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Περίληψη 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ απαίηεζε ηεο ζχγρξνλεο 
εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο γηα αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 
πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Η ζπκβνιή απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ελφο 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή». Η 
Παξαγφκελε Πιαηθφξκα Ηιεθηξνληθήο Δθπαίδεπζεο απνηειεί πιήξεο βνήζεκα γηα ηελ 
εθκάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ 
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Κάπνηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα απηή ζηνλ θαζεγεηή είλαη ε 
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ, ε εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζεσξηψλ, ε 
παξαδεηγκάησλ, θαζψο θαη δηαθφξσλ αζθήζεσλ, ηεζη θαη δηαγσληζκάησλ. Δπίζεο, ν θαζεγεηήο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο 
αδπλακίεο ηνπο θαη λα ηνπο βνεζήζεη.  

Δπηπιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζεγεηή λα ππνγξακκίζεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία 
ηεο ζεσξίαο ψζηε ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πεξηζζφηεξν ζε 
απηά. Άιιεο δπλαηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηχπσζε θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεσξίαο ή 
νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ ή θξάζεσλ ηεο κέζα απφ ηε ζεσξία, ψζηε ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα 
θάλεη επαλάιεςε θαη λα αθνκνηψζεη ηα θπξηφηεξα ζεκεία. 

Σέινο, κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλεηαη πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν 
βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο. 
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Abstract 

This dissertation aims to contribute to the demand of the modern educational practice for 
enhancement of the learning processes via the informatics technologies in education. This 
contribution is achieved by the development of educational software for the teaching of the 
module “Introduction to Informatics”.  The produced Online Education Platform is a complete 
resource for the specific module acquisition, as it provides students with the opportunity of 
participating in the educational process. 

The platform enables the teacher to edit students’ personal information, introduce and 
edit theories, examples as well as various exercises, tests and revision exam papers. Moreover, 
the teacher has the ability to check the students’ progress so as to recognize their weaknesses 
and provide them with support. 

Furthermore, the platform offers the teacher the opportunity to underline the most 
important points of the theory so that the student can mainly focus on them. Other possibilities 
include the printing and save of the theory or only some sentences and phrases in order for the 
student to be able to effectively revise and assimilate the most significant points. 

Finally, the multimedia content included in the educational material helps in the better 
understanding of the theory. 
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Εισαγωγή 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ επνρή καο θαη ε ζπλερφκελε παξαγσγή λέσλ 
γλψζεσλ δελ άθεζε αλεπεξέαζην ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Η εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πιένλ δήηεκα θνηλσληθήο 
επζχλεο. ην πιαίζην ινηπφλ απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, ζπλερψο δηακνξθψλνληαη λέα 
πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ζηφρν ηηο ηερλνθεληξηθέο θαη 
καζεηνθεληξηθέο αληηιήςεηο (Αλαζηαζηάδεο, 2007). 

Οη ζχγρξνλεο αλάγθεο γηα θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζε ρψξν αιιά θαη ζε ρξφλν γηα 
ηελ επειημία ζην ξπζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Κφθθηλνο, 2005) θαηέζηεζαλ ζαθέο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη 
νξγαληζκνχο θαηάξηηζεο πσο ε θιαζηθή εθπαίδεπζε έπξεπε λα εκπινπηηζηεί κε λέεο 
απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη ε εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, κε 
έκθαζε ζην e-learning (Αλαζηαζηάδεο, 2007). 

Η θξάζε «πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε» ππνδεηθλχεη ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο γηα λα εμππεξεηεζεί ν ζηφρνο ηεο 
εθπαίδεπζεο. ηελ νπζία γίλεηαη ιφγνο γηα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, δειαδή γηα πξνγξάκκαηα 
θαη πεξηβάιινληα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε. Με άιια ιφγηα, ε 
εξψηεζε πνπ καο απαζρνιεί είλαη πψο κπνξεί ν ρξήζηεο λα δηδαρζεί θάηη κέζσ ηνπ 
ππνινγηζηή. 

Οη πξσηαξρηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη: 

1) Η αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. 

2) Σν πεδίν ηεο γλψζεο πνπ πξέπεη λα κεηαδνζεί ζηνλ ρξήζηε απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

3) Ο ρξήζηεο πνπ ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξείηαη καζεηήο, δηφηη δηδάζθεηαη θάηη απφ ηνλ 
ππνινγηζηή. 

4) Η ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν ππνινγηζηήο γηα λα κεηαδψζεη ηε γλψζε ζηνλ καζεηή-
ρξήζηε. (Βίξβνπ Μ., 2012)  

Μέζα απφ ηελ εκπεηξία κνπ σο καζήηξηα, θνηηήηξηα, αιιά θαη σο θαζεγήηξηα ζε Ι.Δ.Κ, 
δηαπίζησζα φηη ε δηδαζθαιία κέζσ ππνινγηζηή γίλεηαη πην επράξηζηε θαη βνεζά ζηελ θαιχηεξε 
απνζηήζηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο.  θνπφο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο είλαη λα 
δεκηνπξγήζσ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα έλα απφ ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθα θαη δίδαμα, 
ηελ «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή». ηε ζπγθεθξηκέλε θαηλνηφκα πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο 
εθπαίδεπζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
κέζσ ηεο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία, πινπνηήζεθε κηα εθαξκνγή κε ηελ 
νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ην πξνζσπηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ ρξνληθφ 
πιαίζην θαη ζχκθσλα κε απηφ, λα ζπιιέγνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ηα ιάζε πνπ έρνπλ θάλεη ζηηο αζθήζεηο, ζηα ηεζη 
θαη ζηα δηαγσλίζκαηά ηνπο. Πην αλαιπηηθά: 

ην πξψην θεθαιαίν, παξνπζηάδεηαη ε ρξνλνινγηθή εμέιημε ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ 
ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε δσή καο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε αξρψλ γηα ηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ή ειεχζεξνπ 
ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ απηφ έρεη. 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα είδε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ αλά θαηεγνξία, 
θαζψο θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζήο ηνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, θαζψο θαη ε ρξήζε 
ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 

ην έθην θεθάιαην, αλαθέξνληαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο, php, mysql θαη 
javascript. 
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ην επφκελν θεθάιαην, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζε 
φιεο νη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο θαη ν θαζεγεηήο αληίζηνηρα. 

ην φγδνν θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο 
παξνπζηάδεηαη ην use case diagram, ε βάζε δεδνκέλσλ θαη ν θψδηθαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ. 

Σέινο, ζην έλαην θεθάιαην, ηνλίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη κειινληηθέο επεθηάζεηο, 
ζην δέθαην δίδεηαη ε βηβιηνγξαθία θαη ζην ελδέθαην ηα παξαξηήκαηα θαη ην δηάγξακκα 
νληνηήησλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΕΔΙΟΤ 

1.1 Xρονολογική εξέλιξη της εισόδου των νέων τεχνολογιών και της 

πληροφορικής στην εκπαίδευση 

1.1.1 κοπός και προσεγγίσεις 

Ραγδαία εμέιημε παξνπζηάδεη ε πνξεία ηεο εηζφδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ 
λέσλ ηερλνινγηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν, ηα πνιπκέζα θαη ηα 
ππεξκέζα θαη κε ηα ζχγρξνλα ινγηζκηθά, ηα νπνία γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θηιηθά κε ηνλ 
ρξήζηε. 

Οη θνξείο κελπκάησλ (εηθφλεο, ήρνη, ζεηξέο ραξαθηήξσλ) πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ΣΠΔ 
(Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο) (ICT: Information and Communication 
Technologies). Oη εθαξκνγέο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ επηηξέςεη αμηνζεκείσηεο 
εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηφζν φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. (Ράπηεο, 1999). 

Οη πνιιαπιέο απφςεηο ηεο έληαμεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 
εθπαίδεπζε ζπλδένληαη: 

 κε ην πξφγξακκα, 

 κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ε έληαμε, 

 κε ηνπο πξνο πινπνίεζε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, 

 ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπκπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έληαμεο,  

 κε ην επίπεδν ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

 ηηο θηινζνθηθέο θαη ηδενινγηθέο απφςεηο ησλ πξσηεξγαηψλ. 

Μέζα απφ κηα ρξνλνινγηθή εηζήγεζε, πξνζεγγίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο πξνβιεκαηηζκφο, 
θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ, φπσο εκθαλίδνληαη κέζα απφ ηηο 
εθζέζεηο ησλ αξκνδίσλ. Κάζε εμήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο ππνινγηζηηθήο 
ηερλνινγίαο κέζα ζην δηδαθηηθφ ρψξν επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηιάβεη σο παξάκεηξν θαη ηνλ 
ρξφλν. Η ηερλνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα (πιηθφ, θφζηνο, ππνινγηζηηθή ηζρχο) ηεο πιεξνθνξηθήο 
θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αζθεί επηξξνή ζηηο 
αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνληαη γηα ηε ζέζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.              

Με ηνλ φξν εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ραξαθηεξίδεηαη ε νξζνινγηθή ζέζπηζε θαη ρξήζε 
κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ηερλνινγηψλ κε απνηέιεζκα ηελ θηήζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνξίζκαηνο. 
Με ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κπνξνχκε λα 
δηαθξίλνπκε ηξία ζηάδηα έληαμεο: ηελ πιεξνθνξηθή πξνζέγγηζε (1970–1980), ην κέζν – 
αληηθείκελν εθπαίδεπζεο (1980–1989) θαη ηηο ηερλνινγίεο σο κέζν (κεηά ην 1990). Η 
εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη έληαμεο ησλ 
δηαθφξσλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ, (πξηλ απφ ην 1970), ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί πξφδξνκν 
φισλ ησλ παξαπάλσ θάζεσλ (Baron & Bruillard, 1996).  

Σν πξψην ζηάδην αξρίδεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 (αλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο 
ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή πεξηνδηθά είραλ μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’50) ζρεηηθά κε ηελ 
«πιεξνθνξηνπνίεζε» (informatisation) ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε, ην δεχηεξν αθνξά ηελ 
πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε νκαδηθή έληαμε ηνπ ππνινγηζηή ζηα 
ζρνιεία, ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Σν ηξίην ζηάδην (αξρέο δεθαεηίαο ’90) είλαη ζε εμέιημε 
θαη έρνπλ νξηζηεί νη απφςεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη θαη νη πξννπηηθέο ησλ επφκελσλ εηψλ. Σν 
πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηελ πξνζπάζεηα εμέιημεο 
ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή ή δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή. Σα 
πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα ηελ πεξίνδν απηή είλαη εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο 
εθαξκνγήο (drill and practice), ελψ ππάξρνπλ ειάρηζηα πνπ αζρνινχληαη κε δηαδνρηθέο 
εθαξκνγέο (φπσο ηα έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα). 

Σν δεχηεξν ζηάδην απαξηίδεηαη απφ ηε νιηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπληζηά ηνπο 
Τπνινγηζηέο ζηα ρνιεία (Micros in Schools) ζηελ Αγγιία, ηελ Πιεξνθνξηθή γηα φινπο 
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(Informatique Pour Tous – IPT) ζηε Γαιιία, ελψ παξφκνηα πξνγξάκκαηα έληαμεο ησλ 
ππνινγηζηψλ εμειίζζνληαη ζηηο ΗΠΑ θαη ζηηο άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Σελ πεξίνδν απηή 
είρακε ξαγδαία εμέιημε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπο. Οη 
αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα επηθέξεη ν ππνινγηζηήο ζηε δηδαζθαιία θαη  
ηδηαίηεξα ζηε κάζεζε δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ. 

Σέινο, ε πεξίνδνο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ κέιινλ ηεο 
πιεξνθνξηθήο κέζσ ησλ πνιπκέζσλ (multimedia), ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ εηθνληθψλ 
πξαγκαηηθνηήησλ (Κφκεο, Μηθξφπνπινο, 2001). 

1.1.2. Δεκαετία 1970–1980 

Σν 1970 ήηαλ κηα ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη 
πηινηηθέο εθαξκνγέο (θπξίσο ζε επίπεδν ιπθείσλ) ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ ’70 αζρνινχληαλ κε 
καζήκαηα αιθαβεηηζκνχ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη θπξίσο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Λφγσ ηεο κε 
χπαξμεο θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ε εθπαίδεπζε κέζσ ππνινγηζηψλ δελ 
αλαπηχρζεθε. Καη απηή ηελ πεξίνδν ππήξμαλ πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ 
εθπαίδεπζε ζε κεγάιν επίπεδν, θπξίσο ζηηο ΗΠΑ (φπσο ην ζχζηεκα PLATO: Programmed 
Logic for Automatic Teaching Operation απφ ηνλ R. Davis) (Davis, 1977). 

Διάρηζηα ινγηζκηθά (θπξίσο ην πξνζνκνίσζεο) ήηαλ θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ ηάμε, ελψ ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά ήηαλ ηχπνπ εξσηήζεσλ 
πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice) θαη ζπζηήκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθαξκνγήο (drill 
and practice). Η άπνςε απηή ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηηο απφςεηο ηεο ζεσξίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
θαη σο θαηεμνρήλ εθαξκνγή ησλ ππνινγηζηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είρε ηα 
αιιειεπηδξαζηηθά ειεθηξνληθά βηβιία (interactive textbooks). Δπηπιένλ, ζε πνιιά ζρνιεία 
εθείλε ηελ πεξίνδν δηδάρηεθε ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Logo (Κφκεο, Μηθξφπνπινο, 2001). 

 

ρήκα 1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970-1980 

Η Πιεξνθνξηθή 
πξνζέγγηζε(1970 -1980) 

 

Πηινηηθέο 
εθαξκνγέο 

 

Έκθαζε ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ 

 

Παλεπηζηήκηα- 
Λχθεηα 

 

Λνγηζκηθά 
εμάζθεζεο 

& πξαθηηθήο 
 

Λνγηζκηθά 
πξνζνκνηψζεσλ 

 

Η πξνζέγγηζε 
ηεο Logo 
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1.1.3 Tα χρόνια της ένταξης της πληροφορικής (1980–1990) 

Σε δεθαεηία ηνπ ’80 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζπάζεηεο έληαμεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Δηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα 
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ππήξμε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο. Νσξίηεξα, 
ήηαλ κηα πεξίνδνο αλεζπρηψλ θαη αλαδεηήζεσλ γηα ην πψο θαη πφηε ζα εηζαρζνχλ νη 
ππνινγηζηέο ζην ζρνιείν. Η έληαμε ησλ ππνινγηζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη  κέζα απφ 
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν επηθξάηεηαο, κε νκαδηθή ζπλεξγαζία δηαθφξσλ 
θνξέσλ θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Η γαιιηθή θπβέξλεζε πξνηείλεη ηελ 
θαηάξηηζε γηα φινπο ζηελ πιεξνθνξηθή, κε ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ 
γηα ην επίπεδν ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ (Simon, 1980). 

ρεηηθά κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ππάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην αλ πξέπεη 
λα έρνπκε εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο απφ ην πξψην θηφιαο επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο. Γχν 
απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ έληαμε ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ε παηδαγσγηθή άπνςε πνπ εληάζζεη ηε 
ρξήζε ησλ πιεξνθνξηθψλ κεραλψλ σο κέζνπ θαη δεχηεξνλ, ε πιεξνθνξηθή σο παηδαγσγηθφο 
ζηφρνο. Όκσο δελ ήηαλ εθηθηή ηελ επνρή απηή ε εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηθψλ κέζσλ ζηελ 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ππήξραλ νηθνλνκηθά θαη ηερληθά αίηηα, 
θαζψο θαη πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Γεχηεξνλ, ππήξραλ ελδνηαζκνί παηδαγσγηθήο 
πθήο. 

χκθσλα κε έξεπλεο, ηα πιεξνθνξηθά κέζα δελ κπνξνχλ λα θαζηεξσζνχλ σο θαζνιηθφ 
παηδαγσγηθφ κέζν, φκσο εκθαλίδνπλ παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ ζε πνηθίιεο πεξηπηψζεηο. Οη δχν 
έξεπλεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη: ε Γηδαζθαιία κε ηε Bνήζεηα Yπνινγηζηή (Γη.B.Y.) θαη ε γιψζζα 
LOGO. 

χκθσλα κε ηνλ Schwartz, ην 1981, αλαθέξεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε 
γεληθή εθπαίδεπζε. Οη ζηφρνη απηνί έρνπλ δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο: (α) Σνλ ππνινγηζηή σο 
εξγαιείν κάζεζεο θαη (β) σο ζηνηρείν ηεο γεληθήο θνπιηνχξαο.  

Ο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν κάζεζεο ζπκβνπιεχεηαη ηελ πξψηε θαηεχζπλζε, ζην 
πιαίζην ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηα παξαθάησ ξεχκαηα: 

 ξφινο ηεο Γηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (Γη.B.Y.). 

 Μέζν γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε γιψζζα. 

 Σν παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο LOGO. 

Η πιεξνθνξηθή σο ζηνηρείν γεληθήο θνπιηνχξαο απνηειεί ηε δεχηεξε θαηεχζπλζε, ηεο 
νπνίαο θχξηνη άμνλεο είλαη νη εμήο: 

• Eπαηζζεηνπνίεζε ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ ηερληθή θαη πιεξνθνξηθή 
δηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

• Δηζαγσγή ζηελ αιγνξηζκηθή θαη επηκφξθσζε ησλ καζεηψλ γηα ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν 
πξνγξακκαηηζκφο. 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε, φηη αλαθέξεηαη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ, απφ ηελ πην 
κηθξή ειηθία, κε ηε πιεξνθνξηθή, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηα πιεξνθνξηθά πιηθά κε 
άλεζε. Άξα, ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη απηφ πνπ θάλεη ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξηθά 
αληηθείκελα (δηαλνεηηθή πηπρή) θαη επηπιένλ ζα πξέπεη ν καζεηήο λα θαηαλνήζεη ηα 
πιεξνθνξηθά εξγαιεία κέζα σο κειινληηθφο πνιίηεο, ζε έλα ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη 
ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (εζηθή θαη πνιηηηθή πηπρή) . 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ απηψλ γίλνληαη νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. Η θαηάξηηζε κε ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη απνηέιεζκα ηεο πιεξνθνξηθήο σο 
παηδαγσγηθφ κέζν. 

2. Η πιεξνθνξηθή σο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ζπλεπάγεηαη κηα θαηάξηηζε ζηελ πιεξνθνξηθή. 
Απφ ηηο αξρέο ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, γίλεηαη αθξηβήο δηάθξηζε 
αλάκεζα ζηελ πιεξνθνξηθή σο αληηθείκελν κάζεζεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή σο παηδαγσγηθφ θαη 
δηδαθηηθφ κέζν. Γελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε πσο νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη εθαξκνγήο ηεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είραλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 
έληνλσλ ζπδεηήζεσλ θαη αλεζπρηψλ ησλ παηδαγσγψλ. 
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Κάπνηα απφ ηα επηρεηξήκαηα φισλ απηψλ πνπ πξνηείλνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο 
πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν είλαη:  

Σν πξψην επηρείξεκα επηζεκαίλεη ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηηο αλάγθεο αγνξάο 
εξγαζίαο, ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζρνιείνπ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο ηερλνινγηθήο 
εμέιημεο. Κάπνηνη αλαθέξνπλ φηη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζα 
νδεγήζεη ζηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ ζπνπδψλ. Σα λέα δηδαθηηθά 
κέζα έρνπλ ζεκαληηθά δηδαθηηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ είλαη θαηά πνιχ θαιχηεξα απφ ηα ήδε 
ρξεζηκνπνηνχκελα ζρνιηθά επνπηηθά κέζα. ηελ πξφνδν ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο έρνπλ 
ζπκβάιεη ηα επηρεηξήκαηα παηδαγσγηθήο κάζεζεο, ελψ εμαηηίαο ηεο θαηλνηνκηθήο ηνπο πηπρήο 
έρνπλ λνκηκνπνηήζεη ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν ηειεπηαίν επηρείξεκα 
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη εθαξκφδεηαη ζηελ 
πηπρή παηρλίδη, ζηνλ ειθπζηηθφ δειαδή ηξφπν πξνζέγγηζεο, ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ε 
νπνία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζεηηθνχ θίλεηξνπ γηα ηνπο καζεηέο (Κφκεο, Μηθξφπνπινο 2001). 

 
ρήκα 2.  Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980- 1990 

Οη «ππνινγηζηέο 
ηα ζρνιεία» (1980 -1990) 
 

Ο ππνινγηζηήο 
σο εξγαιείν 

δηδαζθαιίαο θαη 
κάζεζεο 

 

Καηάξηηζε γηα 
φινπο ζηελ 

Πιεξνθνξηθή 
 

Παλεπηζηήκηα– 
Λχθεηα-Γπκλάζηα 

- Γεκνηηθά 
 

Λνγηζκηθά 
εμάζθεζεο 

θαη πξαθηηθήο 
 

 

Λνγηζκηθά 
πξνζνκνηψζεσλ 
 

Πξνγξακκαηηζκφο 
ππνινγηζηψλ 
 

Logo θαη 
εθαξκνγέο 
Ρνκπνηηθήο 

 

Η Πιεξνθνξηθή 
σο παηδαγσγηθφο 

ζηφρνο 
 

Η Πιεξνθνξηθή 
σο ζηνηρείν 

γεληθήο 
θνπιηνχξαο 
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1.1.4 Tα χρόνια του '90: Aπολογισμός και προοπτικές 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ππνζηεξίδεη εθ λένπ ην 
δήηεκα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ είρε σο 
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ηηκήο, ε νπνία νδήγεζε κε ηε ζεηξά ηεο ζε νινθιεξσηηθέο κεηαβνιέο 
ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνλ ππνινγηζηή. Δλψ, νη 
ππνινγηζηέο πξηλ απφ είθνζη ρξφληα ήηαλ πεξηνξηζκέλνη θαη πνιχπινθεο κεραλέο, ε εμέιημε ηεο 
πιεξνθνξηθήο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ηνλ ηξνπνπνίεζε ζε έλα κνληέξλν κέζν πςειήο 
ηερλνινγίαο θαη ηψξα φινη ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, νη ππνινγηζηέο έρνπλ 
εληαρζεί ζηα ζρνιεία, είηε σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά 
αληηθείκελα, είηε σο αληηθείκελν γλψζεο, είηε γηα ηελ επίιπζε ζρνιηθψλ ζεκάησλ, σο βνήζεηα 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη εθκάζεζεο ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο 
ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα νη καζεηέο λα δηδάζθνληαη κε λένπο 
γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο κε λέεο γλψζεηο θαη λα δηδάζθνληαη 
απφ απφζηαζε (εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε), κέζσ ελφο απνδνηηθνχ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Παξφια απηά ζε φια ηα ζρνιηθά ηδξχκαηα, ν ππνινγηζηήο δελ έρεη πξνθαιέζεη θαλέλα 
πξνβιεκαηηζκφ. Αληηθείκελν θξηηηθήο είλαη κφλν ε πιεξνθνξηθή σο απηφλνκν δηδαθηηθφ 
αληηθείκελν. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα απφξξηςεο ηεο πιεξνθνξηθήο απφ ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε πνιιέο ρψξεο. Άξα, νη εθπαηδεπφκελνη καζεηέο ζα πξέπεη λα 
εθπαηδεπηνχλ λα ρεηξίδνληαη ηα πιεξνθνξηθά κέζα, φπσο ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, νη βάζεηο 
δεδνκέλσλ θαη νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απαηηεί θάζε κάζεκα. 

