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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  πληροφορική  στην  εκπαίδευση  είναι  μια  αναμφισβήτητη 

πραγματικότητα, που σκοπό έχει τη μερική αυτοματοποίηση της διδασκαλίας 

και  τη  διευκόλυνση  της  μάθησης.  Με  το  Εκπαιδευτικό  Λογισμικό 

επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες 

της Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας για  τη δημιουργία  ενός πλούσιου, 

ελκυστικού και  προκλητικού μαθησιακού περιβάλλοντος  που θα ευνοεί  τη 

διερευνητική, την ενεργητική και τη δημιουργική μάθηση. Υπάρχουν διάφορες 

κατηγορίες  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού  ανάλογα με  το  είδος  του,  αλλά  και 

ανάλογα με το επιθυμητό παιδαγωγικό αποτέλεσμα.

Για  να  διδάξει  κάποιος  σωστά  και  αποτελεσματικά  οποιοδήποτε 

μάθημα,  πρέπει  να  εφαρμόζει  μια  ή  περισσότερες  θεωρίες  μάθησης.  Οι 

θεωρίες της μάθησης που αναφέρονται  στη βιβλιογραφία σήμερα και στις 

οποίες  στηρίζεται  η  ένταξη  των  Νέων  Τεχνολογιών  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία,  οποιασδήποτε  βαθμίδας,  είναι  τρεις:  ο  Συμπεριφορισμός ή 

Μπιχεβιορισμός, ο Γνωστικισμός και ο Κονστρουκτιβισμός.

Οι  φάσεις  ανάπτυξης  μιας  εκπαιδευτικής  εφαρμογής  πολυμέσων 

ακολουθούν σε γενικές γραμμές ένα από τα καθιερωμένα μοντέλα ανάπτυξης 

εφαρμογών πολυμεσικού λογισμικού και είναι  η ανάλυση,  η σχεδίαση,  η 

υλοποίηση,  η  ολοκλήρωση  –  διανομή και  τέλος  η  λειτουργία  – 

συντήρηση.

Η  αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  αποτελεί  μια  δύσκολη 

υπόθεση αφού οφείλει να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αποτελεί μια 

τυπική διαδικασία που σχετίζεται  άμεσα με  τη σχεδίαση,  και  επιτρέπει  σε 

τρίτους  να  εκτιμήσουν  έναν  τίτλο  λογισμικού  και  ιδιαίτερα  την 

αποτελεσματικότητά του ως προς το σκοπό για τον οποίον αναπτύχθηκε ή 

χρησιμοποιείται. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές τεχνικές ελέγχου της 

ευχρηστίας λογισμικού.

Η παρούσα εργασία αφορά στη διαδικασία σχεδίασης, ανάπτυξης και 

αξιολόγησης  της  πολυμεσικής  εφαρμογής  «Μαθηματικά  Α΄  Δημοτικού». 

Πρόκειται για μια εφαρμογή υποστήριξης της διδασκαλίας των Μαθηματικών 
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και απευθύνεται  σε μαθητές Α΄  τάξης δημοτικού σχολείου. Η επιλογή του 

περιεχομένου και  κυρίως  η  δομή  του  λογισμικού  στηρίχθηκε  στο  σχολικό 

βιβλίο και στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η εφαρμογή 

αναπτύχθηκε  στο  πολυμεσικό  περιβάλλον  του  Macromedia  Director  και 

παρουσιάζει με δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο, δραστηριότητες για 

τους μαθητές, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη. 

Το λογισμικό κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του παρουσιάστηκε σε 

μαθητές  και  μαθήτριες  Α΄  τάξης  δημοτικού  σχολείου,  καθώς  και  στους 

δασκάλους  των  αντίστοιχων  τμημάτων  του  1ου Δημοτικού  Σχολείου 

Αργυράδων  Κέρκυρας,  του  1ου Δημοτικού  Σχολείου  Κάτω  Κορακιάνης 

Κέρκυρας και  του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης και  αξιολογήθηκε από 

τους  παραπάνω  με  τη  διαδικασία  συμπλήρωσης  ερωτηματολογίων.  Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι θετικοί σε τέτοιου 

είδους εφαρμογές και ότι η εφαρμογή «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» είναι μια 

εύχρηστη  εφαρμογή,  που  καλύπτει  τους  εκπαιδευτικούς  στόχους  των 

Μαθηματικών, κατάλληλη να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
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ABSTRACT

Computers in education is an unquestionable reality which is aiming 

into a partial automatization  of tutoring and the facilitation of learning. The 

educational software, leads into developing of  possibilities that informatics 

and communication offer, in order to create a rich, attractive and provocative 

learning  environment,  which  will  encourage  investigative,  positive  and 

creative learning.  There  are  many  categories  of  educational  software 

according  not  only  to  the  sort  of  the  software  but  also  according  to  the 

desirable pedagogic result.

In order for someone to teach correctly and effectively any topic, one or 

more  theories  have  to  be  applied.  The  theories  of  learning  that  are 

referenced  in  to  bibliography  are:  Behaviorism,  Gnosticism and 

Constructivism. New technologies in educational process are based also on 

these theories.

The  phases  of  the  development  of  an  educational  multimedia 

application  follow  the  usual  model  of  multimedia  development  and  these 

phases  are:  analysis,  designing,  materialization,  completion  – 

distribution and finally functioning – conserving.

The  evaluation of  educational  software is difficult  because it  has to 

cover  a  broad spectrum of  topics.  It΄s  a  typical  procedure  that  is  closely 

related with designing and allows other people to evaluate the software and 

moreover its effectiveness regarding the purpose for which it is developed or 

used.  In  the  bibliography,  there  are  many  evaluation  techniques  for  the 

usability of software.

This assignment describes the procedure of design, development and 

evaluation  of  the  multimedia  application  “A΄ class  Mathematics  of 

Elementary  Schools”.  It΄s  an  application  that  supports  the  teaching  of 

Mathematics  and  it  is  addressed  to  “A΄ class  students  of  Elementary 

Schools”. The context as well as (and moreover) the structure of the software 

was  based  on the  school  book  and  on  the  curriculum of  the  Ministry  of 

Education. The application was developed with the multimedia applications 
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development software “Macromedia Director” and presents, with an active 

and interactive way, activities to the pupils in a way which develops their 

critical thought.

The  software  was  presented  to  and  the  process  of  evaluation  was 

performed by the students of  A΄ class Elementary Schools and also by the 

teachers  of  the  1st Elementary  School  of  Argyrades  of  Kerkyra,  1st 

Elementary School of Kato Korakiani of Kerkyra and 8th Elementary Schools 

of Kozani, using questionnaires. The results showed that pupils as well as 

teachers,  welcome applications  and  that  this  specific  application  (A΄class 

Mathematics of Elementary Schools) is an easy – to – use application, that 

covers the educational goals of Mathematics, appropriate for use by teachers 

and students. 
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«Το μυαλό δεν είναι δοχείο που πρέπει να γεμίσουμε, αλλά φωτιά που 

πρέπει να ανάψουμε».

Πλούταρχος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  εποχή  μας  συνηθίζεται  πλέον  να  αποκαλείται  περίοδος  της 

πληροφορικής επανάστασης και της επανάστασης της Γνώσης, προφανώς 

για να τονιστεί ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της, που στις μέρες μας φαίνεται 

ότι αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι 

η  Γνώση και  η  Πληροφορία  δεν  ήταν  από  καταβολής  της  κοινωνίας  του 

ανθρώπου ένας από τους ουσιαστικότερους αναπτυξιακούς όρους, αλλά και 

βασικό κριτήριο που σφράγισε τα ορόσημα της ιστορικής εξέλιξης.

Οι επιπτώσεις των Νέων Τεχνολογιών στην κοινωνία και τη ζωή μας 

είναι ήδη ορατές σε όλους μας, τις βιώνουμε καθημερινά και ποικιλοτρόπως. 

Το  κατά  πόσον  θετικά  ή  αρνητικά  σηματοδοτημένος  θα  αποβεί  ο 

χαρακτηρισμός που αποδίδεται στο σύγχρονο άνθρωπο με τον όρο «Homo 

Informatics»  δεν  είναι  ακόμη  βέβαιο,  αφού  η  Πληροφορική,  η  σύγχρονη 

δηλαδή  τεχνολογία  επεξεργασίας,  μετάδοσης  και  αξιοποίησης  της 

πληροφορίας δεν συνιστά αξία από μόνη της. Η αξία ή η απαξία της είναι 

κοινωνικά, πολιτιστικά και ιδεολογικά προσδιορισμένη.

Οι αλλαγές στο χώρο της παραγωγής της γνώσης, της τεχνολογίας και 

της εργασίας, στην αντίληψη του οικοσυστήματος και της οικουμενικότητας, 

στις επιστημολογικές αντιλήψεις του κόσμου και της πραγματικότητας, στη 

φύση και  την πολυμορφία των κοινωνικών,  πολιτιστικών και  προσωπικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, δεν μπορεί παρά 

να έχουν αντίκτυπο και στο χώρο της εκπαίδευσης.

H σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

διαδικασία  της  μάθησης.  Σημαντικός  παράγοντας  γι’  αυτό  είναι  η  σωστή 

σχεδίαση του εκπαιδευτικού υλικού και η παρουσίαση του με τα κατάλληλα 

μέσα  διδασκαλίας.  Ο  υπολογιστής  και  οι  τεχνολογίες  που  ενσωματώνει 

θεωρείται  σήμερα  ως  το  προσφορότερο  επικουρικό  εργαλείο  για  την 

υποστήριξη της διδακτικής πράξης. Ο υπολογιστής χαρακτηρίζεται από τη 

δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών αλλά κυρίως έχει τη 

δυνατότητα συμβολικής αναπαράστασης συνόλων εννοιών. Έτσι εισάγει μία 

δυναμική  διάσταση  στη  βελτίωση  της  μάθησης  γιατί  μπορεί  να 
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αναπαραστήσει με γραφικό τρόπο όχι μόνο αντικείμενα, αλλά αφηρημένες 

έννοιες και ιδέες που δεν μπορούν οι αρχάριοι μαθητές να συμπεριλάβουν 

στα νοητικά μοντέλα από μόνοι τους.

Ένα  γνωστικό  αντικείμενο  για  το  οποίο  η  υπολογιστική  τεχνολογία 

προσφέρει  ευκαιρίες  για  πιο  αποτελεσματική  διδασκαλία  είναι  τα 

Μαθηματικά,  ένα  αντικείμενο  που  περιλαμβάνει  κατεξοχήν  αφηρημένες 

έννοιες  και  σχέσεις.  Ιδιαίτερα  στην  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  όπου 

πρωταρχικός στόχος της διδασκαλίας των μαθηματικών είναι  η  εκμάθηση 

κανόνων  και  χειρισμών  κατάλληλης  χρησιμοποίησης  της  μαθηματικής 

γνώσης  και  των  αντικειμένων  της,  ο  υπολογιστής  μπορεί  να  αποβεί  ένα 

δυναμικό  εργαλείο  γνωστικής  ανάπτυξης  χάρις  στις  πολλές  και  ποικίλες 

ιδιότητές του, που παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός 

γόνιμου και προωθημένου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής, που 

θα  δίνει  τη  δυνατότητα  για  περαιτέρω  εξάσκηση  των  παιδιών,  με  την 

εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας  και  προοπτικές  αξιοποίησής  της στο 

πλαίσιο  της  ένταξης  των  νέων  τεχνολογιών  και  της  πληροφορικής  στο 

Δημοτικό  Σχολείο.  Παράλληλα,  επιδιωκόμενος  στόχος  είναι  η  δημιουργία 

ενός  ελκυστικού  υλικού  και  μιας  σύγχρονης  μεθοδικής  διδακτικής 

προσέγγισης για το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών με την ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική πράξη. Προκειμένου να αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα  του  συγκεκριμένου  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού  και  να 

αναδειχθούν τυχόν προβλήματα θα δοκιμαστεί η εφαρμογή σε πραγματικές 

συνθήκες χρήσης από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

1.1 Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Την  τελευταία  δεκαπενταετία  η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας  οδήγησε  στην  εκτεταμένη  χρήση  των  Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών (Η/Υ) σ' όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η 

καθιέρωση των υπολογιστών στη  ζωή μας  είναι  πλέον γεγονός.  Δεν έχει 

μείνει  καμία  ανθρώπινη  δραστηριότητα,  που  να  μην  έχει  εισβάλλει  ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο ηλεκτρονικός έχει  εισχωρήσει σε όλους τους 

τομείς  της  επιστήμης  και  κάθε  άλλης  παραγωγικής  δραστηριότητας 

συμβάλλοντας έτσι, με έμμεσο και άμεσο τρόπο, στην ίδια τη ραγδαία εξέλιξή 

τους. 

Είναι  προφανές  πως  οι  κοινωνικές  επιπτώσεις  από  τη  νέα  αυτή 

παραγωγική  δύναμη  είναι  σημαντικές,  σύνθετες  και,  ως  ένα  σημείο, 

απρόβλεπτες. Επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της ζωής μας, ακόμη και τη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα μας και τις κοινωνικές μας σχέσεις. Είναι ένα 

πεδίο όπου χάνονται και κερδίζονται οικονομικοί και πολιτικοί πόλεμοι, όμως 

και ένα μέσο που ανοίγει νέους ορίζοντες επικοινωνίας. Η τεχνολογία αλλάζει 

τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τις προσδοκίες μας, τις προτεραιότητές μας, τις 

αντιλήψεις μας, τα ενδιαφέροντά μας και μας επιβάλλει μια νέα θεώρηση των 

πραγμάτων. 

Οι  εξελίξεις  αυτές  επηρεάζουν  και  την  εκπαίδευση  που  είναι 

αλληλένδετη  με  τις  κοινωνικές  μεταβολές.  Οι  Νέες  Τεχνολογίες  στην 

εκπαίδευση  είναι  μία  αναμφισβήτητη  πραγματικότητα  και  με  αυτό  δεν 

εννοούμε απλώς την εισαγωγή ενός νέου εργαλείου, αλλά την ανάπτυξη μιας 

νέας διάστασης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Ο υπολογιστής είναι ένα μηχάνημα που δε μοιάζει με κανένα άλλο. Οι 

δυνατότητες του, σε συνδυασμό με το διαδίκτυο δεν έχουν τίποτα το κοινό με 

τις συσκευές, τα μηχανήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι 

σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε αυτό ήταν ένα μικροσκόπιο, ένα 

14



εργαστήριο φυσικής, μια εργαλειομηχανή, ένας σύνθετος αυτοματισμός είτε 

ακόμη και μια τηλεόραση – βίντεο.

Ο υπολογιστής θεωρείται  σήμερα το καλύτερο εκπαιδευτικό εργαλείο 

που επιτυγχάνει τη μετάβαση από την διδακτική θεωρία στην πράξη. Παρέχει 

δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών οποιαδήποτε στιγμή και κυρίως μπορεί 

να επεξεργαστεί μεγάλο όγκο δεδομένων πολύ γρήγορα.

Μια  νέα  δυνατότητα  που προσφέρουν οι  υπολογιστές  πέρα από τις 

δυνατότητες  επεξεργασίας  των  δεδομένων  και  πληροφοριών  είναι  η 

τεχνολογία  των  αλληλεπιδραστικών  πολυμέσων και  υπερμέσων.  Τα 

πολυμέσα,  όπως φαίνεται  από  τον  όρο  πολλαπλά  μέσα  (κείμενος,  ήχος, 

εικόνα, βίντεο), εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα όλων των προγενέστερων 

εποπτικών μέσων και τα συνδυάζουν σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον.

Έτσι  ο  υπολογιστής  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σαν  πίνακας,  σαν 

διαφανοσκόπιο,  σαν  βίντεο,  σαν  κασετόφωνο  ή  σαν  συνδυασμός  και 

αποτελεί  ένα  ιδεατό  εργαλείο  που  ανάλογα  με  το  μοντέλο  που  ίσως 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, με τις ανάγκες που θέλει να καλύψει και με 

τους στόχους  που έχει  βάλει,  να χρησιμοποιήσει  αυτό  το  εργαλείο  όπως 

αυτός θέλει. 

1.2  Πλεονεκτήματα  –  Μειονεκτήματα  της  χρήσης  των 
υπολογιστών στην εκπαίδευση

Τα  θέματα  που  ανακύπτουν  σχετικά  με  την  εισαγωγή  των  Νέων 

Τεχνολογιών  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  είναι  πολλά  και  αφορούν  στην 

αναγκαιότητα,  χρησιμότητα  και  σκοπιμότητα  του  εγχειρήματος,  στη 

μεθοδολογία ένταξης, στις απαραίτητες προσαρμογές  και ανατροπές, στην 

επιμόρφωση  και  στους  μηχανισμούς  παιδαγωγικής  και  τεχνικής 

υποστήριξης,  στις  υποδομές  και  στο  λογισμικό.  Όλα  αυτά,  όπως  είναι 

φυσικό,  προκαλούν έντονες συζητήσεις,  αντιδράσεις  και  προβληματισμούς 

και  διαχωρίζουν  την  επιστημονική  και  εκπαιδευτική  κοινότητα  σε  τρεις 

κατηγορίες.  Υπάρχουν εκείνοι που:

 Συνηγορούν  άκριτα  υπέρ  της  εισαγωγής  των  υπολογιστών  στην 

εκπαίδευση  και  βασίζονται  συχνά  σε  αφηρημένες  αρχές,  χωρίς 
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έρευνα  και  εξέταση  των  παιδαγωγικών  προϋποθέσεων  και  των 

ενδεχόμενων  συνεπειών.  Μερικοί  από  αυτούς  υποστηρίζουν  το 

μύθο, κατά τον οποίο όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι θετικές και 

συνιστούν πρόοδο.

 Βλέπουν  με  μεγάλη  καχυποψία,  απορρίπτουν  την  εξάπλωση της 

μάθησης  με  τη  βοήθεια  των  υπολογιστών και  αντιστέκονται  κατά 

τρόπο  σαρωτικό,  συντηρητικό  και  αμυντικό,  υπερτονίζοντας  τις 

παρενέργειες  από  τις  επιδράσεις  της  Νέας  Τεχνολογίας  και  τις 

παρεπόμενες  αλλαγές  στον  τρόπο  της  ζωής  μας.  Γενικότερα, 

αντιστέκονται ακόμη και στην εξοικείωσή τους με τη χρήση της Νέας 

Τεχνολογίας.

 Στη  μέση  των  δυο  ακραίων  αυτών   προσεγγίσεων  βρίσκονται  οι 

κριτικοί  στοχαστές. Θεωρούν αναγκαία και χρήσιμη  την εισαγωγή 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνουν έμφαση στο ρόλο 

του  εκπαιδευτικού  ως  διαμεσολαβητή  κατά  τη  μαθησιακή 

αλληλεπίδραση και τονίζουν την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 

επιπτώσεων της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Οι νέες τεχνολογίες 

δεν είναι από μόνες τους ευεργετικές ή επικίνδυνες.  Είναι  ζήτημα 

ορθής χρήσης. Οι χρήστες , δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να 

επαγρυπνούν  και  να  κάνουν  πάντα  ισολογισμό  των  θετικών  και 

αρνητικών επιπτώσεων.

1.2.1 Πλεονεκτήματα
Μερικά  πλεονεκτήματα  από  την  εισαγωγή  των  υπολογιστών  στην 

Εκπαίδευση,  όπως  αναφέρονται  στη  σχετική  βιβλιογραφία  από  τους 

οπαδούς της πρώτης κατηγορίας είναι το ότι:

 Ο υπολογιστής έχει απεριόριστη υπομονή και δεν «τραβάει ποτέ τα 

αυτιά  των  παιδιών»,  ούτε  κάνει  από  μόνος  του  κοινωνικές 

διακρίσεις. Το παιδί δεν έχει λόγο να τον ντρέπεται, ούτε να φοβάται 

μην το περάσει  για χαζό, κάτι  που δεν είναι  πάντα εύκολο να το 

αποφύγει, όταν επικοινωνεί με ανθρώπους.
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 Το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό, πιο ευχάριστο και παρέχει κίνητρα 

για περισσότερη διερεύνηση και εμβάθυνση στα υπό μελέτη θέματα 

σε σχέση με άλλα μέσα διδασκαλίας.

 Επιτρέπει στο μαθητή να προχωρήσει στην εργασία του με ρυθμό 

ανάλογο  με  τις  δικές  του  δυνάμεις.  Ευνοείται  η  εξατομικευμένη 

διδασκαλία  και  έτσι  μειώνεται  η  ισοπέδωση  των  διαφορετικών 

τρόπων μάθησης.

 Ο  υπολογιστής  παρέχει  ανάδραση  στο  μαθητή  σχετικά  με  την 

ορθότητα των απαντήσεων του καθώς αξιολογεί τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές  του.  Συγκρατεί  επίσης  την  πορεία  της  επίδοσης  του 

μαθητή (σε ένα τομέα) και είναι δυνατόν να ενημερώνει το μαθητή 

σχετικά.

 Η ενίσχυση που δίνεται στο μαθητή από τη σωστή απάντηση είναι 

άμεση κι αυτό δυναμώνει και το κίνητρο για μάθηση.

 Εξ  αιτίας  αυτής  της  βαθμιαίας  πορείας,  ο  μαθητής  ελέγχει  την 

πρόοδό του και φτάνει σε σημείο να απαντά σχεδόν πάντα σωστά, 

τουλάχιστον σε θέματα, στα οποία προσδοκόνται ορισμένες σωστές 

απαντήσεις.

 Ο ίδιος ο χειρισμός του υπολογιστή ως εργαλείου μαζί με το γεγονός 

ότι αυτός ευνοεί την αυτοσυγκέντρωση στο συγκεκριμένο μαθησιακό 

έργο αποτελούν έναν ακόμη ενισχυτικό παράγοντα, που κρατάει το 

μαθητή εργαζόμενο για αρκετό χρονικό διάστημα.

