πξφζβαζεο 

Σν Μ.Α. ζε 

αξρείν Flash  

Αξρείν XML 

κε 

Μεηαδεδνκέλα  

Αξρείν XML  κε 

ηνλ ηίηιν ηνπ 

καζήκαηνο 

Αξρεία 

ζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ 

δηεπηθαλεηψλ 
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Γηα ηε πξνζαξκνγή ησλ  Μαζεκαηηθψλ Μ.Α. παξαδφζεθε  ζηελ αξκφδηα νκάδα 

πξνο επεμεξγαζία έλα ζχλνιν  27   καζεκάησλ πνπ ήδε θηινμελνχληαλ  ζηηο 

αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηνπ SKOOOL ηεο Απζηξαιίαο ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο 

Ιζπαλίαο θαη ηεο Αγγιίαο. Μεηά απφ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ Μ.Α., έγηλε ε 

αληηζηνίρηζή  ηνπο κε ελφηεηεο απφ ηελ χιε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ , Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη πξνέθπςε ν Πίλαθαο πνπ 

αθνινπζεί  

 

 

 

1
•Ζλεγχοσ και αντιςτοίχιςθ των Μ.Α. με το Αναλυτικό πρόγραμμα  των τάξεων 
Ρ/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ

2

•Ρροςαρμογι - Μετάφραςθ  των κειμζνων.  

•Ρροςαρμογι ςυμβόλων και ςτοιχείων πλοιγθςθσ.

•Συγγραφι κειμζνου εκφώνθςθσ (speakage).

3
•Ηχογράφθςθ  εκφώνθςθσ και ενςωμάτωςθ.

4
•Ζλεγχοσ  λειτουργικότθτασ-παρουςίαςθσ.

•Διορκώςεισ.
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α/α Πξσηόηππνο 

Σίηινο 

ρεηηθή Ηζηνζειίδα ηνπ 

Μ.Α. 

Πεξηγξαθή Σάμε/Παξαγξαθνο ρόιηα 

1 Algebraic 

Fractions 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/ALF
LC/launch.html 

απινπνίεζε 

αιγεβξηθψλ 

θιαζκάησλ 

Γ΄  $1.2  Μνλψλπκα 

Πξάμεηο κε κνλψλπκα 
ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

2 Angle types http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/ANT
LC/launch.html 

είδε 

γσληψλ:νμείεο , 

ακβιείεο , κε 

θπξηέο 

Α΄  $1.6 Δίδε Γσληψλ - 

Κάζεηεο Δπζείεο 
ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

3 Bisecting Lines http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/BILL
C/launch.html 

θαηαζθεπή 

κεζνθαζέηνπ 

Α΄ - Β κέξνο $2.3 

Μεζνθάζεηνο 

επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο 

ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

4 Brackets http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/BRA
LC/launch.html 

επηκεξηζηηθή 

ηδηφηεηα 

Α' $1.2 Οη Φπζηθνί 

αξηζκνί        Β΄$1.1           

Γ΄ $1.1 

ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

5 Cartesian Plane http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/CTP
LC/launch.html 

ην θαξηεζηλφ 

επίπεδν 

 Β΄ $3.2 Καξηεζηαλέο 

πληεηαγκέλεο 
ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

6 Examples of 

pythagoras 

theorem Part 1 

http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/EPT
LC/launch.html 

παξαδείγκαηα 

εχξεζεο πιεπξψλ 

Β΄ $ 1.4 Ππζαγφξεην 

Θεψξεκα 
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΛΗΓΔ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΔΗ 

(ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ 

ΑΚΔΡΑΗΔ ΛΤΔΗ)- 

ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

7 Examples of 

pythagoras 

theorem Part 2 

http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/EOP
LC/launch.html 

παξαδείγκαηα 

εχξεζεο πιεπξψλ 

Β΄ $ 1.4 Ππζαγφξεην 

Θεψξεκα 
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΛΗΓΔ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΔΗ 

(ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ 

ΑΚΔΡΑΗΔ ΛΤΔΗ)- 

ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

8 Expressions http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/EXP
LC/launch.html 

πξφζζεζε θαη 

αθαίξεζε νκνίσλ 

κνλσλχκσλ 

Γ΄  $1.2  Μνλψλπκα 

Πξάμεηο κε κνλψλπκα 
ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

9 Finding Angles 

from Ratios 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/AFR
LC/launch.html 

εχξεζε γσλίαο 

απφ 

ηξηγσλνκεηξηθφ 

αξηζκφ 

Β΄ - Μέξνο Β $2.4 ΤΠΔΡΔΥΔΗ ΣΖ 

ΑΝΗΣΣΟΗΥΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ.ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