ηνλ  παξαθάησ πίλαθα, θαίλνληαη νη θχξηεο θάζεηο ηεο εηζαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηεο 
ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηζεκαίλνληαη ηα ζρνιηθά επίπεδα, νη ηχπνη δξάζεο, νη βαζηθνί 
παηδαγσγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί, νη ηχπνη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην είδνο ηνπ 
ινγηζκηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (Κφκεο, Μηθξφπνπινο, 2001). 

 

Υαπακηηπιζηικά Ππώηη Φάζη 

 

Media 

θαη ηερλνινγίεο 
(πξηλ απφ ην 1970) 

Γεύηεπη Φάζη 

 

Η πιεξνθνξηθή 

πξνζέγγηζε 

(1970–1980) 

Σπίηη Φάζη 

 

Μέζν – 

Αληηθείκελν                                                                                   
εθπαίδεπζεο 

(1980–1990) 

Σέηαπηη Φάζη 

 

Σερλνινγίεο σο 

κέζν 

(κεηά ην 1990) 

Δπίπεδν γπκλάζηα – 

ιχθεηα 

ιχθεην δεκνηηθά, 

γπκλάζηα, ιχθεηα 

φια ηα επίπεδα 

Σχπνη δξάζεο πεηξακαηηζκνί έξεπλεο αλάπηπμε 
πξνσζνχκελε 
απφ ην θξάηνο 

ηνπηθή δξάζε 

Πξνζαλαηνιηζκνί νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα / 
πξνγξακκαηηζκέλε 

δηδαζθαιία 

πιεξνθνξηθή = 

ηξφπνο ζθέςεο 

Πιεξνθνξηθή: 

αληηθείκελν ή 

κέζν; 

Μέζν 

Πιεξνθνξηθή 

Πνιπκέζα 

 

Καηάξηηζε 

εθπαηδεπηηθψλ 

  

ζπλερήο 
καθξάο 

δηάξθεηαο 

θαηάξηηζε 

 

ζπλερήο καθξάο 

δηάξθεηαο 

θαηάξηηζε, 

αξρηθή θαηάξηηζε 

 

 

ζχληνκε 

θαηάξηηζε, 

αξρηθή 
θαηάξηηζε 
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Λνγηζκηθφ ινγηζκηθφ 

«Παηδαγσγηθήο 

Έξεπλαο» 

ινγηζκηθφ 

παξαγσγή 

ηεο πνιηηείαο 

ινγηθή ηεο 
αγνξάο 

 

Δμνπιηζκφο 

 

νπηηθφ–αθνπζηηθφο 
εμνπιηζκφο 

 

Κάπνηνη 

κηθξνππνινγηζη
έο 

 

δηάθνξνη ηχπνη 

ππνινγηζηψλ 

(Apple, Atari) 

 

πγθέληξσζε 

γχξσ απφ ην 

ηππηθφ PC 

 

Πίνακαρ 1. Φάζεηο εηζαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε G.–L. Baron, 
E. Bruillard, 1996 

 

1.2 Η ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ KAI ΟΙ ΣΠΕ  

1.2.1. Οι  προβληματισμοί  των ΣΠΕ στη ζωή μας 

Σε ζεκεξηλή επνρή, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο γλψζεο, αιιά θαη ε ηαρχηαηε παιαίσζή ηεο, ε 
αλαζθάιεηα, ηα δχζθνια πξνβιήκαηα, ε ζπλερνχο πξνζαξκνγή ζε δηαξθψο δηαθνξεηηθέο 
θαηαζηάζεηο επηθέξνπλ λένπο πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο αλζξψπνπο. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν, 
φηη φινη ζα πξέπεη ζπλερψο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο αιιαγέο θαη λα απνθηνχλ λέεο γλψζεηο 
ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ηερλνινγία θαη λα κελ παξακέλνπλ απιά ζεαηέο θαη 
ηερλνινγηθά αλαιθάβεηνη. χκθσλα κε ηνλ Μ. Γεξηνχδνο (1998), «… ν ζθνπφο ηεο επηζηήκεο 
είλαη λα καο βνεζά λα θαηαιαβαίλνπκε ην ζχλζεην θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη κέζσ ησλ 
εμεγήζεσλ. Ο ζθνπφο ηεο Σερλνινγίαο είλαη λα θηηάρλεη λέα πξντφληα γηα λα πιεξνί ηηο αλάγθεο 
ησλ αλζξψπσλ θη φρη λα θάλεη πνιχπινθε ηε δσή καο.» 

Οη επηξξνέο ησλ ΣΠΔ έρνπλ ζπκβάιιεη ζην λα δηακνξθσζεί κηα λέα θνηλσλία φπνπ 
πιένλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο απφ φπνην ζεκείν θαη αλ 
βξίζθνληαη. Η εθπαίδεπζε αιιάδεη ξηδηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ θαη ηε 
δηδαζθαιία ηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε φισλ ησλ καζεηψλ. 
«πληειείηαη κηα κεγάιε αιιαγή, πνπ δηαπεξλά ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ 
ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε σο έλα νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν πιέγκα αξρψλ, ζρέζεσλ, 
πξνηχπσλ, ξφισλ θαη ζπκπεξηθνξψλ» (Αλαζηαζηάδεο, 2005). Δπηπιένλ, ε εθκάζεζε ησλ ΣΠΔ 
απφ ηνπο καζεηέο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα 
παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ρσξίο λα παξεπξίζθνληαη ζε κηα αίζνπζα, ηνπο βνεζά ζηελ 
επηθνηλσλία θαη ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία. Όκσο, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ψζηε λα ηηο 
εθαξκφδνπλ κε ζσζηφ ηξφπν δηαθνξεηηθά ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
πξνβιήκαηα.  

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ ΣΠΔ  είλαη φηη βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε 
πνιχπινθσλ ζεκάησλ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ πάληα κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Απφ ηελ άιιε ν γξήγνξνο ξπζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο 
ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο δηαθσλίεο 
θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθφ «θαθέισκα» θαη ε απνπζία 
πξνζσπηθήο επαθήο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο ε επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή είλαη απξφζσπε. 
«Όκσο νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο δελ πξόθεηηαη νύηε λα ραζνύλ νύηε λ’ απμεζνύλ, σο δηά καγείαο 
από ηελ Πιεξνθνξηαθή Αγνξά» (Γεξηνχδνο, 1998). Δπηπξφζζεηα, αλεζπρίεο έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε δσή καο δηφηη 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ αλεξγία, θνηλσληθή απνκφλσζε θαη αλεπάξθεηα εμνηθείσζεο ζηηο 
ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο . (Ράπηεο, 2001). 
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1.2.2. Η χρησιμότητα της  εισαγωγής των ΣΠΕ στην εκπαίδευση 

Η αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ είλαη πξνθαλήο γηα αμηνζεκείσηνπο θνηλσληθνχο, 
επηζηεκνληθνχο, δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ιφγνπο. 

Οη ΣΠΔ σο εξγαιεία κάζεζεο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ γηα λα εηζάγνπλ λένπο 
ηξφπνπο ζθέςεο, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αζρνινχληαη θαη λα 
νινθιεξψλνπλ εξγαζίεο, ηηο νπνίεο δελ είραλ ηξφπν λα ηηο θάλνπλ. Οη ππνινγηζηέο δίλνπλ ην 
πιενλέθηεκα  ζηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ πξνβιήκαηα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, λα ειέγμνπλ  
ηα πξνζσπηθά ηνπο φξηα θαηαλφεζεο, λα αλαηξνθνδνηεζνχλ θαη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ζθέςεηο 
ηνπο θαη λα εμνηθεησζνχλ ζηγά ζηγά κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 
δηεξεχλεζεο εξσηεκάησλ.  

ηηο κέξεο καο, γίλνληαη αιιαγέο πνπ αζθνχλ επηξξνή θαη ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο. Οη 
πξνβιεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη πνιινί γηα ην ηη αιιαγέο ζα επηθέξεη ε εηζαγσγή ηνπο 
φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ζα ππάξρνπλ θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή ν καζεηήο ζα 
παξαθνινπζεί ην κάζεκα κέζσ δηαδηθηχνπ. Θα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ αλ ηα ζρνιεία 
ιεηηνπξγνχζαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο παιηά θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ΣΠΔ πξνο φθεινο ηεο 
θνηλσλίαο. Οη λέεο κειέηεο ζηελ αλαδήηεζε ηχπσλ εθπαίδεπζεο εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσηεο 
αιιαγέο θαη έρνπλ σο βάζε ηηο εμειίμεηο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζηνπο ρψξνπο ηεο 
γλσζηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο, αιιά θαη ζηελ πξσηνθαλή πξφνδν ηεο 
ηερλνινγίαο. 

Δπηπιένλ, ζηελ εθπαίδεπζε παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο, θαζψο «ηα πξνβιήκαηα ηεο 
γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπλδένληαη κε εθείλα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 
εθπαίδεπζε» .  

Η εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη ρξήζηκε θαη βνεζά ζηελ εμέιημε θαη ηελ 
πξφνδν ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ζηε δηακφξθσζε αμηψλ. Οη ΣΠΔ γηα λα θαηαθέξνπλ λα  
αλαβαζκίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πάληα θαη λα δηνξζψλνληαη 
ηπρφλ ιάζε. Η ηερλνινγία δηαζέηεη ακέηξεηεο δπλαηφηεηεο γηα θαιπηέξεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο, κε ηνλ φξν φηη νη πξνζπάζεηεο απηέο ζα απνζθνπνχλ: 

 ζηελ αλάπηπμε καζεηνθεληξηθψλ θαη γλσζηνθεληξηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ,  

 ζηε δηάξζξσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε πξνβιεκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

 ηελ απνδνρή αμηνζεκείσησλ ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο, 

 άξηζηα θαηαξηηζκέλνπο θαη θαηαηνπηζκέλνπο εθπαηδεπηέο.  
(Καξηζηψηεο Θ., Πήιηνπξαο Π., ηκσηάο Κ., ηακνχιεο Δ., Φξαγθάθε Μ., 2007-2013) 

 

1.2.3. Η ένταξη των υπολογιστών στην εκπαίδευση 

Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη απαξαίηεηνο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θαη ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Απνηειεί «έλα κεηα-κέζν πνπ επηηξέπεη ηελ 
επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θάζε κνξθήο, ελψ πξνζθέξεη λέεο 
πξννπηηθέο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο ελζσκαηψλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ» (νινκσλίδνπ 2001). Σηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 
ηηο δίλεη ν άλζξσπνο-ρξήζηεο. Απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο  κεηαρεηξηδφκαζηε εμαξηψληαη νη 
κεηαβνιέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά ζηελ θνηλσλία.  

Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (tutorials) είλαη εθπαηδεπηηθά 
ινγηζκηθά, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ θαη φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε 
έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Αληηθαζηζηνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ παξνπζίαζε 
ηεο χιεο, θαζψο επίζεο θαη ζην έξγν αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, δηαηππψλνληαο εξσηήκαηα θαη 
δίλνληαο ηεζη απνηίκεζεο ησλ απνθηεκέλσλ γλψζεσλ. Σα πην πνιιά απφ απηά ηα ινγηζκηθά, 
παξφιν πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα δνπιεχεη κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο, δελ έρνπλ παξά 
κηα πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ θάζε 
καζεηή. ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα απηά εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή 
πνιπκέζσλ, πξνζθέξνπλ έλαλ πξνθαζνξηζκέλν δξφκν κάζεζεο, ζπκβνπιεχνληαο ηνλ καζεηή 
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θαη αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν ειεθηξνληθά αιιειεπηδξαζηηθά Βηβιία (interactive textbooks). Σα 
πξνγξάκκαηα απηά νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ηηο θιαζηθέο αξρέο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 
ζεσξίαο (Ράπηεο & Ράπηε, 1999). Ο θχθινο πιεξνθνξία – εξψηεζε – απάληεζε – αμηνιφγεζε 
θαζνξίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο δνκή, ελψ ζηελ πξφζθαηε εθδνρή ηνπο ηνλίδεηαη ε ρξήζε 
ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ, κε απνηέιεζκα ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο λα πεξηιακβάλεη 
πνιιέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε κάζεζε κέζσ ππνινγηζηή γίλεηαη κέζα απφ νκαδηθή εξγαζία, δηαιφγνπ 
θαη θξηηηθήο θαη κέζσ απηψλ γίλεηαη πην δεκηνπξγηθή θαη βνεζά ην καζεηή λα αλαπηχμεη ηηο 
δηαλνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Η εθαξκνγή ηνπ νιηζηηθνύ κνληέινπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ππνζηεξίδεηαη κε ηε κεηαβνιή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, κε ηελ έληαμε 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνδέρνληαη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ηελ εθαξκνγή 
πνιπκέζσλ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.   

Οη ΣΠΔ είλαη απαξαίηεην λα ελζσκαησζνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 
θαη σο γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο γλσζηηθό θαη αλαπηπμηαθό εξγαιείν. 

 Οη ΣΠΔ σο απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε επίπεδν πιεξνθνξηθνχ 
αλαιθαβεηηζκνχ (ICT literacy) έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά 
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη 
κε ηελ θαζηέξσζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ. 

 Χο γλσζηηθφ εξγαιείν, ε εθπαίδεπζε αλαβαζκίδεηαη κε ζχγρξνλεο πιεξνθνξίεο απφ 
δίθηπα θαη ινγηζκηθά θαη απνηειεί επνπηηθφ πνιπκέζν δηδαζθαιίαο. Σα απνηειέζκαηα 
απφ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ εθαξκνγή ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη εληππσζηαθά. 
Απηφ έρεη σο επαθφινπζν λα παξαζχξεη ην καζεηή λα αλαθαιχςεη θάζε δπλαηφηεηα ηνπ 
Η/Τ θαη λα θάλεη ηε κάζεζε πην επράξηζηε. 

Ο ππνινγηζηήο είλαη έλα λέν γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ ζπληειεί ζηελ ελεξγφ εκπινθή ζηε 
κάζεζε, ζπκβάιιεη ζην λα νξγαλψλεη ν καζεηήο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηνπο δηθνχο ηνπ 
ξπζκνχο, πξνσζεί ηελ νκαδηθή κάζεζε θαη επηλνεί έλα λέν δπλακηθφ πεδίν κε άκεζε 
πξνζπέιαζε ζηελ πιεξνθνξία, θαζψο, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ δπλαηνηήησλ ηνπ, είλαη 
ειθπζηηθφ κέζν γλσζηηθήο αλάπηπμεο. 

Μεξηθέο ηδηφηεηέο ηνπ είλαη νη εμήο: 

 Η παξνρή καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αηζζήζεηο θαη νη 
επηθνηλσληαθνί ηξφπνη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, θαζψο επίζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ σο 
δηακεζνιαβεηηθνχ κέζνπ πνπ ζπλδέεηαη κε άιια ειεθηξνληθά κέζα. 

 Η επθαηξία κνληεινπνίεζεο πξνβιεκαηηθψλ, απφ καζεηηθή άπνςε γλσζηηθψλ νξηζκψλ 
ή αθφκα πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μία αμηνζεκείσηε δηαθνξά απφ ηνπο άιινπο 
ηξφπνπο δηδαζθαιίαο είλαη φηη κπνξεί λα δψζεη ζηνπο καζεηέο δπλακηθά εξγαιεία 
κνληεινπνίεζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Η δεκηνπξγία πξνζνκνηψζεσλ θαη άιισλ αλνηρηψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Οη 
εηθνληθέο πξαγκαηηθφηεηεο πξνζθέξνπλ ζε ζρέζε κε παιηφηεξα ζην καζεηή κηα 
επράξηζηε δηδαζθαιία γηα φια ηα καζήκαηα, θαζψο θαη νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε 
ηε κνξθή παηρληδηνχ ή κηθξήο έξεπλαο. 

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηνχλ, λα δξάζνπλ λα ειέγμνπλ ηε 
δξάζε ηνπο. Με ηέηνηεο καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο εμεξεπλνχλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε θαη 
αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. Ο ξφινο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε 
επνρή πεξλάεη θξίζε θαη ακθηζβεηνχληαη νη ζθνπνί θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ (Σζηθαιάθε, 2010). 

1.3 Οι ΣΠΕ ως εργαλεία μάθησης 

χκθσλα κε έξεπλεο, νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο: 

 αιιειεπίδξαζεο (έλα είδνο δηαιφγνπ κε ην κεράλεκα) θαη άκεζεο 
αλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο  
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 δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ζηαζνχλ φζν ρξφλν ρξεηάδνληαη ζε θάπνηα ζεκεία, λα εθαξκφδνπλ θαη λα 
επεμεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν ελεξγά ην καζεζηαθφ πιηθφ θ.ά. 

 δνθηκαζηηθήο παξέκβαζεο θαη πεηξακαηηζκνχ κε ην γλσζηηθφ πιηθφ 

 επίιπζεο ιαζψλ, ζχληαμεο, αλαζεψξεζεο θαη εθηχπσζεο θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ 

 ζπλέλσζεο κε άιια επνπηηθά κέζα θαη κε δίθηπα πιεξνθνξηψλ, ππεξκέζα, κε 
απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη δπλαηφηεηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ ελλνηψλ 

 πνηνηηθήο πιεξνθνξίαο ζε ειάρηζην ρψξν. 

Οη ΣΠΔ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη 
καζεηέο κπνξνχλ λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ πξάμε, λα ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε, λα 
απνθηνχλ λέεο γλψζεηο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο έρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Σέινο, 
κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη απηέο ησλ 
καζεηψλ, θαη λα απμήζνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο 
θνηλσλίαο. 

Γπν πξφζθαηεο έξεπλεο ηεο επηξξνήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε επηζεκαίλνπλ: 

 Πσο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά φηαλ ην κάζεκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ΣΠΔ.  

 Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δελ ράλνπλ ην  
ελδηαθέξνλ ηνπο. 

 Οη ΣΠΔ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 
βνεζνχλ ψζηε λα ελσζεί ε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία.  

 Οη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ βνεζνχλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζχλζεησλ ελλνηψλ θαη 
κνληέισλ, ηξηζδηάζηαησλ εηθφλσλ, πξνζνκνηψζεσλ πξαγκαηηθψλ θαη θαληαζηηθψλ 
θφζκσλ πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο θαηαλφεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ.  

 Οη ΣΠΔ δίλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε 
καζεζηαθή δηαδηθαζία, φπσο γηα παξάδεηγκα θείκελα, ήρνη, θηλνχκελεο θαη ζηαηηθέο 
εηθφλεο θ.ιπ., θαη κεγηζηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα κε ηελ νπνία απηφ ην πιηθφ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί ζε αηνκηθέο ή νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Οη ΣΠΔ, κε πξνζεθηηθή εθαξκνγή, κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε νη καζεηέο. Η πιεξνθνξία πνπ αληιείηαη 
απφ ην Γηαδίθηπν είλαη επίθαηξε, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζσ αηζζεηήξσλ 
απφθηεζεο ζπρλψλ θαη αθξηβψλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ.  

 Οη ππνινγηζηέο βνεζνχλ ζηε γξήγνξε θαη κε αθξίβεηα πξαγκαηνπνίεζε 
δξαζηεξηνηήησλ ξνπηίλαο (Murphy, 2003 – Osborne & Hennessy, 2003). 

1.3.1. Πλεονεκτήματα-  Μειονεκτήματα των ΣΠΕ στην εκπαίδευση 

Η λέα ηερλνινγία έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε λα γίλεη πην ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο, 
κεηαηξέπνληαο ην κάζεκα ζε παηρλίδη θαη απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο θαζψο 
ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ηνπο  

 ν θαζέλαο κπνξεί εχθνια λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα γίλεη πην εχθνιε θαη λα 
θαιπηεξεχεη ηε δσή ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα αλνίγεη λένπο νξίδνληεο.  

 απεπζχλεηαη ζε φινπο θαη φηη ν θαζέλαο κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξα λα βξεη φπνηα 
πιεξνθνξία ζέιεη.  

 Βνεζά ζηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ απφ νπνηαδήπνηε ζεκείν θαη αλ βξίζθνληαη, 
θαζψο εθκεδελίδεη ηηο απνζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα ζπλνκηινχλ κε άηνκα πνπ 
βξίζθνληαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά, ζε νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο.  

 νη άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία [e-mail, World Wide Web 
θ.η.ι] κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη δελ ππάξρνπλ ρξνληθά φξηα ζην λα 
ζθέθηνληαη θαη λα απαληνχλ.  
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 ηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία [ηειέθσλν, video-audio θ. α.], ε άκεζε παγθφζκηα παξνπζία 
ησλ αλζξψπσλ απφ δηάθνξεο πφιεηο είλαη ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία.  

 Βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θχγνπλ απφ ηελ απνκφλσζε, λα έξζνπλ πην θνληά κε  
ηνπο καζεηέο ηνπο, λα γίλνληαη πην ελεξγεηηθνί θαη ε βνήζεηα ηνπο πην νπζηαζηηθή, αθνχ 
αθήλνπλ ηε ζεσξία θαη πεξλάλε ζηελ πξάμε,  θαζνδεγψληαο θαη βνεζψληαο ηνπο 
καζεηέο ηνπο ρσξίο λα ηνπο δίλνπλ έηνηκεο ιχζεηο. Πνιινί θαζεγεηέο ελζαξξχλνληαη 
απφ ην λέν απηφ ξφιν αθνχ ηνπο δίλεη κεγαιχηεξε επραξίζηεζε, επνκέλσο κεγαιχηεξε 
επηζπκία γηα δνπιεηά. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Η επηθνηλσλία είλαη απξφζσπε θαη νη άλζξσπνη αλ δελ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο δελ 
ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία κέρξηο φηνπ λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα έξζνπλ ζε 
επαθή κέζσ ηεο ηειεζπλδηάιεμεο.  

 Η δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ιφγσ 
έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ μέλσλ αλζξψπσλ δηφηη φηαλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζπλεξγάηεο ηνπ δνπιεχεη, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, ηηο γλψζεηο ηνπ, ηφηε 
απηή ε ζπλεξγαζία είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη.  

 Ο ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ δηαζέηεη ν θάζε άλζξσπνο, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη  
πξαγκαηηθφο δηάινγνο.  

 Η εξγαζία κέζσ ηειεζπλδηάιεμεο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα νινθιεξσζεί απφ 
ην λα βξίζθνληαη ηα άηνκα θνληά ζηνλ ίδην ρψξν.  

 Σν κεγάιν θφζηνο ηεο φιεο ζχλδεζεο πνπ παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν. 

 Η δεκηνπξγία απνμέλσζεο θαη έιιεηςε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

 (Σ. Παγγέ, Μ. Κπξηαδή, 2010) 

 

1.3.2. Η παιδαγωγική αξιοποίηση της Πληροφορικής και των ΣΠΕ 

Ο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή 
ζεσξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ 
ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη  απφ ηε κέζνδν πνπ αθνινπζεί γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σν 
εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 
καζεζηαθή θαη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, θαίλεηαη λα έρεη ηζρπξφηεξε επηξξνή ζε απηήλ, αθφκα θαη 
απφ ηελ επηξξνή ησλ νινέλα απμαλφκελσλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ (Πνιίηεο & Κφκεο, 2001). 
Κάζε είδνπο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλεο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ην ηη αμίδεη 
λα κάζεη ν εθπαηδεπφκελνο, γηαηί είλαη θαιχηεξν λα ην κάζεη,  πψο είλαη θαιχηεξν λα ην κάζεη θαη 
ζε ηη είδνπο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ λα ην δηδαρηεί. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηνπο ζηφρνπο, 
ην πεξηερφκελν, ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.  Η 
δηδαζθαιία θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο κηαο ζεσξίαο κάζεζεο ή ζε έλα ζχλζεην 
δηδαθηηθφ κνληέιν ζην νπνίν επηιεθηηθά εθαξκφδεη αξρέο ζεσξηψλ κάζεζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην 
φηη ν εθπαηδεπηηθφο, κε ηε γλψζε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, απνθηά κηα θνηλή ελλνηνινγηθή,  
γισζζηθή θαη εξγαιεηαθή βάζε, ρξήζηκε γηα ηε ζπλελλφεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 
δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηδεψλ ηνπ (Ράπηεο & Ράπηε, 2006 ).  

1.3.3.  Ο ρόλος και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή παξακέλεη θαη ζα πξέπεη λα παξακείλεη πξσηαγσληζηηθφο, φζν θαη αλ 
αιιάδεη ε κνξθή ηνπ ζρνιείνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μ. Γεξηνχδνο: «Η εθπαίδεπζε δελ 
είλαη απιή κεηάδνζε γλψζεο απφ δαζθάινπο ζε καζεηέο. Δίλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν. Χο 
εθπαηδεπηηθφο κπνξψ λα πσ απφ πξψην ρέξη φηη ην λα αλάβεηο ηε θσηηά ηεο κάζεζεο ζηηο 
θαξδηέο ησλ καζεηψλ, λα παξέρεηο ήξσεο-ζηφρνπο θαη λα ρηίδεηο δεζκνχο δαζθάινπ κε καζεηή 
είλαη νη πην θξίζηκνη παξάγνληεο γηα κηα επηηπρή κάζεζε. Απηά ηα πξσηεχνληα ρξεηαδνχκελα δελ 
πξφθεηηαη λα κεηαδνζνχλ απφ ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, αθφκα θη αλ νη έλνξθνη 
θαηαιήμνπλ ηειηθά, φπσο ππνπηεχνκαη φηη ζα θάλνπλ, φηη ε πιεξνθνξηαθή αγνξά κπνξεί λα 
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βειηηψζεη ξηδηθά ηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο, ε αθνζίσζε θαη ε ηθαλφηεηα ησλ δαζθάισλ ζα 
εμαθνινπζήζεη λα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν». 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ νη ππνινγηζηέο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Η 
θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο λα 
ζπλδπάδεη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηελ ηερλνινγηθή κε ηελ παηδαγσγηθή γλψζε θαη εκπεηξία. Όκσο 
ν εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα ζηελ Διιάδα δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ψζηε 
λα αληεπεμέιζεη ζην λέν ξφιν ηνπ. Η γλψζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί 
θαιιηεξγείηαη θπξίσο κε ηε βίσζε εκπεηξηψλ θαη επλντθψλ γηα ηε κάζεζή ηνπο φξσλ, ζχκθσλσλ 
κε εθείλνπο πνπ ζα ζέιακε λα επηλνήζνπλ θαη νη ίδηνη νη θαζεγεηέο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο 
(Σζηθαιάθε, 2010). 

1.3.4. Ανάπτυξη αρχών για τη στήριξη των εκπαιδευτικών  

Οη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ. Δίλαη θνξείο λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί  
ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε πξνζθέξεη θαιχηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη 
πνιιαπιέο επθαηξίεο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη, 
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο 
γλψζεο, αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηή θαη λα θαηαξηίδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηε Γηα 
βίνπ Μάζεζε. Δπηπιένλ, νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο 
θαη ηεο δηδαζθαιίαο, κέζσ κηαο ζπλερνχο ελαζρφιεζεο κε ηε γλψζε ηνπ εηδηθνχ ηνπο 
αληηθεηκέλνπ, κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ παηδαγσγηθή, ηελ έξεπλα θαη 
ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί  είλαη 
ππεχζπλνη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην ξφιν ηνπο σο  πνιίηεο ηεο Δ.Δ. ζε θνηλή 
πνιηηηζκηθή βάζε, ζεβφκελνη ηηο πνιιαπιέο θνπιηνχξεο.   

πλεπψο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ νη δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηψλ 
κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Παξφιν πνπ ν ξφινο ηνπο ζηελ θνηλσλία είλαη ζπνπδαίνο, νη 
εθπαηδεπηέο δελ κπνξνχλ λα ελεξγνχλ απηφλνκα: ε εθπαίδεπζή ηνπο πξέπεη λα ειέγρεηαη  απφ 
εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο, κέζσ ηεο απφθηεζεο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ. Οη 
πνιηηηθέο απηέο πξέπεη λα αθνξνχλ ζηελ Αξρηθή θαη ζηε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή 
Καηάξηηζε (Initial & Continuing Vocational Training) θαη λα ελζσκαηψλνληαη ζην γεληθφηεξν 
πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σα κέηξα ελίζρπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε αλάπηπμε 
δεηθηψλ ζα πξέπεη λα πιαηζηψλνληαη απφ αλάπηπμε πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 
εληάζζνληαη ζε έλα θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην πνπ ζα έρεη ηηο παξαθάησ αξρέο: 

 Η δηδαζθαιία είλαη κηα επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζε αλψηαηε εθπαίδεπζε 
θαη γηα απηφ ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ζπλερψο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 Οη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπο ζα    
πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην πιαίζην ηεο δηα - βίνπ κάζεζεο. 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο αξρηθήο 
εθπαίδεπζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 

 Η θηλεηηθφηεηα είλαη θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή βειηίσζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ θαη πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη πξνζδίδεη κηα πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 
αλάπηπμε άξηζησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 

 Η επξσπατθή δηάζηαζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Δθηφο απφ ηα κέηξα ππνζηήξημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα ππάξμεη κειέηε 
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

πλεπψο, νη αξκφδηνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ 
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ πνπ εηζάγεηαη ζηηο αξρέο 
ηεο δηα-βίνπ κάζεζεο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο άμνλεο: 
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 Απαζρφιεζε κε λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε (Οξγάλσζε δπλακηθψλ 
πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κε ζθνπφ λα γίλεηαη πην εχθνιε ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 
νκαδηθέο εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο).  

 Σν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, σο θέληξν εθπαίδεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηλσληθνχο 
εηαίξνπο (Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 
ζα δέρεηαη ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο ζε ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη άιινπο 
θνηλσληθνχο εηαίξνπο). 

 Γεκηνπξγία λέσλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. (Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα 
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Οη 
δεμηφηεηεο απηέο ζα εκπεξηέρνληαη ζηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 
απνθηψληαη παξάιιεια κε ηε κάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ). 

 Η εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο επαγγεικαηία (Δξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε 
ραξαθηήξα έξεπλαο ή επίιπζεο πξνβιεκάησλ, βειηίσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ 
πξνθίι κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο). 

 Υξεζηκφηεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηέο ηνπο θαη ζπλέλσζήο ηνπο κε ην εηδηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Οη ΣΠΔ δελ ζα 
πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά λα εηζαρζνχλ ζηε 
δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη άμνλεο απηνί ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ 
ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη λα εηζαρζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 
πξαθηηθή. 

(Μαθξή Μπφηζαξε Δ., Φπράξεο ., 2007) 
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2 Λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή ελεύθερο λογισμικό  

2.1. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα και εκπαίδευση 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ εθπαίδεπζε, ζε:  

 Πξσηνβάζκηα 

 Γεπηεξνβάζκηα 

 Σξηηνβάζκηα 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ αλήθεη ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ βαζκίδεο, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ινγηζκηθφ γηα:  

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

 Δθαξκνγέο γεληθνχ ηχπνπ (π.ρ. ινγηζκηθφ πινήγεζεο θιπ)  

 Γηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη γλσζηηθά εξγαιεία 

 Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

 Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο 

 Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

Άξα, νη αλάγθεο γηα ινγηζκηθφ δηαρσξίδνληαη ζε αλάγθεο δηνηθεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο. 
Οη δηνηθεηηθέο εθαξκνγέο ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 
εξγαιείσλ γεληθνχ ηχπνπ (π.ρ. αλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ, εθαξκνγή πξσηνθφιινπ, 
δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ καζεηψλ). ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εκπεξηέρεηαη ε ρξήζε ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη εξγαιείσλ γεληθνχ ηχπνπ, εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη γλσζηηθψλ εξγαιείσλ 
(π.ρ. ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο, ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ), εξγαιείσλ Web 
2.0 (π.ρ. ηζηνιφγην, wiki), ε παξνρή καζεκάησλ κέζσ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ), 
π.ρ. e-learning κε ρξήζε ηνπ Moodle, ε δηαρείξηζε εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο (π.ρ. ινγηζκηθφ 
δηαρείξηζεο ππνινγηζηψλ εξγαζηεξίνπ, ινγηζκηθφ αλάπηπμεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο) θαη ε 
ρξήζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. Logo, C++). Η 
ρξήζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί κία ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή πνπ 
ζπκβαδίδεη κε ηε θηινζνθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ. ηελ 
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,  έρνπλ παξζεί αξθεηά κέηξα απφ ην ΤΠΓΒΜΘ, 
ελψ ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  
Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ειιεληθή πνιηηεία πξνζπαζεί,  κε ηελ ππνζηήξημε 
θνηλνηηθψλ πφξσλ, λα εηζάγεη ηηο ΣΠΔ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ηνλ ηνκέα ηεο δηνηθεηηθήο 
ππνζηήξημεο, αλαπηχρζεθαλ εθαξκνγέο θαηαγξαθήο φπσο ην survey,  ε εθαξκνγή 
απνηχπσζεο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, αιιά θαη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ 
καζεηψλ φπσο ην e-school.  Παξάιιεια, ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ )  παξείρε ζηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο δσξεάλ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν, θαζψο θαη ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλνχλ 
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη λα αλαπηχζζνπλ δηθφ ηνπο δηθηπαθφ ηφπν. Όζνλ αθνξά 
ηηε ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, αλάινγα κε ην ηχπν θάζε κνλάδαο, δηδάζθνληαη 
εξγαιεία γεληθνχ ηχπνπ (βαζηθέο δεμηφηεηεο ΣΠΔ ) θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Σα ηειεπηαία 
ρξφληα, ην ΠΓ έρεη αλαπηχμεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, 
παξέρνληαο ηελ επθαηξία ρξήζεο εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 (ηζηνιφγην),  παξνρήο καζεκάησλ 
αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Moodle θ.ά. Σαπηφρξνλα,  ιεηηνπξγεί ππεξεζία 
ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ,  ηερληθή ζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο, 
θαηαινγνγξάθεζε θαη αλάζεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κέζσ ηεο πχιεο http://www.e-yliko.gr, 
θαηαινγνγξάθεζε θαη πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κέζσ ηεο πχιεο 
http://opensoft.sch.gr  ( Ληαθνπνχινπ, Νηαινχθαο, 2010). 
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2.2. Πλεονεκτήματα λογισμικού ανοιχτού κώδικα 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα είλαη ηα εμήο:  

 Ποιόηηηα 

    Ο θψδηθαο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη εχθαηξνο κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα 
επαιεζεπζεί ε νξζφηεηά ηνπ, αιιά θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη φηη 
κπνξεί λα βειηησζεί ν θψδηθαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη ε επηζηεκνληθή θαη 
ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

 Ανοικηά ππόηςπα – Γιαλειηοςπγικόηηηα 

    Σν θιεηζηφ ινγηζκηθφ βειηηψλεη πην πνιχ ηε ζέζε ηζρχνο απηψλ ησλ εκπνξηθψλ 
πξνγξακκάησλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη ρξήζηεο αζρνινχληαη κε πξντφληα πνπ είλαη 
μεπεξαζκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο λέεο εθδνρέο ινγηζκηθνχ (π.ρ. γξαθηθά, 
πίλαθεο ή θείκελα παιαηφηεξσλ θεηκελνγξάθσλ ή ινγηζηηθψλ θχιισλ). Γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ 
θαιχηεξν ρεηξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, νδεγνχληαη 
ζπλερψο ζηελ αγνξά θαηλνχξγησλ αδεηψλ, ηελ ελεκέξσζε ησλ εθαξκνγψλ αιιά θαη ηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ (hardware) ηνπ ππνινγηζηή. Δπηπιένλ, ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα 
επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία απφ κεκνλσκέλνπο πξνκεζεπηέο θαη αλαπηχζζεη ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, εμαζθαιίδεη ζπλερή πξφζβαζε ζε 
πιεξνθνξίεο θαη επθαηξία εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ. Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα βειηηψλεηαη δηφηη 
ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ ζε δηάθνξεο 
εθαξκνγέο. Ο ρξήζηεο εμεηάδεη νινθιεξσηηθά ηα δεδνκέλα θαη ην ζχζηεκά ηνπ. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο είλαη δπλαηφλ λα αλαηεζνχλ ζε αλεμάξηεηνπο θνξείο, 
νη νπνίνη αλά πάζα ζηηγκή έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ θαη νη αξρηθνί 
πξνκεζεπηέο. Σέινο, ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα θάλεη πην πξαγκαηνπνηήζηκε ηελ απνδνρή 
λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, γηαηί ειαηηψλεη ην θφζηνο θαη ην ξίζθν ησλ 
κεηαβνιψλ. 

 Υαμηλό κόζηορ 

Η ζπλερψο αλάγθε γηα αλαβαζκίζεηο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην θιεηζηφ ινγηζκηθφ έρεη σο 
απνηέιεζκα ην απαγνξεπηηθφ θφζηνο, εηδηθά γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Αθφκα θαη ην θφζηνο 
ηεο κεηαθίλεζεο απφ ην θιεηζηφ ινγηζκηθφ ζην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα είλαη ιηγφηεξν 
απαγνξεπηηθφ. Δπηπιένλ, ε δηαηήξεζε θαη ε βειηίσζε απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δνζεί ζε 
αλεμάξηεηνπο πξνγξακκαηηζηέο, εηαηξείεο ή θαη ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
ινγηζκηθφ. Δπνκέλσο, αλαπηχζζεηαη ζηελ αγνξά έλαο αληαγσληζκφο, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
κνλνπσιηαθή εμάξηεζε απφ ην θιεηζηφ ιεηηνπξγηθφ. Σν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ζπκβαδίδεη 
κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο, άξα εμνηθνλνκνχληαη πφξνη,  δηαθνξεηηθά ζα δίλνληαλ 
γηα αλαβαζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ ησλ ππνινγηζηψλ. 

 Αζθάλεια 

    Η αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθή γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ εμαζθάιηζε πξνζσπηθψλ θαη 
εκπνξηθψλ ζηνηρείσλ. Σν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα είλαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ επάισην θαη 
παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο δηφηη ν 
θψδηθάο ηνπ είλαη δηαζέζηκνο. Δπηπιένλ, γίλεηαη πην εχθνινο ν εληνπηζκφο ιαζψλ αλάκεζα 
ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο ρξήζηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε 
Samba. Η έθδνζε 2.0.1 πνπ θπθινθφξεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1999 ζπκπεξηειάκβαλε έλα 
ζεκαληηθφ ιάζνο. Υξεηάζηεθαλ κφλν ιίγεο ψξεο, κέρξη λα εληνπηζηεί, λα δηνξζσζεί θαη έπεηηα ε 
έθδνζε 2.0.2 ήηαλ θηφιαο εχθαηξε ζην δίθηπν. 

    Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην θιεηζηφ ινγηζκηθφ είλαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ έλα «καχξν 
θνπηί», πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ο θψδηθαο ηνπο είλαη θξπθφο θαη επίζεο αξλνχληαη 
ηπρφλ ιάζε. Οη νξγαληζκνί θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ θαηαιήγνπλ ζην ζεκείν λα κελ δίλνπλ ηελ άδεηα 
γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη ιάζε ζην πξφγξακκα, αλ 
απηά εληνπηζηνχλ. Παξφια απηά, θαλέλαο δελ εγγπάηαη ηελ πιήξε αζθάιεηα ελφο 
πξνγξάκκαηνο.  

 Αξιοπιζηία 

    χκθσλα κε εξεπλεηέο, ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα ραξαθηεξίδνληαη απφ 
πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 
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GNU/Linux, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ζηνηρεία γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα 
δηαιπζεί. Απηφ νθείιεηαη ζηε δηαξθή δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη ιχζεο ζθαικάησλ. Οη 
εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα, πνπ είλαη ζε αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο, εκθαλίδνπλ 
πνιιά ζθάικαηα θαη δελ είλαη αμηφπηζηεο. 

 Γιαθάνεια και Γικαίυμα Ππόζβαζηρ ηυν Πολιηών ζε κάθε Πληποθοπία 

    Οη δεκφζηνη θνξείο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαθάλεηα. ε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην ν 
άλζξσπνο δελ έρεη πξφζβαζε κφλν ζηελ πιεξνθνξία ή ηα επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία, αιιά θαη 
ζηε κέζνδν πνπ απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ. Σν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, 
παξέρεη ρσξίο δέζκεπζε ηνλ πεγαίν θψδηθα θαη επηηξέπεη ζε φπνηνλ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε πνηα 
κέζνδν επηηπγράλεηαη ε αιιαγή θαη απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ. 

    Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθνχ Απνινγηζκνχ ηεο Βαπαξίαο (Bayerischer Oberster Rechnungshof) 
επεζήκαλε ηελ έλλνηα απηήο ηεο πξννπηηθήο ζηελ εηήζηα αλαθνξά ηνπ 2001. Αλαγλψξηζε φηη ην 
άκεζν (αγνξά, άδεηα ρξήζεο, εγθαηάζηαζε, εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε θ.ι.π.) θαη έκκεζν 
(αλαβαζκίζεηο ηνπ πιηθνχ, εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ παιηά ηνπο 
κνξθή θ.ι.π.) θφζηνο, θαζψο θαη ε εμάξηεζε απφ εηαηξείεο θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα 
αμηνινγεζνχλ κε πξνζνρή θαη λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο ζπγθξίζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ 
θψδηθα ινγηζκηθνχ. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ην Γεξκαληθφ Κνηλνβνχιην 
(Deutsche Bundestag). Όκσο, ρξεζηκνπνίεζε ηε ιχζε ηεο κηθηήο εθαξκνγήο εμππεξεηεηψλ 
ζαλ κηα πξνζσξηλή θίλεζε κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη επηπιένλ πξνέηξεςε λα εθαξκνζηεί ην 
Linux OpenLdap ζε φινπο ηνπο εμππεξεηεηέο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ νθέιε απφ ηελ 
ειεπζεξία θαη απεμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο εκπνξηθνχο νξγαληζκνχο κειινληηθά. 

 Ποιοηικέρ Τπηπεζίερ Τποζηήπιξηρ 

    Η πξνψζεζε ινγηζκηθνχ εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 
ππνζηήξημεο θαη ειαηηψλεη ην θφζηνο. Η ζπλερήο άλνδνο ησλ λέσλ νξγαληζκψλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζπλππάξρεη ηαπηφρξνλα:  

α) κε ηε καδηθή δηαζεζηκφηεηα πάξα πνιιψλ πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα 
ζε φινλ ηνλ θφζκν θαη  

β) κε ηελ εζεινληηθή εξγαζία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο απφ άηνκα θαη νκάδεο, πνπ πξνζδηνξίδεη 
ην κνληέιν αλφδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Η ζπλέλσζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ 
αλαπηχζζεη κηα λέα δπλακηθή ζηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ κε 
πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

 Μικπέρ απαιηήζειρ ζε ςλικό - Πποζαπμοζηικόηηηα 

Σν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, κεξηθέο θνξέο, έρεη ιηγφηεξεο απαηηήζεηο ζε πιηθφ (hardware), 
γηαηί πξνζαξκφδεηαη εχθνια απφ ηνλ ρξήζηε ζχκθσλα κε ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
ππνινγηζηή ηνπ. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνθνπήο κεξψλ ηνπ ινγηζκηθνχ, πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
απνηακίεπζε ρξεκάησλ απφ ην πιηθφ, θαζψο επίζεο θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
αλαβαζκίζεσλ.  