 Δίνεται  η  δυνατότητα  στο  μαθητή  να  αναπτύξει  μεθοδικό  και 

επιστημονικό τρόπο σκέψης.

 Με τη χρήση του υπολογιστή αναδύονται νέες δυνατότητες μάθησης 

που  δεν  ευνοούνται,  από  την  παραδοσιακή  διδασκαλία  και 

αναδεικνύονται νέες διαστάσεις διδακτικής.

 Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό μέσο σε όλα 

τα μαθήματα (από τη γλώσσα και τα μαθηματικά μέχρι τις τέχνες) 
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και  να  προωθήσει  τη  συνεργατική  και  διαθεματική  (ολιστική) 

μάθηση.

 Με  τη  δυνατότητα  διασύνδεσης  του  με  δίκτυα  και  άλλα 

οπτικοακουστικά  μέσα  επιτυγχάνεται  μία  άνευ  προηγουμένου 

διευκόλυνση  στη  διάδοση  των  πληροφοριών  και  των  γνώσεων, 

καθώς  και  επικοινωνίας  των  ανθρώπων  μεταξύ  τους  για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν 

τώρα να διαδίδονται πιο εύκολα, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα 

σημεία της γης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επεκτείνεται όλο και 

περισσότερο και παρέχει νέες ευκαιρίες στη μόρφωση των ατόμων.

 Εκπαιδευτικά  προγράμματα  δεν  κατασκευάζονται  μόνο  για  τους 

μαθητές,  αλλά  και  για  τους  δασκάλους,  γι’  αυτό  υπάρχει  και  η 

δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσής τους μέσω των Νέων Τεχνολογιών 

και  της σύμπραξής τους με  τις  τηλεπικοινωνίες.  Πολλοί  δάσκαλοι 

μπορούν επίσης να μάθουν να κατασκευάζουν δικό τους λογισμικό 

συμβάλλοντας  έτσι  στη  διάδοση  των  διδακτικών  προτάσεων  και 

ιδεών.

1.2.2 Μειονεκτήματα
Μερικές από τις απόψεις εκείνων που είναι αντίθετοι με την εισαγωγή 

των υπολογιστών στις αίθουσες διδασκαλίας είναι:

 Στο  βαθμό  που  οι  υπολογιστές  υποκαθιστούν  το  δάσκαλο  και 

βασίζονται  στην  προγραμματισμένη  διδασκαλία,  είναι  πιθανόν  να 

δώσουν  το  έναυσμα  για  την  επιδίωξη  ενός  υψηλού  βαθμού 

ομοιομορφίας  στη  διδασκαλία  και  στην  αξιολόγηση,  γεγονός  που 

αποτελεί  πειρασμό για  όσους  θέλουν να εφαρμόσουν συστήματα 

μαζικής και δήθεν αντικειμενικής αξιολόγησης. Η ομοιομορφία αυτή 

συνήθως  αποβαίνει  σε  βάρος  της  ενασχόλησης  με  τη  σύνθετη 

γνώση και τη δημιουργική μάθηση.

18



 Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα κατασκευάζονται από μη ειδικούς 

στα  παιδαγωγικά  ή  από  άτομα  με  μονόπλευρες  και  δύσκαμπτες 

θεωρήσεις σχετικά με τη μάθηση. Συχνά δεν αναφέρονται τα όρια 

των δεξιοτήτων που καλλιεργούν στο μαθητή, με συνέπεια να μην 

έχουμε επίγνωση των παιδαγωγικών αποτελεσμάτων τους και  να 

αποπροσανατολιζόμαστε.

 Από  τη  φύση  τους,  τα  πακέτα  λογισμικού  είναι  αυθαίρετα  και 

ανεξιχνίαστα,  επειδή  αντιπροσωπεύουν  την  εσωτερική  δομή  και 

πολυπλοκότητα της σκέψης του προγραμματιστή.

 Οι  υπολογιστές  ενθαρρύνουν  την  ανυπομονησία,  επειδή 

λειτουργούν  με  διαφορετικό  ρυθμό  από  μας.  Οι  συχνές  μάλιστα 

αλλαγές  στον  τεχνολογικό  τομέα  προκαλούν  σύγχυση  και  άγχος 

στους χρήστες, ακόμη και τους έμπειρους.

 Η  κοινωνία  δίνει  έμφαση  όλο  και  περισσότερο  στα  γρήγορα 

αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συμβολή του υπολογιστή 

και έτσι όλα γύρω μας επιταχύνονται κατά τρόπο, που το νευρικό 

μας σύστημα είναι δύσκολο να παρακολουθήσει.

 Ο υπολογιστής, απορροφώντας την προσοχή των παιδιών και ένα 

μεγάλο  μέρος  της  συναισθηματικής  τους  ενέργειας,  μπορεί  να 

συμβάλει  στην  κοινωνική  τους  απομόνωση  και  τη  μοναξιά.  Η 

μάθηση από κοινωνική διαδικασία γίνεται ατομική υπόθεση, γεγονός 

που της στερεί την κοινωνική διευκόλυνση και αποβαίνει σε βάρος 

της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού.

 Μια απάντηση στο επιχείρημα ότι ο υπολογιστής αυξάνει το επίπεδο 

της αυτοεκτίμησης του μαθητή, επειδή του δημιουργεί την αίσθηση 

του ελέγχου της μηχανής, είναι ότι, αντίθετα ο υπολογιστής, αν δεν 

χρησιμοποιείται  κατάλληλα,  είναι  δυνατόν  να  δημιουργήσει  μια 

αίσθηση εξάρτησης και να μειώσει την εμπιστοσύνη του μαθητή στις 

δικές  του  δυνάμεις,  καθώς  και  την  κοινωνική  του 

αποτελεσματικότητα.
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 Συνεχώς  μιλάμε  για  εύκολη  πρόσβαση  στην  ηλεκτρονική 

πληροφορία, που αυτόματα θα μας λύσει και πολλά προβλήματα. 

Συνήθως όμως η κοινωνία τείνει  να εφευρίσκει  τρόπους, ώστε τα 

οικονομικά,  πολιτικά  και  πολιτιστικά  προνόμια  ορισμένων 

κοινωνικών ομάδων να υπερτερούν πάντοτε, έτσι ώστε η πρόσβαση 

στην  πληροφορία,  στη  γνώση  και  στα  επιτεύγματα  των  Νέων 

Τεχνολογιών να είναι άνιση, ανάμεσα στις ιεραρχημένες κοινωνικές 

τάξεις ή ομάδες. Επίσης, πολλοί φοβούνται ότι υπάρχει κίνδυνος να 

δημιουργηθεί μία νέα κατηγορία τεχνοκρατών του υπολογιστή, από 

τους οποίους οι «αδαείς» θα έχουν μεγάλη εξάρτηση.

 Παρατηρείται  μια  διαφοροποίηση  στην  πρόσβαση,  κατανομή  και 

χρήση των υπολογιστών από τόπο σε τόπο και  από σχολείο  σε 

σχολείο. Ίσως λοιπόν να είναι μύθος η δυνατότητα μετάδοσης της 

πληροφορίας και της γνώσης και στα πιο απομακρυσμένα χωριά. 

Ακόμη  όμως  κι  αν  δεν  υπήρχαν  ανισότητες  στην  πρόσβαση, 

υπάρχουν τα συνήθη πολιτιστικά εμπόδια, που δυσχεραίνουν την 

οικειοποίηση  και  αφομοίωση  της  ακαδημαϊκής  γνώσης  και 

κουλτούρας από τους μαθητές που προέρχονται από πολιτιστικά μη 

προνομιούχο κοινωνικό περιβάλλον.

 Οι  επιπτώσεις  από  τη  συνεχή  έκθεση  στην  ακτινοβολία  των 

υπολογιστών  και  την  ακινησία  προκαλούν  διάφορα  δευτερογενή 

προβλήματα, όπως κόπωση, πονοκεφάλους και πόνους στη μέση, 

κούραση ματιών κ.ά.
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1.3 Εκπαιδευτικές λειτουργίες του υπολογιστή
Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του υπολογιστή μπορούν να ταξινομηθούν 

σε  πέντε  βασικές  κατηγορίες,  παρόλο  που  υπάρχουν  αρκετές  ομοιότητες 

ανάμεσά τους:

 Στη  διδασκαλία  της  πληροφορικής  ως  ξεχωριστού  γνωστικού 

αντικειμένου με  στόχο  την  προώθηση  του  τεχνολογικού 

αλφαβητισμού και την απόκτηση προεπαγγελματικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής είναι ανάγκη να διδάσκεται στο μαθητή 

ορισμένης ηλικίας ως γνωστικό αντικείμενο που θα τον προετοιμάζει 

για  την  εκπαιδευτική  και  την  επαγγελματική  του  επιβίωση  και 

ανάπτυξη.  Η  χρήση  του  υπολογιστή  συνδέεται  με  ένα  σύνολο 

δεξιοτήτων που θα είναι  απαραίτητες για τις  καθημερινές ανάγκες 

του αυριανού ανθρώπου, από την απλή αλληλογραφία και σύνταξη 

κειμένων  μέχρι  τις  απαιτήσεις  της  εργασίας  σε  όλους  τους 

επαγγελματικούς χώρους και την επιστημονική έρευνα.

 Στην  αξιοποίηση  του  υπολογιστή  ως  πηγής  και  μέσου 

πληροφόρησης καθώς  και  επικοινωνιακού  μέσου για  την 

υποβοήθηση  της  διδασκαλίας  και  την  ανάπτυξη  μη  συμβατικών 

τρόπων  μάθησης.  Οι  τεράστιες  δυνατότητες  αποθήκευσης, 

οργάνωσης,  ανάκλησης,  αναπαράστασης,  συσχετισμού και  γενικά 

επεξεργασίας  των  πληροφοριών  καθώς  και  της  διασύνδεσης  με 

ηλεκτρονικά δίκτυα που διαθέτει ο υπολογιστής, τον καθιστούν μια 

σπουδαία πηγή πληροφόρησης,  γεγονός  πολύ σημαντικό  για  την 

εποχή μας, αφού ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και ο βαθμός 

πρόσβασης σε αυτήν από όλους τους πολίτες είναι δείκτης, όχι μόνο 

οικονομικής  προόδου,  αλλά  και  δημοκρατίας  για  κάθε  σύγχρονη 

χώρα.  Η επικοινωνία ποικίλει από την απλή ανταλλαγή μηνυμάτων, 

όπως  γίνεται  με  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e-mail),  μέχρι  την 

υποστήριξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή και μαθητών ή 

των  μαθητών  μεταξύ  τους  στο  πλαίσιο  ενός  εκπαιδευτικού 

προγράμματος ή μιας διδασκαλίας εξ αποστάσεως.
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 Στη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας για 

τη  διευκόλυνση  και  προώθηση  σημαντικών  στόχων  της  μάθησης 

στους τομείς όλων των γνωστικών αντικειμένων από τη γλώσσα, τα 

μαθηματικά μέχρι και τις τέχνες. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση 

εκπαιδευτικού  λογισμικού,  που  δεν  αποτελεί  μόνο  ένα  βιβλίο  σε 

ηλεκτρονική μορφή, αλλά δημιουργεί νέες ευκαιρίες προώθησης και 

στήριξης διαδικασιών, με τις οποίες ο εκπαιδευτικός δεν είναι αρκετά 

εξοικειωμένος,  ή  στόχων,  τους  οποίους  οι  εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται να επιτύχουν κάτω από τις παρούσες συνθήκες της 

σχολικής  πραγματικότητας.  Τέτοιοι  στόχοι  είναι  η  εξατομικευμένη 

μάθηση,  η  ενεργός  συμμετοχή  των  μαθητών  στη  διαδικασία  της 

μάθησης,  η  αύξηση  της  παραγωγικότητάς  τους,  η  δόμηση  της 

μάθησης ώστε οι μαθητές να αφομοιώνουν και να δημιουργούν τη 

νέα  γνώση,  η  διευκόλυνση  τους  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να 

λειτουργούν σε πιο προωθημένα επίπεδα συμβολικής, κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης, κ.α.

 Στη  χρήση  του  υπολογιστή  ως  γνωστικού  και  διερευνητικού 

εργαλείου, στο πλαίσιο του σχολείου, αλλά και έξω από αυτό, αλλά 

και ως πεδίου επιστημονικής μελέτης για τη διερεύνηση γνωστικών 

δομών και μοντέλων της ανθρώπινης σκέψης. Ο υπολογιστής γίνεται 

μέσο  για  την  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  από  καταστάσεις  που 

επιλέγονται  από  το  άμεσο  περιβάλλον  του  μαθητή και  για  την 

οργάνωση  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να 

κατανοήσει σταδιακά τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει και να δράσει 

πάνω σε αυτόν.

 Στη  χρήση  του  υπολογιστή  ως μέσου διασκέδασης και  άτυπης 

μάθησης.
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1.4.     Μοντέλα  ένταξης  των  νέων  τεχνολογιών  στην   
εκπαίδευση

Με βάση τις παραπάνω επιλογές της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαμορφώνονται τρία μοντέλα για την ένταξή 

τους στο εκπαιδευτικό σύστημα: 

 Το τεχνοκρατικό μοντέλο. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο σκοπός 

της  εισαγωγής  των  νέων  τεχνολογιών στην  εκπαίδευση  είναι  ο 

τεχνολογικός αλφαβητισμός, η εκμάθηση δηλαδή του χειρισμού, της 

λειτουργίας και του προγραμματισμού του Η/Υ.  

 Το ολοκληρωμένο ή ολιστικό μοντέλο. Εδώ οι νέες τεχνολογίες 

αποτελούν διαθεματικό εργαλείο μάθησης που διαχέεται σε όλα τα 

μαθήματα. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο αναζήτησης 

και  ανεύρεσης  πληροφοριών  και  ως  εργαλείο  επικοινωνίας  και 

διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό διδάσκεται 

και η χρήση του. Οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου αποσκοπούν 

στη  δημιουργία  τεχνολογικής  κουλτούρας  σε  εκπαιδευτικούς  και 

μαθητές/τριες μέσω της συνεχούς επαφής τους με τους υπολογιστές 

στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία (Βλάχου, 2004).

 Το πραγματολογικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τα δύο 

προηγούμενα και τονίζει τη σημασία του τεχνολογικού αλφαβητισμού 

ως απαραίτητου εφοδίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και 

την  εκπαιδευτική  του  χρήση  ως  εποπτικού  πολυμέσου,  πηγής 

πληροφοριών,  μέσου επικοινωνίας και  αλληλεπιδραστικού τρόπου 

ανακαλυπτικής,  διερευνητικής  και  εποικοδομητικής  μάθησης. 

Υποστηρίζει  λοιπόν  και  τη  διδασκαλία  των  τεχνολογιών  ως 

ανεξάρτητο μάθημα αλλά ταυτόχρονα και τη σταδιακή διδακτική τους 

αξιοποίηση στα υπόλοιπα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η  εισαγωγή  όμως  οποιουδήποτε  μέσου  στην  εκπαίδευση  που 

διευκολύνει  τη  μάθηση,  απαιτεί  κατανόηση  και  εκτίμηση  των  αρχών  που 

διέπουν  τον  τρόπο  μάθησης  των  ανθρώπων.  Όπως   η  μηχανική  είναι  η 

εφαρμογή των βασικών αρχών της φυσικής, η διδασκαλία είναι η εφαρμογή 

των  βασικών  αρχών  της  μάθησης.  Έτσι  ο  σχεδιασμός  οποιουδήποτε 

καινοτομικού εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να γίνεται με βάση τις αρχές της 

μάθησης.  Είναι  φανερό  πως  για  να  διδάξει  κάποιος  σωστά  και 

αποτελεσματικά,  οποιοδήποτε  μάθημα  πρέπει  να  εφαρμόζει  μια  ή 

περισσότερες θεωρίες μάθησης (ανάλογα με την περίπτωση). Σε διαφορετική 

περίπτωση είτε θα αυτοσχεδιάζει είτε θα αναπαράγει το σχολικό εγχειρίδιο, 

που κανένα από τα δύο δεν είναι αποδεκτό.

Οι θεωρίες της μάθησης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία σήμερα και 

στις οποίες στηρίζεται η ένταξη των  Νέων  Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, οποιασδήποτε βαθμίδας, είναι τρεις και είναι οι εξής:

• Συμπεριφορισμός 

• Γνωστικισμός 

• Εποικοδομητισμός ή Δομητισμός

2.1 Συμπεριφορισμός (Behaviorism)
O συμπεριφορισμός  βασίζεται  στις  αισθητές  και  παρατηρήσιμες 

αλλαγές της συμπεριφορά. O συμπεριφορισμός εστιάζει σε ένα νέο σχέδιο 

(pattern)  το  οποίο  επαναλαμβάνεται  μέχρι  μια  συμπεριφορά  να  γίνει 

αυτόματη. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ως μάθηση ορίζεται η αλλαγή στην 

εμφανή συμπεριφορά του ατόμου,  εξ  αιτίας  ανακλαστικών λειτουργιών.  Η 

βασική άποψη των συμπεριφοριστών είναι ότι: η μάθηση και η απόκτηση της 

γνώσης  είναι  αποτέλεσμα  συνεξαρτήσεων  ανάμεσα  στα  ερεθίσματα  (S = 

stimuli) που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του 
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(R =  responses) στα ερεθίσματα αυτά. Δηλαδή η συμπεριφορά του ατόμου 

ελέγχεται και διαμορφώνεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Κατά τους μπιχεβιοριστές,  το μυαλό του μαθητή είναι άγραφο χαρτί,  

πάνω στο οποίο ο δάσκαλος μπορεί να εγγράψει τη γνώση. Κατ' αυτούς, η 

μάθηση είναι  παθητική,  ληπτική και  αναπαραγωγική διαδικασία.  Η γνώση 

μεταδίδεται από το δάσκαλο και το εγχειρίδιο στο μαθητή. Είναι στατική και 

αντικειμενική. Η έμφαση δίνεται στην ποσότητα και το εύρος της γνώσης. Μ 

αποτελεσματικότητα  της  μάθησης  ελέγχεται  με  τεστ  προόδου που δίνουν 

έμφαση στην κατοχή του περιεχομένου. 

Το διδακτικό μοντέλο που στηρίζεται στη θεωρία του μπιχεβιορισμού 

είναι  δασκαλοκεντρικό.  Ο  δάσκαλος  θεωρείται  αυθεντία  και  οι  μαθητές 

οφείλουν  να  αναπαράγουν  τη  γνώση  όπως  αυτή  υπάρχει  στα  σχολικά 

εγχειρίδια και μεταδίδεται από αυτόν στην τάξη

Ο  συμπεριφορισμός  έχει  τις  ρίζες  του  στις  εργασίες  των 

Edward Thorndike (1913) και  Ivan Pavlov (1927). Οι δυο αυτοί ερευνητές 

εκτός από θεμελιωτές είναι και οι εκπρόσωποι των δυο κυριότερων μορφών 

ή τάσεων του συμπεριφορισμού:

• Της κλασσικής υποκατάστασης- διασύνδεσης (γνωστής ως S-R 

θεωρία), που  παρουσίασε  ο Ivan Pavlov και  προώθησε  ο 

John Watson και

• Της  συντελεστικής  υποκατάστασης  που  παρουσίασε ο 

Edward Thorndike και  προώθησε ο B.F. Skinner.

Η  θεωρία  του Pavlov για  τη  μάθηση  βασίστηκε  σε  πειράματα  που 

πραγματοποίησε με έναν σκύλο. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ο Pavlov 

διαπίστωσε ότι ο σκύλος παρουσίαζε έκκριση σιέλου όχι μόνο στη θέα της 

τροφής που ήταν μια φυσική αυτόματη αντίδραση του ζώου αλλά και στα 

βήματα του  φύλακα που έφερνε την  τροφή και  που ουσιαστικά  ήταν ένα 

ουδέτερο και άσχετο ερέθισμα.

Αυτές οι  παρατηρήσεις οδήγησαν τον  Pavlov (εξαρτημένη μάθηση) 

στο συμπέρασμα ότι μάθηση έχουμε όταν καταφέρουμε να συνεξαρτήσουμε 

κάποιο ουδέτερο ερέθισμα με κάποια αντίδραση. Αυτή η αντίδραση μπορεί 
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να προκαλείται από κάποιο φυσικό ερέθισμα αρχικά. Αντίθετα το ουδέτερο 

ερέθισμα αρχικά δεν επιφέρει  αυτή την αντίδραση.  Μετά τη συνεξάρτηση, 

δηλαδή  την  τοποχρονική  συνάφεια  ουδετέρου  και  φυσικού  ερεθίσματος 

καθώς  και  της  αντίδρασης,  επιτυγχάνεται  η  εμφάνιση  της  φυσικής 

αντίδρασης με τη διέγερση που προκαλούσε το ουδέτερο αρχικά ερέθισμα. 

 Σύμφωνα  με  τον  B.F.  Skinner (συντελεστική  μάθηση) -  ο 

οποίος βελτίωσε,  εκλαΐκευσε  και  επέκτεινε  την  εργασία  του 

Edward Thorndike για τη χρήση αμοιβών και ποινών που στοχεύουν στην 

αλλαγή  της  συμπεριφοράς -   μάθηση  έχουμε  με  την  ενίσχυση  (θετική  ή 

αρνητική) μιας σχέσης που ήδη υπάρχει μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης. 

Υποστηρίζει  ότι  το  βασικό  ερέθισμα,  το  οποίο  ενισχύει  τη  μάθηση,  δε 

δημιουργείται  εκ του μηδενός, αλλά ακολουθεί  τη συγκεκριμένη επιθυμητή 

αντίδραση,  γι’  αυτό  και  η  μέθοδός  του  ονομάζεται  ενεργός  συντελεστική 

μάθηση. Σύμφωνα μ’ αυτό η συμπεριφορά που ακολουθείται αμέσως από 

θετική ενίσχυση (αμοιβή) επαναλαμβάνεται  και  μαθαίνεται,  ενώ αντίθετα η 

συμπεριφορά που ακολουθείται από αρνητική ενίσχυση (ποινή) εξαφανίζεται. 