10 Linear 

Equations 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/LIEL
C/launch.html 

κέζνδνο επίιπζεο 

εμηζψζεσλ 

α΄βαζκνχ 

Α΄ $4.1 Η έλλνηα ηεο 

εμίζσζεο         

 Β΄ $ 1.2 Δμηζψζεηο 

Α΄βαζκνχ 

ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

11 Multiplication 

of Variables 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/MU
RLC/launch.html 

επεμήγεζε 

πνιιαπιαζηακνχ 

αξηζκνχ κε 

κεηαβιεηή/ 

κνλσλχκα 

Γ΄  $1.2  Μνλψλπκα 

Πξάμεηο κε κνλψλπκα 
ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

12 Multiplying by 

10, 100 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/MUL
LC/launch.html 

επεμήγεζε 

πνιιαπιαζηακνχ-

δηαίξεζεο κε ην 

10,100 θ.ι.π. 

  ΠΡΟΣEIΝΔΣΑΗ ΝΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΣΔΗ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΘΜΗΑ 

13 Ordering 

Decimals 

http://lgfl.skoool.co.uk/co

ntent/keystage3/maths/pc/

learningsteps/ORDLC/lau

nch.html 

δηάηαμε 

δεθαδηθψλ 

αξηζκψλ 

  ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ ΝΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΣΔΗ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΘΜΗΑ 

14 Planes of 

Symmetry 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/PLS
LC/launch.html 

ζρήκαηα κε 

επίπεδα 

ζπκκεηξίαο 

  Δθηόο- ΓΔΝ ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/ALFLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/ALFLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/ALFLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/ALFLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/ANTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/ANTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/ANTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/ANTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/BILLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/BILLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/BILLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/BILLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/BRALC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/BRALC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/BRALC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/BRALC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/CTPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/CTPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/CTPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/CTPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EPTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EPTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EPTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EPTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EOPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EOPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EOPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EOPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EXPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EXPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EXPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/EXPLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/AFRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/AFRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/AFRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/AFRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/LIELC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/LIELC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/LIELC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/LIELC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/MURLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/MURLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/MURLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/MURLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/MULLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/MULLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/MULLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/MULLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/PLSLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/PLSLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/PLSLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/PLSLC/launch.html
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15 Plotting points 

in a quadrant 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/PPQ
LC/launch.html 

ζεκεία ζην 

θαξηεζηαλφ 

επίπεδν / ζπλέρεηα 

ηνπ Cartesian 

Plane                       

A΄ $6.1              

B΄ $3.2  
ΤΜΒΑΣΟ .ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

16 Pythagoras' 

Theorem 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learnPathLessons/
LPL4/frameset.htm  

 Ππζαγφξεην 

Θεψξεκα 

Β΄ $ 1.4 Ππζαγφξεην 

Θεψξεκα 
ΤΜΒΑΣΟ.ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

17 Rotational 

Transformation

s 

http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/RST
LC/launch.html 

Πεξηζηξνθή γχξσ 

απφ ζεκείν 

  Δθηόο- ΓΔΝ ΘΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΣΔΗ 

18 Simultaneous 

Equations 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/SIEL
C/launch.html 

χζηεκα 

Γξακκηθψλ 

εμηζψζεσλ 

Γ΄ $3.3 Αιγεβξηθή 

επίιπζε γξακκηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

19 Solids http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/SOD
LC/launch.html 

ηνηρεία 

γεσκεηξηθψλ 

ζηεξεψλ 

Β΄ Γεσκεηξία -  $4.2 

ηνηρεία απ΄ην εκβαδφλ 

πξίζκαηνο θαη 

θπιίλδξνπ (φρη 

εμεηαζηέα χιε) 

ΤΜΒΑΣΟ  - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

20 Summing 

Decimals 

 http://kent.skoool.co.uk/c

ontent/keystage3/maths/p

c/learningsteps/SUDLC/la

unch.html 

Πξφζζεζε 

δεθαδηθψλ 

  ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ ΝΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΣΔΗ ΓΗΑ 

ΣΖΝ  ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΑ. 