(Γνπζίνπ, Κνξκπέηεο,2003 ) 

2.3. Μειονεκτήματα λογισμικού ανοιχτού κώδικα 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ηα παξαθάησ: 

 Καλέλαο δελ δηαβεβαηψλεη φηη ζα αλαβαζκηζηνχλ νη εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ 
θψδηθα. Μία δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα κελ ιάβεη πνηέ ρξεζηκφηεηα ή θαη αλ απηφ 
ζπκβεί, κπνξεί λα εμαζζελίζεη πην κεηά εμαηηίαο ηνπ ιηγνζηνχ ελδηαθέξνληνο. Δηδηθά αλ 
δελ έρεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ή 
απνπζηάδνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζα ην βειηηψζνπλ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα 
δηαθνπεί λα ππάξρεη ή γηα θάπνηα δηαζηήκαηα λα πάςεη λα πθίζηαηαη. πλήζσο, έλα 
ηέηνην πξφγξακκα απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη απζππαξμία εθαξκνγήο εμειίζζεηαη κφλν 
ηνπ, ρσξίο αλάγθε άιισλ θηλήηξσλ. 

 Γελ ππάξρεη πάληα επαξθήο ηεθκεξίσζε, ηδηαίηεξα γηα έξγα πνπ είλαη ζε αξρηθφ 
επίπεδν. 
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 Γελ ιακβάλνληαη ππφςε, κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ είλαη 
ζπλέπεηα ηεο έιιεηςεο δηαθήκηζεο. 

 Παξνπζηάδεη ειιείςεηο ζε θάπνηνπο ηνκείο φπσο γηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ή 
βηνκεραληθφ θαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ππάξρεη έιιεηςε ζην πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ, γηα 
παξάδεηγκα ζηηο ζπζθεπέο πνιπκέζσλ, ζαξσηέο θ.ι.π. (Γνπζίνπ, Κνξκπέηεο,2003 ).  
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3  Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

3.1. Ορισμός και χαρακτηριστικά 

Σν ινγηζκηθφ (software) απνηειεί έλα απφ ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

α) ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο θαη 

β) ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. Σν 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθπιεξσζνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη. Δπηπιένλ, νη 
εθπαηδεπηέο ην ρξεζηκνπνηνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν ζηε δηδαζθαιία ηνπο ή σο 
ππνζηεξηθηηθφ κέζν απηνδηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη σο 
κέζν αμηνιφγεζεο ή απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

χκθσλα κε έξεπλεο, ε δηδαζθαιία κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα 
θαηαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν.  

Η δηδαζθαιία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη:  

α) Αιιειεπηδξαζηηθή 

β) Οδεγνχκελε απφ ηνλ ρξήζηε 

γ) Δκπινπηηζκέλε 

δ) Γηαζεκαηηθή θαη κε 

ε) Γπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο. 

Γειαδή, ε δηδαζθαιία, ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ην ρξήζηε (user-driven), πξνυπνζέηεη 
ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζ’ απηή. Η εκπινπηηζκέλε (enriching) δηδαζθαιία βνεζά ζηε 
κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ήρν, εηθφλα, γξαθηθά, θίλεζε). Δπίζεο, δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
χιε ηνπ. Η δηαζεκαηηθφηεηα ή δηεπηζηεκνληθφηεηα (interdisciplinary learning) ζηε δηδαζθαιία 
ζπληειεί ζηελ εμέηαζε κηαο έλλνηαο απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά 
πεδία, κε ζθνπφ ηε θαηαλφεζή ηεο. Δπηπξφζζεηα, ε δηδαζθαιία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
εμεξεχλεζεο (exploratory), θαζψο βνεζά ηνλ ρξήζηε λα αλαθαιχπηεη πνιιαπιά ζέκαηα γηα λα 
θαηαλνήζεη ηε λέα γλψζε. 

Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο 
ζηνλ ρξήζηε κε απνηέιεζκα λα ηνλ βνεζά λα θαηαλνήζεη ηηο λέεο ηνπ γλψζεηο. Σέινο, ε 
θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, κε ην νπνίν νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ νκαδηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη σο νκάδα θαη ν θαζέλαο λα 
ζπλεηζθέξεη κε ηηο γλψζεηο ηνπ. Η παξαγφκελε γλψζε, ιφγσ θαη ηεο δεκηνπξγνχκελεο άκηιιαο 
είλαη πην ζηαζεξή θαη παξακέλεη ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. Όπσο θαη ε ζπκβαηηθή 
δηδαζθαιία, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν δηαπεξλάηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 
παηδαγσγηθέο αξρέο κπνξεί λα απνηειέζεη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ γηα ηνλ ρξήζηε. 

( Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο, Πηληέιαο , 2003) 

3.2. Σα είδη του Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

3.2.1. Κατηγοριοποίηση λογισμικών ως προς τη χρήση του υπολογιστή 

στην εκπαίδευση 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί 
λα δηαρσξηζηεί αξρηθά ζε δχν θαηεγνξίεο: 

• ε ινγηζκηθφ γεληθνχ ζθνπνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν δηδαζθαιίαο σο 
επέθηαζε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ. Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη ην Word, ην Excel, ην PowerPoint, ην 
Access, ηα νπνία δε ζεσξνχληαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δεδνκέλνπ φηη δελ αληαπνθξίλνληαη 
ζηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε παξαπάλσ. 
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• ε ινγηζκηθφ ηππηθήο κνξθήο ην νπνίν αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν άκεζεο ππνβνήζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (CAI - Computer 
Assisted Instruction). Καηά ηνπο Paterson θαη Strickland (1986), ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 
κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε θξηηήξην ηε ρξήζε ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο εμήο: 

1. Δμάζθεζεο-εθγχκλαζεο (drill and practice) 

2. Δθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ (tutorial) 

3. Λχζεο πξνβιεκάησλ (problem solving) 

4. Πξνζνκνηψζεσλ (simulations) 

5. Δθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ (educational computer games) 

6. Δηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

Πην αλαιπηηθά: 

 

1) Δκπαιδεςηικό λογιζμικό εξάζκηζηρ-εκγύμναζηρ (drill and practice)  

       Οη εθαξκνγέο απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ παξνπζηάδνπλ έλα θνκκάηη δηδαθηέαο 
χιεο θαη ζηε ζπλέρεηα εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο ηεο χιεο απηήο, κε ηπραία ζεηξά αιιά θαη 
ζχκθσλα κε ηε δπζθνιία ηνπο. Δπηπιένλ, απνζεθεχεη ηελ επίδνζε ηνπ ρξήζηε θαη ηα ιάζε ηνπ 
θαη ηνπ εμεγεί κέζα απφ παξαδείγκαηα πψο λα ηα δηνξζψζεη. Δπηπιένλ, δίλνπλ παξαδείγκαηα 
θαη αλαηξνθνδφηεζε ζηα ζεκεία ζηα νπνία ν καζεηήο εκθάληζε αδπλακία. Αλ ν ρξήζηεο δελ 
απαληήζεη ζε θάπνηα εξψηεζε κεηά απφ αξθεηέο πξνζπάζεηεο, ην ινγηζκηθφ γηα λα ηνλ 
βνεζήζεη ηνπ παξνπζηάδεη θάπνηα εμήγεζε. 

2) Εκπαιδεσηικό λογιζμικό εκπαίδεσζης-θρονηιζηηρίοσ (tutorial) 

       Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ εκπλέεηαη απφ ηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη εκθαλίδεη θνκκάηηα                              
πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ππνβάιιεη ζρεηηθέο 
εξσηήζεηο. Διέγρεη ηηο απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε, θαη πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε κε επεμεγήζεηο 
πξηλ δνζεί λέα πιεξνθνξία. Η πιεξνθνξία παξνπζηάδεηαη θαηά έλα κε ζεηξηαθφ ηξφπν, κε 
δηαθξηηά βήκαηα ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε ρξήζηε. Δπνκέλσο, επαλαιακβάλεηαη ν 
θχθινο «πιεξνθνξία – εξψηεζε –αλάδξαζε». Μεηεμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ είλαη ην 
Έκπεηξν Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό (Intelligent Tutoring System – ITS), ην νπνίν εκπεξηέρεη 
κνληέια καζεηή, θαζεγεηή θαη κνληέια δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη 
παξαδείγκαηα, ηα νπνία βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε λα θαηαιάβεη ηη δηαβάδεη πην εχθνια. Δπίζεο, 
δνκεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαηάιιεια θαη επηιέγεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαθηηθή κέζνδν. 
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ηχπν ηνπ ρξήζηε θαη 
ζεσξνχληαη σο ηα πιένλ θαηάιιεια γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε απνθαινχληαη πξνζαξκνζηηθά 
ζπζηήκαηα (adaptive systems) (δηαηεξνχλ κνληέια ρξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο αληηδξάζεηο 
ηνπο γηα παξάδεηγκα ελδηαθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη πξνζαξκφδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ή ηηο εξσηήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα εθαξκφζνπλ). 
Πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά είλαη ηα πξνζαξκνδόκελα ζπζηήκαηα (adaptable systems), ηα 
νπνία πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη αιιάδνπλ ηελ παξνπζίαζε ηεο 
πιεξνθνξίαο, κε απνηέιεζκα, ε εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ καζεζηαθφ 
ηχπν θαη ηνπο ξπζκνχο εξγαζίαο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, αλάινγα κε ηελ αληίδξαζε ζηελ πηζαλή 
ιαλζαζκέλε απάληεζε ηνπ ρξήζηε, νη εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ ρσξίδνληαη ζε δχν 
θαηεγνξίεο:  

 α. ζην γξακκηθφ ινγηζκηθφ εθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ θαη 

 β. ζην ινγηζκηθφ εθπαίδεπζεο – θξνληηζηεξίνπ κε δηαθιάδσζε 

Όηαλ δψζεη θάπνηα ιαλζαζκέλε απάληεζε ν ρξήζηεο, ην γξακκηθφ ινγηζκηθφ 
εθπαίδεπζεο-θξνληηζηεξίνπ επαλαιακβάλεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο θαη παξνπζηάδεη λέεο 
πιεξνθνξίεο κφλν φηαλ ν ρξήζηεο απαληήζεη ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ εκθαλίδεη. Σν 
ινγηζκηθφ εθπαίδεπζεο – θξνληηζηεξίνπ κε δηαθιάδσζε εθαξκφδεη έλα απινπζηεπκέλν θαη 
επαλαιακβαλφκελν ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη ζέηεη εξσηήζεηο, ησλ νπνίσλ ε απάληεζε 
επεξεάδεη ηε ζπλέρηζε ηεο ξνήο. 

Οη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ έγθεηληαη: 

    α. ζηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ: Σν αλ ν ρξήζηεο θαηαλφεζε ηηο έλλνηεο ζα θαλεί απφ ηηο 
ζσζηέο απαληήζεηο πνπ ζα δψζεη. 
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    β. ζε κε γξαθηθά πεξηβάιινληα ή ζε απαληήζεηο πνπ δίλνληαη γξαπηψο απφ ην ρξήζηε. Η 
εθαξκνγή ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε λα αμηνινγήζεη φιεο ηηο πηζαλέο απαληήζεηο αθφκα θαη 
απηέο πνπ έρνπλ ιάζε. 

3) Δκπαιδεςηικό λογιζμικό λύζηρ πποβλημάηυν (problem solving) 

Σν ινγηζκηθφ απηφ, δεηά απφ ηνπο ρξήζηεο λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ 
είραλ ζε πξνεγνχκελε θάζε. Μεξηθέο θνξέο εκπεξηέρνληαη ζε εθαξκνγέο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζε πξνζνκνηψζεηο. Δπλννχλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 
αιγνξηζκηθήο ζθέςεο. Ο καζεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ή λα αλαιχζεη παξαιιαγέο ηεο ίδηαο 
ηεο άζθεζεο αιιάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο. H εθαξκνγή ηνπ είλαη θπξίσο ζηα Μαζεκαηηθά θαη 
ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

4) Εκπαιδεσηικό λογιζμικό προζομοιώζεων (simulations)  

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πξνζνκνηψζεσλ ή εηθνληθψλ εξγαζηεξίσλ 
βαζίδεηαη ζην γεγνλφο πσο ε παξαηήξεζε θαη ν πεηξακαηηζκφο ζπκβάιινπλ ζηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ, ζηε αλάπηπμε νξηζκψλ, θαλφλσλ φπσο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ. Όκσο, ηα θπζηθά θαηλφκελα εθδειψλνληαη ζε ρξφλν πνπ δελ είλαη πάληα απιφ λα 
παξαηεξεζνχλ. Δπηπιένλ, ε εθδήισζή ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ πξνβιήκαηα θηλδχλνπ. Γηα απηφ 
ην ιφγν απηφ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζνχλ ζην εηθνληθφ εξγαζηήξην κέζσ ησλ 
πξνζνκνηψζεσλ. Μέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηηαρχλεη ή λα 
επηβξαδχλεη ηελ νινθιήξσζε ελφο θαηλνκέλνπ, λα αιιάμεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο θαη λα 
αζρνιεζεί ζε βάζνο κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα επηβεβαηψζεη φζα ήδε 
γλσξίδεη ή λα αλαθαιχςεη ηελ πιάλε πνπ έρεη γχξσ απφ θάπνηα θαηλφκελα. Οη πξνζνκνηψζεηο 
θαη ηα εηθνληθά εξγαζηήξηα είλαη εθαξκνγέο ζπγγεληθέο κε ηα αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, 
ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηζρπξήο αιιειεπίδξαζεο θαη πεηξακαηηζκνχ κε ηνλ ρξήζηε. 

 

5) Λογιζμικό εκπαιδεσηικών παιτνιδιών (educational computer games ή 
instructional games) 

Σν ινγηζκηθφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ απνηειείηαη θπξίσο απφ παηρλίδηα δξάζεο θαη απφ 
παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο, ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 
εθπαίδεπζε. Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο είλαη ζπλήζσο παηρλίδηα ξφισλ θαη πξνζνκνηψλνπλ 
θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν ρξήζηεο. ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πην 
ζεκαληηθά είλαη ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο. ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πξνζνκνηψλνληαη 
πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά. Γηα παξάδεηγκα ν καζεηήο 
ζα κπνξνχζε λα αζρνιεζεί κε ηε δεκηνπξγία, ηελ επίβιεςε θαη ηελ εμέιημε κηαο νιφθιεξεο 
πφιεο (SimCity) ή ηελ αλάπηπμε ελφο πνιηηηζκνχ (Microsoft Age of Empires – Microsoft Raise 
of Nations). 

 

       6)   Δκπαιδεςηικά ζςζηήμαηα Δικονικήρ Ππαγμαηικόηηηαρ 

Η εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα (virtual reality - VR) επηζεκαίλεηαη ζηε αλάπηπμε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 
εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο, ηζρπξά αιιειεπηδξαζηηθνχ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ο 
ρξήζηεο είλαη “ζπλδεδεκέλνο” θαηάιιεια θαη αιιειεπηδξά κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
κέζσ κηαο πςειήο βαζκίδαο δηεπηθάλεηαο ρξήζεο, λνκίδνληαο φηη δνπιεχεη ζε έλα πξαγκαηηθφ 
πεξηβάιινλ. Η εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ελψλεη ηηο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Οπηηθήο 
θαη ηεο Ρνκπνηηθήο. Η έκθαζε δίλεηαη ζηελ άκεζε δηέγεξζε ησλ αηζζήζεσλ, γηα λα 
αλαπηχζζεηαη ε εκπεηξία ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ. Απηφο κπνξεί λα είλαη απνκίκεζε πξαγκαηηθήο 
ή ππνζεηηθήο θαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη έλαο άλζξσπνο, ν ρψξνο ελφο 
γξαθείνπ, έλα εξγαζηήξην, έλαο πιαλήηεο θιπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εμεξεπλήζεη ην 
πεξηβάιινλ θαηά βνχιεζε, λα παξαηεξήζεη φζα δηαδξακαηίδνληαη εθεί θαη λα αιιειεπηδξάζεη 
ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ. Η πεξηπιάλεζε απηή επηηπγράλεηαη κε 
απιέο ή εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο, ελψ ηελ πξσηνβνπιία γηα νηηδήπνηε ηελ παίξλεη ν ρξήζηεο. 
Βάζεη κηαο θαηάιιειεο ππνδνκήο, έρεη ηελ αίζζεζε φηη είλαη βπζηζκέλνο κέζα ζε έλαλ ηδηαίηεξν 
θφζκν, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηαθηλείηαη, λα αγγίδεη δηάθνξα αληηθείκελα, ελψ κπνξεί λα 
παίξλεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιεη νινθιεξσηηθά ην 
πεξηβάιινλ ηνπ. Η ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηα άιια 
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα είλαη φηη ν ρξήζηεο δελ είλαη κπξνζηά ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Γεξκφια Αλδξηάλα  

   30 

  
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην κάζεκα 
 «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» 

 

αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά ηεο νζφλεο θαη “βπζίδεηαη” κέζα ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζψκα ηνπ γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε απηφλ. Σα ζπζηήκαηα ηεο κνξθήο 
απηήο δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α) ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα εκβχζηζεο (immersive virtual reality) θαη 

β) ζηελ επηηξαπέδηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (desktop virtual reality). 

ηα ζπζηήκαηα εκβχζηζεο, ν ρξήζηεο παξαηεξεί ηα δξψκελα απφ νζφλε, ε νπνία 
πξνζαξκφδεηαη ζηα κάηηα θαη ζηεξίδεηαη κε εηδηθή κάζθα απφ ην θεθάιη ηνπ θαη “αθνχεη” κε ηε 
βνήζεηα αθνπζηηθψλ. Γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ θνξά εηδηθά γάληηα ή 
εηδηθά ξνχρα, ηα νπνία έρνπλ ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο πνπ αληρλεχνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 
ρξήζηε. ηα ζπζηήκαηα επηηξαπέδηαο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ν ρξήζηεο παξαηεξεί ηα 
δξψκελα ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη αιιειεπηδξά ζην πεξηβάιινλ κε ηε 
βνήζεηα ηνπ πνληηθηνχ, ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ή άιισλ παξεκθεξψλ ζπζθεπψλ. Γηα ην ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ ζπλίζηαληαη ηα ζπζηήκαηα επηηξαπέδηαο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηαηί: 

(α) ην θφζηνο γηα ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ εκβχζηζεο είλαη κεγάιν θαη 

(β) έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί ςπρνζσκαηηθέο θαη άιιεο παξελέξγεηεο απφ ηε ρξήζε ησλ 
ζπζηεκάησλ εκβχζηζεο. 

Η ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κεξηά έρεη αξθεηά 
θνηλά κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ Θεσξηψλ Οηθνδφκεζεο ηεο Γλψζεο. Βνεζά ηνλ ρξήζηε 
λα εμεξεπλήζεη εηθνληθνχο ρψξνπο θαη φρη λα ηνπο κειεηήζεη. Έηζη πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή 
κάζεζε, κέζσ ηεο ηζρπξήο αιιειεπίδξαζεο κε ην ζχζηεκα, κε ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θαη κε ηε κεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ πνπ δίλεηαη ζηνλ 
ρξήζηε. 

( Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο, Πηληέιαο , 2003). 

3.2.2. Κατηγοριοποίηση λογισμικών ως προς τα τεχνολογικά μέσα 

κατασκευής τους  

Έλα άιιν θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηε δεκηνπξγία ηνπο. Απηά είλαη ηα πνιπκέζα, ηα ππεξκέζα θαη ηα 
ππεξθείκελα, αιιά πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηά κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο, 
(π.ρ. έλα ινγηζκηθφ εμάζθεζεο ή έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο κπνξεί λα είλαη multimedia). 

3.2.2.1. Πολυμέσα  

Με ηελ έλλνηα «πνιπκέζα» θάλνπκε ιφγν γηα θάζε ινγηζκηθφ πνπ πεξηέρεη ήρν, γξαθηθά, 
εηθφλεο, video, θείκελν θαη ππεξθείκελν κε δηαινγηθή ηθαλφηεηα.  

Η ηαμηλφκεζε ζε θαηεγνξίεο ελφο ινγηζκηθνχ σο πνιπκέζνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη 
ζε αληίζεζε κε ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ αλαιχζακε πην πάλσ. Απηφ πνπ θάλεη ηε 
δηαθνξά είλαη ην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλαθεξφκαζηε ζηα ηερλνινγηθά 
κέζα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη φρη ζηε ρξήζε ηνπ θαηά ηε 
δηαδηθαζία εθκάζεζεο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα έλα ινγηζκηθφ 
παξνπζίαζεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο πνιπκεζηθφ ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο.  

Σα πην πνιιά ζπκβαηηθά δηδαθηηθά κέζα (βηβιία) είλαη ζε ζεηξηαθή κνξθή. Όκσο δελ 
είλαη απαξαίηεην φηη ν άλζξσπνο ιακβάλεη ηε γλψζε κε ζεηξηαθφ ηξφπν. Σα ππεξθείκελα 
(θείκελα ζηα νπνία ε πεξηήγεζε είλαη δπλαηή φρη κφλν κε ζεηξηαθφ ηξφπν) επλννχλ ηελ 
εμεξεχλεζε πνιιαπιψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ εμαηνκηθεπκέλα.  

Σα πνιπκέζα πεξηέρνπλ γξαθηθά θαη animation, πνπ είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα, δηφηη νη 
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ νπηηθνπνηεκέλεο αλακλήζεηο. Δπηπιένλ, ηα πνιπκέζα έρνπλ 
απήρεζε θαη ζε αθνπζηηθνχο θαη ηνπο νπηηθνχο γλσζηηθνχο ηχπνπο. 

Οη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε, 
θαζψο νπνηαδήπνηε είδνο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πεξηέρεη ζηνηρεία πνιπκέζσλ θαη άκεζε, 
κε ζεηξηαθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη.  
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Σα πνιπκέζα ρσξίδνληαη ζε πνιπκέζα παξνπζίαζεο θαη αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα. 
Σα πνιπκέζα παξνπζίαζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε κε δχν 
δπλαηνχο ηξφπνπο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 
εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ.  

Σα αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα θαζνδεγεί ηελ εμέιημε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (ΔΑΙΣΤ, 2003). 

3.2.3. Κατηγοριοποίηση λογισμικών ως προς το βαθμό επιτρεπόμενης 

αλληλεπίδρασης 

Μηα άιιε ηαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ινγηζκηθνχ 
θαη ρξήζηε δηαθξίλνληαο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ηα αλνηθηά θαη 
θιεηζηά πεξηβάιινληα. 