Ο συμπεριφορισμός κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του εικοστού 

αιώνα  σε  όλα  τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  των  προηγμένων  χωρών. 

Συνέβαλε  στην  οργάνωση  της  διδασκαλίας  κατά  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να 

παρέχονται οι πληροφορίες σταδιακά και ιεραρχικά δομημένες. Επηρέασε τη 

διδακτική  πράξη  με  τη  διαμόρφωση αρχών  για  τον  προσδιορισμό  και  τη 

διατύπωση των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων, οι οποίοι πρέπει να 

είναι πολύ συγκεκριμένοι και σαφείς. 

Στη θεωρία αυτή στηρίχτηκε και η προγραμματισμένη με υπολογιστή 

διδασκαλία.  Οι  δε  εργασίες  σχετικά  με  τη  διδασκαλία  αυτή  πυροδότησαν 

πολυάριθμες έρευνες για τη μάθηση και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη χρήση 

των νέων τεχνολογιών  στην εκπαίδευση.

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά σήμερα, έχουν κατασκευαστεί 

βασιζόμενα στην τεχνική του συμπεριφορισμού. Το εκπαιδευτικό λογισμικό 

αυτού του τύπου έχει εφαρμογή κυρίως σε προγράμματα αριθμητικής ή σε 

προγράμματα εκμάθησης λεξιλογίων.
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Το διδακτικό υλικό είναι οργανωμένο και δομημένο σε ενότητες, μέσα 

από τις οποίες σταδιακά προσεγγίζονται και επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι.  Καθορίζονται  λοιπόν  από  την  αρχή  συγκεκριμένοι  στόχοι. 

Ακολουθείται το μοντέλο: πρώτα ερέθισμα και μετά συμπεριφορά ή πρώτα 

συμπεριφορά και  μετά ερέθισμα (θετικό ερέθισμα   αμοιβή,  και  αρνητικό 

ερέθισμα  ποινή).

Για να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα και  να είναι παιδαγωγικώς 

αποδεκτό το εκπαιδευτικό λογισμικό, απαιτείται η μεγιστοποίηση της θετικής 

ενίσχυσης  και  γενικά  η  ενθάρρυνση  των  απαντήσεων  και  ανάδειξη  των 

θετικών σημείων του μαθητή.

Η  διαδικασία  που  ακολουθούν  τα  συστήματα  εξάσκησης,  έχουν  το 

ακόλουθο σχήμα. Μετά από μια εισαγωγή και παρουσίαση του διδακτικού 

υλικού:

• Ο υπολογιστής θέτει  στον μαθητή μια ερώτηση από ένα θεματικό 

πεδίο.

• Ο μαθητής  επεξεργάζεται  την  άσκηση.  Κατά  κανόνα  το  σύστημα 

απαιτεί έναν αριθμό ή μια απάντηση κατά το πρότυπο σωστό/λάθος, 

η οποία γίνεται μέσω ποντικιού ή πληκτρολογίου.

• Ο  υπολογιστής  εκτιμά  την  απάντηση  και  επανέρχεται 

ανακοινώνοντας (ακουστικά/ορατά) εάν η απάντηση είναι λάθος ή 

σωστή. Κατόπιν παρουσιάζει στον μαθητή μια καινούρια ερώτηση.

• Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός θέματος, ακολουθεί 

μια  στατιστική  εκτίμηση  γύρω  από  την  απόδοση  του  μαθητή,  η 

οποία  μας  δίνει  πληροφορίες  του  ποσοστού  λαθών  που 

πραγματοποίησε ο μαθητής.

2.2 Γνωστικισμός (  Cognitivism  )  
Η θεωρία του συμπεριφορισμού δέχτηκε  δριμύτατη κριτική από τους 

υποστηρικτές  μιας  νέας  θεωρίας  μάθησης,  της  γνωστικής  (cognitive) 

θεωρίας. Ο γνωστικισμός βασίζεται στις διαδικασίες της σκέψης πίσω από τη 

συμπεριφορά.  Οι  αλλαγές  στη  συμπεριφορά  παρατηρούνται,  και 
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χρησιμοποιούνται ως δείκτες για το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στο μυαλό 

αυτού  που  μαθαίνει.  Η  θεωρία  του  γνωστικισμού   δίνει  έμφαση  σε  μη 

παρατηρίσιμες έννοιες, όπως είναι ο νους, η μνήμη, η διάθεση, το κίνητρο, η 

σκέψη,  ο  λογισμός  και  άλλες  εσωτερικές  διεργασίες.  Στηρίζεται  στις 

φιλοσοφικές αρχές του «ορθολογισμού» με κυριότερο εκπρόσωπο τον Kant, 

ο οποίος υποστήριξε ότι η γνώση δεν αποκτάται με την εμπειρία μέσω των 

αισθήσεων,  αλλά  μέσω  υπερβατικών  αρχών  που  προϋπάρχουν  της 

ανθρώπινης νόησης. 

Οι  γνωστικοί  ψυχολόγοι  μελέτησαν  την  επίδραση  που  ασκούν  οι 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του ατόμου στον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται  και  αντιδρά  στα  ερεθίσματα  του  περιβάλλοντος.  Όπως 

συμβαίνει  με  όλες  τις  νέες  θεωρίες,  πυροδοτούν  το  ενδιαφέρον  πολλών 

ερευνητών.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα την  προσέγγισή  τους   από πολλές 

πλευρές  και  την  εμφάνιση  διαφορετικών  σχολών  αλλά  σε  κάποιες 

περιπτώσεις ακόμη και νέων θεωριών.

Θεμελιωτής  της  θεωρίας  του  γνωστικισμού  είναι  ο  Piaget ο  οποίος 

ασχολήθηκε με την ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. 

Την περιέγραψε ως μια εξελικτική διαδικασία, η οποία ακολουθεί διαφορετικά 

στάδια. Κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από ορισμένες δυνατότητες διανοητικής 

λειτουργίας, οι οποίες εξαρτώνται από την ηλικία του παιδιού και τις εμπειρίες 

που αποκτά μέσα στο περιβάλλον του. Τα στοιχεία αυτά  καθορίζουν και τον 

τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το αναπτυσσόμενο άτομο. Κατά τον  Piaget οι 

γνώσεις  δεν  είναι  απλές  συνειρμικές  απαντήσεις  σε  ερεθίσματα,  αλλά 

πηγάζουν  από  τη  δράση  του  ατόμου  πάνω  στα  αντικείμενα.  Ο  Piaget 

χρησιμοποιεί  τον  όρο «αφομοίωση»  για  να  περιγράψει  τη  διαδικασία  της 

ενσωμάτωσης της νέας γνώσης ή πληροφορίας με την προσαρμογή και το 

ταίριασμά  τους   στις  ήδη  υπάρχουσες  ενώ  «συμμόρφωση»  ονομάζει  την 

τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων για να γίνουν δεκτές οι νέες.

Μια  άλλη  σχολή  της  γνωστικής  θεωρίας  της  μάθησης  με  κύριο 

εκφραστή  της  το  Vygotsky υποστήριξε  ότι  η  νοητική  ανάπτυξη  είναι 

αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του πολιτισμικού πλαισίου 

μέσα στο οποίο αυτή συντελείται.
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Ο Bruner, γνωστικός ψυχολόγος επίσης, δίνει έμφαση στη διευκόλυνση 

της μάθησης μέσα από την κατανόηση των δομών και των επιστημονικών 

αρχών  ενός  γνωστικού  αντικειμένου  και  του  τρόπου  σκέψης  του 

εκπαιδευόμενου.  Υποστήριξε  ότι  ένα  μάθημα  μπορεί  να  διδαχθεί 

αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε εκπαιδευόμενο, αρκεί να χρησιμοποιηθεί η 

γλώσσα  που  καταλαβαίνει  ανάλογα  με  το  επίπεδο  της  νοητικής  του 

ανάπτυξης. Το «ευριστικό - ανακαλυπτικό» μοντέλο του Bruner, ταυτίζεται με 

τη  διαχείριση  και  οργάνωση  των  γνώσεων  και  πληροφοριών  που  ήδη 

υπάρχουν προκειμένου να αποκτήσει κανείς νέες.

Η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι για τους επιστήμονες της γνωστικής 

ψυχολογίας μια μηχανιστική συνάρτηση ερεθισμάτων και αντιδράσεων ή μια 

σύνδεση  της  συμπεριφοράς  με  τις  συνέπειές  της,  αλλά  αποτέλεσμα 

οργάνωσης και  προσαρμογής των πληροφοριών σε ήδη προϋπάρχουσες 

γνωστικές δομές. Γνωστικές δομές είναι το σύνολο των πληροφοριών και των 

διαδικασιών επεξεργασίας αυτών, που κατέχει το άτομο. Η τροποποίηση των 

γνωστικών δομών που υπάρχουν και η απόκτηση νέων είναι το αποτέλεσμα 

της γνωστικής μάθησης.

Οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  «οικοδομήθηκαν»  τεχνικά  πάνω  στη 

λειτουργία  της  ανθρώπινης  νόησης,  όπως  αυτή  μελετήθηκε  και 

παρουσιάστηκε  από  τους  επιστήμονες  της  γνωστικής  ψυχολογίας.  Τα  δε 

λογισμικά «μάθησης μέσω κατανόησης»  χαρακτηρίζονται από μια αυστηρά 

δομημένη εξελικτική αλληλουχία. Υπάρχει βασική στοχοθεσία που για να την 

κατακτήσει  ο  διδασκόμενος  θα  πρέπει  να  ακολουθήσει  την  κλίμακα  της 

κατάκτησης της γνώσης. 

Στο  γνωστικό  εκπαιδευτικό  λογισμικό,  σε  αντιδιαστολή  με  το 

συμπεριφοριστικό, ο μαθητής έχει κεντρικό ρόλο σε όλα τα στάδια εξέλιξης 

του μαθήματος κι ο εκπαιδευτικός πρέπει να το αναγνωρίσει. 

• Το νέο είναι πως ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί, συμβουλεύει και λύνει 

απορίες  του  μαθητή.  Για  να  ανακαλυφθούν  οι  ιδιαίτεροι  μέθοδοι 

πρόσληψης της γνώσης από το μαθητή, απαιτείται από τον ειδικό να 

κινείται διακριτικά, να ρωτά χωρίς να φλυαρεί και να βασίζεται τόσο 

στις πράξεις του παιδιού, όσο και στα λόγια του.
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• Η ανατροφοδότηση της γνώσης που παρέχουν τα λογισμικά αυτά, 

ενθαρρύνει  τους  μαθητές  να  συμμετέχουν  στη  διαδικασία 

απόκτησης της νέας γνώσης και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή 

τους.

• Ο  μαθητής  μπορεί  να  κάνει  εύκολα  συγκρίσεις  και  να  ξεχωρίζει 

έννοιες στο μυαλό του. 

• Ο μαθητής έχει  τη δυνατότητα να αξιολογείται  από το διδάσκοντα 

αλλά και να αυτοαξιολογείται τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης του 

εκπαιδευτικού  λογισμικού  αλλά  και  μετά,  αφού  ολοκληρωθεί  η 

περιήγηση στο εκπαιδευτικό λογισμικό.

2.3 Εποικοδομητισμός ή δομητισμός (  Constructivism  )  
Όπως  η  γνωστική  θεωρία  της  μάθησης  άρχισε  να  αντικαθιστά  την 

επικρατούσα  θεωρία  του  συμπεριφορισμού  στη  δεκαετία  του  1970,  η 

κονστρουκτιβιστική θεωρία της μάθησης αμφισβητεί  σήμερα την τρέχουσα 

κυρίαρχη  γνωστική  προσέγγιση.  Ο  κονστρουκτιβισμός  είναι  επίσης  μια 

φιλοσοφική άποψη η οποία πρεσβεύει ότι η μόνη πραγματικότητα που έχει 

σημασία  είναι  η  προσωπική  μας  ερμηνεία   όσων  αντιλαμβανόμαστε.  Η 

θεωρία  της  κονστρουκτιβιστικής  μάθησης  ισχυρίζεται  ότι  η  γνώση  δεν 

προσλαμβάνεται  από  τον  έξω  κόσμο,  αλλά  δομείται  στο  κεφάλι  μας.  Ο 

εποικοδομητισμός είναι μία σύνθετη θεωρία μάθησης, μιας και στηρίζεται στα 

πορίσματα  και  στις  έρευνες  των  πρώτων  θεωριών  μάθησης.  Μπορεί  να 

ονομαστεί και  μεταθεωρία μάθησης. Ο κονστρουκτιβισμός εστιάζεται στην 

προετοιμασία του εκπαιδευομένου για τη λύση ενός προβλήματος κάτω από 

διφορούμενες καταστάσεις.

Η  θεωρία  του  οικοδομητισμού  εξελίχθηκε  χρονικά  ως  εξής: 

Αναπτύχθηκαν  οι  βασικές  θέσεις  του  οικοδομητισμού,  από  τις  γνωστικές 

θεωρίες  μάθησης  (Piaget).  Κατόπιν  διατυπώθηκαν  ο  γνωστικός  ή 

Κοινωνικός Συμπεριφορισμός (Badura), το ανακαλυπτικό μοντέλο (Bruner), 

o εποικοδομητισμός (constructionism) του  Papert και σήμερα βρίσκεται σε 
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περαιτέρω  πειραματική  διερεύνηση  η  θεωρία  μάθησης  της  «πολλαπλής 

νοημοσύνης» (Gardner).

Για τον Vygotsky η νοητική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία αδιάρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το πολιτισμικό πλαίσιο, 

μέσα στο οποίο συντελείται. Συνεπώς, δεν είναι τα ατομικά νοητικά εργαλεία 

που είναι τα πρωτεύοντα στο φαινόμενο της μάθησης, όπως, ιδιαίτερα στην 

κλασική της μορφή, υποστηρίζει η γνωστική σχολή, αλλά "η διαμεσολάβηση 

των  κοινωνικών  γεγονότων  και  των  πολιτισμικών  εργαλείων...  και  η 

εσωτερίκευση  των  σημασιών  με  τις  οποίες  αυτά  είναι  φορτισμένα".  Η 

διαφορά είναι  ότι  στη  μεν  θεωρία  του  Piaget  η  αλληλεπίδραση  ατόμου  - 

κοινωνικού  περιβάλλοντος  παίζει  επικουρικό  ρόλο,  στο  δε  κοινωνικό 

εποικοδομητισμό παίζει  τον  κυρίαρχο  ρόλο,  δε  διευκολύνει  απλώς  τη 

μάθηση, τη δημιουργεί.

Το  σημαντικό  σημείο  για  το  σχεδιασμό  της  διδασκαλίας  είναι  ότι 

σύμφωνα  με  την  κονστρουκτιβιστική  οπτική  γωνία,  η  μάθηση  είναι  μια 

διαδικασία  των  ατόμων που  δομούν  ενεργά  τη  γνώση.  Οι  παραδοσιακές 

εκπαιδευτικές  μέθοδοι,  όπως η απομνημόνευση,  η επίδειξη και  η  μίμηση, 

θεωρούνται  ασύμβατες  με  την  άποψη  ότι  η  μάθηση  είναι  μια  διαδικασία 

δόμησης.

Η  έρευνα  του Semour Papert  με  Logo ήταν  ένα  από  τα  πρώτα 

παραδείγματα  εφαρμογής  μιας  κονστρουκτιβιστικής  άποψης  της 

εκπαιδευτικής χρήσης των υπολογιστών. Τα τελευταία χρόνια  ο Papert  και 

οι συνεργάτες του έχουν διευρύνει αυτή την προσέγγιση στη γενικότερη ιδέα 

ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν τα περισσότερα πράγματα καλύτερα μέσω της 

δόμησης  προγραμμάτων  υπολογιστών,  παιχνιδιών  με  υπολογιστές  ή 

συνθέσεων  πολυμέσων  παρά  μέσω  των  παραδοσιακών  μεθόδων  της 

άμεσης διδασκαλίας της ύλης.

Λίγα εκπαιδευτικά λογισμικά σήμερα έχουν κατασκευαστεί βασιζόμενα 

στην  τεχνική  του  επικοιδομητισμού.  Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  αυτού  του 

τύπου  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  σε  κάθε  είδους  γνωστικά  αντικείμενα. 

Μπορεί  δε  να  μεγιστοποιήσει  τα  οφέλη  προς  τον  διδασκόμενο,  αν 
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εφαρμοστεί  σε  δύσκολοκατανόητες  έννοιες  και  γνώσεις  πολλαπλά 

συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Πρόσφατες μελέτες λοιπόν μετατοπίζουν το βάρος του υπολογιστή – 

εργαλείου  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  από γνωστικό  μέσο,  σε  εργαλείο 

που συνεισφέρει στον αισθητηριακό τομέα και βοηθά στην αντίληψη εννοιών 

και καταστάσεων. Ο υπολογιστής δρα πια όχι ως γνωστικό εργαλείο, αλλά 

ως ενισχυτής εμπειριών. Ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στη θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού δεν έχει πλέον τη λειτουργία καθοδήγησης, αλλά παρέχει 

ένα περίπλοκο περιβάλλον, με τη βοήθεια του οποίου μπορεί ο χρήστης να 

αποκτήσει  τις  γνώσεις  του  αλλά  και  να  εξασκήσει  τη  δεξιοτεχνία  του.  Η 

αποκτηθείσα  γνώση  έχει  καλύτερη  ποιότητα,  διότι  το  αποτέλεσμα  έχει 

επέλθει μέσω εντατικής ενασχόλησης με το θέμα.

Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  ενός  εκπαιδευτικού  λογισμικού  που 

ακολουθεί την κονστρουκτιβική αντίληψη είναι:

• Περιλαμβάνει καθορισμένους γνωστικούς τομείς.

• Παρέχει  αυθεντικές  δραστηριότητες,  ενταγμένες  σε  διαδικασίες 

επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο.

• Ενθαρρύνει  την  έκφραση  και  την  προσωπική  εμπλοκή  στη 

μαθησιακή διαδικασία.

• Λαμβάνει  υπόψη  του  το  κοινωνικό  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  η 

μάθηση συντελείται και το ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση ευνοεί τις 

γνωστικές κατασκευές.

• Είναι ανοικτό, με την έννοια το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας να 

μην  είναι  προκαθορισμένο,  αλλά  να  ακολουθεί  την  πορεία 

αναζήτησης και τις επιλογές του μαθητή.

• Δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να επικοινωνεί με τους μαθητές 

έτσι  ώστε  να  παίζει  το  ρόλο  του  διευκολυντή  (που  του  θέτει  ο 

Piaget),  να  καθοδηγεί  και  να  παρεμβαίνει  στη  «ζώνη  εγγύτατης 

προσέγγισης» (του Vygotsky).

• Διαλέγεται με το μαθητή και τον ενθαρρύνει (όπως είναι η άποψη 

του Bruner).
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• Δίνει  τη  δυνατότητα στους μαθητές  να επικοινωνούν μεταξύ τους 

εσωτερικά στο σχολείο (εσωτερικό δίκτυο),  αλλά και εξωτερικά με 

άλλα σχολεία, ώστε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα μάθησης μέσα από 

την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον και τη συνεργασία 

(άρα να είναι δικτυακό).

• Υποστηρίζει  την  αναζήτηση  του  μαθητή,  με  την  παροχή  των 

κατάλληλων πληροφοριών που διευκρινίζουν και συμπληρώνουν τα 

πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει.

• Είναι  διαθεματικό,  ώστε  να  δίνει  στο  μαθητή  τη  δυνατότητα  να 

σχηματίσει πολλαπλές αναπαραστάσεις για μια συγκεκριμένη έννοια 

και τη χρήση της σε διαφορετικό πλαίσιο.

• Παρέχει τη δυνατότητα αναπαράστασης των εννοιών, με τη χρήση 

πολυμέσων και ειδικών εργαλείων.

• Παρέχει  τη  δυνατότητα  παραγωγής  από  το  μαθητή  προσωπικής 

εργασίας, στην οποία να συντίθενται πολυμεσικό υλικό και κείμενο, 

ώστε να είναι δυνατόν να αποτιμηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα.

• Η συλλογή  του  κατάλληλου  υλικού,  η  ταξινόμηση,  η  ερμηνεία,  η 

αξιολόγηση  των  γεγονότων  και  τέλος  η  σύνθεση  είναι  το 

επιστέγασμα  μιας  πορείας  που  δημιουργεί  κίνητρα  για  την 

αναζήτηση νέων εμπειριών, που θα χρησιμεύσουν ως πρώτο στάδιο 

μιας νέας πορείας μάθησης.

• Παρέχει  τη  δυνατότητα  στο  μαθητή  της  αυτοαξιολόγησης.  Αυτή 

μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους: Συμμετέχοντας ενεργά ο μαθητής 

(απαντώντας  σε  ερωτήσεις,  αναζητώντας  τις  απαντήσεις)  και 

παθητικά  (ακούγοντας  και  κρίνοντας  τις  απαντήσεις  των 

συμμαθητών του). Έτσι η ανατροφοδότηση της γνώσης ενθαρρύνει 

τους  μαθητές  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία  πρόσκτησης  της 

νέας γνώσης και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους.
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2.3.1 Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης
Οι τελευταίες  ανακαλύψεις  στη γνωστική  επιστήμη και  στη  γνωστική 

ψυχολογία υποθέτουν ότι το επίπεδο νοημοσύνης κάθε ατόμου, στην ουσία 

αποτελείται  από  αυτοδύναμες  ικανότητες  οι  οποίες  μπορούν  να 

λειτουργήσουν είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό με άλλες.