21 Symmetry  http://kent.skoool.co.uk/c

ontent/keystage3/maths/p

c/learningsteps/SYMLC/l

aunch.html 

ρήκαηα κε 

ζπκκεηξίεο 

Α΄  - Β Μέξνο $2.1 , 

$2.2 
ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

22 Terms  http://kent.skoool.co.uk/c

ontent/keystage3/maths/p

c/learningsteps/TERLC/la

unch.html 

Πξάμεηο κε φκνηα 

κνλψλπκα 

Γ΄$1.2 Μνλψλπκα - 

Πξάμεηο κε κνλψλπκα 
ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

23 Triangle Types  http://kent.skoool.co.uk/c

ontent/keystage3/maths/p

c/learningsteps/TRILC/la

unch.html 

Δίδε ηξηγψλσλ Α΄   - Β κέξνο $ 3.1 

$3.2 
ΤΜΒΑΣΟ  - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

24 Trigonometric 

Ratios  

 http://kent.skoool.co.uk/c

ontent/keystage3/maths/p

c/learningsteps/TRRLC/la

unch.html 

Σξηγσλνκεηξηθνί 

αξηζκνί νμείαο 

γσλίαο 

Β΄ Β κέξνο $ 2.1 , $ 2.2  ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

25 Understanding 

Rotation 
http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/USR
LC/launch.html 

Πεξηζηξνθή 

ζρεκάησλ 

Γεληθήο Υξήζεο - 

Υσξίο αθή Αλαθνξά. 
ΤΜΒΑΣΟ- ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

26 Using 

Pythagoras's 

Theorem 

  Ππζαγφξεην 

ζεψξεκα 

Β΄ Ππζαγφξεην 

ζεψξεκα  

ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

27 Variables http://lgfl.skoool.co.uk/c
ontent/keystage3/math
s/pc/learningsteps/VRB
LC/launch.html 

ρξήζε 

κεηαβιεηψλ / 

εμηζψζεηο θαη 

πξνβιήκαηα 

Α΄$ 4.1  ε έλλνηα ηεο 

εμίζσζεο 
ΤΜΒΑΣΟ - ΓΗΑ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/PPQLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/PPQLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/PPQLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/PPQLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learnPathLessons/LPL4/frameset.htm
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learnPathLessons/LPL4/frameset.htm
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learnPathLessons/LPL4/frameset.htm
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learnPathLessons/LPL4/frameset.htm
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/RSTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/RSTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/RSTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/RSTLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SIELC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SIELC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SIELC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SIELC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SODLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SODLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SODLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SODLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SUDLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SUDLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SUDLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SUDLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SYMLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SYMLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SYMLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/SYMLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TERLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TERLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TERLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TERLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TRILC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TRILC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TRILC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TRILC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TRRLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TRRLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TRRLC/launch.html
http://kent.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/TRRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/USRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/USRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/USRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/USRLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/VRBLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/VRBLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/VRBLC/launch.html
http://lgfl.skoool.co.uk/content/keystage3/maths/pc/learningsteps/VRBLC/launch.html
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5.5 Πξνζαξκνγή ηνηρείσλ 

Μεηά απφ ηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ησλ Μ.Α. εθηηκήζεθε φηη ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο, ηα Μ.Α. είλαη ζπκβαηά σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο χιεο, ηελ δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ηελ παξνπζίαζε θαη γεληθφηεξα ηελ θηινζνθία πνπ αθνινπζείηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ αληίζηνηρσλ ελνηήησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ Π/ζκηα 

θαη ηελ Γ/ζκηα Δθπ/ζε. Γηα κεξηθά απφ ηα Μ.Α. απνθαζίζηεθε λα κελ κεηαθξαζηνχλ 

ιφγσ απνπζίαο ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. ηε 

ζπλέρεηα γηα θάζε Μ.Α. έγηλε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε κεηάθξαζε-εξκελεία 

ηνπ θεηκέλνπ θαη εληνπίζηεθαλ θαη νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε άιια ζηνηρεία 

φπσο καζεκαηηθά ζχκβνια, ηίηινη, ζπληκήζεηο, νλφκαηα ζπλαξηήζεσλ. Οη βαζηθέο 

αξρέο κε ηηο νπνίεο έγηλε ε πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ είλαη : 

 Γηαηήξεζε ηνπ πξσηφηππνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαηά ηνλ κεγαιχηεξν 

δπλαηφ βαζκφ. 

 Φξήζε ηεο ειιεληθήο καζεκαηηθήο νξνινγίαο θαζψο επίζεο ηεο δνκήο ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ νξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαη ηε δηδαθηέα χιε ησλ καζεκαηηθψλ. 

 Παξεκβάζεηο κφλν ζε πεξίπησζε κεγάισλ δηαθνξψλ πάλσ ζηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία ή ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ. 

Αιιαγέο έγηλαλ επίζεο θαη ζηα ζηνηρεία πινήγεζεο. Με ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο 

έγηλε ε πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο βαζηθήο νζφλεο, φπσο θνπκπηά θαη 

επεμεγήζεηο εηθνληδίσλ. 