3.2.3.1. Ανοικτά και κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα  

Κιεηζηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα είλαη απηά ηα νπνία, ζε κηα ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε ε αληίδξαζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνδηαγεγξακκέλε. Ο ζρεδηαζκφο ησλ αλνηθηψλ καζεζηαθψλ 
πεξηβαιιφλησλ (open learning environments) γίλεηαη κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο γλσζηνζεσξεηηθέο 
ηνπνζεηήζεηο (π.ρ. ζεσξίεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο). Οη επηινγέο ζε απηά θαζνξίδνληαη απφ 
ηηο αλάγθεο θαη απφ ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ρξήζηε. Κχξηνη 
εθπξφζσπνη ησλ αλνηθηψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ραξαθηεξίδνληαη νη κηθξφθνζκνη 
(microworlds), θαη νη εθαξκνγέο ππεξκέζσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλνηθηνχ 
πεξηβάιινληνο κάζεζεο, είλαη ε γιψζζα Logo.  

Όια ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ κπνξνχλ λα 
δηαρσξηζηνχλ ζε δχν επηπιένλ θαηεγνξίεο: ζηα «θιεηζηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη ζηα 
«αλνηθηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα.  

Σα πεξηζζφηεξα «θιεηζηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα βνεζνχλ ζηνλ καζεηή λα εηζάγεη 
δεδνκέλα. ηε δηαδηθαζία απηή φκσο ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνδηαγεγξακκέλε θαη 
πξνθαζνξηζκέλε .  

ηα «αλνηθηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα νη εθαξκνγέο θαη νη επηινγέο θαζνξίδνληαη 
ηφζν απφ ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα κάζεζε φζν θαη απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 
απαηηνχκελεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο.  

Χο θιεηζηά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ηα ινγηζκηθά παξνπζίαζεο θαη 
εμάζθεζεο, νη θιεηζηέο πξνζνκνηψζεηο,  θαζψο θαη ηα παηρλίδηα. Χο αλνηθηά πεξηβάιινληα 
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ νη εθαξκνγέο ππεξθεηκέλσλ/ ππεξκέζσλ, νη αλνηθηέο 
πξνζνκνηψζεηο θαη ηα γλσζηηθά καζεζηαθά εξγαιεία ή εξγαιεία αλάπηπμεο λνεηηθψλ 
δεμηνηήησλ (γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, κηθξφθνζκνη, έκπεηξα ζπζηήκαηα) (ΔΑΙΣΤ, 2003). 

3.2.4. Κατηγοριοποίηση λογισμικών ως προς την υιοθετούμενη 

παιδαγωγική προσέγγιση  

3.2.4.1 Γιεπεςνηηικό εκπαιδεςηικό λογιζμικό  

Σν δηεξεπλεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα αλήθεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 
θαηεγνξίεο ή θαη λα απνηειεί ζπλδπαζκφ ηνπο.  

Χο δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ ραξαθηεξίδεηαη ην πεξηβάιινλ πνπ πινπνηεί ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. ηεξίδεηαη 
ζηελ παηδαγσγηθή αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη αλαπηχζζεη ην θξηηηθφ πλεχκα ηνπ 
καζεηή, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δφκεζε ηεο γλψζεο, ηε 
δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη έθζεζεο πιεξνθνξηψλ.  

Χο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ ζεσξνχληαη:  
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 Η δπλαηφηεηα πεηξακαηηζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο θαηλνκέλσλ.  

 Η δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο 
πιεξνθνξίαο θαη θξηηηθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο κηαο ζθέςεο.  

 Η δπλαηφηεηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηψλ, κε απνηέιεζκα ε απνθηψκελε 
γλψζε λα κελ είλαη απνζπαζκαηηθή.  

 Η δπλαηφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο  ησλ καζεηψλ θαη θνηλήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 
κέζα απφ ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε.  

Δπηπιένλ, ζε απηφ ην ινγηζκηθφ, ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή απφ απφιπηνο θπξίαξρνο ηεο 
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κνλαδηθφο θάηνρνο ηεο γλψζεο, ηελ νπνία πξφθεηηαη λα κεηαδψζεη 
ζηνπο καζεηέο, κεηαηξέπεηαη ζε ζπλεξγάηε ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο 
γλψζεο. Ο πξννξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ καζεηή κε ηε ζσζηή 
θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε (ΔΑΙΣΤ, 2003). 

3.3. Η Διδακτική χεδίαση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Απφ εθπαηδεπηηθήο πιεπξάο ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ήηαλ 
απνηέιεζκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πνιπκέζσλ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή – ρξήζηε. Με ηελ εθαξκνγή ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ (ή 
θαιχηεξα ησλ ππεξκέζσλ) ε αιιειεπίδξαζε ρξήζηε – ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζηακαηάεη λα 
είλαη επηθαλεηαθή, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ ν ρξήζηεο παηάεη ηα πιήθηξα ρεηξηζκνχ θαη ε 
κεραλή εθηειεί ζηηο εληνιέο ηνπ. Σν πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 
κεηαηξέπεηαη ζε καζεζηαθφ θαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθφ.  

Σα αιιειεπηδξαζηηθά ππεξκέζα, κε ηε ρξήζε ησλ «κέζσλ» κεηαθνξάο ηεο 
πιεξνθνξίαο (ήρνπ, εηθφλαο, θηλνχκελεο εηθφλαο θιπ.), ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 
ειθπζηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν, ε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε 
πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Δπηπιένλ, έλαο αμηνζεκείσηνο 
παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο, είλαη νη ηδηαίηεξεο 
γλσζηηθέο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο νκάδαο- ζηφρνπ. 

Η έξεπλα ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία έρεη θαηαιήμεη πσο είλαη δηαζέζηκνη αξθεηνί ηξφπνη 
κάζεζεο. Οη πην πνιινί άλζξσπνη καζαίλνπλ επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα κέζα απφ ηελ 
νπηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ, δειαδή κέζσ ηεο φξαζεο (νπηηθνί ηχπνη). Μεξηθνί καζαίλνπλ 
αθνχγνληαο, δειαδή κέζσ αθνπζηηθψλ ζπλεηξκψλ (αθνπζηηθνί ηχπνη). Δπηπιένλ, ειάρηζηνη 
καζαίλνπλ πην εχθνια θαη πην γξήγνξα κε ηε ρξήζε κηαο εθ ησλ ππνινίπσλ αηζζήζεσλ. 
Δπνκέλσο, γηα λα είλαη απνδνηηθφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ  ρξεζηψλ 
ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη δηάθνξεο κεζφδνπο κάζεζεο. ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη 
ιεθζεί ππφςε ε έληαμε κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κε δηάθνξα είδε ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ, κε 
απνηέιεζκα ην κήλπκα λα είλαη αξθεηά επθνινλφεην απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο κε 
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο.  

Όκσο, ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνκλεκνλεχνπλ γηα πνιχ 
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπσο γίλεηαη κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή 
ζπκβάληα. Η ινγηθή ζπλέλσζε νξηζκψλ, ηνπνζεζηψλ, πξνζψπσλ, ελεξγεηψλ βνεζά ζηε 
ζπγθξάηεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηε κλήκε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα λα επηηχρνπκε 
πεξηζζφηεξε δηεηζδπηηθφηεηα θαη καθξφρξνλε παξακνλή ηεο γλψζεο ζηε κλήκε ηνπ ρξήζηε, 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε ε ρξήζε: 

(α) ελλνηψλ κε μεθάζαξν λφεκα θαη 

(β) φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ.  

Η αλαηξνθνδφηεζε (feedback) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζρεδίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ, θαζψο απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Σέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα ζε θάζε 
ελφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε, νη αζθήζεηο θαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ 
ηνλ ρξήζηε λα αζρνιεζεί κε ην πξφγξακκα, ζπληεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 
γλψζεο ( Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο, Πηληέιαο , 2003). 
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3.3.1. Οι βασικές αρχές σχεδίασης του Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Σν ζχγρξνλν θαη θαιά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη απαξαίηεην λα ζπλελψλεη ηηο 
πξνφδνπο ηεο δηδαθηηθήο, ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο πξνφδνπο ζηα παξφκνηα κε ηελ 
εθπαίδεπζε επηζηεκνληθά πεδία. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξρέο, νη νπνίνη κπνξεί 
λα αιιάδνπλ πνηνηηθά ή σο πξνο ην πιήζνο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηε κέζνδν ρεηξηζκνχ ηνπ. Κάπνηεο αξρέο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη έρνπλ ραξαθηήξα βαζηθψλ αξρψλ ζρεδίαζεο, είλαη 
νη εμήο: 

 Η ζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ. 

Η αξρή απηή ζα ιέγακε πσο πξνθχπηεη άκεζα απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα απνηειεί έλα 
απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ 
ζηφρνπ θαη πξέπεη λα ππεξέρεη απφ ηε ζπλεζηζκέλε έθηαζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε πίλαθα, ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ. Η απεηθφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο ζρνιηθνχ 
βηβιίνπ κέζσ ηεο νζφλεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δελ επηθέξεη απνδνηηθφηεξεο 
καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο απφ φηη λα ρξεζηκνπνηνχζακε ην βηβιίν ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Παξφια 
απηά, ζηελ πξάμε απηφ δελ εθαξκφδεηαη πάληα, θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

 Η εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ εζηίαζε ηνπ ρξήζηε ζην 
κάζεκα πνπ κειεηά. Δπηπιένλ, λα απνθεχγεη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ελέξγεηεο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηελ εθηέιεζε εχθνισλ ππνινγηζκψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπκβαηηθψλ κέζσλ 
(ραξηί θαη κνιχβη), ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κειεηάεη.  

 Η παξνρή ειεπζεξίαο ζηελ έθθξαζε ηνπ ρξήζηε 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ επηβάιιεη: 

(α) ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα, 

(β) ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο γηα ηε επίιπζε ελφο 
πξνβιήκαηνο. 

     Ο ρξήζηεο πξέπεη λα αηζζάλεηαη πσο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζεί ειεχζεξα, λα “πεη” 
ηε γλψκε ηνπ φηαλ ηνπ δεηεζεί είηε είλαη ζσζηή είηε φρη. Η δηφξζσζε θαη ε αλαθνξά ηεο 
ιαλζαζκέλεο άπνςεο ηνπ ρξήζηε γηα παξάδεηγκα γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο, είλαη 
πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη αθξηβψο ζηελ πνξεία επίιπζήο ηεο θαη φρη εμαξρήο. Η βαζχηεξε 
θαηαλφεζε ηνπ ιάζνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα βνεζήζεη ην ρξήζηε λα κελ ην επαλαιάβεη 
πάιη αξγφηεξα. ( Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο, Πηληέιαο , 2003). 
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4 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Οη ηαρχηαηεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη αζθήζεη επηξξνή ζηνλ ηξφπν πνπ 
ηα πην πνιιά επαγγέικαηα εθηεινχληαη. Η ςεθηαθή παηδεία θαη ε ελδειερήο γλψζε ησλ κέζσλ 
γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο καο, αθφκε 
θαη ζηα επαγγέικαηα πνπ θάπνηε ζεσξνχληαλ ξνπηίλαο (π.ρ. γξακκαηείο, αγξφηεο) πιένλ 
απαηηείηαη ε επεμεξγαζία πνιχπινθσλ πιεξνθνξηψλ. Δπνκέλσο, νη άλζξσπνη ζηηο κέξεο καο 
πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε 
άιιν ηνκέα. Δπίζεο, ππάξρεη ε πεξίπησζε πνπ πνιινί ελήιηθεο δελ είραλ ηελ επθαηξία λα 
εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θαζψο ηφηε πνπ πήγαλ ζρνιείν ή ζην 
παλεπηζηήκην, ηα καζήκαηα ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, απηνί νη ελήιηθεο λα έρνπλ ζπλήζσο δχν 
θχξηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ππνινγηζηή πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ. 
Πξψηνλ, απηνί πηζαλφλ λα είλαη επαγγεικαηίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ρξφλν γηα λα 
δηδαρζνχλ καζήκαηα ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν είλαη καθξηά απφ ηελ  εξγαζία ή 
ην ζπίηη ηνπο. Γεχηεξνλ, είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη θαζφινπ εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο ή 
ελίνηε λα είλαη ηερλνθνβηθνί. Παιαηφηεξα, νη άλζξσπνη ήηαλ ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηνπο 
ππνινγηζηέο, επεηδή ε θνπιηνχξα ησλ ππνινγηζηψλ δελ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλε ζην παξειζφλ, 
φπσο είλαη ηψξα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε κάζεζε γίλεηαη κε έλαλ πην αξγφ ξπζκφ απφ φηη ζα 
ήηαλ γηα ηνπο λεφηεξνπο αλζξψπνπο.  

     Μηα αμηνζεκείσηε ιχζε γηα απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 
εμαηνκηθεπκέλεο ειεθηξνληθήο θαηάξηηζεο, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη ρψξα νπνπδήπνηε, 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ρσξίο απαξαίηεηα ηελ παξνπζία ελφο εθπαηδεπηή. Δπνκέλσο, ε εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη ζηελ εξγαζία ησλ αλζξψπσλ ή ζην ζπίηη θαη φπνηε 
έρνπλ δηαζέζηκν ρξφλν. Δπηπιένλ, ε εμαηνκίθεπζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζχζηεκα λα 
ιακβάλεη ππφςε ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα (Kabassi, K & Virvou, M, 2004 ). 

     Άξα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, 
θαζψο αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί θνξείο ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ θαη ζε 
άηνκα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κε ηνπο 
ζπκβαηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηξφπνπο (εθπαίδεπζε ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξηα).  
χκθσλα κε ηνπο Lionaraki (2003) θαη Moore and Kearsley (1996), ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ 
αιιαγψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία γηα απφθηεζε λέσλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ θαη ε αδπλακία ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 
ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
θαηλνηφκσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο, δειαδή ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  χκθσλα κε ηνπο 
Schlosser and Simonson (2002), ε έλλνηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
λα αλαιχζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπφκελνο είλαη 
ζε κηα απφζηαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ θαη κέζσ θάπνηαο κνξθήο ηερλνινγίαο επηθνηλσλεί 
καδί ηνπ θαη έρεη πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. χκθσλα κε ηνλ Desmond Keegan (1986),  
ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαζνξίδεηαη απφ ηα επφκελα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία: 

• Σε γεσγξαθηθή απφζηαζε κεηαμχ θαζεγεηή  θαη καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (ην 
ζηνηρείν απηφ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ «πξφζσπν κε πξφζσπν» εθπαίδεπζε ζε αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο).  

• Σελ επζχλε θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηε ζρεδίαζε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε δηαλνκή 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ καζεηή κέζσ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο. 

• Σελ εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ κέζσλ (έληππα θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ππνινγηζηέο θαη 
Γηαδίθηπν) γηα λα θαιχςεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ καζεηή κε ηνλ θαζεγεηή θαη ην 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

• Σελ απφπεηξα γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδαγσγηθψλ 
πξνηεξεκάησλ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ.  

• Σελ νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηεξηγκέλε ζηελ θαη’ ηδίαλ κειέηε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηαπηφρξνλα κε ζπλαληήζεηο νκάδσλ γηα ηε δηαρείξηζε δηδαθηηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ ζθνπψλ. χκθσλα κε ηνπο Garrison θαη Shale (1987), ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ 
ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζπληέιεζε ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ηεο εμ απνζηάζεσο 
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εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, νη Garrison θαη Shale  έρνπλ άιιε άπνςε απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
Desmond Keegan, ν νπνίνο φπσο αλαθέξνπλ ηνλίδεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ ηελ 
παξαδνζηαθή ηεο δηάζηαζε. Πην αλαιπηηθά, νη Garrison θαη Shale  ηνλίδνπλ ηα επφκελα θξηηήξηα 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε:  

•  Σελ αλάγθε γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνλ εθπαηδεπφκελν κε ζηφρν ηελ 
παξνρή θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο.  

• Σε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ζπλζεθψλ ακθίδξνκεο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ θαζεγεηή θαη καζεηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξνζδηνξίδεη κηα 
παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή δηαδηθαζία φπνπ:  

 Ο καζεηήο εθπαηδεχεηαη λα καζαίλεη απφ ην ζπίηη ηνπ ή ηε δνπιεηά ηνπ κέζσ ηνπ 
ππνινγηζηή ρσξίο λα είλαη θνληά ζηνλ εθπαηδεπηή ηνπ.  
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 Δθαξκφδνληαη δηδαθηηθέο ηερληθέο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ θάζε καζεηή λα 
πξνζαξκφζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο αλάγθεο ηνπ, ζην ξπζκφ ηεο δσήο 
ηνπ, ζην επίπεδν γλψζεψλ ηνπ θαη ζην αηνκηθφ ηνπ ζηπι κάζεζεο.  

 Γηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ 
εθπαηδεπφκελν λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ θαη λα εμαζθαιίζεη 
πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Μνπδάθεο, 2006). 

 

 

 

Παξαδνζηαθή 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Δμ απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε 

 

Οκνηνγελήο πιεζπζκφο 

 

 

Όρη απαξαηηήησο νκνηνγελήο πιεζπζκφο 

 

Φπζηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

 

 

Φπζηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

 

 

Μεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηψλ θαη  

εθπαηδεπφκελσλ 

 

 

Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ρσξίο  

κεηαθηλήζεηο  

 

Η δηδαζθαιία γίλεηαη ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

 

Δπειημία σο πξνο ηνλ ηφπν θαη 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο 

 

 

Γηδαζθαιία 
Απηφ-ειεγρφκελε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε 

 

Άκεζε επηθνηλσλία πλεξγαζία θαη επηθνηλσλία απφαπφζηαζε 

Μνλαδηθή πεγή γλψζεο ην 

Δγρεηξίδην 

Άκεζε πξφζβαζε ζε πεγέο γηα ελεκέξσζε 
θαη πιεξνθφξεζε 

 

Η κειέηε γίλεηαη ζε θαζνξηζκέλν 

πιαίζην 

 

Ο εθπαηδεπφκελνο επηιέγεη ην 

ξπζκφ παξαθνινχζεζεο 

 

 

Πίλαθαο 2. Γηαθνξνπνίεζε παξαδνζηαθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

4.1 Σο θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

Απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία θαη ηηο 
ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο «αλνηθηήο κάζεζεο». Η έλλνηα «αλνηθηή κάζεζε» εθαξκφδεηαη γηα λα 
αλαιχζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θάζε αηφκνπ ζηελ 
εθπαίδεπζε, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θπζηθή απφζηαζε πνπ ηνλ απνκαθξχλεη απφ ην 
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εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο, θαη απφ ηηο 
πξνεγνχκελεο εθπαηδεπηηθέο ηνπ γλψζεηο.  

Η παξνρή πνιηηηθψλ αλνηθηήο κάζεζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άξρηζε λα γίλεηαη 
εληνλφηεξε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη χζηεξα. Απηή ηελ πεξίνδν, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα 
αλάπηπμε ηεο πξφζβαζεο πξνο ηελ εθπαίδεπζε γηα κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 
χκθσλα κε ηνπο Lockwood (1995) θαη Paul (1990), νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
πξνψζεζε πνιηηηθψλ αλνηθηήο κάζεζεο είλαη νη παξαθάησ:  

 Η αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηηο αιιαγέο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.  

 Η αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζπλερψο 
κεηαβαιιφκελν ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 ηελ ηαρχηαηε εμέιημε ηεο γλψζεο πνπ ζπλεπάγεηαη επηκφξθσζε - θαηάξηηζε ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ.  

 ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ, σο απνηέιεζκα ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 
πιεζπζκψλ θαη ηελ αλάγθε θνηλσληθήο, εμηζσηηθήο πνιηηηθήο θαη κείσζεο ηνπ 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ εππαζψλ νκάδσλ.  

 ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ βαζηθνχ 
ζρνιείνπ θαη ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ.  

 ηελ εμαζθάιηζε δεχηεξεο επθαηξίαο πξνο ηελ εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζηεί ε ππνεθπαίδεπζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

χκθσλα κε ηε Betty Collis (1996) «φηαλ κηιάκε γηα αλνηθηή κάζεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ 
εθπαίδεπζε πνπ είλαη ειεχζεξα επηιεγκέλε θαη ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθά θίλεηξα, είλαη 
πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 
κάζεζεο».  

Η αλνηθηή εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ βαζηθή πηπρή κηαο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο πνπ 
έρεη σο επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπφκελν. ηα πξνγξάκκαηα αλνηθηήο εθπαίδεπζεο ν 
εθπαηδεπφκελνο δελ έρεη ρξνληθά φξηα θαη θαζνξίδεη κφλνο ηνπ ην ρξφλν, ηνλ ηφπν, πφζεο ψξεο 
ζα κειεηήζεη θαη ηη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα θάλεη γηα λα κάζεη. ε έλα ζχζηεκα αλνηθηήο 
εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη ην κάζεκα πνπ ηνπ αξέζεη θαη έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμεη γηα ην πφηε ζα ζπνπδάζεη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ έρεη 
ζρεδηάζεη ν ίδηνο (κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα δηαθφςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ γηα θάπνην δηάζηεκα θαη 
λα επαλέιζεη ζε ρξφλν ηεο επηινγήο ηνπ).  

Όκσο, ε αλνηθηή εθπαίδεπζε δελ απνηειεί θαηάξγεζε ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ 
ζπνπδψλ θαη απφθηεζε ηίηισλ ζπνπδψλ ρσξίο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο. Σν αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη δνκεκέλν κε αθξηβείο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηνπο καζεηέο 
θαη κε δνκή ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο. Η δπλαηφηεηα απηή είλαη 
γλσζηή σο «επειημία» θαη ζηεξίδεηαη ζην φηη ε δηαδηθαζία κάζεζεο κπνξεί λα γίλεη φπνπ ζειήζεη 
ν καζεηήο, γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη, ζε κηα βηβιηνζήθε, ζην ρψξν εξγαζίαο ή νπνπδήπνηε 
αιινχ.  