Ο Howard  Gardner  του Πανεπιστημίου του Harvard  στο βιβλίο του 

Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: 

Basic,  2000  έχει διατυπώσει τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης 

(Multiple Intelligences Theory).  Υποστηρίζει  ότι η ανθρώπινη ευφυΐα δεν 

έχει  μία  και  μοναδική  μορφή ενώ αναγνωρίζει  εννέα  μορφές  ανθρώπινης 

ευφυΐας:

• Γλωσσολογική ικανότητα  αποτελεσματικής  χρήσης  των  λέξεων, 

χειρισμού της γλώσσας και  διατύπωσης νοημάτων μέσα από τον 

γραπτό λόγο, τη συζήτηση, το χιούμορ κλπ.

• Λογική  -  Μαθηματική  ικανότητα  χρήσης  αριθμών  και 

αποτελεσματικής  ανάλυσης  της  επιστημονικής  σκέψης, 

παραγωγικός και επαγωγικός συλλογισμός.

• Χωροταξική ικανότητα οπτικής αντίληψης του χώρου με ακρίβεια 

και  ικανότητα  σχηματισμού  νοητικών  εικόνων  όπως  δημιουργία 

χαρτών, πλαστικές τέχνες κλπ.

• Σωματική - Αισθησιοκινητική ικανότητα χρήσης του σώματος για 

να εκφράσουμε αισθήματα και ιδέες' μαθαίνουμε πράττοντας. χορός, 

γλώσσα του σώματος και αθλητισμός.

• Μουσική ικανότητα  αναγνώρισης,  παραγωγής  και  μετατροπής 

μουσικών μορφών.

• Διαπροσωπική ικανότητα αντίληψης των διαθέσεων, αισθημάτων 

και  κινήτρων  άλλων  ατόμων,  συνεργασίας  σε  ομάδα  και 

επικοινωνίας με άλλους.

• Ενδοπροσωπική ικανότητα  αυτογνωσίας,  αντίληψης  των 

διαθέσεων,  των αισθημάτων και  των κινήτρων μας  και  ικανότητα 

δράσης βάσει αυτής της γνώσης.
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• Νατουραλιστική ικανότητα διάκρισης μεταξύ των φαινομένων του 

φυσικoύ κόσμου και αξιολόγησής τους.

• Επιπρόσθετα,  η  νοημοσύνη  προτείνεται  να  συμπεριλάβει,  την 

πνευματικότητα, την ηθική, την αισθητικότητα, τη διαίσθηση και τη 

δημιουργικότητα.  

Τα περισσότερα σχολικά συστήματα επιδιώκουν να αναπτύξουν τα δύο 

είδη νοημοσύνης (γλωσσολογική και λογική - μαθηματική). Η εκπαίδευση θα 

πρέπει  να  ενθαρρύνει  τα  παιδιά  να  εξερευνούν  κάθε  περιοχή  της 

νοημοσύνης.

Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει πως τα παιδιά είναι πιο προσεχτικά, 

όταν  χρησιμοποιούν  υπολογιστές.  Τότε  μεγαλώνει  η  διάρκεια  της 

συγκέντρωσής τους. Αυτό οφείλεται αφ’ ενός στα νέα και έντονα ερεθίσματα, 

αφετέρου  στη  αμφίδρομη  επικοινωνία  του  παιδιού  με  τον  υπολογιστή,  η 

οποία το υποχρεώνει να είναι ενεργό χωρίς να εκνευρίζεται, ενώ κρατά το 

ενδιαφέρον  του  με  τους  διαφορετικούς  τρόπους  παρουσίασης  της 

πληροφορίας.

Τα  Πολυμέσα (γνωστά και  με  τον  αγγλικό  όρο  Multimedia)  είναι  ο 

συνδυασμός  πολλαπλών  μέσων,  σχεδιασμένος  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να 

μεταφέρει  και  να  παρουσιάζει  πληροφορίες  με  πολλαπλές  όψεις.  Τα 

Πολυμέσα μπορούν να περιέχουν βίντεο, κίνηση (animation) και ήχο, πέραν 

από  τα  παραδοσιακά  μέσα  (όπως  κείμενο,  γραφικά,  σχεδιαγράμματα  και 

εικόνες). 

Η χρήση παρουσιάσεων που ενσωματώνει πολυμεσικά χαρακτηριστικά 

διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες. Η ύπαρξη 

εικόνων, ήχων και κίνησης μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά  στη σύνθεση των 

πληροφοριών και στη δημιουργία. 
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Ευφυΐα Χαρακτηριστικά Πολυμεσικά 
χαρακτηριστικά

Αισθησιοκινητική

Χρησιμοποιεί το σώμα του όπως 
ο αθλητής, ο χειρουργός ή ο 
ηθοποιός για την επίλυση 
προβλημάτων ή τη δημιουργία. 
Μαθαίνει καλύτερα με 
δραστηριότητες που χρησιμοποιεί 
το σώμα και τις αισθήσεις του. 

Γραφικά ήχοι και 
διαγράμματα

Υπαρξιακή Θέτει ερωτήματα για το νόημα της 
ζωής, το θάνατο.

Οργανογράμματα, 
γνωσιακοί χάρτες

Ενδοπροσωπική 

Αναγνωρίζει τις ικανότητές του 
αλλά και τα όριά του. Λειτουργεί 
με στόχους. Διατηρεί τον έλεγχο 
των συναισθημάτων του. 
Επινοητικός.

Γνωσιακοί χάρτες

Διαπροσωπική
Κατανοεί σχετίζεται και 
συνεργάζεται καλά με τους 
άλλους.

Video clips, πίνακες

Λογικομαθηματική

Χρησιμοποιεί την αναλυτική του 
ικανότητα για να ανακαλύπτει  
μοντέλα σκέψης και για 
συσχετισμούς .

Γραφήματα, animations, 
video επιδείξεων

Μουσική - ρυθμική

Σκέφτεται με μουσικούς όρους. 
Ικανός να ανακαλύπτει τύπους και 
σχέσεις. Είναι συνήθως 
οξυδερκείς ακροατές.
 

Ηχοι, animation

Νατουραλιστική 
Αντλεί ευχαρίστηση από την 
επαφή με τη φύση. Διαθέτει 
ικανότητα ταξινόμησης.

Πίνακες, γραφήματα, 
λίστες, video clips.

Γλωσσολογική
Χρησιμοποιεί τη γλώσσα ή λέξεις 
για να εκφράσει συναισθήματα και 
να επικοινωνήσει.

Κείμενο, ήχοι, 
ηχογραφήσεις

Οπτική / χωρική Δημιουργεί νοητικές εικόνες, 
μαθαίνει μέσω εικόνων ή βίντεο.

Γραφικά, video, πίνακες, 
εικόνες, χρωματική 
επισήμανση

Πίνακας 1: Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης και Πολυμέσα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

3.1 Ορισμός 
Η φράση  «Εκπαιδευτικό Λογισμικό» αποτελείται από δύο λέξεις. Τη 

λέξη εκπαίδευση και τη λέξη λογισμικό. Η λέξη εκπαίδευση έχει τη ρίζα της 

στη λέξη παιδεία. Αυτή είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει τόσο την 

παροχή στάσεων και γνώσεων όσο και την έννοια της κατάστασης. Η λέξη 

λογισμικό αναφέρεται στα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Βέβαια, αν γίνει αναγωγή στην ετυμολογία 

της  λέξης,  θα  μπορούσε  να  αναφερθεί  ότι  τα  προγράμματα  αυτά 

οικοδομούνται με κάποια «λογική», με κάποια μέθοδο και έχοντας κάποιο 

σκοπό, κάποιο στόχο.

Άρα Εκπαιδευτικό Λογισμικό θεωρείται το λογισμικό που περιέχει  

διδακτικούς  στόχους,  ολοκληρωμένα  σενάρια,  αλληγορίες1 με 

παιδαγωγική σημασία και κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και 

μαθησιακά  αποτελέσματα  (Τ.Α.  Μικρόπουλος  2000).  Δηλαδή είναι  το 

λογισμικό  για  εκπαίδευση  μέσω  υπολογιστή  το  οποίο  ικανοποιεί  

πλήρως  τις  διδακτικές,  παιδαγωγικές,  γνωστικές  και  τεχνολογικές 

απαιτήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. 

Εκπαιδευτικό  λογισμικό  θεωρείται  το  μέσο  της  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  που  αποσκοπεί  στη  διευκόλυνση  της  μάθησης, 

χρησιμοποιώντας  ως  κύριο  εργαλείο  τον  υπολογιστή.  Μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή 

ή ως υποστηρικτικό μέσο αυτοδιδασκαλίας από τον εκπαιδευόμενο. Με το 

εκπαιδευτικό  λογισμικό  επιδιώκεται  η  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  που 

προσφέρουν  οι  τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας 

(διασύνδεση της πληροφορίας, πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας, 

διερεύνηση,  πειραματισμός,  κ.λπ.)  για  τη  δημιουργία  ενός  πλούσιου, 

1 Η αλληγορία αποτελείται  από ένα σύνολο εικονιδίων που απαρτίζουν ένα εννοιολογικό 
πλαίσιο.  Κλασικό  παράδειγμα  αλληγορίας  αποτελεί  η  επιφάνεια  γραφείου  (desktop)  στα 
Windows (Πρέζας 2003).
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ελκυστικού και  προκλητικού μαθησιακού περιβάλλοντος  που θα ευνοεί  τη 

διερευνητική,  την  ενεργητική  και  τη  δημιουργική  μάθηση.  Επιδιώκεται 

δηλαδή, το εκπαιδευτικό λογισμικό να αποτελέσει ένα επιπλέον μέσο για την 

επίτευξη  των  στόχων που  θέτουν τα  προγράμματα  σπουδών και  για  την 

ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό λογισμικό αναμένεται να συμβάλει: 

• Στη  φιλικότερη,  ελκυστικότερη,  πλουσιότερη  και  πολύπλευρη 

παρουσίαση της ύλης. 

• Στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης. 

• Στην  ενεργοποίηση  του  μαθητή  μέσα  από  δημιουργικές 

δραστηριότητες, πειραματισμό και διερεύνηση. 

• Στη  συμπύκνωση  πολλών  μακροσκελών  κειμένων  σε 

οπτικοακουστικά μηνύματα με μεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας. 

• Στη μείωση του χρόνου που αφιερώνει  ο μαθητής και  του κόπου 

που καταβάλλει για την αφομοίωση της ύλης – περιεχομένου. 

• Στην  προώθηση  της  συνεργατικής  αλλά  και  της  εξατομικευμένης 

μάθησης  (οι  μαθητές  στο  πλαίσιο  κοινών  δραστηριοτήτων 

μαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και  ο κάθε μαθητής ξεχωριστά 

μπορεί να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθμούς μάθησης). 

3.2 Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Το  λογισμικό  που  χρησιμοποιείται  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία 

κατηγοριοποιείται  ως προς το είδος του, αλλά και  ως προς το επιθυμητό 

παιδαγωγικό  αποτέλεσμα  σύμφωνα  με  τους  στόχους  που  βάζει  ο 

εκπαιδευτικός. Συχνά έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από ένα σύνολο τύπων 

λογισμικού από εφαρμογές γενικής χρήσης που αξιοποιούνται στη διδακτική 

πράξη,  εργαλεία  λογισμικού  για  συγκεκριμένους  σκοπούς  και  καθαρά 

εκπαιδευτικό λογισμικό.

Για  τους  εκπαιδευτικούς  περισσότερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  μία 

κατηγοριοποίηση  του  Εκπαιδευτικού  με  βάση τη  διδακτική  προσέγγιση 
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που ακολουθεί  το λογισμικό και  με βάση τις  θεωρίες μάθησης πάνω στις 

οποίες στηρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

 Περιβάλλοντα  καθοδηγούμενης  διδασκαλίας που  στηρίζονται 

κυρίως σε συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης (εδώ εντάσσονται 

τα  πακέτα  πρακτικής  και  εξάσκησης,  συστήματα  καθοδήγησης 

tutorials,  τα  εκπαιδευτικά  παιχνίδια  και  οι  διαλογικές  ιστορίες 

πολυμέσων). Ο υπολογιστής ως δάσκαλος. 

 Περιβάλλοντα μάθησης μέσω (καθοδηγούμενης ή όχι) ανακάλυψης 

και  διερεύνησης που  στηρίζονται  κυρίως  σε  γνωστικές  και 

δομητιστικές θεωρίες μάθησης. (Εφαρμογές υπερμέσων, εικονικής 

πραγματικότητας,  προσομοιώσεων,  μοντελοποίησης,  ρομποτική, 

μικρόκοσμοι, Logo) Ο υπολογιστής ως μαθητής.

 Περιβάλλοντα  έκφρασης,  οικοδόμησης,  αναζήτησης  και 

επικοινωνίας  της  πληροφορίας που  στηρίζονται  κυρίως  σε 

δομητιστικές  και  κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες  μάθησης 

(ψηφιακές  εγκυκλοπαίδειες,  λεξικά,  ανοικτά  εργαλεία,  δικτυακές 

εφαρμογές  συνεργασίας  και  επικοινωνίας). Ο  υπολογιστής  ως 

εργαλείο μάθησης. 

Από μία άλλη θεώρηση ανάλογα  με το βαθμό αλληλεπίδρασης,  οι 

εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορεί να υποδιαιρεθούν σε:

 Κλειστά  μαθησιακά  περιβάλλοντα όπου  σε  μια  ενέργεια  του 

χρήστη, η αντίδραση του συστήματος είναι προδιαγεγραμμένη. 

 Ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα  τα οποία  είναι περιβάλλοντα 

που  παραμετροποιούνται  και  προσαρμόζονται  εύκολα  από  τους 

χρήστες.  Mπορούν  να  αξιοποιηθούν  στη  διδασκαλία. 

Κατασκευάζονται  με  βάση  τις  σύγχρονες  γνωσιοθεωρητικές 

τοποθετήσεις,  π.χ.  Θεωρίες  Οικοδόμησης  της  Γνώσης  και  οι 

επιλογές σ’ αυτά καθορίζονται από τις ανάγκες και από τις νοητικές 

διεργασίες που αναπτύσσονται στο χρήστη. 
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Εκπαιδευτικά λογισμικά ή λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για  εκπαιδευτικούς  σκοπούς  μπορούν να  χαρακτηρισθούν  διάφοροι  τύποι 

πακέτων όπως:

• Γλώσσες προγραμματισμού

• Πακέτα εφαρμογών γενικής χρήσης

• Προσομοιώσεις – Εικονικά εργαστήρια

• Παιχνίδια

• Επικοινωνίες – Διαδίκτυο 

• Νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης ή διδαχής

• Εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας

• Ηλεκτρονικά βιβλία –  Εγκυκλοπαίδειες   

• Εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων

• Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής

• Προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας (Tutorials)   

• Προγράμματα συνεργατικής μάθησης   

3.2.1 Γλώσσες προγραμματισμού
Αποτελούν  το  κατ’  εξοχήν  εργαλείο  για  την  ανάπτυξη  πνευματικών 

δεξιοτήτων,  κυρίως  λογικού  και  μαθηματικού  τύπου.  Ο   μαθητής  – 

προγραμματιστής μαθαίνει μέσα από τον προγραμματισμό το δομημένο και 

ιεραρχικό  τρόπο  σκέψης  και  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων  και 

καταστάσεων  και  εκτός  υπολογιστή.  Επίσης  δημιουργεί  το  δικό  του 

περιβάλλον εργασίας με τις νέες τεχνολογίες. 

Μια από τις πλέον ενδεδειγμένες γλώσσες προγραμματισμού για την 

εισαγωγή  της  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  θεωρείται  η  LOGO που 

αναπτύχθηκε από το  Papert.  Θεωρείται ότι αποτελεί μια ολόκληρη θεωρία 

μάθησης,  ένα  ανοικτό  και  επεκτάσιμο  περιβάλλον  προγραμματισμού  και 

ανάπτυξης.
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3.2.2 Πακέτα εφαρμογών γενικής χρήσης
Επεξεργαστές κειμένου, φύλλα εργασίας, εργαλεία παρουσιάσεων και 

βάσεις  δεδομένων  υπάρχουν  σε  όλα  σχεδόν  τα  σχολικά  εργαστήρια 

πληροφορικής και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στη διδακτική πράξη. 

Οι  επεξεργαστές  κειμένου υποστηρίζουν  την  παραγωγή  ενός 

ποιοτικού και πλήρως δομημένου κειμένου από έναν μαθητή ή από ομάδες 

μαθητών. Οι μαθητές απαλλάσσονται από την επανασυγγραφή ολόκληρων 

παραγράφων  και  επικεντρώνονται  στην  καταγραφή  και  ολοκλήρωση  της 

σκέψης τους. Ακόμη η δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών εκδόσεων των 

κειμένων που παράγονται υποστηρίζει την αρχειοθέτησή τους καθώς και την 

εύκολη ανάκτησή τους.

Τα φύλλα εργασίας ή αλλιώς λογιστικά φύλλα διαχειρίζονται δεδομένα 

σε  μορφή  κειμένου  και  κυρίως  αριθμών,  μαθηματικές  συναρτήσεις  και 

παρουσιάζουν αποτελέσματα υπολογισμών με δυναμικό τρόπο και σε μορφή 

γραφημάτων.  Αποτελούν  ισχυρά,  ευέλικτα  και  εύχρηστα  διδακτικά 

βοηθήματα για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Το  λογισμικό παρουσιάσεων υποστηρίζει τη δημιουργία διαφανειών 

με στόχο την παρουσίαση ενός θέματος ή ειδικότερα την υποστήριξη ενός 

μαθήματος.  Στην   περίπτωση  που  οι  διαφάνειες   μιας  παρουσίασης 

προβληθούν μέσα από υπολογιστή είναι δυνατό να συνδυάζουν διαφορετικές 

μορφές πληροφορίας όπως κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, συνδέσμους προς 

άλλες  παρουσιάσεις  ή  δικτυακούς  τόπους.  Η  δυνατότητα  ταυτόχρονης 

προβολής  μιας  παρουσίασης σε  πολλούς  υπολογιστές  διευκολύνει  ακόμη 

την παρακολούθησή της στο χώρο του εργαστηρίου. Ταυτόχρονα παρέχει τη 

δυνατότητα  στον  κάθε  ακροατή  να  ανατρέξει  στις  διαφάνειες  της 

παρουσίασης επιλέγοντας την πληροφορία που χρειάζεται.

3.2.3 Προσομοιώσεις – εικονικά εργαστήρια
Τα  εικονικά  εργαστήρια  προσομοιώνουν  πραγματικά  εργαστήρια.  Ο 

εκπαιδευτικός και ο μαθητής σχεδιάζουν και εκτελούν πειράματα ελέγχοντας 

τις  συνθήκες  και  μεταβάλλοντας  κατά  βούληση  παραμέτρους.  Οι 

προσομοιώσεις εκπαιδεύουν τους μαθητές στη δημιουργία και  αξιολόγηση 
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των  προσωπικών  τους  ιδεών,  στην  αντιπαράθεση  της  πρότερης  γνώσης 

τους με νέα αντικρουόμενα στοιχεία, στη σύγκριση των δικών τους μοντέλων 

για τον κόσμο με πραγματικά δεδομένα/καταστάσεις. Επίσης ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία σε ομάδες με στόχο την οικοδόμηση πιο πολύπλοκων μοντέλων.

Προσομοιώσεις παρέχει και το Διαδίκτυο (Applets).

3.2.4 Παιχνίδια
Τα παιχνίδια ταξινομούνται κυρίως σε δράσης και στρατηγικής, Και οι 

δύο κατηγορίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, με 

κυρίαρχη  τη  δεύτερη.  Τα  παιχνίδια  στρατηγικής  είναι  συνήθως  παιχνίδια 

ρόλων  και  προσομοιώνουν  καταστάσεις  που  καλείται  να  αντιμετωπίσει  ο 

χρήστης.  Εκπαιδευτικά  ομαδικά  παιγνίδια  παίζονται  ακόμη  και  μέσω  του 

Διαδικτύου.

3.2.5 Επικοινωνίες – Διαδίκτυο 
Η σύνδεση υπολογιστών ή και δικτύων υπολογιστών μεταξύ τους και η 

πρόσβασή τους στο διαδίκτυο (Internet) και τον παγκόσμιο ιστό (world wide 

web,  www)  προσφέρει  νέους  τρόπους  υποστήριξης  της  διδασκαλίας.  Το 

διαδίκτυο  είναι  μια  τεράστια  πηγή  πληροφοριών,  οργανωμένων  και 

παρουσιασμένων με την τεχνολογία των υπερμέσων. Πέρα από ότι αποτελεί 

πηγή  πληροφορίας  και  γνώσης  το  διαδίκτυο  είναι  μέσο  δημοσίευσης, 

προσφέρει  δυνατότητες  επικοινωνίας  μέσα  από  υπηρεσίες  όπως  το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λίστες συζήτησης, chat, κ.λπ., Ακόμη υποστηρίζει 

την  Εκπαίδευση από Απόσταση στο  χώρο της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης 

όπως και τη δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση.