 

Δηθόλα 101 : Πξνζαξκνγή ησλ  βαζηθώλ ζηνηρείσλ ησλ νζνλώλ (ηίηισλ, ζηνηρείσλ πινήγεζεο) 
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                   Δηθόλα 102 : Πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηζαγσγηθήο νζόλεο γηα ην ηκήκα ηεο αμηνιόγεζεο 

 

Η αιιαγή ησλ θεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε Μ.Α. έγηλε κε ηελ ζρεηηθή παξέκβαζε 

θαηά ζεηξά, ζην αξρείν «locontent» πνπ πεξηέρεη ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη 

ζηα αξρεία ηνπ θαθέινπ  xml  (Δηθφλα 103). ηνλ θάθειν απηφ ππάξρνπλ ηξία αξρεία 

XML   ηα νπνία πεξηέρνπλ  ην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζην Μ.Α.  

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 103 : ηνηρεία πξνο αιιαγή θαη επεμεξγαζία 



180 

 

Σα αξρεία πνπ επεμεξγάζηεθαλ έρνπλ σο εμήο  : 

 Έλα αξρείν αθνξά ζην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηκήκα ηεο παξνπζίαζεο ηεο 

ζεσξίαο – ηκήκα «Learn».  

 

Σν αξρείν πεξηέρεη δχν ζηνηρεία ξίδαο. ην πξψην ζηνηρείν <VOText> ... 

</VOText> πεξηιακβάλνληαη έλζεηεο εηηθέηεο  γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ησλ δηεπηθαλεηψλ ηεο ζεσξίαο – ηκήκα «Learn» 

ηνπ Μ.Α. - θαη πνπ εθθσλείηαη παξάιιεια κε ηελ εκθάληζή ηνπ. 

 

 Οη εηηθέηεο έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο id -γηα ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ- θαη  mp3ref   

γηα ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ήρνπ ηεο εθθψλεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη εκθαλίδνπλ  ηελ 

δνκή : <VO αχμσλ_αξηζκφο   αξρείν_ήρνπ  >  θείκελν  </VO> 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζην αξρείν ANTLC.xml ηνπ Μ.Α. κε πξσηφηππν ηίηιν 

―angle_types‖,  έρνπκε ηελ παξαθάησ δήισζε γηα ην θείκελν ηεο ζεσξίαο πνπ 

Δηθόλα 104 : Σα αξρεία ηνπ θαθέινπ xml   
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εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο θάζε ζειίδαο ηεο ζεσξίαο θαη παξάιιεια 

εθθσλείηαη ην θσλεηηθφ ηζνδχλακν  πνπ βξίζθεηαη ζηηο εηηθέηεο πνπ αθνινπζνχλ: 

<VOText> 

    <VO id="1" mp3ref="antlc01.mp3">Angles can be classified as acute, obtuse, or 

reflex.</VO> 

    <VO id="2" mp3ref="antlc02.mp3">Angles less than 90 degrees are called acute 

angles.</VO> 

    <VO id="3" mp3ref="antlc03.mp3">A 90-degree angle is also called a right angle.</VO> 

    <VO id="4" mp3ref="antlc04.mp3">Angles between 90 and 180 degrees are called obtuse 

angles.</VO> 

    <VO id="5" mp3ref="antlc05.mp3">A straight-line angle is an angle of 180 

degrees.</VO> 

    <VO id="6" mp3ref="antlc06.mp3">Angles between 180 and 360 degrees are called reflex 

angles.</VO> 

         </VOText> 
  

Σα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε εηηθέηα, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

θψδηθα ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ ηχπνπ swf ηνπ Μ.Α. Η ηδηφηεηα  «id»  

αλαθέξεηαη ζην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη θαη εθθσλείηαη ζε θάζε κία απ΄ηηο 

ζειίδεο ηεο ζεσξίαο. Αθνινπζεί ε ηδηφηεηα «mp3ref» πνπ θαζνξίδεη ην 

ερεηηθφ αξρείν ηεο αληίζηνηρεο εθθψλεζεο. 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν ξίδαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην αξρείν είλαη ην <Labels>  ..... 

</Labels> θαη πεξηγξάθεη ην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζε ζηνηρεία ησλ 

δηαπηθαλεηψλ ηεο ζεσξίαο. Η δνκή ησλ εηηθεηψλ απηψλ είλαη : 

<Label  αχμσλ_αξηζκφο>  θείκελν  </Label> 

Κείκελν 

απ΄ην αξρείν 

ηεο ζεσξίαο. 
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Γηα παξάδεηγκα, ζην αξρείν ANTLC.xml ηνπ Μ.Α. κε πξσηφηππν ηίηιν 

―angle_types‖,  έρνπκε ηελ παξαθάησ δήισζε γηα ηα ζηνηρεία θεηκέλνπ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο δηεπηθάλεηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Μ.Α. 