        χκθσλα κε ηνπο Ληνλαξάθε θαη Λπθνπξγηψηε (1998) «ε κεζνδνινγία ηεο εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη απηή πνπ ραξαθηεξίδεη πξσηίζησο ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα 
εθπαίδεπζεο θαη ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηα παξαδνζηαθά. Η κεζνδνινγία απηή παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνλ θνηηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηνηθία ηνπ σο θχξην ρψξν κάζεζεο θαη λα 
επηιέγεη ν ίδηνο ην ρξφλν κειέηεο θαη ηνλ ξπζκφ ζηνλ νπνίν καζαίλεη». 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο καζαίλεη, απαζρνιεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο 
εξεπλεηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα δηαηππψζνπλ κηα ζεσξία γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 
Οη Keegan, Holmberg θαη Moore κε ηηο απφςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαηάθεξαλ λα 
δηακνξθψζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

Ο Desmond Keegan (1986) θαηεγνξηνπνίεζε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξεηηθέο 
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο σο εμήο:  

 Σε ζεσξία ηεο απηφλνκεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ν καζεηήο ζα 
πξέπεη λα κειεηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε νπνηαδήπνηε ρψξν ηνλ βνιεχεη θαη 
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φπνηε ζέιεη. Ο καζεηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 
επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί.  

 Σε ζεσξία ηεο βηνκεραλνπνηεκέλεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζεθηηθή 
πξνεηνηκαζία, ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε, ζαθή ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 
θαη επεμήγεζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 Σε ζεσξία ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία 
απηή, ε ζπλεξγαζία θαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε έρεη ζνβαξή επηξξνή ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο.  

 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κεηαβάιιεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, κε απνηέιεζκα ν 
δηάινγνο θαη ε αληαιιαγή ζθέςεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα ζπλερίδεηαη. Η ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη 
επηβάιιεη ηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ δεδνκέλσλ θαη θαλφλσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 
Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη κηα ζεψξεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 
γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη λέεο εθαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο .  

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηθπιάζζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο εθπιήμεηο ζην κέιινλ θαη 
δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα ζηα νπνία ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή έξεπλα θαιείηαη λα δψζεη 
πεηζηηθέο απαληήζεηο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ κε φξνπο 
δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ηε ρξήζε ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ηα ζπζηήκαηα 
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ 
αθφκε θαη αλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζε καθξηλέο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο (Dede, 1996). Οη 
εθπαηδεπφκελνη αθνχλ θαη βιέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο ή ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα 
κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο. Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 
δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο απφ  δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά κέξε λα 
ζπκπεξηθεξζνχλ σο κέιε κηαο ηάμεο, λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο φπνηε ζειήζνπλ, λα 
δνπιέςνπλ νκαδηθά θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη εκπεηξίεο.  

ηηο κέξεο καο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηαζέηεη πνιιαπιέο εθαξκνγέο επεηδή 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 
επηκφξθσζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη πεξηέρεη πνηθηιία εξγαιείσλ δηάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 
επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη 
κάζεζεο, αιιά θαη ηερληθέο νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

        Όπσο παξαηεξεί ν Ληνλαξάθεο (2001), «ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα πεξίπνπ νη 
πξνβιεκαηηζκνί επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ινγηζκηθά, 
Η/Τ ζηελ εθπαίδεπζε, δηαδίθηπν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ππεξθείκελα, πιαηθφξκεο θαη 
ςεθηαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θ.α.) θαη ηε ζρέζε πνπ δηακνξθψλνπλ κε ηελ εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε». (Μνπδάθεο, 2006) 

4.2 Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ Rumble (1989,) ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξα κέξε:  

 Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο ηνλ δηδάζθνληα, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
εθπαηδεπφκελνπο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη έλα είδνο ζπκθσλίαο 
κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 ην δεχηεξν κέξνο, ηνλίδεηαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα κελ είλαη θνληά ζην 
ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη ην κάζεκα.  

 ην ηξίην κέξνο, ε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα είλαη ζε 
απφζηαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή.  

 ην ηέηαξην κέξνο, επηζεκαίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηαθέξεη απφ 
απηή ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο.  
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ρήκα 4. Σα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Rumble (1989) 

 

Χο κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε έλα 
νξγαληθά δνκεκέλν ζχλνιν κέζσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 
ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ, ζηελ 
ππνζηήξημε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. (Μνπδάθεο, 2006) 
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 ρήκα 5. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

4.3 Σο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εθηφο απφ ην βαζηθφ έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη 
θαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ σο ζπλνδεπηηθφ, εξκελεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Σν 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ βνεζά ζηε ζπκπιήξσζε θαη ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ πνπ δελ 
κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην έληππν πιηθφ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 
πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (ήρν, εηθφλα, γξαθηθά, θίλεζε) αιιά θαη ζπλδέζεηο 
δηαδηθηχνπ, ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα αλαδεηήζεη δηάθνξα ζέκαηα. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 
ήρνπ, ηεο εηθφλαο θαη ηνπ βίληεν κπνξεί λα κεηαθέξεη δηαιέμεηο θαη λα πξνζθέξεη 
δηαθνξεηηθφηεηα ζπδεηήζεσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα θαζνδεγεί, λα αιιειεπηδξά, 
λα αμηνινγεί, λα ελεκεξψλεη, λα εκςπρψλεη θαη λα ελζαξξχλεη ην ρξήζηε γηα λα ζπλερίζεη ηηο 
πξνζπάζεηέο ηνπ. Ο ρξήζηεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα κειεηά κφλνο 
καθξηά απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Να παξέρεη νδεγίεο, ζηηο νπνίεο ζα επηζεκαίλνληαη νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη 
δεμηφηεηεο γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ θαζψο θαη ν ηξφπνο πινήγεζεο θαη εθαξκνγήο 
ηνπ. 

 Να νδεγείηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Η πινήγεζε πξέπεη λα είλαη επέιηθηε, 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη ην επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ, ψζηε 
λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ. 

 Να εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη λα δίλεη 
πξφζβαζε ζην καζεηή κέζα απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο λα θαηαιήμεη ζηνπο ίδηνπο 
ζηφρνπο. 

 Να πεξηέρεη ελφηεηεο θαη λα εκθαλίδεη κελχκαηα γηα ηε κεηάβαζε απφ ελφηεηα ζε 
ελφηεηα. Γηα θάζε ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηνλ ρξήζηε ν 
κέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κειέηε ηνπ. 

 Να ζπκπεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Η χπαξμε αζθήζεσλ κε παξνπζίαζε κελπκάησλ ζε 
πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο απάληεζεο αιιά θαη ε πξνηξνπή ή φρη γηα επαλάιεςε ηεο 
άζθεζεο (αλαηξνθνδφηεζε), αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ πήξε ν εθπαηδεπφκελνο είλαη 
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θαζνξηζηηθή δηφηη κέζσ απηήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ 
ηνπ. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη εθηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
αζθήζεσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ αζθήζεσλ αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ ν 
καζεηήο λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ. 

 Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο θαη λα δηαζέηεη δηάθνξεο καζεζηαθέο πεγέο (βηβιία, 
ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαη δηεπζχλζεηο ζην internet). Δπηπιένλ, λα ζπλδέεηαη κε πιηθφ 
παξαπνκπψλ κε πξαγκαηηθά ή ππνζεηηθά ζελάξηα θαη γεγνλφηα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ 
δηδαζθνκέλσλ. 

 Να πεξηέρεη νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα. Απηά πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηεθηηθή 
πιεξνθνξία ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα 
ηελ αθνκνίσζε ηνπ καζήκαηνο. 

  Να ππάξρεη βνήζεηα γηα ηνλ εθπαηδεπηή αλάινγε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ, θαζψο θαη 
ιεμηθφ φξσλ θαη ελλνηψλ. 

 

      (Μνπδάθεο, 2006) 
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5 Τπολογιστής και μάθηση μέσω της ψυχαγωγίας 

5.1  Ορισμός ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

χκθσλα κε ηνλ Μετκαξάθε (2009), ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή κνξθή 
παηρληδηνχ απφ ην παξαδνζηαθφ θαη δεκηνπξγεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζηε δσή ηνπ 
παηδηνχ. Η ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη κηα δεκνθηιή εμσζρνιηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβαίλεη ζε δηάθνξεο ρψξεο αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Ο φξνο «ειεθηξνληθφ 
παηρλίδη» ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνδήπνηε παηρλίδη παίδεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηαο ειεθηξνληθήο 
ζπζθεπήο. Όια ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηεινχληαη απφ κηα κνξθή εηζφδνπ δεδνκέλσλ απφ 
ην ρξήζηε θαη κηα κνξθή εμφδνπ. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1970. Η ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ θπξηαξρία ηεο εηθφλαο ζηα Μ.Μ.Δ., ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ παηδηθνχ παηρληδηνχ, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, 
ζπλεηέιεζαλ ζηε ηαρχηεξε εμάπισζή ηνπο (εκεληεξηάδεο, Παπαζαλαζίνπ, 2013) 

5.2  Σύποι και χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών παιχνιδιών      

χκθσλα κε ηελ Σάζζε (2006) θάπνηνη απφ ηνπο ηχπνπο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ είλαη νη εμήο: 
1) ηα παηρλίδηα ζηα νπνία ν ζθνπφο ηνπ παίθηε είλαη λα ππξνβνιήζεη φζν γίλεηαη 
πεξηζζφηεξνπο, ψζηε λα θεξδίζεη φζν ην δπλαηφλ πην πνιινχο πφληνπο ή ρξήκαηα, 2) ηα 
παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πνπ παίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε γξήγνξν ξπζκφ, ζπρλά κε 
άιινπο παίθηεο online, 3) ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, 4) ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, 5) ηα 
παηρλίδηα ππφδεζεο ξφισλ, 6) ηα παηρλίδηα αζιεηηζκνχ, 7) ηα παηρλίδηα ινγηθήο. Σα πην 
δηαδεδνκέλα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζεσξνχληαη ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη ζηξαηεγηθήο, ελψ ηα 
βαζηθά ζηνηρεία ησλ παξαζηάζεσλ πνπ απεηθνλίδνπλ είλαη ε βία, ην πεξηβάιινλ θαη νη 
πξσηαγσληζηέο. χκθσλα κε ηνλ Gwyn (1986) ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ελφο ειεθηξνληθνχ 
παηρληδηνχ είλαη φηη ην παηρλίδη έρεη έλαλ θαζνξηζκέλν ζηφρν, φηη ππάξρεη έλα ζηνηρείν 
ζπλαγσληζκνχ είηε κεηαμχ ησλ παηθηψλ, είηε κεηαμχ ησλ παηθηψλ θαη ηεο κεραλήο θαη φηη ε 
ζπκκεηνρή ζε έλα παηρλίδη απαηηεί πεηζαξρία θαη ππαθνή ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. 
(εκεληεξηάδεο, Παπαζαλαζίνπ, 2013) 

5.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

χκθσλα κε ηνπο Κνπηξνπκάλν, Νηθνινπνχινπ θαη Prensky ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε 
ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ είλαη ηα εμήο: ε δηεπθφιπλζε ζηε δεκηνπξγία γλσζηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ (δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαιιηέξγεηα θαληαζίαο, εμάζθεζε ζηε 
γξήγνξε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ), ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ (θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αλάπηπμε 
αλαθιαζηηθψλ) θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ. Δπηπξφζζεηα, ηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε κεραληζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 
εζηίαζεο ηεο φξαζεο ηνπ παίθηε. χκθσλα κε ηε Νηάβνπ (2005) ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθφηεηαο, ηελ απνδπλάκσζε ηεο 
άκεζεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα ηεο αληηπαιφηεηαο θαη ηνπ 
αληαγσληζκνχ, ηελ πηζαλή αχμεζεο ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο, ηε ζηαδηαθή απεπαηζζεηνπνίεζε 
ζηε βία, ηνλ θίλδπλν εμάξηεζεο θαη ηα ξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. (εκεληεξηάδεο, 
Παπαζαλαζίνπ, 2013) 

5.4  Φρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 

Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη έλα πνιχ πνιχπινθν γλσζηηθφ έξγν. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη 
πνιιά θίλεηξα γηα λα κελ ληψζνπλ φηη ηνπο επηβάιινπλ ηε γλψζε. ε απηφ βνεζά ε δεκηνπξγία 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη ελδηαθέξνλ θαη ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, ππάξρεη κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε πεξηνρή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, 
δειαδή ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πνπ είλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ειθπζηηθά γηα ηα παηδηά θαη 
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ηνπο εθήβνπο. Έηζη, ε ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζα κπνξνχζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαηαζηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πην ελδηαθέξνλ θαη ε δχζθνιε 
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο λα κεηαηξαπεί ζε πην δηαζθεδαζηηθή. Πνιινί εξεπλεηέο θαη νη 
εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
εθπαίδεπζεο. Ο Papert (1993) ζεσξεί φηη ηα παηρλίδηα κέζσ ππνινγηζηή πξνζδίδνπλ έλα 
γξήγνξν θαη θαηά ζπλέπεηα ελδηαθέξνλ ξπζκφ ζηε δηδαζθαιία, ζε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά 
δηδαθηηθά κέζα ηα νπνία θαζηζηνχλ αξγή θαη βαξεηή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο Boyle 
(1997) ηνλίδεη φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε, κε απνηέιεζκα 
λα πξνζθέξνπλ κηα ηζρπξή κνξθή γηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Δπηπιένλ, αξθεηέο κειέηεο 
έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε επηιεγκέλσλ παηρληδηψλ ζηνλ ππνινγηζηή κπνξεί λα βειηηψζεη ηε 
ζθέςε. Άιινη εξεπλεηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα (Conati & Zhou) έρνπλ δεκηνπξγήζεη παηρλίδηα 
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

      Παξφια απηά, νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ δελ έρνπλ 
θζάζεη αθφκε ζηα ζρνιεία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Πξψηνλ, δελ είλαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 
γνλείο πεπεηζκέλνη φηη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξεί λα είλαη σθέιεκα γηα ηνπο θνηηεηέο. 
Γεχηεξνλ, ππάξρνπλ επηθξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 
παηρληδηψλ.  

      χκθσλα κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ππνθηλνχλ ηα παηρλίδηα ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ηηο 
επηθξίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, πξέπεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ έξεπλα 
φζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παηρληδηψλ εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ. Μηα ηέηνηα έξεπλα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξήζηκεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην 
ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ παηρληδηψλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε 
φηη, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
είλαη εθπαηδεπηηθά θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο λα παξέρεη πνιιά νθέιε ζε φινπο ηνπο καζεηέο, 
αθφκε θαη ζε απηνχο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή 

(Virvou, Katsionis, Manos, 2005). 
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6  Εργαλεία ανάπτυξης της εφαρμογής 

6.1 PHP 

Η PHP είλαη κηα πνιχ δεκνθηιήο γιψζζα ζπγγξαθήο ζελαξίσλ ζηελ πιεπξά ηνπ server 
(server-side scripting language) θαζψο είλαη γξήγνξε, δηαζέηεη πνιιέο ελζσκαησκέλεο 
ζπλαξηήζεηο θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, είλαη δσξεάλ. Πνιιέο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 
Web hosting ππνζηεξίδνπλ ηελ PHP θαη ππάξρεη κηα κεγάιε θνηλφηεηα ρξεζηψλ ηεο PHP πνπ 
είλαη δηαζέζηκε λα βνεζήζεη νπνηνλδήπνηε ζπλαληήζεη θάπνην πξφβιεκα. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ζπλδπαζκφο ηνπ νπηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Dreamweaver MX θαη ηεο επθνιίαο ρξήζεο ηεο PHP. Θα δνχκε ην πψο κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Dreamweaver MX γηα λα παξάγνπκε PHP θψδηθα πνιχ εχθνια θαη πνιχ 
γξήγνξα θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα παξάδεηγκα Web εθαξκνγήο, πνπ ζα είλαη έλα ζχζηεκα 
θξαηήζεσλ δσκαηίσλ ζε μελνδνρείν (hotel booking system). 

Η PHP δεκηνπξγήζεθε απφ κηα ζεηξά απφ ζελάξηα (scripts) ηεο Perl (ή ηεο δηεπαθήο CGI – 
Common Gateway Interface) πνπ γξάθηεθαλ απφ ηνλ Rasmus Lerdorf ην 1995. Η PHP αξρηθά 
ζήκαηλε Personal Home Page θαη γξάθηεθε γηα λα θαηαγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζε 
κηα ηζηνζειίδα. ηελ πνξεία άιιαμε ην αθξσλχκηφ ηεο θαη ζεκαίλεη πιένλ Hypertext 
Preprocessor. 

Η PHP είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ (dynamic web pages) θαη ε 
παξνπζία ηεο είλαη απφιπηα δηαθαλήο (αφξαηε) ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Μηα ηζηνζειίδα πνπ 
πεξηέρεη θάπνηνλ θψδηθα ζε PHP πθίζηαηαη πξνεπεμεξγαζία απφ ηε κεραλή ηεο PHP, πνπ 
απνθαιείηαη δηεξκελεπηήο (interpreter), θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο ζηέιλνληαη 
πίζσ ζηνλ Web server θαη απφ εθεί ζηνλ θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε (επηζθέπηε) ηεο ηζηνζειίδαο 
σο θαζαξφο HTML θψδηθαο. Δπεηδή κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ PHP θψδηθα 
είλαη πνπ ζηέιλνληαη ζηνλ θπιινκεηξεηή, ν θψδηθαο πνπ ηα δεκηνχξγεζε παξακέλεη θξπθφο θαη 
ζπλεπψο πνιχ πην αζθαιήο. Απηφ ην είδνο ηεο πξνεπεμεξγαζίαο απνθαιείηαη server-side 
scripting θαη νη PHP ηζηνζειίδεο απνθαινχληαη δπλακηθέο. (ηπιηάδεο Κ.). 

6.2 MySQL 

Αλ θαη ε PHP ππνζηεξίδεη πνιιά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DMBS, Database 
Management Systems), ε πην δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ θαη απηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
είλαη ε MySQL. Αθνχ έρνπκε ζηγνπξεπηεί φηη ν Web server ζηνλ νπνίν ζα ζηήζνπκε ηελ 
εθαξκνγή καο ππνζηεξίδεη ηελ PHP θαη ηελ MySQL (ΠΓ), ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα ζχληνκε 
θαη απιή δνθηκή πξηλ ζπλερίζνπκε. 

Γεκηνπξγνχκε έλα αξρείν κε ην εκεησκαηάξην (Notepad) ησλ Windows, ην νπνίν 
απνζεθεχνπκε κε ην φλνκα test.php θαη κε ην εμήο πεξηερφκελν : <?php phpinfo();?>. Σν 
θνξηψλνπκε (upload) ζηνλ Web server θαη ην θαινχκε απφ ηνλ θπιινκεηξεηή καο. Αλ φια 
δνπιεχνπλ θαλνληθά, ζα πξέπεη λα δνχκε κηα κεγάιε ηζηνζειίδα κε έλα πιήζνο απφ ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε PHP. 

Η MySQL είλαη έλαο SQL Database Server θαη είλαη έλα ζρεζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ 
δεδνκέλσλ (RDBMS, Relational Database Management System). Έλα RDBMS νξίδεη ζρέζεηο 
(relations) αλάκεζα ζε δνκέο δεδνκέλσλ (data structures).  

Σα αξρηθά SQL ζεκαίλνπλ Structured Query Language, δει. Γνκεκέλε Γιψζζα Δξσηεκάησλ ή 
Δξσηαπνθξίζεσλ. Η γιψζζα SQL κάο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κηιάκε θηιηθά κε ηνλ server ψζηε 
λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα κπνξέζνπκε λα ηηο δηαρεηξηζηνχκε. 

Η MySQL είλαη γξήγνξε, πνιχ αμηφπηζηε θαη εχθνιε ζηε ρξήζε. Δπίζεο, ε MySQL απνηειεί ηελ 
επηινγή ηεο γιψζζαο PHP θαη πνιιέο εηαηξείεο Web hosting παξέρνπλ ηελ MySQL θαη ηελ PHP 
σο έλα ζηάληαξη παθέην. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο MySQL είλαη φηη είλαη δσξεάλ (free) 
θαη αλνηθηνχ θψδηθα (open source). Δπίζεο, κπνξεί λα εθηειεζζεί ζε πνιιέο πιαηθφξκεο, φπσο 
Windows, Linux, FreeBSD, Solaris θ.ά. (ηπιηάδεο Κ.). 
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6.3 Javascript 

Η JavaScript είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, ε νπνία 
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Netscape θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα λα πξνζζέζεη 
δπλακηθά εθέ θαη δηαδξαζηηθφηεηα ζηηο ηζηνζειίδεο. Η Javascript ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο πην 
γλσζηνχο θπιινκεηξεηέο φπσο ηνλ Netscape Navigator, ηνλ Internet Explorer  θαη ην Mozilla 
Firefox,  θαζψο θαη απφ άιινπο ιηγφηεξν γλσζηνχο. H Javascript ραξαθηεξίδεηαη θαη σο γιψζζα 
ζπγγξαθήο ζελαξίσλ  scripting language ). Σα ζελάξηα (scripts)  πνπ γξάθνληαη ζε Javascript,  
είλαη κηθξά πξνγξάκκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην θπιινκεηξεηή θαη ηνλ θψδηθα HTML  κηαο 
ζειίδαο. Ο θψδηθαο ηεο JavaScript γξάθεηαη ζε θαζαξφ θείκελν (ASCII κνξθή) θαη 
ελζσκαηψλεηαη κέζα ζηνλ θψδηθα ηεο HTML, κπνξεί δε λα εθηειεζζεί ακέζσο κε ην θφξησκα 
ηεο ζειίδαο ή φηαλ ιακβάλεη ρψξα έλα ζπκβάλ (event), φπσο ε πίεζε ελφο πιήθηξνπ ηνπ 
πνληηθηνχ ή ε ηνπνζέηεζε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζε έλα αληηθείκελν.  Οη εθαξκνγέο ηεο Javascript  
ζην δπλακηθφ πξνγξακκαηηζκφ παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη πάξα πνιιέο. Χο ραξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα αλαθέξνπκε ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πιεθηξνινγνχληαη 
ζε κηα θφξκα ηνπ πειάηε,  πξηλ απηά απνζηαινχλ ζηνλ εμππεξεηεηή, ηε δηεμαγσγή δηάθνξσλ 
ππνινγηζκψλ θαη κεηαηξνπψλ κεγεζψλ θαη ηελ πξνζζήθε δπλακηθψλ κελνχ ζηηο ηζηνζειίδεο. 
(Μπαιήο, 2008). 