3.2.6 Νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης ή διδαχής
Τα νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης (intelligent tutoring systems, ITSs) 

προσπαθούν να συμπεριλάβουν την εμπειρία του εκπαιδευτικού μέσα από 

εξειδικευμένο λογισμικό και λειτουργούν ως προσωπικοί δάσκαλοι. Συνήθως 

περιέχουν  μοντέλα  μαθητών  ή  και  εκπαιδευτικών  ώστε  ο  χρήστης  να 

προσαρμόζει το μάθημα στα μέτρα του. Έτσι ο εκπαιδευτικός υλοποιεί την 
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εξατομικευμένη μάθηση και αξιολογεί αντικειμενικότερα το μαθητή. Νοήμονα 

ή  αλλιώς  έμπειρα  εκπαιδευτικά  συστήματα  προσανατολισμένα  σε 

συγκεκριμένο  γνωστικό  αντικείμενο  περιλαμβάνουν  κανόνες  μέσω  των 

οποίων «μαθαίνουν» από το μαθητή – χρήστη, γίνονται «εξυπνότερα» και 

περισσότερο  ευέλικτα  από  ότι  συστήματα  που  παρέχουν  μόνο 

αποθηκευμένες  πληροφορίες.  Τα  συστήματα  «αποφασίζουν»  και 

«κατασκευάζουν» το διδακτικό υλικό, επιλέγουν την προσφορότερη διδακτική 

μέθοδο,  ανταποκρίνονται  κατάλληλα  σε  μαθησιακά  περιβάλλοντα.  Έχουν 

δηλαδή  ικανότητα προσαρμογής της διδασκαλίας σε διαφορετικούς μαθητές 

αφού παρέχουν εξατομικευμένη επιλογή παραδειγμάτων και προβλημάτων 

ανά μαθητή. Ακόμη δίνεται ελευθερία επίλυσης των προβλημάτων από τους 

μαθητές  όπως  θέλουν  οι  ίδιοι  και  παρέχεται  η  ικανότητα  ανίχνευσης  και 

εντοπισμού  των  λαθών  τους.   Τέλος  είναι  δυνατή  η  αξιολόγηση  και 

μαθησιακή υποστήριξη του εκπαιδευόμενου βασισμένη στην κατανόηση των 

αδυναμιών του.

3.2.7 Εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας
Ως  Εικονική  Πραγματικότητα  (ΕΠ,  Virtual Reality,  VR)  ορίζεται  ένα 

περιβάλλον βασισμένο σε υπολογιστή, ισχυρά αλληλεπιδραστικό, στο οποίο 

ο  χρήστης  γίνεται  συμμέτοχος  σε  έναν  «εικονικά  πραγματικό»  κόσμο. 

Θεωρείται  ως  ένα  υψηλού  επιπέδου  interface που  περιλαμβάνει 

προσομοιώσεις  σε  τρισδιάστατο  χώρο  και  σε  πραγματικό  χρόνο  και 

επιτρέπει  αλληλεπιδράσεις  μέσα από πολλαπλά κανάλια  αισθήσεων,  από 

την οπτική γωνία του χρήστη. Ο χρήστης καλείται να αλληλεπιδράσει με το 

σύστημα  μέσω  πράξεων,  κινήσεων  και  εκτιμήσεων  που  μοιάζουν  με  τις 

καθημερινές του ενέργειες, στο πραγματικό του περιβάλλον.

Ταξινόμηση  των  συστημάτων  εικονικής  πραγματικότητας  γίνεται 

σύμφωνα με τις συσκευές εξόδου (input devices), οι οποίες του παρέχουν τις 

απεικονίσεις  πληροφοριών.  Αυτός  ο  τρόπος  σχετίζεται  με  το  βαθμό 

απορρόφησης - εμβύθισης (immersion) του χρήστη στο τεχνητό περιβάλλον. 

Ετσι, ανάλογα με την συσκευή οπτικής απεικόνισης τα συστήματα εικονικής 

πραγματικότητας κατατάσσονται σε:
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• immersive VR, όταν ο χρήστης εμβυθίζεται στο περιβάλλον μέσω 

ενός ειδικού κράνους Head Mounted Display (HMD).

• desktop  VR,  όταν  χρησιμοποιείται  απλά  μια  οθόνη,

projection-based VR, όταν η απεικόνιση δίνεται μέσω μονοσκοπικής 

η στερεοσκοπικής προβολής και τέλος

• mirror  worlds,  όταν  το  VR  σύστημα  παρουσιάζει  στον  χρήστη 

κάποια απεικόνιση του εαυτού του μέσα στο εικονικό περιβάλλον, με 

την οποία αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο.

Η Εικονική Πραγματικότητα θεωρείται  από τα ισχυρότερα μελλοντικά 

εκπαιδευτικά  εργαλεία  αφού  η  σχεδίαση  συστημάτων  εικονικής 

πραγματικότητας έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο και όχι την τεχνολογία, 

προσαρμόζοντάς την στις φυσιολογικές δραστηριότητες του ανθρώπου. 

3.2.8   Ηλεκτρονικά βιβλία –  Εγκυκλοπαίδειες   
Πρόκειται  για  μαθήματα  με  μορφή  ηλεκτρονικών  σελίδων  στον 

υπολογιστή. Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες λειτουργούν παρόμοια,  αλλά 

παρέχουν μεγαλύτερη αλληλεπιδραστικότητα στον χρήστη.

3.2.9 Εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων
Οι εφαρμογές πολυμέσων και υπερμέσων κυριαρχούν στον τομέα της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Πρόκειται συνήθως για εκπαιδευτικό λογισμικό σε 

CD-ROM ή στο Διαδίκτυο που παρέχει περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά 

την  υπερμεσική  δομή,  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  στην  πληροφορία  με 

πολλαπλούς  τρόπους  και  την  αλληλεπιδραστικότητα  με  το  χρήστη.  Ένα 

υπερμεσικό  περιβάλλον  δομείται  με  τη  χρησιμοποίηση  πληροφορίας 

διαφόρων μορφών όπως: κείμενο, εικόνα, γραφικά, ήχο, βίντεο, κινούμενη 

εικόνα κλπ.. Μπορεί επί πλέον να είναι εμπλουτισμένο με προσομοιώσεις ή 

στοιχεία  εικονικής  πραγματικότητας.  Ουσιαστικά  κάθε  είδους  εκπαιδευτικό 

λογισμικό  περιλαμβάνει  πολυμεσικά  στοιχεία  και  άμεση,  μη  γραμμική 

πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχει.

44

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html#??????????? ?????? -???????????????#??????????? ?????? -???????????????


3.2.10   Προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας (Tutorials)   
Τα  προγράμματα  αυτά  βοηθούν  στην  ανάπτυξη  συγκεκριμένων 

πρακτικών  δεξιοτήτων  όπως  εκτέλεσης  αριθμητικών  πράξεων,  τυφλό 

σύστημα,  εκμάθηση  ξένων  γλωσσών  κλπ.).  Παρέχουν  ερωτήσεις 

αυξανόμενης  δυσκολίας  και  επεξηγήσεις  για  τις  ενέργειες  που πρέπει  να 

κάνει ο εκπαιδευόμενος, ελέγχουν τα αποτελέσματα, μετρούν την απόδοσή 

του  και  αξιολογούν  την  επίδοσή  του.  Δημιουργούν  δυναμικά  και 

παρουσιάζουν  εξατομικευμένο  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  με  βάση  τους 

στόχους, το επίπεδο γνώσης, την πρόοδο του εκπαιδευόμενου.

3.2.11   Προγράμματα συνεργατικής μάθησης   
Είναι  προγράμματα  με  δραστηριότητες  στον  υπολογιστή  που 

προωθούν  τη  συνεργατική  μάθηση  σε  τρόπο  που  να  γίνεται  αποφυγή 

διακρίσεων. Έρευνες σε δραστηριότητες διάφορων γνωστικών αντικειμένων 

έδειξαν  ότι  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  της  συνεργατικής  μάθησης  είναι 

διαρκέστερα (Ράπτης, 2001). Καταρχήν επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους 

να εκπονήσουν συνεργατικές δραστηριότητες, υποστηρίζουν τη δημιουργία 

ομάδων βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων και των 

δραστηριοτήτων.  Ακόμη  υποστηρίζουν  εναλλακτικά  μοντέλα  συνεργασίας 

μεταξύ  των  μελών  της  ομάδας  και  ενισχύουν  τη  συνεργασία  και 

διευκολύνοντας τη σύγχρονη επικοινωνία των μελών της ομάδας

3.2.12 Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής (  Drill     and     practice  )  
Πρόκειται  για  προγράμματα  που  στηρίζονται  στη  προγραμματισμένη 

διδασκαλία.  Οι  εφαρμογές  αυτού  του  τύπου  βασίζονται  συνήθως  σε 

συγκεκριμένη  διδακτέα  ύλη  που  ακολουθεί  κάποιο  σχολικό  αναλυτικό 

πρόγραμμα και παρέχουν ασκήσεις και προβλήματα σχετικά με αυτήν. Συχνά 

υπάρχει και θεωρητική κάλυψη των ασκήσεων. Οι ασκήσεις είναι διάφορων 

τύπων  όπως  σωστό  -  λάθος,  πολλαπλών  επιλογών,  ανοικτού  τύπου  και 

έχουν  απλή  γραμμική  μορφή καλώντας  τον  χρήστη  να  απαντήσει  σε  μία 

σειρά ερωτήσεων. Αποτελούν την κύρια μορφή διδασκαλίας με τη βοήθεια 

υπολογιστή  (Computer  Assisted  Instruction).  Τα  προγράμματα  αυτά 
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στηρίζονται στην επιλογή από τον μαθητή της σωστής απάντησης και δεν 

αξιοποιούν διδακτικά  το  λάθος  του μαθητή  ώστε  να  τον  οδηγήσουν στην 

ενεργητική και δημιουργική μάθηση.

Τα  πακέτα  εκπαιδευτικού  λογισμικού  συνήθως  συνδυάζουν 

περισσότερες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Ιδιαίτερα εξαιτίας της 

ταχύτατης ανάπτυξης των τεχνολογιών υλικού και λογισμικού, σχεδόν κάθε 

κατηγορία  πλέον  επενδύεται  με  πολυμεσικά  στοιχεία  και  υπερμεσικά 

χαρακτηριστικά. Το σύνηθες όμως είναι η εμφάνιση εκπαιδευτικού υλικού το 

οποίο βασίζεται ουσιαστικά και κυριαρχείται από τα πολυμέσα και υπερμέσα.

3.3 Στοιχεία λογισμικού υπερμέσων
Οι  σύγχρονες  εφαρμογές  εκπαιδευτικού  λογισμικού  βασίζονται  στην 

τεχνολογία των υπερμέσων. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας των υπερμέσων 

προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας. 

Τα  υπερμέσα  είναι  πληροφοριακά  συστήματα  με  μη  γραμμική, 

υπερκειμενική οργάνωση, που απαρτίζονται από πολυμεσικές μονάδες 

(εικόνες, ήχο, βίντεο) και ελέγχονται διαδραστικά από τον χρήστη.

Στις  περισσότερες  εφαρμογές  υπερμέσων  υπάρχουν  τα  παρακάτω 

στοιχεία:

• Κόμβοι
• Σύνδεσμοι
• Αλληλεπίδραση και δυναμικός έλεγχος 
• Δομή οργάνωσης, Δίκτυο ιδεών 
• Βάση Δεδομένων
• Διαδρομές και πλοήγηση 

3.3.1 Κόμβοι (  Nodes  )   
Οι  κόμβοι  είναι  αυτοτελείς  ενότητες  της  πληροφορίας.  Περιέχουν 

τμήματα  πληροφοριών  που  συνήθως  αναπαριστάνονται  σε  διάφορες 

μορφές. Το μέγεθος ενός κόμβου μπορεί να είναι μικρό όπως μια εικόνα ή 

λίγες φράσεις ή να φτάνει το μέγεθος ενός μεγάλου εγγράφου. 
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Ο  κόμβος  αποτελεί  τη  βασική  μονάδα  για  την  αποθήκευση 

πληροφοριών. Σε αντίθεση με τη συνεχή και γραμμική ροή συναντάται σε 

ένα  βιβλίο  ή  μια  ταινία,  στα  υπερμέσα  οι  κόμβοι  σχετίζονται  και 

«επικοινωνούν»  μεταξύ  τους.  Η  τμηματοποίηση  σε  ανεξάρτητες  μονάδες 

πληροφορίας,  δίνει  τη  δυνατότητα στο χρήστη  να καθορίζει  τον  επόμενο 

κόμβο που θα προσπελάσει.

Τα  συστήματα  υπερμέσων  γίνονται  αποτελεσματικά  εκπαιδευτικά 

εργαλεία όταν αποκτούν δυναμική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο 

των κόμβων τροποποιείται  ή δημιουργούνται  νέοι  κόμβοι  από τον ίδιο  το 

χρήστη, ο οποίος γίνεται πλέον δημιουργικός του εκπαιδευτικού υλικού και 

αναπτύσσει  τεχνικές  και  πνευματικές  δεξιότητες.  Οι  περισσότερες  όμως 

εκπαιδευτικές εφαρμογές δεν παρέχουν τέτοιες δυνατότητες. 

3.3.2 Σύνδεσμοι (  Links  )  
Η  επικοινωνία  μεταξύ  των  κόμβων  υλοποιείται  μέσα  από  τους 

συνδέσμους, που μεταφέρουν το χρήστη άμεσα στον κόμβο που επιλέγει και 

του  δίνουν  τη  δυνατότητα  να  πλοηγείται  στην  εφαρμογή.  Οι  σύνδεσμοι 

μπορεί  να  βρίσκονται  σε  κείμενο  ή  εικόνα  και  να  είναι  λέξεις  φράσεις  ή 

τμήματα εικόνας.

3.3.3 Αλληλεπίδραση και δυναμικός έλεγχος (  Interactivity     and     dynamic   
control  )  

Τα  συστήματα  υπερμέσων  δίνουν  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να 

καθορίσει  τη  σειρά  με  την  οποία  θα  προσπελάσει  τις  πληροφορίες,  να 

προσθέσει  ή να τροποποιήσει  πληροφορίες,  να δημιουργήσει  τη δική του 

βάση γνώσης. Ο βαθμός της επέμβασης από το χρήστη ποικίλει μεταξύ των 

εφαρμογών  και  των  σκοπών  που  εξυπηρετούν.  Ο  χρήστης  επιταχύνει  ή 

επιβραδύνει  το  ρυθμό  του,  αλλάζει  κατεύθυνση  πλοήγησης,  συνδυάζει 

πληροφορίες,  θέτει  ερωτήματα  και  απαντά  σε  άλλα  λαμβάνοντας  άμεση 

απόκριση  από  το  σύστημα,  αντιμετωπίζει  καταστάσεις  και  προβλήματα. 

Παρότι  η  αλληλεπίδραση  είναι  χαρακτηριστικό  των  περισσότερων 

πληροφορικών συστημάτων, στα υπερμέσα ο δυναμικός έλεγχος βρίσκεται 
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σε μεγαλύτερο και αμεσότερο βαθμό. Ο χρήστης είναι ενεργός συμμέτοχος 

στη μαθησιακή διαδικασία και όχι παθητικός δέκτης.

3.3.4   Δομή     οργάνωσης  ,   δίκτυο     ιδεών   (Organizational structure, network   
of ideas)

Η δομή και το περιεχόμενο των κόμβων και των συνδέσμων αποτελεί 

ένα δίκτυο ιδεών, αφού η επικοινωνία μεταξύ συγκεκριμένων κόμβων έχει 

συγκεκριμένους  στόχους.  Το  δίκτυο  είναι  ένα  σύνολο  από 

αλληλοσυσχετιζόμενες  και  διασυνδεμένες  ιδέες.  Οι  ιδέες  αυτές 

περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των κόμβων που επικοινωνούν μέσω των 

συνδέσμων  τους,  με  το  χρήστη  να  έχει  την  ευχέρεια  προσπέλασης  στις 

πληροφορίες σύμφωνα με τις προσωπικές του επιθυμίες. 

Σε δυναμικά υπερμεσικά συστήματα το δίκτυο μπορεί να τροποποιείται 

από τον ίδιο το χρήστη, που δομεί τις πληροφορίες σύμφωνα με τη δική του 

προσέγγιση. Η οργανωτική δομή ενός πολυμεσικού συστήματος καθορίζει το 

πληροφοριακό μοντέλο της βάσης γνώσης. Το μοντέλο αυτό περιγράφει την 

οργάνωση των ιδεών και τις μεταξύ τους σχέσεις, που βοηθούν το χρήστη 

στον  εντοπισμό  και  ανάκτηση  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο 

σύστημα.

3.3.5 Βάση Δεδομένων (  Data     Base  )  
Μια  εφαρμογή  υπερμέσων  θεωρείται  και  ως  μια  σχεσιακή  βάση 

δεδομένων. Η οργανωτική δομή των υπερμέσων μοιάζει πράγματι  με βάση 

δεδομένων. Κόμβοι πληροφοριών μπορούν να αποθηκεύονται σε μια βάση 

δεδομένων με τους συνδέσμους να αποτελούν στρατηγικές αναζήτησης. Η 

βάση αποτελεί ουσιαστικά μια τράπεζα πληροφοριών που θεωρείται και ως η 

βάση γνώσης του συστήματος. 

3.3.6 Διαδρομές και πλοήγηση (  Paths     and     navigation  )  
Οι διαδρομές σε μια εφαρμογή υπερμέσων μπορεί να καθορίζονται από 

το δημιουργό, από το χρήστη, ή και από τους δύο. Οι διαδρομές που έχει 

δημιουργήσει ο δημιουργός αναφέρονται σε προκαθορισμένους συνδέσμους 
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στο χώρο των πληροφοριών,  σε  καθοδηγούμενες πλοηγήσεις  στις  βάσεις 

γνώσεις.  Ενδείκνυται  για  αρχάριους  χρήστες  ή  για  χρήστες  με  μικρή  ή 

καθόλου γνώση για το υπό μελέτη αντικείμενο. Οι χρήστες ιδίως οι έμπειροι 

στη  χρήση  της  πληροφορικής  τεχνολογίας  ή  στο  θέμα,  μπορούν  να 

ακολουθήσουν  τις  δικές  τους  διαδρομές.  Αυτές  αντανακλούν  τον  ατομικό 

μαθησιακό  τύπο  του  καθένα  και  τη  λογική  του  στο  συνδυασμό  των 

πληροφοριών.  Ορισμένα  συστήματα  επιτρέπουν  την  αποθήκευση  της 

πορείας  πλοήγησης  για  μετέπειτα  χρήση  και  σχολιασμό.  Χρήστες  σε 

διαφορετικούς  φυσικούς  χώρους,  μπορούν  να  αποφασίζουν  και  να 

μοιράζονται διαδρομές σε συστήματα που επιτρέπουν τη συνεργασία μέσα 

από δίκτυο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4.1 Μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού 
Οι  φάσεις  ανάπτυξης  μιας  εκπαιδευτικής  εφαρμογής  πολυμέσων 

ακολουθούν  σε  γενικές  γραμμές  ένα  από  τα  καθιερωμένα  μοντέλα 

ανάπτυξης  εφαρμογών  πολυμέσων  λογισμικού.  Υπάρχουν  αρκετά 

μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών, τα κυριότερα από τα οποία είναι:

 το μοντέλο του καταρράκτη (warefall model).

 το μοντέλο της έλικας ή σπειροειδές μοντέλο (spiral model).

Εικόνα 1: Μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων

Και  τα  δύο  μοντέλα  υποδιαιρούν  τη  διαδικασία  ανάπτυξης 

μιας εφαρμογής πολυμέσων στις ακόλουθες κύριες φάσεις: 

 της ανάλυσης 

 της σχεδίασης

 της υλοποίησης

 της ολοκλήρωσης και διανομής

 της λειτουργίας και συντήρησης
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Εικόνα 2: Φάσεις Ανάπτυξης 
Εφαρμογής Πολυμέσων

Μοντέλα Ανάπτυξης 
Εφαρμογών Πολυμέσων

Μοντέλο 
Καταρράκτη

Μοντέλο 
Έλικας



4.1.1 Μοντέλο Καταρράκτη
Στο μοντέλο του  καταρράκτη οι φάσεις αυτές εκτελούνται με τη  σειρά 

που  αναφέρθηκαν,  πιθανόν  με  ορισμένες  επικαλύψεις  αλλά  με 

περιορισμένες  ή  καθόλου επαναλήψεις. Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό 

είναι  ότι  κάθε  επιμέρους  εργασία  υπόκειται  σε  διαδικασίες  επικύρωσης 

(validation) και ελέγχου επαλήθευσης (verification) με σκοπό την εξασφάλιση:

 της  συνέπειας με  τις  απαιτήσεις  του  χρήστη,  όπως  αυτές  έχουν 

προδιαγραφεί κατά τη φάση της ανάλυσης

 της  συνοχής με  το  αποτέλεσμα  των  προηγουμένων  φάσεων 

ανάπτυξης του προϊόντος.

Το κύριο πλεονέκτημα του μοντέλου του καταρράκτη είναι η οργάνωση 

της  διαδικασίας  ανάπτυξης  σε  διακριτές  φάσεις,  που  συμφωνούν  με  την 

ακολουθούμενη  πρακτική  ανάπτυξης  εφαρμογών  στην  αγορά.  Το 

συγκεκριμένο  χαρακτηριστικό  εξηγεί  και  τη  μεγάλη  δημοτικότητά  του  σε 

σχέση  με  κάθε  άλλο  μοντέλο  ανάπτυξης  λογισμικού  που  χρησιμοποιείται 

σήμερα.

Το  κύριο  μειονέκτημα της  χρήσης  του  συγκεκριμένου  μοντέλου 

προκύπτει  από την  ανάγκη του  ακριβούς  καθορισμού προδιαγραφών του 

τελικού  προϊόντος  αρκετά  νωρίς  κατά  τη  διαδικασία  ανάπτυξης  και  πιο 

συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του σταδίου της ανάλυσης. Δεδομένου ότι 

το τελικό προϊόν θα είναι διαθέσιμο πολύ αργότερα στους τελικούς χρήστες, 

πιο συγκεκριμένα μετά το τέλος του σταδίου της υλοποίησης, ο χρόνος και οι 

διαθέσιμοι πόροι για την αναθεώρηση της σχεδίασής του θα είναι εξαιρετικά 

περιορισμένοι.