 

ηνηρείν ξίδαο <Labels>...</Labels> θαη ηα έλζεηα 

ζηνηρεία ηνπ 

Οη δηεπηθάλεηεο ζηηο νπνίεο  εκθαλίδεηαη ην θείκελν 

<Labels> 

    <Label id="1">Acute angle</Label> 

    <Label id="2">Obtuse angle</Label> 

    <Label id="3">Reflex angle</Label> 

    <Label id="4">Less than 90°</Label> 

    <Label id="5">Acute angle</Label> 

    <Label id="6">Right Angle</Label> 

    <Label id="7">90°</Label> 

    <Label id="8">Obtuse angle</Label> 

    <Label id="9">Between 90° and 180°</Label> 

    <Label id="10">180°</Label> 

    <Label id="11">Straight-Line Angle</Label> 

    <Label id="12">Reflex angle </Label> 

    <Label id="13">Between 180° and 

360°</Label> 

  </Labels> 

 

 

 

 

 

 

 Γεχηεξν αξρείν πνπ επεμεξγάζηεθε απφ θάζε θάθειν ―xml‖ γηα θάζε Μ.Α. , είλαη 

ην αξρείν πνπ πεξηέρεη ην θείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ Μ.Α. είλαη δχν εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο. Σν αξρείν πεξηέρεη έλα κφλν ζηνηρείν ξίδαο  <text>.....</text> . Μέζα 



183 

 

ζην ζηνηρείν απηφ ππάξρνπλ έλζεηα ζηνηρεία κε κνξθή : 

                                <εηηθέηα  αχμσλ_αξηζκφο>  θείκελν </εηηθέηα> 

Σα έλζεηα ζηνηρεία αθνξνχλ: 

o Σν θείκελν ησλ εξσηήζεσλ, 

o Σν θείκελν ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ, 

o Σν θείκελν ησλ αλαηξνθνδνηήζεσλ, 

o Σε ζσζηή απάληεζε. 

 

 Γηα παξάδεηγκα, ζην αξρείν ANTLCtx.xml ηνπ Μ.Α. κε πξσηφηππν ηίηιν 

―angle_types‖,  έρνπκε ηελ παξαθάησ δήισζε γηα ηα ζηνηρεία θεηκέλνπ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο δηεπηθάλεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο  ηνπ Μ.Α. 

(Πίλαθαο 19 ) 

 

ηνηρείν ξίδαο <text>….</text> θαη ηα έλζεηα 

ζηνηρεία  

Οη δηεπηθαλεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ Μ.Α. 

<text> 

<q1correct fieldnumber="0">2</q1correct> 

<question1 fieldnumber="1">Q1. What is the 

highlighted angle called? </question1> 

<q1answer1 fieldnumber="2">A.  

Acute</q1answer1> 

<q1answer2 fieldnumber="3">B.  

Obtuse</q1answer2> 

<q1answer3 fieldnumber="4">C.  

Reflex</q1answer3> 

<q1field1 fieldnumber="5">Here is a hint: An 

obtuse angle is an angle between 90 and 180 

degrees.</q1field1> 

<q1field2 fieldnumber="6">Correct.</q1field2> 

<q1field3 fieldnumber="7">Here is a hint: An 

obtuse angle is an angle between 90 and 180 

degrees.</q1field3> 

<q2correct fieldnumber="8">3</q2correct> 

<question2 fieldnumber="9">Q2. What is the 

highlighted angle called? </question2> 

<q2answer1 fieldnumber="10">A. 

Acute</q2answer1> 

<q2answer2 fieldnumber="11">B. 

Obtuse</q2answer2> 

<q2answer3 fieldnumber="12">C. 

Reflex</q2answer3> 

<q2field1 fieldnumber="13">Here is a hint: A reflex 
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angle is an angle between 180 and 360 

degrees.</q2field1> 

<q2field2 fieldnumber="14">Here is a hint: A reflex 

angle is an angle between 180 and 360 

degrees.</q2field2> 

<q2field3 fieldnumber="15">Correct.</q2field3> 

</text> 

Πίλαθαο 20 : Γειώζεηο ησλ ζηνηρείσλ θεηκέλνπ γηα ην Μ.Α. "angle_types" 

 Σν ηξίην αξρείν ηνπ θαθέινπ «xml» πεξηέρεη ην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