6.4 CSS 

Σα Γηαδνρηθά Φχιια ηπι (CSS, Cascading Style Sheets) απνηεινχλ έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν 
γηα λα κπνξνχκε λα αιιάδνπκε ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάηαμε (layout) ησλ ηζηνζειίδσλ καο. 
Μπνξνχλ λα καο γιπηψζνπλ απφ πνιχ ρξφλν θαη θφπν θαη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
ζρεδηάδνπκε ηηο ηζηνζειίδεο καο κε κηα εληειψο θαηλνχξγηα θηινζνθία. Η θαηαλφεζε ησλ CSS 
απαηηεί λα ππάξρεη θάπνηα βαζηθή εκπεηξία κε ηελ HTML. 

Γηα λα δνπιέςνπκε κε ηα CSS δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην πξφγξακκα 
δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, φπσο είλαη ηα γλσζηά FrontPage, DreamWeaver ή θαη ην Word, 
θαζψο ζα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε ησλ CSS. Απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη έλαο 
απιφο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, φπσο είλαη ην εκεησκαηάξην (Notepad) ησλ Windows. 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φπνηνλ θπιινκεηξεηή (browser) επηζπκνχκε γηα λα βιέπνπκε 
πψο ζα εκθαλίδνληαη νη ηζηνζειίδεο πνπ ζα δεκηνπξγνχκε. πλεπψο απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε 
είλαη έλαο θπιινκεηξεηήο (browser) θαη έλαο απιφο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (text editor). 

ην εξψηεκα ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηα CSS, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ηα CSS είλαη κηα 
γιψζζα ζηπι (style language) πνπ νξίδεη ηε δηάηαμε (layout) ησλ HTML εγγξάθσλ. Γηα 
παξάδεηγκα, ηα CSS αθνξνχλ γξακκαηνζεηξέο (fonts), ρξψκαηα (colours), πεξηζψξηα 
(margins), εηθφλεο θφληνπ (background images) θαη πνιιά άιια. Με ηελ HTML ζα 
δπζθνιεπηνχκε λα αιιάμνπκε ηε δηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ καο, αιιά ηα CSS πξνζθέξνπλ 
πνιιέο επηινγέο θαη είλαη πνιχ πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνληαη 
απ’ φινπο ηνπο θπιινκεηξεηέο. 

ην εξψηεκα πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα CSS θαη ηελ HTML, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 
HTML ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δνκήζεη ην πεξηερφκελν (content), ελψ ηα CSS ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηε δηακφξθσζε ή κνξθνπνίεζε (formatting) ηνπ δνκεκέλνπ πεξηερνκέλνπ. χληνκα ζα γίλεη 
ζαθέο ην ηη ελλννχκε. Απφ ην μεθίλεκά ηεο, ε HTML ρξεζηκνπνηείην κφλν γηα λα κπνξνχκε λα 
πξνζζέηνπκε δνκή ζην θείκελν, φπσο γηα λα επηζεκαίλνπκε πνηα είλαη θεθαιίδα (headline) ή 
πνηα είλαη παξάγξαθνο (paragraph) κε ηα γλσζηά tags (εηηθέηεο) ηεο HTML, φπσο είλαη ηα <h1> 
θαη <p>. 

Όκσο, θαζψο ε δεκνηηθφηεηα ηνπ Web απμαλφηαλ ζπλερψο, νη ζρεδηαζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ 
άξρηζαλ λα ςάρλνπλ γηα επηπιένλ δπλαηφηεηεο, φπσο πξνζζήθε δηάηαμεο (layout) ζηα 
έγγξαθα. Γηα λα γίλεη απηφ, νη θπιινκεηξεηέο επηλφεζαλ θαηλνχξγηα HTML tags, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην <font>, ηα νπνία δηέθεξαλ απφ ηα αξρηθά HTML tags θαζψο φξηδαλ ηε δηάηαμε 
θαη φρη ηε δνκή κηαο ηζηνζειίδαο. 

ην εξψηεκα ηη έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ηα CSS, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα CSS απνηέιεζαλ κηα 
επαλάζηαζε ζηνλ θφζκν ηνπ Web design θαη ηα κεγάια πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη ηα εμήο: 
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• Γπλαηφηεηα γηα ηνλ ηαπηφρξνλν έιεγρν ηεο δηάηαμεο (layout) πνιιψλ εγγξάθσλ απφ 
έλα κφλν θχιιν ζηπι (style sheet). 

• Πην αθξηβήο έιεγρνο ηεο δηάηαμεο (layout) ησλ ηζηνζειίδσλ. 

• Δθαξκνγή δηαθνξεηηθήο δηάηαμεο ζε δηαθνξεηηθέο εμφδνπο, φπσο screen, print θ.ά. 

• Αλαξίζκεηεο πξνεγκέλεο θαη εμεδεηεκέλεο ηερληθέο. 

 

(http://dide.flo.sch.gr/Plinet/plinet.html) 
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7 Παρουσίαση και χρήση εφαρμογής 

 

Η εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε γηα νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ κάζεκα, αιιά πινπνηήζεθε βάζεη ην 
καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή».  

7.1 Μαθητής 

Αξρηθά βιέπνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα ππνδνρήο. Έρεη έλα φλνκα ρξήζηε, θσδηθφ θαη ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε εάλ ζα ζπλδεζνχκε σο θαζεγεηήο ή σο καζεηήο. Δπίζεο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα εγγξαθήο λένπ καζεηή. 

 

 

 

Σν εξσηεκαηηθφ “?” δίπια απφ ηελ επηινγή είζνδνο παξέρεη βνήζεηα ζηνλ καζεηή ή ζηνλ 
θαζεγεηή αληίζηνηρα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ επηηξέπνληαη λα γίλνπλ. Αλ ην επηιέμεη ζα ηνπ 
εκθαληζηεί ε παξαθάησ βνήζεηα.  
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Δάλ έλαο λένο καζεηήο ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηνπ 
καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 
ηνπ. Απηά πνπ απαηηνχληαη είλαη ην username θαη password. Πξναηξεηηθά είλαη ην φλνκα, ην 
επίζεην, ε δηεχζπλζε θαη ην email, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη εγγξαθή 
καζεηή.  
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Γίπια απφ ηελ εγγξαθή ηνπ λένπ καζεηή ην “ ? ” παξέρεη πάιη βνήζεηα, φπσο θαίλεηαη 
παξαθάησ. Όηαλ ην δηαβάζεη ν καζεηήο παηάεη νθ γηα λα θιείζεη. 
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Γηα παξάδεηγκα, δίλνπκε ζαλ username dimitra θαη ζαλ password 8888 θαη παηάκε εγγξαθή 
καζεηή. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Γεξκφια Αλδξηάλα  

   51 

  
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην κάζεκα 
 «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ αξρηθή καο ζειίδα βάδνπκε ζαλ φλνκα καζεηή dimitra θαη ζηνλ θσδηθφ 
8888, επηιέγνπκε ηελ επηινγή καζεηήο θαη παηάκε είζνδνο. 
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Έπεηηα, αθνχ ν καζεηήο δψζεη ην ζσζηφ φλνκα ρξήζηε θαη ην ζσζηφ θσδηθφ εκθαλίδεηαη ην 
κήλπκα «Δπηηπρεκέλε είζνδνο καζεηή» θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνχ γηα λα επηιέμεη κε ηη 
ζέιεη λα αζρνιεζεί κεηαμχ ηεο ζεσξίαο, ησλ επηζεκάλζεσλ, ησλ παξαδεηγκάησλ, ησλ 
αζθήζεσλ, ησλ δηαγσληζκάησλ θαη ηεο πξνφδνπ. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέιεη κπνξεί λα επηιέμεη 
έμνδν.  
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Δάλ ν καζεηήο επηζθεθηεί ην κελνχ ζεσξία κπνξεί λα δεη φηη ππάξρνπλ 3 επίπεδα δπζθνιίαο, 
φπνπ ην θάζε επίπεδν έρεη ηα δηθά ηνπ θεθάιαηα ζεσξίαο. Δάλ θάλεη θιηθ ζε έλα απφ ηα 
θεθάιαηα ηνπ εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε ζεσξία. Γηα παξάδεηγκα επηιέγνπκε ην επίπεδν 1. 

 

 

 

Σν “ ? ” παξαπάλσ είλαη ε βνήζεηα θαη φηαλ ην παηήζεη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «εδψ κπνξείηε 
λα επηιέμεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο θαη έπεηηα λα επηιέμεηε ηε ζεσξία πνπ ηαηξηάδεη ζην επίπεδφ 
ζαο», φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Αο πνχκε, γηα παξάδεηγκα φηη ε καζήηξηα dimitra επηιέγεη απφ ην επίπεδν 1, ηε δεχηεξε ζεσξία 
κε ηίηιν «Σν κνληέιν ηνπ von Neumann», φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Απφ εθεί θαη πέξα ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηελ ζεσξία, λα απνζεθεχζεη 
επηιεγκέλεο θξάζεηο θαη λα εκθαλίζεη ηα SOS. Σέινο, εάλ ππάξρεη θάπνην δηαζέζηκν ηεζη γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κπνξεί λα ην εθηειέζεη, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ. 
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Αλαιπηηθφηεξα, νη ελέξγεηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνλ καζεηή θαίλνληαη θαη αλ επηιέμεη ην “ 
? ” δίπια απφ ηε ζεσξία καζήκαηνο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Αλ γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο ζέιεη λα εθηππψζεη ηε ζεσξία ζα πξέπεη λα επηιέμεη «εθηχπσζε 
ηεο ζεσξίαο» θαη ζα ηνπ εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν θαη ζα επηιέμεη νθ. 

 

 

 

 

Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα επηιέμεη φπνηα πξφηαζε απφ ην θείκελφ ηεο 
ζεσξίαο ζέιεη παηψληαο ην «Απνζήθεπζε επηιεγκέλσλ πξνηάζεσλ», κε ζθνπφ λα 
απνζεθεπηνχλ νη πξνηάζεηο θαη λα είλαη δηαζέζηκεο γηα αλάγλσζε αξγφηεξα. Όηαλ ην επηιέμεη 
ζα εκθαληζηεί έλα γξήγνξν κήλπκα, ην νπνίν αλαθέξεη φηη ε απνζήθεπζε είλαη επηηπρήο. 
Παξαθάησ κε κπιε ρξψκα θαίλεηαη κηα πξφηαζε, ηελ νπνία επέιεμε ν καζεηήο λα απνζεθεπηεί. 
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Δπίζεο, κπνξεί λα επηιέμεη «εκθάληζε_SOS», ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο,  ηα 
νπνία έρεη επηιέμεη ν θαζεγεηήο θαη εκθαλίδνληαη κε θίηξηλε επηζήκαλζε πάλσ ζην ίδην θείκελν 
θαη ζηελ ίδηα ζειίδα, φρη ζε άιιε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  
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ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο κπνξεί λα παηήζεη «Απφθξπςε_S.O.S», φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

 Δπηπξφζζεηα, ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα αλ ζέιεη λα επηιέμεη λα ιχζεη ην ηεζη ηεο 
ζεσξίαο, ην νπνίν είλαη ην παξαθάησ. 
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Γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο επηιέγεη γηα απάληεζε ην ιάζνο ζηελ παξαπάλσ άζθεζε θαη κεηά 
νινθιήξσζε. 

 

 

 

 

Σφηε, ζα ηνπ εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν, ην νπνίν αλαθέξεη φηη απάληεζε ιάζνο ζηελ 
εξψηεζε θαζψο ήηαλ ζσζηή, ην ζθνξ πνπ πήξε θαη ηνπ επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα μαλαδηαβάζεη 
ηε ζρεηηθή ζεσξία θαη κεηά λα μαλαθάλεη ηελ άζθεζε επηιέγνληαο ζην ίδην παξάζπξν ηε ιέμε 
εδψ. 
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Παηψληαο ζηε ιέμε «εδψ» νδεγείηαη πάιη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ζεσξίαο κε ζθνπφ λα ηελ 
μαλαδηαβάζεη, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Δθφζνλ, δηαβάζεη πάιη ηε ζεσξία, αλ πάεη λα απαληήζεη πάιη ζηελ εξψηεζε, απηή ηε θνξά ζα 
επηιέμεη φηη είλαη ζσζηή ε εξψηεζε, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ζα ηνπ εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα ην νπνίν αλαθέξεη φηη απάληεζε ζσζηά 
θαη ην ζθνξ πνπ πήξε. 

 

 

 

 

 

Παξφκνηα κε ην επίπεδν 1 πνπ αλαθεξφηαλ ζε εχθνιεο έλλνηεο, είλαη ην επίπεδν 2 πνπ 
αλαθέξεηαη ζε κέηξηεο έλλνηεο θαη ην επίπεδν 3 πνπ αλαθέξεηαη ζε δχζθνιεο έλλνηεο. Σα δχν 
απηά επίπεδα θαίλνληαη παξαθάησ: 
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Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθε ν καζεηήο ην επίπεδν 1, ρεηξίδεηαη ην επίπεδν 2 θαη ην 
επίπεδν 3. 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ αξρηθή ζειίδα ε νπνία είλαη ε εμήο: 

 

 

 

Μεηά ηε ζεσξία αθνινπζνχλ νη επηζεκάλζεηο, δειαδή νη απνζεθεπκέλεο πξνηάζεηο. Αλ ν 
καζεηήο ην επηιέμεη ζα ηνπ εκθαληζηεί ε πξφηαζε πνπ είρε απνζεθεχζεη απφ ηε ζεσξία ηνπ 
επηπέδνπ 1, ε νπνία ήηαλ ε εμήο: 

 

 

Αλ ν καζεηήο επηιέμεη ην “ ? ” παξαπάλσ ζα ηνπ εκθαληζηεί κέζα ζηε ζειίδα ην αθφινπζν 
κήλπκα πνπ ηνπ εμεγεί φπσο θαη ζε θάζε ζειίδα ηη κπνξεί λα θάλεη. 
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ηε ζπλέρεηα, αλ ν καζεηήο επηιέμεη απφ ην κελνχ «Παξαδείγκαηα» κπνξεί λα δεη ηα 
παξαδείγκαηα πνπ επέιεμε ν θαζεγεηήο αλάινγα πάληα κε ην επίπεδν δπζθνιίαο πνπ ζα 
επηιέμεη. Σα παξαδείγκαηα απνηεινχληαη απφ 3 επίπεδα δπζθνιίαο, ην επίπεδν 1 πνπ είλαη ηα 
εχθνια παξαδείγκαηα, ην επίπεδν 2 πνπ είλαη ηα κέηξηα παξαδείγκαηα θαη ην επίπεδν 3 πνπ 
είλαη ηα δχζθνια παξαδείγκαηα. 

Αο πνχκε γηα παξάδεηγκα φηη ν καζεηήο επηιέγεη ην επίπεδν 3, δειαδή ην δχζθνιν παξάδεηγκα 
ζα ηνπ εκθαληζηεί ην παξαθάησ. 
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Όηαλ ν καζεηήο επηιέμεη ην παξάδεηγκα «θιεξνί Γίζθνη», ν θαζεγεηήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
παξάδεηγκα έρεη αλαξηήζεη έλα παξάδεηγκα ζε κνξθή Βίληεν απφ ην youtube.  
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Σν εξσηεκαηηθφ “ ? ” παξαπάλσ αλ ην επηιέμεη ν καζεηήο ηνπ ππελζπκίδεη φηη κπνξεί λα 
δηαβάζεη θαη λα εθηππψζεη ην παξάδεηγκα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

Αλ ν καζεηήο επηιέμεη εθηχπσζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηφηε εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο 
εθηχπσζεο θαη χζηεξα παηάεη νθ , φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Παξφκνηα ηζρχνπλ θαη γηα ην παξάδεηγκα επηπέδνπ 1 θαη γηα ην παξάδεηγκα επηπέδνπ 2.  

 

ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο αθνχ ηειεηψζεη κε ηα παξαδείγκαηα επηιέγεη πάιη ηελ αξρηθή ζειίδα 
γηα λα πξνρσξήζεη ζηηο αζθήζεηο πνπ έρεη βάιεη ν θαζεγεηήο. ηηο αζθήζεηο έρεη πάιη λα 
επηιέμεη κεηαμχ ηξηψλ επηπέδσλ, ηνπ επηπέδνπ 1, ηνπ επηπέδνπ 2, ηνπ επηπέδνπ 3. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ ν καζεηήο επηιέμεη ην επίπεδν 3 ησλ αζθήζεσλ ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ. 
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Αλ ν καζεηή επηιέμεη ην “ ? ” ηφηε εκθαλίδεηαη ζηελ ίδηα ζειίδα ην παξαθάησ κήλπκα. 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, παηάεη νθ θαη θάλεη θιηθ ζηελ «Άζθεζε CD-ROM» θαη ηνπ εκθαλίδεη ηελ εξψηεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο. Οη αζθήζεηο κπνξεί λα πεξηέρνπλ φζεο εξσηήζεηο ζέιεη ν 
θαζεγεηήο. Η εξψηεζε ζηελ άζθεζε θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Έζησ, ν καζεηήο γηα παξάδεηγκα φηη έδσζε ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε ηελ απάληεζε 500, 
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

Δπεηδή ε απάληεζε πνπ έδσζε είλαη ιαλζαζκέλε, κφιηο παηήζεη νινθιήξσζε ζα ηνπ 
εκθαληζηεί ε ζσζηή απάληεζε, ην ζθνξ θαη φηη πξέπεη λα δηαβάζεη πάιη ηε ζρεηηθή ζεσξία, 
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

Άξα, ν καζεηήο επηιέγεη απφ παξαπάλσ ηε ιέμε «εδψ» γηα λα νδεγεζεί ζηε ζρεηηθή ζεσξία, ε 
νπνία είλαη ε παξαθάησ γηα λα ηε μαλαδηαβάζεη. 
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Αθνχ ηε δηαβάζεη πεγαίλεη πάιη ζηελ άζθεζε θαη δίλεη ην 700 απηή ηε θνξά πνπ είλαη ε ζσζηή 
απάληεζε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Αθνχ ν καζεηήο απάληεζε ζσζηά παίξλεη φινπο ηνπο βαζκνχο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

Παξφκνηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ άζθεζε επηπέδνπ 1 θαη γηα ηελ άζθεζε επηπέδνπ 2.  

ηε ζπλέρεηα ν καζεηήο επηιέγεη ηελ αξρηθή ζειίδα γηα λα πξνρσξήζεη. Αλ ζέιεη κπνξεί λα 
επηιέμεη απφ ην κελνχ ην παξαθάησ δηαγψληζκα γηα λα ην ιχζεη. 
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Αλ ν καζεηήο παηήζεη ην “ ? ” , ζα ηνπ εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα πνπ ηνπ εμεγεί ηη πξέπεη 
λα θάλεη. 
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Έζησ γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο φηη δψζεη γηα απάληεζε ηνλ αξηζκφ 1 θαη κεηά επηιέμεη ην 
ζσζηφ, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

Όηαλ παηήζεη νινθιήξσζε ζα ηνπ εκθαληζηεί ην εμήο. 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο παηψληαο εθεί πνπ ιέεη αξρηθή νδεγείηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα απφ πνχ 
κπνξεί λα δεη ηελ πξφνδφ ηνπ θαη ηα ιάζε ηνπ, φπσο γίλεηαη εκθαλέο παξαθάησ. 
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Δπηπιένλ, αλ ν καζεηήο επηιέμεη ην εξσηεκαηηθφ “ ? ” ζα ηνπ εκθαληζηεί ην παξαθάησ 
παξάζπξν. 
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Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα εθηππψζεη απηή ηε ζειίδα ηεο πξνφδνπ ηνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 
ιαζψλ ηνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 
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ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο επηινγέο ή λα 
παηήζεη έμνδν. 

7.2 Καθηγητής 

Σψξα ζα ζπλδεζνχκε απφ ηελ αξρηθή ζειίδα καο σο θαζεγεηήο, επηιέγνληαο απηή ηε θνξά 
ην θαζεγεηήο.  

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Γεξκφια Αλδξηάλα  

   79 

  
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην κάζεκα 
 «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» 

 

 

Έπεηηα, ν θαζεγεηήο έρεη νξίζεη ζαλ φλνκα ρξήζηε teacher θαη ζαλ θσδηθφ teacher θαη φηαλ ηα 
ζπκπιεξψζεη παηάεη είζνδν, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

Ο θαζεγεηήο έρεη πξνεπηιεγκέλν θσδηθφ θαη φλνκα ρξήζηε «teacher». Μεηά ηελ επηηπρή είζνδφ 
ηνπ, ν θαζεγεηήο πξέπεη λα αιιάμεη ηνλ πξνεπηιεγκέλν ηνπ θσδηθφ βάδνληαο έλα λέν θσδηθφ 
θαη παηψληαο αιιαγή θσδηθνχ, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Ο θαζεγεηήο έρεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επεμεξγαζίαο. Γειαδή κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηνπο 
καζεηέο, ηε ζεσξία, ηα παξαδείγκαηα, ηηο αζθήζεηο θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξεί λα επηιέμεη 
έμνδν απφ ην ζχζηεκα. 

 

 

 

 

Αλ ν θαζεγεηήο επηιέμεη εθεί πνπ ιέεη καζεηέο ζα ηνπ εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν, φπνπ 
κπνξεί λα επεμεξγαζηεί λα ηνπο δηαγξάςεη θαζψο θαη λα δεη ηελ πξφνδν ηνπο, αλάινγα κε ην 
πνην θνπκπί ζα παηήζεη απφ απηά πνπ βξίζθνληαη αξηζηεξά κεηά ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε καζεηή. 
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Αλ ν θαζεγεηήο επηιέμεη ην “?”, ηνπ εκθαλίδνληαη νη επηινγέο πνπ έρεη λα θάλεη φπσο θαίλεηαη 
παξαθάησ. 
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ηελ θαηεγνξία Θεσξία ν θαζεγεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα ζεσξία, λα 
επεμεξγαζηεί κηα ππάξρνπζα ή λα ηε δηαγξάςεη. 

 

 

 

 

 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ζέιεη λα πξνζζέζεη κηα λέα ζεσξία ή λα ηελ επεμεξγαζηεί ππάξρεη ν 
θαηάιιεινο Editor γηα απηή ηε δνπιεηά. Ο θαζεγεηήο επηιέγεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο ζεσξίαο 
θαη δίλεη έλαλ λέν ηίηιν γηα ηε ζεσξία απηή. Δπίζεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα εηθφλα απφ ηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ γηα λα αλέβεη ζην ζχζηεκα. Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα ππνγξακκίζεη κε 
καξθαδνξάθη ηα SOS ηεο ζεσξίαο, κε φ,ηη ρξψκα απηφο επηζπκεί. 