Επομένως η ανάλυση των προδιαγραφών και η σχεδίαση θα πρέπει να 

έχουν  καταλήξει  σε  σωστά  συμπεράσματα  γύρω  από  τη  μορφή  και  τη 

λειτουργικότητα  της  εφαρμογής,  ώστε  να  αποφευχθούν  σημαντικές 

αναθεωρήσεις του τελικού προϊόντος μετά από την ολοκλήρωση του σταδίου 

της υλοποίησης.
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Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση μοντέλου καταρράκτη.

4.1.2 Μοντέλο Έλικας
Σε  αντίθεση  με  το  μοντέλο  του  καταρράκτη  το  μοντέλο  της  έλικας

υποστηρίζει  μια  εξελικτική  διαδικασία  δημιουργίας  μιας  εφαρμογής.  Πιο 

συγκεκριμένα,  η  ανάπτυξη  στο  μοντέλο  αυτό  αποτελείται  από  την 

επαναληπτική  εκτέλεση  ενός  κύκλου  φάσεων. Κάθε  φορά  ο  κύκλος 

παράγει μια ενδιάμεση έκδοση του τελικού προϊόντος η οποία βελτιώνεται 

κατά  τον  επόμενο  κύκλο  κ.ο.κ.  Η  διαδικασία  αυτή  συνεχίζεται  μέχρι  να 

παραχθεί  μια  έκδοση  που  να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  των  χρηστών.  Η 

έκδοση αυτή αποτελεί και το τελικό προϊόν της διαδικασίας ανάπτυξης.

Το  κύριο  πλεονέκτημα του  μοντέλου  της  έλικας  είναι  η  δυνατότητα 

ελέγχου και αξιολόγησης από τους χρήστες κάθε ενδιάμεσου προϊόντος σε 

κάθε κύκλο ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν 

θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις των χρηστών.

Τα  κύρια  μειονεκτήματα του  μοντέλου  της  έλικας  εντοπίζονται  στις 

αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο και  πόρους που απαιτεί  η υλοποίηση και 

αξιολόγηση  μιας  εφαρμογής  σε  διαδοχικούς  κύκλους.  Επίσης  το 

συγκεκριμένο μοντέλο απαιτεί μια πολύπλοκη διαδικασία ανάπτυξης.
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Εικόνα 4: Σχηματική αναπαράσταση μοντέλου έλικας.

Μοντέλο Καταρράκτη Μοντέλο Έλικας

Περιγραφή

Οι  φάσεις  εκτελούνται  με  τη 

σειρά  με  περιορισμένες ή 

καθόλου επαναλήψεις.

Η  ανάπτυξη  αποτελείται  από 

την  επαναληπτική εκτέλεση ενός 

κύκλου φάσεων.

Πλεονέκτημα
Η οργάνωση της διαδικασίας 

ανάπτυξης σε διακριτές φάσεις

Δυνατότητα  ελέγχου  και 

αξιολόγησης  από  τους  χρήστες 

κάθε  ενδιάμεσου  προϊόντος  σε 

κάθε κύκλο ανάπτυξης

Μειονέκτημα

Ανάγκη  του  ακριβούς 

καθορισμού  προδιαγραφών  του 

τελικού προϊόντος αρκετά νωρίς.

Αυξημένες  απαιτήσεις  σε 

χρόνο και πόρους.

Πίνακας 2: Συνοπτική παρουσίαση των μοντέλων καταρράκτη και έλικας.
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4.2 Ανάλυση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Η  ανάλυση  αποτελεί  τη  φάση  της  ανάπτυξης  μιας  εφαρμογής 

πολυμέσων,  κατά  την  οποία  καθορίζονται  οι  στόχοι  και  συλλέγονται  οι 

απαιτήσεις  από  τη  συγκεκριμένη  εφαρμογή.  Επίσης,  κατά  τη  φάση  αυτή 

καθορίζεται  η  μέθοδος  που  θα  ακολουθηθεί  για  την  ανάπτυξη  της 

εφαρμογής.

Η ανάλυση αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:

 Αρχικοποίηση

 Εκτίμηση κόστους ανάπτυξης

 Διαμόρφωση του πλάνου εργασίας

 Ανάλυση απαιτήσεων

Εικόνα 5: Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν
στην φάση ανάλυσης μιας εφαρμογής
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4.2.1 Αρχικοποίηση
Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στον καθορισμό των στόχων της εφαρμογής. 

Οι στόχοι περιγράφονται σε σχέση με:

•Το θεματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.

•Το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

•Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση του θεματικού 

περιεχομένου.

4.2.2 Εκτίμηση Κόστους Ανάπτυξης
Το συγκεκριμένο στάδιο  χρησιμοποιεί την πρόταση ανάπτυξης για την 

εκτίμηση  του  κόστους  ανάπτυξης  της  εφαρμογής.  Ως  κόστος  ανάπτυξης 

ορίζεται  το  χρηματικό  ποσό που  θα  απαιτηθεί  για  την  υποστήριξη  της 

διαδικασίας ανάπτυξης μιας εφαρμογής. Αν το κόστος που προκύπτει μπορεί 

να  καλυφθεί,  τότε  η  ανάπτυξη  της  εφαρμογής  συνεχίζεται  κανονικά.  Σε 

διαφορετική περίπτωση η διαδικασία ματαιώνεται.

4.2.3 Διαμόρφωση Πλάνου Εργασίας
Η  χρησιμότητα  της  δημιουργίας  ενός  πλάνου  εργασίας  είναι  μεγάλη, 

αφού αποτελεί  οδηγό για την εκτέλεση των επομένων φάσεων ανάπτυξης 

της εφαρμογής. Το πλάνο εργασίας περιγράφει τη χρησιμοποίηση των τριών 

παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης μιας εφαρμογής, 

δηλαδή:

 Των φάσεων στις οποίες αναλύεται η συγκεκριμένη διαδικασία. 

Σκοπός  είναι  ο  καθορισμός  ενός  συνόλου  φάσεων  ανάπτυξης,  στις 

οποίες θα καταμεριστεί το έργο ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίησή του.

 Του χρονοπρογραμματισμού κάθε φάσης.

Το πλάνο εργασίας προδιαγράφει με σαφήνεια το χρόνο που απαιτείται 

για  την  υλοποίηση  του  τελικού  προϊόντος,  όπως  και  κάθε  σταδίου  που 

συνθέτει τη διαδικασία ανάπτυξης.

 Των πόρων που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση κάθε φάσης.
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Οι πόροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής αφορούν:

•το  προσωπικό που  θα  απασχοληθεί,  το  οποίο  στην  περίπτωση 

εκπαιδευτικού  λογισμικού  πρέπει  να  περιλαμβάνει  και  γνώστες  του 

αντικειμένου της μάθησης, ψυχολόγους αλλά και εκπαιδευτικούς.  

•τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί

•τα αναλώσιμα που θα απαιτηθούν

•τα  στοιχεία  πολυμέσων που  θα  αγοραστούν  -  π.χ.  φωτογραφίες, 

βίντεο, μουσικά κομμάτια κλπ. - μαζί με την εξασφάλιση των πνευματικών 

δικαιωμάτων που συνεπάγεται η χρήση τους.

4.2.4 Ανάλυση Απαιτήσεων
Η ανάλυση απαιτήσεων αποσκοπεί στη συλλογή και επεξεργασία των 

απαιτήσεων  που  έχουν  όλα  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη  από  μια  εφαρμογή 

πολυμέσων.  Η  επεξεργασία  καταλήγει  στη  διαμόρφωση  ενός  συνόλου 

προδιαγραφών για την εφαρμογή,  οι  οποίες περιγράφουν λεπτομερώς τις 

απαιτήσεις  αυτές.  Η  σημασία  του  συγκεκριμένου  σταδίου  είναι  μεγάλη, 

καθώς μια εφαρμογή που δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις απαιτήσεις όλων 

των ενδιαφερομένων μερών έχει περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας.

Η επιτυχής επιλογή των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή 

των απαιτήσεων διασφαλίζεται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 

μερών στη διαμόρφωση των απαιτήσεων από το προϊόν.

Υπάρχουν  τρεις  κύριες  μέθοδοι  συλλογής  πληροφοριών  για  τη 

διαμόρφωση των απαιτήσεων μιας εφαρμογής πολυμέσων:

• η διεξαγωγή συνεντεύξεων

• η συμπλήρωση ερωτηματολογίων

• η επιτόπια παρατήρηση
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4.3 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Η σχεδίαση μιας εφαρμογής πολυμέσων είναι η φάση εκείνη, κατά την 

οποία  από  τους  γενικούς  στόχους  και  τις  αρχές  που  τέθηκαν  κατά  την 

ανάλυση περνάμε σε μια δομημένη λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής και 

των στοιχείων που την αποτελούν.

Η σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών πρέπει να εκμεταλλεύεται και να 

αξιοποιεί  τα  χαρακτηριστικά  και  τα  πλεονεκτήματα  των  πολυμεσικών 

στοιχείων  και  των  υπερμεσικών  δομών  δίχως  να  αποπροσανατολίζει  το 

χρήστη και να τον αποσπά από το περιεχόμενο. 

Κατά  τη  φάση  αυτή  σχεδιάζεται  ολόκληρη  η  εφαρμογή  από  κάθε 

άποψη, διδακτική, λειτουργική και τεχνική. Η εμφάνιση της εφαρμογής, το 

περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσίασής του, κάθε λειτουργία αλλά και κάθε 

άλλο επιπλέον χαρακτηριστικό  πρέπει  να  περιγράφονται  με  σαφήνεια  και 

λεπτομέρεια κατά τη διαδικασία της σχεδίασης.

4.3.1 Διδακτική Σχεδίαση 
Από  παιδαγωγική  άποψη  κάθε  εκπαιδευτική  εφαρμογή  πρέπει  να 

εκμεταλλεύεται την τεχνολογία και να λειτουργεί στο παρακάτω πλαίσιο:

 Να παρέχει προσανατολισμό στο μαθητή.

• Να θέτει στόχους.

• Να παρουσιάζει από την αρχή τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

• Να θέτει δραστηριότητες.

 Να περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις.

• Για ανατροφοδότηση.

• Για παροχή πληροφοριών.

 Να περιέχει αξιολόγηση.

Ξεφεύγοντας  από  γενικές  προδιαγραφές  για  αλληλεπίδραση  και 

παροχή  κινήτρων  από  τα  πολυμεσικά  περιβάλλοντα,  προτείνονται 

στρατηγικές  που  παρέχουν  αποδοτικότερες  κατευθυντήριες  γραμμές.  Μια 
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στρατηγική είναι η προσέγγιση του  Gagné (1985) που περιλαμβάνει εννέα 

«γεγονότα» μάθησης:

• Προσέλκυση προσοχής

• Πληροφόρηση  για  τους  στόχους  του  μαθήματος  και  παροχή 

κινήτρων

• Διέγερση ανάκλησης πρότερων γνώσεων

• Παρουσίαση ερεθισμάτων με διακριτά χαρακτηριστικά

• Παροχή καθοδήγησης στη μάθηση

• Εξαγωγή συμπερασμάτων - αποτελεσμάτων

• Παροχή πληροφοριακής ανατροφοδότησης

• Αξιολόγηση συμπερασμάτων - αποτελεσμάτων

• Ανάπτυξη μνήμης και μεταφορά μάθησης

4.3.2 Λειτουργική Σχεδίαση 
Στη φάση αυτή ο σχεδιαστής θα πρέπει να καταστρώσει το λειτουργικό 

σχέδιο της εφαρμογής δηλαδή μια αναλυτική αναφορά που προδιαγράφει με 

σαφήνεια  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  η  τελική 

εφαρμογή. Αυτή η αναφορά χρησιμοποιείται ως οδηγός κατά τη φάση της 

υλοποίησης και περιγράφονται με σαφήνεια οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Οι κατηγορίες περιεχομένου της εφαρμογής.

• Τα  στοιχεία  πολυμέσων τα  οποία  θα  συμπεριληφθούν  στην 

εφαρμογή.

• Η μορφή και το ύφος της διεπαφής.

• Το μοντέλο πλοήγησης που θα υιοθετηθεί.

4.3.2.1 Περιεχόμενο
Το  σημαντικότερο  ζήτημα  σε  μια  εκπαιδευτική  εφαρμογή  είναι  η 

απόκτηση  των  απαιτούμενων  πληροφοριών  και  η  δημιουργία  των 

κατάλληλων  νοητικών  αναπαραστάσεων  από  το  χρήστη  ώστε  να 

ενσωματώσει νέα γνώση στις γνωστικές του δομές.

58



Η οργάνωση του περιεχομένου σε κατηγορίες εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες,  όπως  οι  στόχοι  της  εφαρμογής,  ο  θεματικός  της 

προσανατολισμός ή οι  προσδοκίες του χρήστη. Πολύ συχνά ο σχεδιαστής 

μπορεί  να  διακρίνει  μια  φυσική  κατηγοριοποίηση  που  χαρακτηρίζει  το 

περιεχόμενο, την οποία θέλει να υιοθετήσει. Άλλες φορές πάλι μπορεί να μην 

υπάρχει φυσική κατηγοριοποίηση ή παρ’ όλη την ύπαρξή της να αγνοείται 

σκόπιμα από το σχεδιαστή, ώστε αυτός να παρουσιάσει μια αντιμετώπιση 

από διαφορετική οπτική γωνία.

Προτάσεις  που  σχετίζονται  με  τη  βάση  γνώσης  και  τη  δομή  της 

εφαρμογής και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίασή της είναι οι 

παρακάτω:

• Ο  τρόπος  πλοήγησης  του  χρήστη   να  ανακλά  τις  γνωστικές  του 

δομές.

• Η επιλογή ενός κόμβου να σχετίζεται με την προηγούμενη γνώση του 

χρήστη.

• Η  εφαρμογή  να  περιλαμβάνει  στρατηγικές  ώστε  ο  χρήστης  να 

ενσωματώνει πληροφορίες στις γνωστικές του δομές.

• Να υπάρχουν τεχνικές για τη μείωση του γνωστικού φόρτου.

4.3.2.2 Στοιχεία πολυμέσων
Στο  στάδιο  αυτό  λαμβάνονται  αποφάσεις  σχετικά  με  τις  μορφές  των 

στοιχείων  πολυμέσων που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  παρουσίαση  της 

πληροφορίας  στο  χρήστη.  Ο  σχεδιαστής  σπάνια  μπορεί  να  επιλέξει  με 

απόλυτη ελευθερία τη μορφή και τον τύπο του υλικού που επιθυμεί. Συνήθως 

υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί, τεχνικοί, οικονομικοί ή άλλης φύσεως. 

 Κείμενο

Το κείμενο αποτελεί το πιο συνηθισμένο μέσο που χρησιμοποιεί ο 

άνθρωπος,  για  να  μεταδώσει  την  πληροφορία.  Η  ενσωμάτωση  του 

κειμένου  σε  μια  εφαρμογή  πολυμέσων  δίνει  αρκετές  δυνατότητες  για 

εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασής του.

Το  κείμενο  μέσα  σε  μια  εφαρμογή  πολυμέσων  θα  πρέπει  να 

χαρακτηρίζεται από:
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• Συντομία
• Σαφήνεια
• Λογική Δομή

 Ήχος

Η χρήση του ήχου σε εφαρμογές πολυμέσων είναι πολλαπλή. Ένα 

αρχείο  ήχου  μπορεί  να  περιέχει  διάφορες  μορφές  περιεχομένου 

(μουσική,  εφέ,  ομιλία). Επίσης υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης και 

ενσωμάτωσης του ήχου μέσα σε μια εφαρμογή. Ο ήχος είναι δυνατόν να 

υπάρχει  αυτόνομα,  ως  ξεχωριστό  απόσπασμα.  Μπορεί  επίσης  να 

αποτελεί τμήμα ενός αποσπάσματος βίντεο, ενώ πολύ συνηθισμένη είναι 

και η χρήση του σε συνδυασμό με κείμενο, με τη μορφή αφήγησης.

Σε μαθητές μικρής ηλικίας η ανάγνωση κειμένου με την ταυτόχρονη 

εμφάνισή  του  στην  οθόνη  βοηθά  στην  παρακολούθηση  της  ροής, 

ιδιαίτερα σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Η  επιτυχημένη  χρήση  του  ήχου  εξαρτάται  από  ορισμένους 

παράγοντες, όπως:

• Ηχητική ποιότητα

• Κατάλληλη διάρκεια

• Σωστός συγχρονισμός με άλλα μέσα

• Ύφος αντίστοιχο με το θέμα που παρουσιάζεται

 Εικόνα

Η εικόνα αποτελεί ένα πολύ ισχυρό μέσο μετάδοσης πληροφορίας 

και  έχει  σημασία  αντίστοιχη  με  αυτή  του  κειμένου.  Η  χρήση  της  σε 

εφαρμογές  πολυμέσων  είναι  εντονότατη  και  πολυδιάστατη,  καθώς 

χρησιμοποιείται  τόσο  ως  στοιχείο  περιεχομένου,  όσο  και  ως 

αναπόσπαστο τμήμα της διεπαφής.

Μπορούμε  να  διακρίνουμε  γενικά  τρεις  κατηγορίες  εικόνας  από 

άποψη περιεχομένου:

• Φωτογραφίες

• Σχήματα και διαγράμματα

• Γραφιστικές συνθέσεις
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Ιδιαίτερη  σημασία  στην  επιλογή  μιας  εικόνας  ως  στοιχείου 

περιεχομένου έχουν οι παρακάτω παράγοντες:

• Ποιότητα εικόνας.

• Καταλληλότητα σε σχέση με το κοινό.

• Ύφος και αισθητική.

• Συνέπεια σε σχέση με το συνοδευτικό κείμενο.

 Βίντεο

Το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια εφαρμογή πολυμέσων, 

για να εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς, όπως:

• Την επεξήγηση διαδικασιών, όπως η λειτουργία μιας μηχανής.

• Την παρουσίαση οδηγιών χρήσης, όπως τον τρόπο λειτουργίας 

ενός πακέτου λογισμικού.

• Την  παρουσίαση χώρων ή  τόπων,  όπως  αποσπάσματα  που 

δείχνουν τα αξιοθέατα μιας πόλης.

• Την  παρουσίαση ντοκουμέντων,  όπως συνεντεύξεις  ιστορικών 

προσώπων ή γεγονότα από την καθημερινή ζωή.

• Τη διαφήμιση προϊόντων.

Το  βίντεο  επιδρά  συναισθηματικά  στο  χρήστη  και  όταν 

συγχρονίζεται  με  το  περιεχόμενο  της  διδασκαλίας  ενισχύει  τους 

παιδαγωγικούς στόχους της εφαρμογής. 

 Συνθετική κίνηση

Η συνθετική κίνηση παρουσιάζει παρόμοιες περίπου ιδιότητες και 

χρήσεις με το βίντεο. Βασική διαφορά είναι ότι  δεν επιτυγχάνονται τα 

ίδια  επίπεδα ρεαλισμού  με  το  βίντεο,  καθώς  τα  αντικείμενα  και  οι 

χαρακτήρες που παρουσιάζονται σε ένα απόσπασμα συνθετικής κίνησης 

αποτελούν  τεχνητά  γραφικά  δημιουργήματα  μέσω του  υπολογιστή.  Η 

συνθετική  κίνηση  όμως  έχει  το  πλεονέκτημα ότι,  σε  αντίθεση  με  το 

βίντεο, η μορφή των αντικειμένων και η κίνησή τους βρίσκεται κάτω από 

τον απόλυτο έλεγχο του παραγωγού.
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4.3.2.3. Πλοήγηση (Navigation)
Ένας  από  τους  στόχους  της  σχεδίασης  μιας  εφαρμογής  είναι  να 

βοηθήσει  το  χρήστη  ώστε  να  κινηθεί  με  επιτυχία  από  το  ένα  τμήμα  της 

εφαρμογής  στο  άλλο,  να  του  δείξει  πώς  λειτουργεί  ώστε  να  πλοηγηθεί 

εύκολα μέσα στους κόμβους της εφαρμογής, να τον βοηθήσει να βιώσει το 

περιεχόμενο. 

Η πλοήγηση από το χρήστη μέσα στην εφαρμογή μαθαίνεται πιο εύκολα 

αν αυτός έχει στο μυαλό του πώς λειτουργεί η εφαρμογή, δηλαδή ποια είναι η 

δομή  της.  Η  σχεδίαση  της  δομής  της  εφαρμογής  με  βάση  κάποια  δομή 

πλοήγησης, την οποία θα επιλέξει ο σχεδιαστής. Υπάρχουν διάφορες δομές 

πλοήγησης σε μια εφαρμογή πολυμέσων, με διαφορετική πολυπλοκότητα. 

Οι βασικές δομές πλοήγησης στις εφαρμογές πολυμέσων είναι:

• η γραμμική δομή

• η δενδροειδής δομή

• η δομή γράφου

• η υβριδική δομή

 η γραμμική δομή

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα σειριακής πλοήγησης από τη μία οθόνη 

στην επομένη ή από ένα κομμάτι πληροφορίας στο επόμενο.

Εικόνα 6: Σχήμα που απεικονίζει μια απλή γραμμική δομή

 η δενδροειδής δομή

οι χρήστες πλοηγούνται κατά μήκος των διακλαδώσεων μιας δενδρικής 

δομής, η οποία σχηματίζεται από τη λογική δομή του περιεχομένου.

Εικόνα 7: Σχήμα που απεικονίζει μια δενδροειδή δομή

62



 η δομή γράφου

Οι  χρήστες  έχουν  τη  δυνατότητα  ελεύθερης  πλοήγησης  μεταξύ  των 

κόμβων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους, χωρίς να υπάρχει περιορισμός 

από προκαθορισμένες διαδρομές.

Εικόνα 8: Σχήμα δομής γράφου

 η υβριδική δομή

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης (μη γραμμικής) 

αλλά  περιστασιακά  περιορίζονται  από  γραμμικά  ή  δενδρικά  κομμάτια  της 

εφαρμογής.