βήκα ηεο αλαθεθαιαίσζεο – «Review» ηνπ θάζε Μ.Α. Σν αξρείν πεξηέρεη έλα 

ζηνηρείν ξίδαο <text>...</text>. Μέζα ζε απηφ ππάξρνπλ έλζεηα ζηνηρεία γηα ην 

θείκελν ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ πεξίιεςή ηνπ. Η 

πεξίιεςε ηνπ Μ.Α. βξίζθεηαη κέζα ζε ηκήκα δεδνκέλσλ ραξαθηήξσλ - CDATA 

block .Γηα παξάδεηγκα, ην ζρεηηθφ αξρείν ANTLCrx γηα ην Μ.Α. «angle_types»  

έρεη σο εμήο (Πίλαθαο 20): 

ηνηρείν ξίδαο <text>….</text> θαη ηα έλζεηα 

ζηνηρεία  

Η δηεπηθάλεηα ηεο Αλαθεθαιαίσζεο 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<text> 

<heading1 fieldnumber="0">Objective</heading1> 

<objective fieldnumber="1">Learn how to 

recognise different types of angle - acute, obtuse 

and reflex.</objective> 

<heading2 fieldnumber="2">Summary</heading2> 

<summary fieldnumber="3"><![CDATA[ 

<br>&#187; Angles less than 90 degrees are called 

acute angles.  

<br>&#187; Angles between 90 and 180 degrees 

are called obtuse angles.  

<br>&#187; A straight-line angle is an angle of 180 

degrees.  

<br>&#187; Angles between 180 and 360 degrees 

are called reflex angles.]]></summary> 

</text> 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 21 : Γήισζε ησλ ζηνηρείσλ θεηκέλνπ γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε ζην Μ.Α. "angle_types" 

Γηα ηελ κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζε θάζε πεξίπησζε- γηα ηνλ ηίηιν ηνπ Μ.Α., γηα ην 

ηκήκα ηεο ζεσξίαο, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε 

- αξρηθά νξίζζεθε ε θσδηθνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ αξρείνπ xml ζε utf-8. ηε 

ζπλέρεηα, ζε θάζε εηηθέηα πνπ εκπεξηέρεη ην θείκελν πνπ έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί, 

δηαγξάθεθε ην πξσηφηππν θείκελν θαη ζηε ζέζε ηνπ κπήθε ην ειιεληθφ θείκελν, 
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αθνχ είρε απνθαζηζηεί  ε ηειηθή κνξθή ηνπ. Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε θαη έλα 

αξρείν Word, φπνπ ζπκπεξηιήθζεθε ην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

Μ.Α. ζε θάζε κία απ΄ηηο ζειίδεο ηεο ζεσξίαο – θάζε «Learn». Σν αξρείν απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ λένπ ερεηηθνχ ηζνδχλακνπ ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηηο δηεπηθάλεηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Μ.Α. Σν αξρείν ήρνπ κε ηελ 

εθθψλεζε ζηα ειιεληθά ηνπ θεηκέλνπ ελζσκαηψζεθε ζηα πξνζαξκνζκέλα Μ.Α. 

Αιιαγέο επίζεο έγηλαλ ζε ζπκβνιηζκνχο πνπ ππήξραλ ζηα Μ.Α. θαη δελ είλαη ίδηνη κε 

εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα καζεκαηηθά έηζη φπσο δηδάζθνληαη ζηελ Διιάδα. 

Γηαθνξέο γηα παξάδεηγκα ππήξραλ ζηελ ππνδηαζηνιή δεθαδηθψλ αξηζκψλ, ζηνπο 

ζπκβνιηζκνχο ησλ βαζηθψλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ζπλαξηήζεσλ, ζε κνλάδεο κέηξεζεο. 

 

 

Δηθόλα 105 : Αιιαγή ζην ζύκβνιν πνπ ρσξίδεη αθέξαην θαη δεθαδηθό κέξνο ζηνπο δεθαδηθνύο 
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Οη αιιαγέο απηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κέζα απφ ην 

αξρείν xml πνπ αθνξνχζε ηα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο. ε φπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ δελ 

ήηαλ δπλαηφ, νη απαηηνχκελεο αιιαγέο ππνβαιιφληνπζαλ απφ ηελ νκάδα καο πξνο 

ηελ αξκφδηα νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ CoSy Lab θαη απφ εθεί ππήξρε επηθνηλσλία κε 

ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Ιξιαλδίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αιιαγψλ ζε επίπεδν 

θψδηθα ζην αξρείν ηνπ Μ.Α.. 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ αιιαγψλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθ λένπ ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ην θάζε Μ.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα ππήξμαλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο αιιαγέο  γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε είηε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο είηε ηνπ νπηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί φηη ζε απηή ηε θάζε δελ έγηλαλ αιιαγέο ζηα αξρεία 

πεξηγξαθήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ Μ.Α. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνχ ησλ Μ.Α. γίλεηαη 

θαλεξφ φηη ε δνκή ησλ Μ.Α. ηνπ πξνγξάκκαηνο Skoool  δηεπθνιχλεη  ηε πξνζαξκνγή 

απηή. Δπηπξνζζέησο, είλαη ζαθέο φηη ηα ζηνηρεία θεηκέλνπ ησλ Μ.Α. θαιφ είλαη λα 

βξίζθνληαη ζε αλεμάξηεηα αξρεία δεδνκέλσλ κε εχθνιε πξφζβαζε θαη φρη κέζα ζηνλ 

θχξην θψδηθα. Η δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνχ – localization -  ησλ Μ.Α. έρεη 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη απαηηεί πξνζνρή ζηελ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΜΑ. ψζηε ην 

απνηέιεζκα λα κελ ππνιείπεηαη ηεο πξσηφηππεο δεκηνπξγίαο. 

Δηθόλα 106 : Αιιαγέο ζηα νλόκαηα ησλ βαζηθώλ ηξηγσλνκεηξηθώλ ζπλαξηήζεσλ 
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Μ.Α.

Κείμενο

Βίντεο

Σφμβολα

Ήχοσ

 

5.6 Γνκέο πνπ επλννύλ ηελ Πξνζαξκνγή. 

 

Απφ ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία  εληνπηζκνχ ησλ Μ.Α. ηνπ πξνγξάκκαηνο Skoool , 

θαηαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα πηνζέηεζε κηαο δνκήο ζηα Μ.Α. - κεηαμχ ησλ άιισλ 

απαηηήζεσλ - πνπ λα επλνεί ηελ ξνή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ θαη ε πξφβιεςε απηή πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φια ηα ζηνηρεία ηνπ Μ.Α. , φπσο θείκελα, δνκηθά ζηνηρεία 

(πινήγεζεο, ξνήο), ζχκβνια, ήρνη, βίληεν πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα, 

αλεμάξηεηα δνκεκέλα θαη κε εκθαλή ζέζε θαη ρξήζε κέζα ζην Μ.Α. Δπηπιένλ, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Μ.Α γηα δπλακηθή ξχζκηζε 

ζε πεξίπησζε ζπκπχθλσζεο-επέθηαζεο ηνπ θεηκέλνπ, ησλ πηλάθσλ πνπ ίζσο 

Δηθόλα 107:Πξνηεηλόκελε δνκή ησλ Μ.Α. κε ζηνηρεία ζε εμσηεξηθά αξρεία XML 
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δηαζέηεη, ζεκάησλ ρξνλνινγηψλ, κνλάδσλ κέηξεζεο, δηάηαμεο ζε αχμνπζα ή 

θζίλνπζα ζεηξά (θεηκέλνπ, αληηθεηκέλσλ) θαη εηθνληδίσλ κε ηππνπνηεκέλε θαη δηεζλή 

ρξήζε. 

Χο κηα θαιή ιχζε, πνπ πξνζθέξεη ηελ επηζπκεηή αλεμαξηεζία, είλαη ε  εγγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ (θεηκέλσλ, ήρσλ, εηθφλσλ, εηδηθψλ ζπκβφισλ) πξνο πηζαλή αιιαγή ζε 

εμσηεξηθά ζπλεξγαδφκελα αξρεία XML (Δηθφλα 107). Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα 

είλαη ελζσκαησκέλα ζε θαηάιιειεο εηηθέηεο  θαη data blocks, ψζηε λα ππάξρεη 

επθνιία,  ζρεηηθή αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπο.  ε ζπαληφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα αιιάμεη ζε θάπνηα ζεκεία ε ξνή ή δνκή ηνπ Μ.Α., 

πηζαλφηαηα ζηα Μ.Α. παξνπζηάδνπλ πςειή εληνπηφηεηα, πςειφ βαζκφ ζπζζψξεπζεο 

πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη αλαθέξνληαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο 

πξνζαξκνγήο ηνπ Πίλαθα 18. 

 

Πποζαπμογή ηυν Flipping Books 

Σα πεξηζζφηεξα εξγαιεία δεκηνπξγίαο Flipping Book παξνπζηάδνπλ θιεηζηή 

αξρηηεθηνληθή θαη δε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο επέκβαζεο ζε έλα  έηνηκν Μ.Α. 