 

 

Αλ ν θαζεγεηήο επηιέμεη ην “?”, ηνπ εκθαλίδνληαη νη επηινγέο πνπ έρεη λα θάλεη φπσο θαίλεηαη 
παξαθάησ. 
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Αλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα εηζάγεη κηα λέα ζεσξία, επηιέγεη εθεί πνπ ιέεη δεκηνπξγία λέαο ζεσξίαο 
θαη ηνπ εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν. 
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Αλ επηιέμεη ην “?”, ηνπ εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη, 
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Γεξκφια Αλδξηάλα  

   85 

  
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην κάζεκα 
 «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» 

 

 

 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο ζεσξίαο θαη φηη είλαη κε θίηξηλν ρξψκα είλαη ηα 
SOS πνπ έρεη νξίζεη ν θαζεγεηήο. 
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Σν ίδην κε ηελ ζεσξία ηζρχεη θαη ζηα παξαδείγκαηα, ν θαζεγεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνζζέζεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαγξάςεη παξαδείγκαηα αλάινγα κε ην επίπεδν δπζθνιίαο. 
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Αλ επηιέμεη ην “?”, ηνπ εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη, 
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Ο θαζεγεηήο επηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ή λα δηαγξάςεη κηα άζθεζε, ηεζη ή 
δηαγψληζκα, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

Αλ επηιέμεη ην “?”, ηνπ εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη, 
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα επηιέμεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ επηζπκεί (Σεζη, Άζθεζε, 
Γηαγψληζκα) θαη λα δψζεη έλαλ ηίηιν γηα ηελ εξγαζία. 
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Αλ επηιέμεη ην “?”, ηνπ εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη, 
φπσο εκθαλίδεηαη ζην επφκελν παξάζπξν. 
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Έπεηηα κπνξεί λα πξνζζέζεη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ, πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη 
ζσζηνχ ιάζνπο, θαζψο κπνξεί θαη λα νξίζεη θαη ην βαζκφ γηα θάζε εξψηεζε. Σέινο, ν 
θαζεγεηήο κπνξεί λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία παηψληαο ην θνπκπί «Οινθιήξσζε» 
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Αλ επηιέμεη ην “?”, ηνπ εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη, 
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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8 Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

Η εθαξκνγή δεκηνπξγήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο Γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP ζε Script θαζψο 
θαη κε ηε ρξήζε JavaScript φπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Η Βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
ήηαλ ε MySQL θαη ζαλ server δνθηκψλ ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ Apache. 

8.1 Use Case Diagram 

Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε ην Use Case UML δηάγξακκα ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη φιεο νη 
πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. Τπάξρνπλ θαηαξρήλ δπν ραξαθηήξεο ζηελ εθαξκνγή, ν 
θαζεγεηήο θαη ν καζεηήο. Οη δχν απηνί ραξαθηήξεο πξέπεη λα θάλνπλ Login πξηλ λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη καδί ηνπο. Δπίζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
θάλνπλ Log out θαη νη δχν. Όιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο ρξήζεηο πεξηνξίδνληαη αλάινγα κε ην εάλ 
είλαη θαζεγεηήο ή καζεηήο ν ρξήζηεο. 
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8.2 Βάση Δεδομένων 

Η βάζε δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη icd_db θαη πεξηιακβάλεη 10 πίλαθεο κπνξνχκε λα δνχκε ηε 
δνκή ηεο παξαθάησ. 

 

 

 

Πην αλαιπηηθά κπνξνχκε λα δνχκε ην ηη πεξηέρνπλ νη πίλαθεο θαη πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

ηνλ πίλαθα Examples ν θαζεγεηήο απνζεθεχεη ηα παξαδείγκαηα ηεο ζεσξίαο θαη ζαλ 
πξσηέπνλ θιεηδί είλαη νξηζκέλν ην πεδίν id. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ 
παξαδείγκαηνο, ην θπξίσο θείκελν ηνπ παξαδείγκαηνο αιιά θαη ν ηίηινο ηνπ. 
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ηνλ πίλαθα Exercises ν θαζεγεηήο απνζεθεχεη ηηο αζθήζεηο, ηα ηεζη αιιά θαη ηα δηαγσλίζκαηα 
θαη ζαλ πξσηέπνλ θιεηδί είλαη νξηζκέλν ην πεδίν id. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ην επίπεδν 
δπζθνιίαο ηεο εξγαζίαο, ν ρξφλνο δηεθπεξέσζεο, ν ηχπνο (Άζθεζε,Σεζη, Γηαγψληζκα) αιιά θαη 
ν ηίηινο ηνπ. Τπάξρεη επίζεο ην πεδίν id_form ην νπνίν είλαη έλα μέλν θιεηδί γηα ηνλ πίλαθα 
question_list. 

 

 

 

 

ηνλ πίλαθα question_list ην ζχζηεκα απνζεθεχεη ηα id ησλ εξσηήζεσλ θαη ζαλ πξσηέπνλ 
θιεηδί είλαη νξηζκέλν ην πεδίν id_key. Τπάξρεη ην πεδίν id_question, ην νπνίν είλαη έλα μέλν 
θιεηδί γηα ηνλ πίλαθα question φπνπ απνζεθεχνληαη νη εξσηήζεηο ησλ αζθήζεσλ ησλ ηέζη θαη 
ησλ δηαγσληζκάησλ. 
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ηνλ πίλαθα question έρνπκε ηηο εξσηήζεηο ησλ αζθήζεσλ ησλ ηέζη θαη ησλ δηαγσληζκάησλ. 
αλ πξσηέπνλ θιεηδί είλαη νξηζκέλν ην πεδίν id θαη ππάξρνπλ πεδία πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 
εξψηεζε, ηελ απάληεζε, ηνλ ηχπν ηεο εξψηεζεο (Πνιιαπιήο επηινγήο, πκπιήξσζεο θελψλ 
θ.ν.θ), ηηο επηινγέο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα εξψηεζε, θαζψο θαη ηε βαζκνινγία ηεο επηηπρνχο 
απάληεζεο ηεο εξψηεζεο απηήο. 

 

 

 

 

ηνλ πίλαθα profile έρνπκε ην ηζηνξηθφ ηεο βαζκνινγίαο γηα θάζε καζεηή, γηα απηφ θαη ππάξρεη 
ην πεδίν student_id σο μέλν θιεηδί. Δπίζεο, ν πίλαθαο profile πεξηέρεη πεδία πνπ αθνξνχλ ηνλ 
βαζκφ ηελ εκεξνκελία κε ρξήζε timestamp θαη ηνλ ηχπν ηεο εξγαζίαο. 
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Ο πίλαθαο student κε πξσηεχνλ θιεηδί ην mem_id είλαη ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηνπο καζεηέο 
θαη έρεη ην username θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο αιιά θαη άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία. 

 

 

Ο πίλαθαο teacher κε πξσηεχνλ θιεηδί ην mem_id ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί εθφζνλ 
ρξεηαδφκαζηε κφλν έλαλ θαζεγεηή γηα ην κάζεκα, αιιά γηα ιφγνπο θαιήο ζρεδίαζεο θαη 
επέθηαζεο ζην κέιινλ (Γηα πνιιά καζήκαηα) ηνλ βάιακε ζηε ζρεδίαζε. Δίλαη ν πίλαθαο πνπ 
πεξηέρεη ηνπο θαζεγεηέο θαη έρεη ην username θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο αιιά θαη άιια πξνζσπηθά 
ζηνηρεία. 

 

 

ην πίλαθα theory ν θαζεγεηήο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ην πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο ζην πεδίν 
text αιιά θαη λα επηιέμεη ην επίπεδν ηεο δπζθνιίαο απφ ηεο ζεσξίαο. Δπίζεο εκπεξηέρεηαη ην 
μέλν θιεηδί exercise_id γηα ηνλ πίλαθα exercise πνπ πεξηέρεη ην ηέζη ηεο ελφηεηαο ηεο εθάζηνηε 
ζεσξίαο. Σέινο, ην πεδίν img πεξηέρεη ην φλνκα ηεο εηθφλαο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζε θάζε 
ζεσξία. 
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Ο πίλαθαο texts πεξηέρεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ν θνηηεηήο έρεη απνζεθεχζεη απφ ηα θείκελα ηηο 
ζεσξίαο. Ο ιφγνο πνπ ππάξρεη ην student_id είλαη γηαηί θάζε απνζεθεπκέλν θείκελν αθνξά 
κφλν έλαλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή. 

 

Ο πίλαθαο wrong_question πεξηέρεη δχν μέλα θιεηδηά ην id ηνπ καζεηή θαη ην id ηεο 
ιαλζαζκέλεο εξψηεζεο. Οπφηε, ζε απηφλ ηνλ πίλαθα έρνπκε ηελ απνζήθεπζε ηνπ ηζηνξηθνχ 
ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. 
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ην Παξάξηεκα Α: Γηάγξακκα νληνηήησλ πζρεηίζεσλ Βάζεο Γεδνκέλσλ, κπνξνχκε λα δνχκε 
ην Γηάγξακκα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην 
απηήο ηεο εξγαζίαο. Κάζε πίλαθαο δεκηνπξγήζεθε γηα κηα εηδηθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα 
απνθεπρζεί ε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κεγάινπο πίλαθεο πνπ δελ ζα είραλ λφεκα γηα έλα 
ζρεζηαθφ κνληέιν. Αληίζεηα κε ηελ ρξήζε ησλ πξσηεπφλησλ θαη μέλσλ θιεηδηψλ ήηαλ επηηπρήο ε 
δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο φπνπ νη ζρέζεηο ησλ νληνηήησλ είλαη απφιπηα μεθάζαξεο. 

8.3 Κώδικας  

Η εθαξκνγή πεξηέρεη ηα παξαθάησ αξρεία θαη θαθέινπο.  

Ο θάθεινο Images πεξηέρεη ηηο εηθφλεο ηηο εθαξκνγήο-πιαηθφξκαο. Ο θάθεινο upload πεξηέρεη 
ηηο αλεβαζκέλεο εηθφλεο πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ θαζεγεηή. Ο Φάθεινο student πεξηέρεη ηα 
αξρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ καζεηή. Αληίζεηα, ν θάθεινο teacher αθνξά ηα αξρεία πνπ 
είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζεγεηή.  
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Σν αξρείν ηεο ζχλδεζεο κε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ νλνκάδεηαη connect_db2 θαη πεξηέρεη ηνλ εμήο 
θψδηθα: 

 

 

ηνλ παξαπάλσ θψδηθα ζπλδεφκαζηε ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ζπκπιεξψλνληαο ηηο κεηαβιεηέο 
κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ εθάζηνηε ζέξβεξ πνπ θηινμελεί ηελ ηζηνζειίδα καο. Δπίζεο, νξίδνπκε φηη ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε uft8 θσδηθνπνίεζε γηα ηα Διιεληθά. 

Σν αξρείν index πεξηέρεη απιά κηα θφξκα εηζφδνπ, ε νπνία πεξηέρεη έλα username θαη 
password πεδίν. Γηα ηνλ έιεγρν εηζφδνπ ε θφξκα απνζηέιιεη ηα ζηνηρεία ζηελ ζειίδα 
login_exec.php  
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Δθεί αξρηθά δεκηνπξγείηαη έλα Session θαη γίλεηαη ε ζχλδεζε ζηελ Βάζε δεδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία 
απφ ηε θφξκα αθνχ πεξαζηνχλ ζε εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο ειέγρνληαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 
πεξαζηνχλ σο θελά θαη αλ έρεη γίλεη απηφ γίλεηαη redirect ζηελ αξρηθή νζφλε (index.php) φπνπ 
θαηαζηξέθεηαη θαη ην Session. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ πεξάζεη ην πξψην ηεζη γίλεηαη έιεγρνο γηα ην εάλ ην κέινο ζέιεζε λα 
ζπλδεζεί σο καζεηήο ή σο θαζεγεηήο θαη γίλεηαη ν εληνπηζκφο ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο 
θαη ε ζχγθξηζε ησλ username θαη ησλ θσδηθψλ. Δθφζνλ έρεη γίλεη ε ηαπηνπνίεζε γξάθνληαη ηα 
δεδνκέλα ζε Session κεηαβιεηέο (Γειαδή Global) θαη γίλεηαη redirect ηνπ κέινπο ζηελ 
θαηάιιειε ππφ-εθαξκνγή (Μαζεηή ή Καζεγεηή). 
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ε πεξίπησζε πνπ είλαη καζεηήο ηνλ θάλεη redirect ζην αξρείν student/home_stuent.php αιιηψο 
ηνλ θάλεη redirect ζην αξρείν teacher/home_teacher.php. 

Δθεί ηψξα ζε θάζε αξρείν πνπ αθνξά ηνλ θαζεγεηή ππάξρεη ε απαίηεζε ηνπ αξρείνπ auth2.php, 
ελψ γηα θάζε αξρείν πνπ αθνξά ηνλ καζεηή ππάξρεη ε απαίηεζε ηνπ auth.php. Η απαίηεζε 
απηή είλαη πνπ βνεζάεη ζηελ απαγφξεπζε ηνπ καζεηή λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ζειίδεο ηνπ 
θαζεγεηή θαη ην αληίζεην. 

 

Γηα παξάδεηγκα ην αξρείν auth.php πεξηέρεη ηνλ παξαθάησ θψδηθα: 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Γεξκφια Αλδξηάλα  

   105 

  
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην κάζεκα 
 «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» 

 

 

 

Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε ηα Scripts πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνλ θαζεγεηή. 

  

Δθφζνλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνχξηα ζεσξία ν θψδηθαο γηα λα ην θάλεη 

απηφ είλαη κηα insert εληνιή ζηελ Mysql εθφζνλ πξψηα θάλεη έιεγρν γηα SQL Injection.
1
 

                                                   
1
 Με ηε κέζνδν ησλ SQL injections θαθφβνπινη ρξήζηεο επηδηψθνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ 

εππάζεηεο ζηελ αζθαιεία κηαο εθαξκνγήο web, ψζηε λα επέκβνπλ ζηα δεδνκέλα ηεο βάζεο. Χο 
κέζνδνο επίζεζεο δελ είλαη λέα νχηε πνιχπινθε. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ SQL injections αξθεί 
απιά έλαο web browser θαη θνηλή ινγηθή – έηζη νη επηζέζεηο SQL injections εκθαλίζηεθαλ 
ηαπηφρξνλα κε ηηο πξψηεο εθαξκνγέο web. 
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Με ηνλ παξαθάησ θψδηθα γίλεηαη ην upload ηεο εηθφλαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

 

Όηαλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα θάλεη επεμεξγαζία κηαο ζεσξίαο απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ κε ηελ 
εληνιή update. Δπίζεο εδψ γίλεηαη έλαο έιεγρνο πνπ αθνξά ην εάλ ππάξρνπλ αξρεία εηθφλαο 
πξνο αλέβαζκα. 

 

 

 

Δπίζεο, έρεη γίλεη ε πξνζζήθε ελφο έηνηκνπ Editor tinyMCE κε ρξήζε javascript θψδηθα. Σν 
κφλν πνπ ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε εκείο ήηαλ λα δψζνπκε ην <textarea  id="elm1" name="elm1"  
rows="20" cols="100"> κέζα ζηε θφξκα επεμεξγαζίαο καο. 
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Η ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία ηζρχεη θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία παξαδεηγκάησλ θαη ησλ 
καζεηψλ, ην κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ην φλνκα ηνπ πίλαθα. 

Δάλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα δεη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηφηε ν θψδηθαο πνπ θάλεη ηελ εμήο 
δηαδηθαζία είλαη ν εμήο: 
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Δπηιέγεηαη απφ ηνλ πίλαθα profile ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ κε id ην user_id πνπ έρεη επηιέμεη ν 
θαζεγεηήο. Γηα απηφλ ηνλ καζεηή εκθαλίδνληαη φιεο νη βαζκνινγίεο ηνπ. Δπίζεο κε ηε ρξήζε 
ηνπ πίλαθα wrong_question θαη έπεηηα κε ηνλ πίλαθα question εκθαλίδνληαη νη ιαλζαζκέλεο 
εξσηήζεηο πνπ έρεη απαληήζεη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο, θαζψο θαη ε ζσζηή απάληεζε ηεο 
θάζε ιαλζαζκέλεο εξψηεζεο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Γεξκφια Αλδξηάλα  

   109 

  
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ην κάζεκα 
 «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» 
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Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαζεγεηήο ζειήζεη λα πξνζζέζεη έλα θαηλνχξην ηεζη, άζθεζε ή 
δηαγψληζκα ζα πξέπεη λα ηξέμεη ν παξαθάησ javascript θψδηθαο ράξε ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη 
θαη θξχβνληαη ηα αληηθείκελα ζηελ νζφλε αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα θάλεη ν θαζεγεηήο. 
(Γεκηνπξγία ηεζη, άζθεζεο ή δηαγψληζκαηνο). 

 

 

 

 Αξγφηεξα κε ηνλ παξαθάησ θψδηθα γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ εξσηήζεσλ ηεο εξγαζίαο. 
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Όηαλ ν θαζεγεηήο επηζπκεί ηελ απνζήθεπζε ηεο εξγαζίαο κε φζεο εξσηήζεηο έρεη πξνζζέζεη 
ηφηε ν θψδηθαο πνπ ζα ηξέμεη είλαη ν εμήο: 

 

 

Απφ φηη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, γίλεηαη έλα «με-ζεηάξηζκα» ησλ κεηαβιεηψλ θαη εηζάγεηαη 
κηα θαηλνχξηα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα exercises. 
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Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε ηα Scripts πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνλ καζεηή. 

 

 

 

 

Όηαλ ν καζεηήο επηζπκεί λα δηαβάζεη ηε ζεσξία ηνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα ηξέμεη ην PHP Script 
home_student_theory.php κέζα ζην νπνίν κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ θψδηθα εκθάληζεο κηαο 
ζεσξίαο πνπ έρεη επηιέμεη ν καζεηήο. Πξψηα εκθαλίδεηαη ε εηθφλα θαη έπεηηα απφ ηνλ πίλαθα 
theory παίξλνπκε ηα πεδία title θαη text πνπ πεξηέρνπλ ην θπξίσο θείκελν ηεο ζεσξίαο. 
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Με ην παξαθάησ Javascript ν καζεηήο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηηο θξάζεηο πνπ επηζπκεί: 

 

¨ 

 

 

Δλψ κε ηα παξαθάησ javascript ν καζεηήο κπνξεί λα εθηππψζεη ηελ ζεσξία, αιιά θαη λα θάλεη 
ην αληίζηνηρν ηέζη ηεο ζεσξίαο. 
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Σα ίδηα αθξηβψο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ θαηεγνξία παξαδείγκαηα, ην κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ην 
φλνκα ηνπ πίλαθα. 

 

Όηαλ ν καζεηήο ζειήζεη λα ιχζεη έλα ηεζη ή άζθεζε ηφηε ν θψδηθαο πνπ πεξηγξάθεη απηή ηε 
δηαδηθαζία είλαη ν εμήο: 
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Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηχπν δηαγσλίζκαηνο ππάξρεη ν παξαθάησ θψδηθαο ζε 
Javascript πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ timer γηα ην ηέινο ηνπ δηαγσλίζκαηνο. 

 

  

 

( http://webapptester.com/php-gia-arxarious, http://www.tizag.com/phpT, 
http://www.phpfreaks.com/tutorials, http://php.net/manual/en, 
http://www.w3schools.com/php/default.asp, Meloni, J. C. (2009), Thomson, L., Welling, L. 
(2002) ). 

 

 

 

 

 

http://webapptester.com/php-gia-arxarious
http://www.tizag.com/phpT
http://www.phpfreaks.com/tutorials
http://php.net/manual/en
http://www.w3schools.com/php/default.asp
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9 υμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

Αλ ζέιακε λα θαηαηάμνπκε ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ζα ιέγακε φηη ρξεζηκνπνηείηαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ηεο θιαζζηθήο θαηά πξφζσπν δηδαζθαιίαο, ζπλήζσο ππνζηεξίδνληαο 
ζχγρξνλε κάζεζε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Η/Τ θαη ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ ηάμε, 
αιιά θαη κε πξναηξεηηθή πξνέθηαζε ζε αζχγρξνλε ςεθηαθή κάζεζε κε ηελ παξαθνινχζεζε 
ηνπ αλαξηεκέλνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη κε ηελ ππνβνιή εξγαζηψλ ή ηελ επίιπζε αζθήζεσλ απφ 
ην ζπίηη. 

Η ρξήζε ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο γίλεηαη βέβαηα ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο 
εθπαίδεπζεο, αθνχ κηιάκε γηα δεπηεξνβάζκηα ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, αμηνπνηψληαο φκσο 
λέεο δηδαθηηθέο ηερληθέο κε ρξήζε ΣΠΔ.  

Γηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη ζπλεξγάδνληαη θαη καζαίλνπλ, αμηνπνηψληαο ην κέζν, 
ζπλδπάδνληαο ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζε έλα πβξηδηθφ κνληέιν, δηακνξθψλνληαο 
πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο κηθηήο κάζεζεο.  

αλ κειινληηθέο επεθηάζεηο ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε ηε δπλαηφηεηα θάπνηνπ 
Forum θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ (Chat). Δπηπξνζέησο, ζα ήηαλ θαιφ λα πξνζηεζεί 
ε δπλαηφηεηα πνιιψλ καζεκάησλ ζηελ πιαηθφξκα κάζεζεο θαη φρη κφλν ελφο καζήκαηνο.  
Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πίλαθα Lesson. Δπίζεο, ζα 
κπνξνχζε λα γίλεη ζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε θάπνην Social Media φπσο ην Facebook ψζηε λα 
γίλεη πην ελδηαθέξνπζα ε αλάγλσζε ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, ζα ήηαλ θαιφ λα ππήξρε ε 
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θάπνηνπ API ψζηε λα ζπλεξγάδεηαη ε εθαξκνγή καο κε άιιεο 
παξφκνηεο εθαξκνγέο. 
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11 Παραρτήματα 

11.1 Παράρτημα Α: Διάγραμμα οντοτήτων υσχετίσεων Βάσης 

Δεδομένων 

 

 

 

 

 

 