Εικόνα 9: Σχήμα υβριδικής δομής
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4.3.2.4. Διεπαφή (Interface)
Ένας  παράγοντας  που  έχει  ιδιαίτερα  βαρύνουσα  σημασία  για  την 

επιτυχία μιας εφαρμογής πολυμέσων είναι η σχεδίαση της διεπαφής χρήστη. 

Η διεπαφή είναι το μέσο που δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 

μεταξύ του χρήστη και του συστήματος. Όσο ενδιαφέρον και αν είναι το θέμα, 

όσο  καλό  και  αν  είναι  το  περιεχόμενο,  αν  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα 

παρουσιαστούν  στο  χρήστη  δεν  είναι  ελκυστικός  και  λειτουργικός,  η 

εφαρμογή δεν πρόκειται να αφήσει καλές εντυπώσεις στο χρήστη.

Η σχεδίαση οθονών (κόμβων ή παραθύρων) έχει τον ίδιο ρόλο με την 

προσέλκυση προσοχής στο διδακτικό μοντέλο του Gagné. Προσανατολίζει το 

χρήστη  στους  διδακτικούς  στόχους  και  τον  παρακινεί  στην  ανάκληση 

πληροφοριών.  Ενώ το περιεχόμενο κάθε οθόνης μπορεί  να διαφέρει  από 

των  άλλων,  πρέπει  να  υπάρχει  µια  ομοιογένεια  και  να  παρέχονται  τα 

κατάλληλα  εργαλεία  αλληλεπίδρασης  και  πλοήγησης  στο  περιβάλλον 

(πλήκτρα ενεργειών).

 Οι οθόνες πρέπει να βοηθούν το χρήστη στην πολύπλοκη διαδικασία 

συγκέντρωσης πληροφοριών και ενσωμάτωσής τους στη βάση γνώσης του, 

αναπτύσσοντας  τη  δεξιότητα  να  αντιλαμβάνεται,  να  οργανώνει  και  να 

χρησιμοποιεί την πληροφορία. 

Η προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερη σχεδίαση διεπαφής πρέπει 

να κινηθεί πάνω σε δύο βασικούς άξονες:

• την αισθητική

• την εργονομία

O χρήστης από τη διεπαφή μιας εφαρμογής πολυμέσων περιμένει:

• Να προσελκύει την προσοχή του.

• Να είναι εύκολη στη χρήση.

• Να  μην  αλλάζει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  έχει  συνηθίσει  να 

χρησιμοποιεί  τον  υπολογιστή  (τήρηση  συμβάσεων  λειτουργικού 

συστήματος).
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• Να παρουσιάζει το περιεχόμενο με το σωστό τρόπο και στο σωστό 

σημείο.

• Να είναι πρωτότυπη.

• Να διατηρεί και να αναπτύσσει το ενδιαφέρον του.

• Να του επιτρέπει να παρεμβαίνει. 

• Να επιλέγει ο ίδιος πώς θα δει την πληροφορία.

• Να παρέχει βοήθεια ανά πάσα στιγμή. 

• Να διευκολύνουν την πλοήγηση χωρίς αποπροσανατολισμό.

Δεν είναι πάντοτε εύκολο να ικανοποιηθούν οι παραπάνω προσδοκίες 

του χρήστη.  Ορισμένες από αυτές μπορεί  να είναι  αλληλοσυγκρουόμενες, 

ενώ άλλες μπορεί να είναι εκ φύσεως δύσκολο να εκπληρωθούν.

4.3.2.4.1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Διεπαφής 
Η διεπαφή μιας εφαρμογής πολυμέσων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να  επικεντρώνει το ενδιαφέρον του χρήστη στο 

περιεχόμενο που αποτελεί και την ουσία της εφαρμογής. Η διεπαφή αποτελεί 

το περιτύλιγμα που θα κάνει την εφαρμογή πιο ελκυστική και δεν πρέπει να 

αποσπά την προσοχή του χρήστη από το περιεχόμενο. Ο τρόπος χρήσης 

της εφαρμογής θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο φυσικός, χωρίς να απαιτεί 

από  το  χρήστη  να  μάθει  κάποιες  λειτουργίες,  για  να  εξοικειωθεί  με  το 

περιβάλλον.

Υπάρχουν κάποια γενικά παραδεκτοί κανόνες, οι οποίοι  βοηθούν στη 

σχεδίαση  μιας  λειτουργικά  και  αισθητικά  ορθής  διεπαφής  που  έχουν  να 

κάνουν με:

• Τη διάταξη της οθόνης.

• Τη μορφή του κειμένου στην οθόνη.

• Τη χρήση του χρώματος.

• Τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου. 
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 Διάταξη οθόνης 

Μια αισθητικά και εργονομικά επιτυχημένη σύνθεση της οθόνης πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

• Ισορροπία

• Αναλογία

• Ορθή παράταξη των αντικειμένων

• Συνοχή (Ενότητα)

• Απλότητα

o Ισορροπία

Η  έννοια  της  ισορροπίας  αναφέρεται  στην  οπτική  κατανομή  των 

στοιχείων που συνιστούν μια εικόνα πάνω στην οθόνη. Ανάλογα με τη θέση 

που έχει κάθε στοιχείο πάνω στην οθόνη, καθώς και από το οπτικό βάρος 

καθενός από αυτά, μια οθόνη μπορεί να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό ισορροπίας.

Παράδειγμα Ισορροπίας Οθόνης

Εικόνα 10: Ισορροπημένης και μη ισορροπημένη οθόνη.

Η έννοια του οπτικού βάρους αναφέρεται στην εντύπωση που προκαλεί 

κάθε στοιχείο. Κάποια αντικείμενα έχουν την τάση να τραβούν το βλέμμα του 

χρήστη περισσότερο και να υπερισχύουν κάποιων άλλων, όταν βρίσκονται 

στην ίδια οθόνη. Η ιδιότητα αυτή εξαρτάται από το μέγεθος του αντικειμένου, 

το σχήμα του, το χρώμα του, τη φωτεινότητα και την αντίθεση με το φόντο.

Γενικά ορίζονται δύο μορφές ισορροπίας:

• Συμμετρική,  όπου  η  οθόνη  δείχνει  να  κυριαρχείται  από  στοιχεία 

αντίστοιχου  οπτικού  βάρους  κατανεμημένα  σε  ίσες  περίπου 

αποστάσεις σε σχέση με το κέντρο της.
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• Μη συμμετρική,  όπου  αντικείμενα  με  διαφορετικό  οπτικό  βάρος 

είναι κατανεμημένα έτσι, ώστε να δίνουν μια αίσθηση σταθερότητας.

Εικόνα 11: Συμμετρική (αριστερή εικόνα) και μη συμμετρική ισορροπία (δεξιά εικόνα).

Η  συμμετρική  ισορροπία  δίνει  το  αίσθημα  της  στατικότητας  και  της 

ηρεμίας.  Αντιπροσωπεύει  κάτι  πολύ  τακτοποιημένο  και  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις ίσως και συντηρητικό.

Η μη συμμετρική ισορροπία παρουσιάζει από τη φύση της δυναμισμό, 

λόγω του διαφορετικού βάρους των αντικειμένων. Δίνει μια αίσθηση κίνησης 

και δράσης.

o Αναλογία

Η  έννοια  της  αναλογίας  σχετίζεται  με  τη  θέση  ενός  αντικειμένου  σε 

σχέση με τα άκρα της οθόνης, όσο και με τις αποστάσεις αντικειμένων μεταξύ 

τους. O πιο κλασικός τρόπος για τη δημιουργία μη συμμετρικής ισορροπίας 

είναι  η  εφαρμογή  του  κανόνα  της  χρυσής  τομής.  Ο  κανόνας  αυτός 

διατυπώθηκε από τον Πυθαγόρα και ορίζει ότι, δεδομένου ενός ευθύγραμμου 

τμήματος  που  έχει  χωριστεί  σε  δύο  ανόμοια  τμήματα,  η  χρυσή  τομή 

επιτυγχάνεται, όταν η αναλογία του μικρού τμήματος ως προς το μεγάλο είναι 

ίδια με αυτή του μεγάλου τμήματος ως προς το συνολικό ευθύγραμμο τμήμα.

Εικόνα 12: Ο κανόνας της χρυσής τομής
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o Παράταξη των αντικειμένων

Η  διευθέτηση  των  στοιχείων  που  συνιστούν  την  εικόνα  της  οθόνης 

πρέπει να γίνει κατά τρόπο τέτοιο ώστε:

• Να διέπεται από λογική.

• Να  καθοδηγείται  ο  χρήστης,  ο  οποίος  με  μια  ματιά  πρέπει  να 

αντιλαμβάνεται  το  στοιχείο  στο  οποίο  έχει  δοθεί  έμφαση  στο 

σχεδιασμό της εικόνας.

Στο τρόπο τοποθέτησης των στοιχείων επιδρά το μέγεθος και το οπτικό 

βάρος  τους,  η  μορφή,  το  χρώμα,  η  φωτεινότητα  και  η  χρωματική  τους 

αντίθεση σε σχέση το φόντο της εικόνας.

Εικόνα 13: Εικόνα από την εφαρμογή Our Living Oceans στην οποία φαίνεται η έννοια της παράταξης.  
Στην εικόνα φαίνεται πώς η διάταξη των αντικειμένων

 καθοδηγεί το μάτι του χρήστη σε μια συγκεκριμένη πορεία.

o Συνοχή

Τα οπτικά στοιχεία που απαρτίζουν μια οθόνη καλό είναι να δίνουν την 

αίσθηση ότι αποτελούν επιμέρους στοιχεία ενός συνόλου. Η συνοχή μέσα σε 
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μία  οθόνη  εξασφαλίζεται  με  την  υιοθέτηση  γενικών  αρχών,  τις  οποίες 

ακολουθούν όλα τα αντικείμενα που περιέχονται σ’ αυτή. Ένα κοινό φόντο 

για όλα τα εικονίδια, μια σταθερή γραμματοσειρά, ή κοινό ύφος για όλα τα 

αντικείμενα  είναι  στοιχεία  που  μπορούν  να  προσδώσουν  την  έννοια  της 

συνοχής.

o Απλότητα

Οι οθόνες πρέπει να είναι απλές, κατανοητές και να µη παρουσιάζουν 

μεγάλο όγκο πληροφοριών. Ένα συνηθισμένο λάθος σε πολλές εφαρμογές 

πολυμέσων είναι το γεγονός ότι η διεπαφή τους είναι ιδιαίτερα φορτωμένη 

περιλαμβάνοντας πολλά εικονίδια, φωτογραφίες και χειριστήρια πάνω στην 

οθόνη. Αυτό δημιουργεί κακή εντύπωση στο χρήστη και προκαλεί σύγχυση 

κατά τη χρήση της εφαρμογής.

 Μορφή κειμένου στην οθόνη

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται στην περίπτωση του κειμένου μέσα σε μια 

εφαρμογή πολυμέσων. Βασικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 

σχέση με το κείμενο είναι το γεγονός ότι ο χρήστης, ενώ έχει συνηθίσει να 

βλέπει το κείμενο τυπωμένο στο χαρτί, τώρα καλείται να το διαβάσει από την 

οθόνη του υπολογιστή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένη αναγνωσιμότητα 

του  κειμένου  στην  οθόνη  σε  σχέση  με  το  χαρτί,  καθώς  η  επιφάνεια  της 

οθόνης είναι  φωτεινή και  ασταθής σε  σχέση με  τη σταθερή και  ουδέτερη 

επιφάνεια του χαρτιού. Έχει παρατηρηθεί ότι η ταχύτητα ανάγνωσης από την 

οθόνη είναι 30% μικρότερη από ό,τι στο χαρτί.

Η αναγνωσιμότητα του κειμένου μπορεί να βελτιωθεί,  αν υιοθετηθούν 

μερικοί βασικοί κανόνες μορφοποίησης:

• Χρήση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.

• Χρήση  γραμματοσειρών  χωρίς  ουρές (sans  serif),  όπως  για 

παράδειγμα οι  γραμματοσειρές  Arial  ή  Tahoma στα  Windows και 

GrHelvetica στα Macintosh.

• Επιλογή κατάλληλου μεγέθους γραμματοσειράς.
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• Χρήση κουκίδων ή αρίθμησης.

• Εμπλουτισμός του κειμένου με εικονίδια.

• Χωρισμός σε παραγράφους με ενιαίο θεματικό περιεχόμενο

• Χρήση στηλοθετών (tabs).

• Χρήση κειμένου σε μορφή πίνακα.

• Χρήση έντονων, πλάγιων ή υπογραμμισμένων γραμμάτων.

• Χρήση χρωμάτων.

Στην περίπτωση που έχουμε να παρουσιάσουμε σύντομη πληροφορία, 

π.χ.  επεξήγηση  κάποιου  όρου,  μια  μέθοδος  που  ακολουθείται  είναι  η 

εμφάνιση ενός πλαισίου κειμένου, το οποίο εξαφανίζεται με το πάτημα του 

πλήκτρου του ποντικιού. (Αναδυόμενο πλαίσιο κειμένου – pop up text box).

Παράδειγμα Αναδυόμενου Πλαισίου

Εικόνα 14: Αναδυόμενο πλαίσιο κειμένου στην εφαρμογή Οδύσσεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς
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 Χρήση χρώματος

Το χρώμα, όπως είναι ευνόητο, παίζει εξαιρετικό ρόλο σε μια εφαρμογή 

πολυμέσων.  Εκτός  από την  προφανή  αισθητική  του  διάσταση,  το  χρώμα 

επηρεάζει  θέματα εργονομίας και  λειτουργικότητας, ενώ επίσης μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί, για να τονίσει έννοιες και μηνύματα. 

Στην  περίπτωση  του  κειμένου  γενικά  καλύτεροι  είναι  οι  χρωματικοί 

συνδυασμοί  υψηλής  αντίθεσης,  όπως  για  παράδειγμα  ανοιχτόχρωμου 

κειμένου  με  σκουρόχρωμο  φόντο  ή  το  αντίστροφο.  Αυτοί  οι  συνδυασμοί 

εξασφαλίζουν καλή αντίθεση, είναι ξεκούραστοι στο μάτι και εξασφαλίζουν ότι 

το  κείμενο  θα  είναι  ευανάγνωστο.  Συνδυασμοί  γραμμάτων και  φόντου  με 

μικρή αντίθεση πρέπει  να  αποφεύγονται,  γιατί  είναι  δύσκολο να  διακρίνει 

κανείς το κείμενο πάνω στο φόντο και γενικά κουράζει.

Παραδείγματα χρήσης χρώματος κειμένου

Εικόνα 15: Παράδειγμα σωστής χρήσης χρώματος κειμένου

   

Εικόνα 16: Παράδειγμα λανθασμένης χρήσης χρώματος κειμένου

71



Το χρώμα μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  επίσης  για  την  αναπαράσταση 

εννοιών, καθώς συγκεκριμένα χρώματα ή συνδυασμοί τους, συνηθίζεται να 

χρησιμοποιούνται  στην  καθημερινή  ζωή  για  τη  μετάδοση  συγκεκριμένων 

μηνυμάτων. 

Περιπτώσεις χρήσης του χρώματος σε σχέση με συγκεκριμένες έννοιες 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και στην παρακάτω εικόνα:

Μέγεθος
Μεγάλο μέγεθος – Κορεσμένα και φωτεινά χρώματα.

Μικρό μέγεθος – Ακόρεστα και σκούρα χρώματα.

Ίσο μέγεθος – Χρώματα ίδιου κορεσμού και φωτεινότητας.

Βάρος
Μεγάλο βάρος – Κορεσμένα σκούρα χρώματα.

Μικρό βάρος – Ακόρεστα φωτεινά χρώματα.

Απόσταση
Βάθος – Κορεσμένα, σκούρα χρώματα.

Εγγύτητα – Κορεσμένα, φωτεινά χρώματα.

Ύψος – Ακόρεστα, φωτεινά χρώματα. 

Πίνακας 3: Χρήση του χρώματος για μετάδοση συγκεκριμένων εννοιών.

Εικόνα 17: Χρήση του χρώματος για μετάδοση συγκεκριμένων εννοιών.
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Μια  άλλη  συνήθης  σύμβαση  που  χρησιμοποιείται  συσχετίζει 

συγκεκριμένα  χρώματα  με  συγκεκριμένες  έννοιες.  Παραδείγματα  τέτοιων 

συσχετίσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κόκκινο Πράσινο

Κίνδυνος

Στάση/Παύση

Θερμό 

Ενεργό

Έτοιμο

Έναρξη

Χωρίς προβλήματα

Ασφαλές

Οικολογικά φιλικό

Γαλάζιο Κίτρινο

Νερό

Θάλασσα

Ουρανός

Κρύο

Προειδοποίηση

Πίνακας 4: Συσχετίσεις χρωμάτων με συγκεκριμένες έννοιες.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει περιπτώσεις παραβίασης των συμβάσεων.

Εικόνα 18: Περιπτώσεις παραβίασης των συμβάσεων
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Υπάρχουν πρακτικοί κανόνες για την ορθή χρήση του χρώματος:

• Σχεδιάστε  πρώτα την  οθόνη σε  μαυρόασπρο και  προσθέστε  το 

χρώμα εκ των υστέρων.

• Χρησιμοποιείτε ουδέτερα χρώματα για το φόντο.

• Χρησιμοποιείτε το ίδιο χρώμα για την ίδια λειτουργία σε όλη την 

πορεία της εφαρμογής.

• Μη βασίζεστε μόνο στο χρώμα για τη μετάδοση ενός μηνύματος, 

αλλά συνδυάστε το με κάποια άλλη ένδειξη, όπως για παράδειγμα το 

σχήμα ή το μέγεθος.

• Εκμεταλλευτείτε  το  γεγονός  ότι  το  ανθρώπινο  μάτι  είναι  πιο 

ευαίσθητο σε διαφορές φωτεινότητας παρά χρώματος.  Μια οθόνη 

που  περιέχει  στοιχεία  στους  ίδιους  χρωματικούς  τόνους  με 

διαφορές  στη  φωτεινότητα είναι  πιο  πιθανό  να  είναι  αισθητικά 

αποδεκτή παρά μια οθόνη με πολλά διαφορετικά χρώματα.

• Χρησιμοποιείτε το πολύ 5 διαφορετικά χρώματα. 

 Τρόπος παρουσίασης περιεχομένου

Κατά  την  ανάπτυξη  μιας  εφαρμογής  πολυμέσων  υπάρχει  συνήθως 

διαθέσιμος μεγάλος όγκος υλικού. Είναι πολύ εύκολο ο σχεδιαστής να μπει 

στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει όλο αυτό το υλικό και να προσπαθήσει να 

ενσωματώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων πολυμέσων. Η 

αποδοτική  όμως χρήση του περιεχομένου πρέπει  να  ακολουθεί  κάποιους 

κανόνες,  ώστε να εξυπηρετηθούν τα μηνύματα που θέλει  να μεταδώσει  η 

εφαρμογή: 

• Μη βομβαρδίζετε το χρήστη με υπερβολική πληροφορία στην ίδια 

οθόνη.

• Εστιάστε κάθε φορά την προσοχή του χρήστη σε μια έννοια.

• Εκμεταλλευτείτε σωστά τις δυνατότητες διαφορετικών μέσων για τη 

συνδυασμένη παρουσίαση της ίδιας έννοιας.
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• Αξιοποιήστε  τη  δύναμη  της  μεταφοράς  και  της  αναλογίας  για  να 

παρουσιάσετε έννοιες στο χρήστη παραπέμποντας σε καταστάσεις 

με τις οποίες είναι ήδη εξοικειωμένος από την καθημερινή ζωή.

• Επιλέξτε ένα ύφος για τη διεπαφή το οποίο είναι κατάλληλο για το 

θέμα της εφαρμογής.

• Διατηρήστε το ύφος της εφαρμογής σταθερό.

• Παρουσιάστε τις έννοιες με σαφήνεια και συντομία.

4.3.2.4.2 Θέματα εργονομίας στην εμφάνιση και την πλοήγηση
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και σε ορισμένα θέματα εργονομίας. 

Μια προσεγμένη από εργονομική άποψη σχεδίαση απλουστεύει τον τρόπο 

χρήσης  της  εφαρμογής.  Ο  χρήστης  δεν  αναλώνεται  στην  εκμάθηση  των 

λειτουργιών των διαφόρων χειριστηρίων, ούτε χρειάζεται να απομνημονεύει 

διαδικασίες. Αντίθετα, επικεντρώνει την προσοχή του στο περιεχόμενο και τις 

έννοιες  που  προσπαθεί  να  μεταδώσει  η  εφαρμογή.  Μια  μη  εργονομικά 

σχεδιασμένη  εφαρμογή  αποπροσανατολίζει  το  χρήστη  μεταφέροντας  το 

επίκεντρο  της  προσοχής  του  στη  διεπαφή  αυτή  καθαυτή.  Αυτό  μπορεί 

εύκολα να δημιουργήσει εκνευρισμό και τελικά να καταστήσει την εφαρμογή 

απωθητική.

Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού βαθμού εργονομίας στην εφαρμογή 

απαιτεί την τήρηση ορισμένων στοιχειωδών αρχών, οι οποίες είναι: 

• Συνέπεια

• Παροχή ανάδρασης στο χρήστη

• Τήρηση συμβάσεων λειτουργικού συστήματος

• Λογική οργάνωση και ομαδοποίηση χειριστηρίων

• Εύκολη πρόσβαση σε θέματα και λειτουργίες

• Παροχή βοήθειας
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 Συνέπεια

o Στη μορφή των χειριστηρίων

Ένα συνηθισμένο λάθος που γίνεται  στην προσπάθεια εμπλουτισμού 

μιας εφαρμογής και  εντυπωσιασμού του χρήστη είναι  να μεταβάλλεται  σε 

μεγάλο βαθμό η μορφή των χειριστηρίων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 

της.  Η πρακτική αυτή δημιουργεί  σύγχυση στο χρήστη,  καθώς πρέπει  να 

αναγνωρίσει ποιο εικονίδιο στην οθόνη αντιστοιχεί στη λειτουργία που θέλει 

να εκτελέσει,  μεταφέροντας έτσι  το κέντρο της προσοχής του στον τρόπο 

χρήσης της διεπαφής.