ηέηνηαο κνξθήο γηα παξεκβάζεηο, νχηε ηκεκαηηθά, νχηε ζπλνιηθά. Δηδηθφηεξα εάλ ην 

εξγαιείν ζηεξίδεηαη  ζηελ ηερληθή κεηαηξνπήο θεηκέλνπ κνξθήο PDF ζε Flipping 

Book, είλαη πηζαλή ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, κφλνλ εάλ ην 

εξγαιείν δεκηνπξγεί έλαλ θάθειν κε ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ζε κνξθή εηθφλσλ. Οη 

αιιαγέο απηέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνζεθηηθά γηαηί, γηα παξάδεηγκα, 

αιιαγέο θεηκέλνπ απφ γιψζζα ζε γιψζζα κπνξεί λα επεθηείλνπλ αξθεηά ην αξρηθφ 

θείκελν κε απνηέιεζκα  λα αιιάμεη ε ζειηδνπνίεζε θαη λα  κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ε 

δνκή ηνπ, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ ζειίδσλ ζην ήδε ππάξρσλ 

Μ.Α.  

ηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ  Flipping Book απφ εηθφλεο, κπνξεί 

λα γίλεη αληηθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ εηδηθφ θάθειν πνπ ηηο θηινμελεί σο αξρεία –

ζπλήζσο αξρεία κε αξηζκεκέλν φλνκα αιιά θαη πάιη ζα πξέπεη λα επαλεγγξαθνχλ νη 

ζειίδεο θαη λα απνζεθεπζνχλ σο κηα ζεηξά εηθφλσλ κε ην ίδην φλνκα, ίδηα αλάιπζε 

θαη δηαζηάζεηο  πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά. 
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Επαναςχεδιαςμόσ 
Εικόνων ςελίδων

ι

Αλλαγι εικόνων 
ςελίδων ςτον 

φάκελο

Ρροςαρμογι 
άλλου υλικοφ

Χριςθ εργαλείου 
δθμιουγίασ 

Flipping Book
Νζο Μ.Α.

 

Βαζηδφκελν ζηηο ηηο ηερληθέο δεκηνπξγίαο Flipping Book πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

παξάγξαθν , παξαζέηνπκε ηηα αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά πεξίπησζε: 

 

 

 

 

Επανεγγραφι 
νζου Κειμζνου  

PDF

ι 

Αλλαγι 
εικόνων 

ςελίδων  ςτον 
φάκελο

Ρροςαρμογι 
άλλου υλικοφ

Χριςθ 
εργαλείου 
δθμιουγίασ 

Flipping Book

Νζο Μ.Α.

Flipping Book απφ εηθφλεο 

Flipping Book απφ θείκελν PDF 
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Κόμικ

Διάλογοι

Γραφικά

Άλλα 
αρχεία 

(βίντεο΄-
ιχοι κ.λ.π.)

Πποζαπμογή  Ψηθιακών Κόμικρ 

Καηά παξφκνηα ινγηθή κε εθείλε ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ ζε κνξθή Flipping Book, 

ζηα ςεθηαθά Κφκηθ, δελ ζπλαληάκε ηε δπλαηφηεηα γηα ειεχζεξε αιιαγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο, ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ηνπο. Οχηε νη 

δηάινγνη, αιιά νχηε ηα γξαθηθά ζηνηρεία δελ ζπγθεληξψλνληαη μερσξηζηά ζε θάπνηνλ 

θάθειν ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη θάπνηα αιιαγή κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ζρεηηθή αμηνπηζηία φζνλ αθνξά ην απνηέιεζκα ησλ 

παξεκβάζεσλ.  

Μηα πξνηεηλφκελε δνκή, ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία δνκεκέλσλ αξρείσλ XML πνπ λα 

εκπεξηέρνπλ ζε εηηθέηεο αθελφο ηνπο δηαιφγνπο γηα ην θάζε θαξέ, αιιά θαη ηα 

νλφκαηα ησλ αξρείσλ κε ηα γξαθηθά γηα θάζε θαξέ ηνπ θφκηθ. Έηζη ζα ήηαλ δπλαηή ε 

πξνζαξκνγή ηνπ θφκηθ ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ινγηζκηθνχ 

δεκηνπξγίαο ηνπ. Απηή ε πξφηαζε δελ αθπξψλεη ηελ εκπνξηθή ινγηθή ηνπ ινγηζκηθνχ 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφκηθ, γηαηί νη αιιαγέο ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηερφκελν 

ζπγθεθξηκέλνπ θφκηθ (ρσξίο παξέκβαζε ζηε ζειηδνπνίεζε, ζηε ξνή ησλ θαξέ).  

 

 

 

 

Δηθόλα 108:Πξνηεηλόκελε δνκή πνπ επλνεί ηελ κεηάθξαζε γηα Κόκηθ 
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