Πολλές φορές, βέβαια, λόγω αλλαγής στα χρώματα στα γραφικά που 

απαρτίζουν το φόντο, ή λόγω άλλων συνολικών μεταβολών στην οθόνη, δεν 

είναι  δυνατό  να  τηρηθεί  απόλυτα  η  ίδια  μορφή  για  τα  χειριστήρια.  Η 

διατήρηση ενιαίου ύφους όμως είναι δυνατή, χωρίς να χρειάζονται μεγάλες 

αλλαγές  στη  σχεδίαση  που  μεταβάλλουν  εντελώς  τη  μορφή  των 

χειριστηρίων.

o Στη θέση τους

Πολύ  σημαντικό  είναι  επίσης  να  διατηρείται  σταθερή  η  θέση  των 

χειριστηρίων στην εφαρμογή. Ο χρήστης περιμένει να βρει κάθε χειριστήριο 

σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην οθόνη. Αν η θέση τους αλλάξει, ο χρήστης 

αναγκάζεται να ψάξει μέσα στην οθόνη για να τα εντοπίσει, πράγμα που είναι 

ενοχλητικό,  ενώ  επίσης  μπορεί  να  τον  οδηγήσει  σε  λάθη.  Αν,  για 

παράδειγμα,  σε  μια  οθόνη  το  πλήκτρο  «Επιστροφή»  βρίσκεται  πάνω 

αριστερά, ενώ στην αμέσως επόμενη βρίσκεται στο ίδιο σημείο το πλήκτρο 

«Έξοδος»,  ο χρήστης είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψει κατά λάθος την 

εφαρμογή, ενώ περίμενε να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.

Ακόμη και αν κάποιο χειριστήριο δεν έχει νόημα να είναι διαθέσιμο στο 

χρήστη σε  ορισμένα σημεία,  δε  συνιστάται  η  αντικατάστασή του από ένα 

άλλο. Προτιμότερη είναι η απενεργοποίησή του με αντίστοιχη μεταβολή της 

μορφής  του,  ώστε  να  ενημερωθεί  ο  χρήστης  για  το  γεγονός  ότι  η 

συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
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o Στον τρόπο λειτουργίας τους

Ένα λάθος που παρατηρείται μερικές φορές σε εφαρμογές πολυμέσων 

είναι να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ένα χειριστήριο, γεγονός το 

οποίο  ουσιαστικά  ισοδυναμεί  με  τη  χρήση  του  ίδιου  χειριστηρίου,  για  να 

αναπαραστήσει  δύο  διαφορετικές  λειτουργίες.  Αυτό  δημιουργεί  ιδιαίτερη 

ενόχληση στο χρήστη, καθώς, ενώ περιμένει ότι με την ενεργοποίηση του 

χειριστηρίου θα εκτελεστεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, παίρνει διαφορετικά 

αποτελέσματα.

 Παροχή ανάδρασης στο χρήστη

Με  τον  όρο  ανάδραση ορίζεται  κάποια  απόκριση  εκ  μέρους  της 

εφαρμογής στις ενέργειες του χρήστη, μια αντίδραση δηλαδή που παράγεται 

μόλις ο χρήστης κινήσει, για παράδειγμα, το ποντίκι ή μόλις επιλέξει κάποιο 

πλήκτρο.  Η  απόκριση  αυτή  είναι  πολύ  σημαντικό  να  παρέχεται,  γιατί 

επιβεβαιώνει ότι οι εντολές του χρήστη έχουν ληφθεί από το σύστημα, ενώ 

παράλληλα τον ενημερώνει για το αποτέλεσμά τους. 

Η  παροχή  ανάδρασης  λειτουργεί  επίσης  και  ως  αισθητικό  στοιχείο, 

καθώς εμπλουτίζει την εφαρμογή και δίνει ζωντάνια σε διάφορα σημεία.

Παράδειγμα παροχής ανάδρασης

Εικόνα 19: Παροχή ανάδρασης με την αλλαγή του εικονιδίου
και ταυτόχρονη αλλαγή του δείκτη του ποντικιού

 Τήρηση συμβάσεων λειτουργικού συστήματος

Η  κυρίαρχη  πρακτική  για  την  πρωτοτυπία  και  διαφοροποίηση  μιας 

εφαρμογής  πολυμέσων  σε  σχέση  με  άλλες  είναι  η  απόκρυψη  του 

λειτουργικού  συστήματος  και  η  παράκαμψη  των  χειριστηρίων  του.  Οι 

εφαρμογές πολυμέσων εκτελούνται συνήθως σε όλο το μέγεθος της οθόνης 

και  καλύπτουν  πλήρως  την  επιφάνεια  εργασίας  του  λειτουργικού 

συστήματος,  χωρίς  να  παρέχουν  την  κλασική  δυνατότητα  ρύθμισης  του 

μεγέθους  του  παραθύρου.  Επίσης,  τα  κοινά  χειριστήρια  -ράβδοι  κύλισης, 
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μενού,  πτυσσόμενες  λίστες  κλπ.-  αντικαθίστανται  με  άλλα,  ειδικά 

σχεδιασμένα  για  την  εφαρμογή.  Η  πρακτική  αυτή  έχει  αποδειχτεί  γενικά 

επιτυχημένη. Επιτρέπει τη δημιουργία ενός πρωτότυπου περιβάλλοντος, που 

διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με επαγγελματικές εφαρμογές, ενώ δίνει 

τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού ύφους και ενός αισθητικά 

ορθού αποτελέσματος.

Κάτι που πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε είναι η παραβίαση του 

συνηθισμένου τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται το λειτουργικό σύστημα. 

Η  αλλαγή  της  εμφάνισης  των  τυπικών  χειριστηρίων  του  λειτουργικού 

συστήματος  διαφέρει  από  την  αλλαγή  του  τρόπου  λειτουργίας  τους.  Η 

αλλαγή του τρόπου λειτουργίας ξενίζει  το χρήστη,  καθώς η απόκριση του 

συστήματος είναι διαφορετική από την αναμενόμενη.

 Λογική οργάνωση και ομαδοποίηση χειριστηρίων

Μια άλλη πρακτική αρχή που πρέπει να τηρείται, ώστε να εξασφαλίζεται 

μεγαλύτερη φιλικότητα προς το χρήστη, είναι η οργάνωση των χειριστηρίων 

κατά τρόπο που είναι όσο το δυνατόν πιο λογικός και φυσικός. Η οργάνωση 

των χειριστηρίων εξαρτάται άμεσα από τις λειτουργίες που αυτά καλούνται να 

υποστηρίξουν και έχει σχέση τόσο με την τοποθέτηση των χειριστηρίων μέσα 

στην οθόνη, όσο και με την ομαδοποίησή τους.

Η θέση των εικονιδίων στην οθόνη πρέπει επίσης να προκύπτει όσο το 

δυνατόν πιο φυσικά.  Για  παράδειγμα,  στην παρακάτω οθόνη τα εικονίδια 

«Προηγούμενο»  και  «Επόμενο»  θα  μπορούσαν  να  τοποθετηθούν  με 

διάφορους τρόπους:

Παράδειγμα παράταξης χειριστηρίων

Εικόνα 20: Τρεις διαφορετικοί τρόποι παράταξης των χειριστηρίων «Προηγούμενο» και «Επόμενο».
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Είναι  προφανές  ότι  πιο  φυσικός τρόπος τοποθέτησης των εικονιδίων 

είναι ο πρώτος, γιατί αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο έχει συνηθίσει ο 

χρήστης να διαβάζει από τα αριστερά προς τα δεξιά.

 Εύκολη πρόσβαση σε θέματα και λειτουργίες

Μια άλλη προϋπόθεση που πρέπει  να ικανοποιεί  η διεπαφή είναι  να 

υπάρχει  εύκολη  και  γρήγορη  πρόσβαση  στις  διάφορες  λειτουργίες  της 

εφαρμογής.  Ο χρήστης δε θα πρέπει  να είναι  αναγκασμένος να εκτελέσει 

πολύπλοκες διαδικασίες.

Η αυστηρή δενδροειδής δόμηση της εφαρμογής μπορεί πολύ εύκολα να 

οδηγήσει σε μεγάλα επίπεδα βάθους, αναγκάζοντας το χρήστη να περάσει 

από πολλές οθόνες, μέχρι να βρει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Αυτό 

δημιουργεί εύκολα εκνευρισμό στο χρήστη και τον απωθεί από τη χρήση της 

εφαρμογής.

Ο  καλός  σχεδιασμός  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  επιβάλλει  να 

τηρούνται  οι  παρακάτω  πρακτικοί  κανόνες  για  την  αποφυγή  τέτοιων 

περιπτώσεων:

• για σημαντικά κομβικά σημεία της εφαρμογής η πρόσβαση πρέπει 

να γίνεται με μια μόνο ενέργεια, π.χ. ένα μόνο πάτημα του πλήκτρου 

του ποντικιού.

• κάθε άλλη λειτουργία θα πρέπει  να είναι  προσβάσιμη με τρεις  το 

πολύ ενέργειες.

Για παράδειγμα, το εικονίδιο «Επόμενο Θέμα» το οποίο αναμένεται να 

χρησιμοποιείται  συχνά  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  κεντρικό  σημείο  μέσα στο 

οπτικό πεδίο του χρήστη, ενώ επίσης πρέπει να είναι προσβάσιμο άμεσα, με 

ένα  μόνο  πάτημα  του  πλήκτρου  του  ποντικιού.  Αντίθετα,  το  πλήκτρο 

«Ρυθμίσεις» θα μπορούσε να εμφανίζεται  με παραπάνω κινήσεις,  καθώς 

δεν αναμένεται να χρησιμοποιείται εξίσου συχνά.

 Βοήθεια

Η  παροχή  βοήθειας  στο  χρήστη  για  τις  διάφορες  λειτουργίες  της 

εφαρμογής είναι  επίσης απαραίτητη για κάθε εφαρμογή πολυμέσων.  Όσο 
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προφανής και αν μοιάζει ο τρόπος λειτουργίας των χειριστηρίων στα μέλη 

της ομάδας ανάπτυξης, δεν ισχύει πάντοτε το ίδιο για τον απλό χρήστη. Ο 

χρήστης θα πρέπει να έχει κάποια μορφή βοήθειας διαθέσιμη μέσα από την 

ίδια την εφαρμογή. 

Η παροχή βοήθειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

• Με αρχεία βοήθειας.

• Με τη χρήση  βοηθητικών ετικετών (tool tips),  που εμφανίζονται 

μόλις ο δείκτης του ποντικιού βρεθεί πάνω από κάποιο χειριστήριο.

• Με επεξηγηματικά ηχητικά αποσπάσματα.

• Με  αποσπάσματα βίντεο,  που προσομοιώνουν τις ενέργειες που 

πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για να εκτελέσει μια λειτουργία.

4.3.3 Τεχνική Σχεδίαση
Με  την  ολοκλήρωση  της  λειτουργικής  σχεδίασης  ξεκινά  η  τεχνική 

σχεδίαση. Κατά το στάδιο αυτό δημιουργείται ένα σχέδιο της αρχιτεκτονικής 

του  προγράμματος.  Στην  εργασία  αυτή  εντάσσονται  διάφορα  επιμέρους 

θέματα, όπως η διάκριση των επιμέρους τμημάτων τα οποία αποτελούν τη 

συνολική εφαρμογή, ο καθορισμός της μεθόδου με την οποία θα ανακτώνται 

τα  δεδομένα  και  οι  αλγόριθμοι  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εκτέλεση 

σύνθετων λειτουργιών. Επίσης, σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει η σχεδίαση 

των βάσεων δεδομένων, που πιθανόν να χρησιμοποιεί η εφαρμογή.

Στην περίπτωση των πολυμέσων είναι σκόπιμο στο στάδιο της τεχνικής 

σχεδίασης να γίνει επίσης η επιλογή της  πλατφόρμας και του  εργαλείου 

ανάπτυξης,  σε  αντίθεση  με  τις  επικρατούσες  αρχές  στη  σχεδίαση 

πληροφοριακών  συστημάτων,  όπου  η  σχεδίαση  γίνεται  ανεξαρτήτως 

εργαλείου. Ο λόγος για τον οποίο η επιλογή είναι καλό να γίνει σε αυτό το 

σημείο είναι ότι τα χαρακτηριστικά του εργαλείου μπορεί να επηρεάσουν το 

υπόλοιπο τμήμα της τεχνικής σχεδίασης.

4.3.3.1 Διάκριση επιμέρους τμημάτων
Μια από τις βασικές αρχές σχεδίασης προϊόντων λογισμικού η οποία 

βρίσκει  εφαρμογή  και  στην  περίπτωση  των  πολυμέσων  είναι  η 
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τμηματοποίηση, η διάσπαση δηλαδή ενός μεγάλου τμήματος της εφαρμογής 

σε  επιμέρους  τμήματα.  Η  τμηματοποίηση  εξυπηρετεί  ιδιαίτερα  τον 

προγραμματισμό  και  τη  συντήρηση  της  εφαρμογής,  καθώς  οδηγεί  στην 

παραγωγή  μικρών  υπομονάδων  λογισμικού  που  είναι  ευκολότερο  να 

παρακολουθήσει  ο  προγραμματιστής.  Επίσης  διευκολύνει  την 

επαναχρησιμοποίηση του κώδικα, καθώς το κάθε επιμέρους τμήμα είναι σε 

μεγάλο  βαθμό  ανεξάρτητο  από  τα  υπόλοιπα  και  στις  περισσότερες 

περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο σε άλλες εφαρμογές.

4.3.3.2 Ονοματολογία αρχείων
Σε μια μεγάλη εφαρμογή πολυμέσων συνήθως περιλαμβάνεται μεγάλος 

αριθμός στοιχείων πολυμέσων. Η διαχείριση τόσο μεγάλου αριθμού αρχείων 

μπορεί  εύκολα  να  γίνει  πρόβλημα  για  την  ομάδα  ανάπτυξης.  Απαιτείται 

λοιπόν ιδιαίτερη μέριμνα για την οργάνωση των δεδομένων της εφαρμογής, 

ώστε να διευκολυνθεί τόσο η ανάπτυξη όσο και η συντήρησή της. 

Μια  προσέγγιση  που  ακολουθείται  συχνά  είναι  να  χρησιμοποιούνται 

ονόματα αρχείων που επιτρέπουν σε κάποιον να καταλάβει το περιεχόμενο 

των αρχείων (π.χ. το αρχείο gunshot.wav το πιο πιθανό είναι να περιέχει ένα 

ηχητικό απόσπασμα με ήχο εκπυρσοκρότησης όπλου).

Ένα  πρόβλημα  που  παρουσιάζει  η  παραπάνω  μέθοδος  είναι  ότι  η 

αναφορά στα αρχεία μέσα στην εφαρμογή θα πρέπει να είναι απόλυτη. Έστω 

ότι σε κάποιο σημείο της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δει 

διάφορες  εικόνες  χρησιμοποιώντας  τα  εικονίδια  «Προηγούμενη»  και 

«Επόμενη», για να δει την προηγούμενη και επόμενη εικόνα αντίστοιχα. Εάν 

τα ονόματα των εικόνων είναι της μορφής car.bmp, airplane.bmp, ship.bmp 

κλπ., η κωδικοποίηση του συγκεκριμένου τμήματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη, 

γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οριστεί ότι η επόμενη εικόνα από την 

car.bmp είναι η airplane.bmp.

Μια  άλλη  προσέγγιση  είναι  η  απόδοση  ονομάτων  με  κάποια  σειρά 

αρίθμησης. Η ονοματολογία αυτή έχει  το πλεονέκτημα ότι  η αναφορά στα 

αρχεία μέσα στην εφαρμογή δεν είναι υποχρεωτικό να είναι απόλυτη, αλλά 

μπορεί  να  παράγεται  δυναμικά  με  το  συνδυασμό  κάποιου  σταθερού 
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τμήματος  και  ενός  αριθμητικού  τμήματος,  το  οποίο  αποθηκεύεται  σε  μια 

μεταβλητή. Συγκεγριμένα, στο παραπάνω παράδειγμα οι εικόνες μπορούν να 

πάρουν τα ονόματα img_p001.bmp, img_p002.bmp, img_p003.bmp κ.ο.κ. Η 

μορφή αυτή δηλώνει ότι  η προηγούμενη εικόνα της img_p002.bmp είναι η 

img_p001.bmp, ενώ η επόμενή της είναι η img_p003.bmp.

4.3.3.3 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων
Σε περιπτώσεις, όπου υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφορίας μέσα στην 

οποία ο χρήστης θα πρέπει να κάνει αναζήτηση, είναι σκόπιμη η δημιουργία 

μιας  βάσης  δεδομένων  που  θα  τη  διαχειρίζεται.  Η  ενσωμάτωση  βάσης 

δεδομένων  μέσα  σε  μια  εφαρμογή  πολυμέσων  απαλλάσσει  τον 

προγραμματιστή από την ανάπτυξη κώδικα για τη διαχείριση των δεδομένων 

και την εκτέλεση κάποιων αναζητήσεων, ενώ επίσης δίνει μεγάλη ευελιξία για 

περίπλοκες αναζητήσεις με τη βοήθεια της γλώσσας SQL.

Η  ευκολία  της  σύνδεσης  της  εφαρμογής  με  μια  βάση  δεδομένων 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εργαλείο ανάπτυξης που χρησιμοποιείται. 

Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  η  διαδικασία  δεν  παρουσιάζει  ιδιαίτερες 

δυσκολίες, όπως για παράδειγμα όταν το εργαλείο ανάπτυξης είναι κάποια 

γλώσσα  όπως  η  Visual  Basic.  Σε  άλλες  περιπτώσεις  όμως  αυτό  γίνεται 

δυσκολότερα και απαιτείται η χρήση εξωτερικών εργαλείων για τη σύνδεση 

με βάσεις δεδομένων.

4.3.3.4 Μεταφερσιμότητα εφαρμογής
Συχνά από τη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων τίθεται η απαίτηση να 

μπορεί η εφαρμογή να λειτουργήσει σε διάφορες πλατφόρμες. Η δυνατότητα 

της εφαρμογής να μπορεί να μετατρέπεται, ώστε να λειτουργεί σε διάφορες 

πλατφόρμες ονομάζεται  μεταφερσιμότητα (portability) και αφορά τόσο το 

εκτελέσιμο  τμήμα  της  εφαρμογής,  όσο  και  τα  στοιχεία  πολυμέσων  που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.

Όσον αφορά στο εκτελέσιμο τμήμα της εφαρμογής, η μεταφερσιμότητα 

εξαρτάται  άμεσα  από  το  εργαλείο  ανάπτυξης.  Είναι  ευνόητο  ότι,  για  να 

μπορέσει μια εφαρμογή να λειτουργήσει σε διάφορες πλατφόρμες, θα πρέπει 
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να  υπάρχει  και  αντίστοιχη  έκδοση  του  εργαλείου  ανάπτυξης  για  κάθε 

πλατφόρμα.

4.3.3.5 Πλατφόρμα ανάπτυξης
Μια βασική απόφαση που πρέπει να ληφθεί κατά την τεχνική σχεδίαση, 

είναι η πλατφόρμα στην οποία θα αναπτυχθεί η εφαρμογή, ο συνδυασμός 

λειτουργικού  συστήματος,  τύπου  υπολογιστή  και  εργαλείων  που 

χρησιμοποιούνται  για  την  ανάπτυξη  της  εφαρμογής.  Η  πλατφόρμα 

ανάπτυξης  δεν  πρέπει  απαραίτητα  να  είναι  η  ίδια  με  την  πλατφόρμα 

εκτέλεσης.  Πλατφόρμα  εκτέλεσης  είναι  αντίστοιχα  ο  συνδυασμός 

λειτουργικού  συστήματος,  τύπου  υπολογιστή,  μέσου  διανομής  και 

βοηθητικού  λογισμικού  που  απαιτείται  για  τη  σωστή  λειτουργία  της 

εφαρμογής. Η επιλογή της πλατφόρμας ανάπτυξης για κάθε μορφή υλικού 

εξαρτάται από τους παρακάτω βασικούς παράγοντες:

• Επεξεργαστική ισχύ.

• Ισχύ επεξεργασίας γραφικών.

• Δυνατότητα  εξυπηρέτησης  πολλών  χρηστών,  αν  πρόκειται  για 

δικτυακή εφαρμογή.

• Διαθέσιμα περιφερειακά.

• Διαθέσιμο λογισμικό.

• Κόστος πλατφόρμας.

• Μεταφερσιμότητα και συμβατότητα με άλλες πλατφόρμες.

4.3.3.6 Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων
Για τη δημιουργία μιας εφαρμογής πολυμέσων απαιτείται λογισμικό που 

μπορεί  να  οργανώνει  και  να  παρουσιάζει  τις  διαφορετικές  μορφές 

πληροφορίας. Ένα τέτοιο λογισμικό πολλές φορές ενσωματώνει δυνατότητες 

για την ανάπτυξη ή επεξεργασία των στοιχείων πολυμέσων της εφαρμογής.

Το  λογισμικό  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  ανάπτυξη 

εφαρμογής πολυμέσων μπορεί να είναι:

• προγραμματιστικά περιβάλλοντα

• ειδικά περιβάλλοντα συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων

83



 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Πολλά προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρέχουν τόσο τη δυνατότητα 

χειρισμού στοιχείων πολυμέσων, όσο και την οργάνωση και το συντονισμό 

τους για τη δημιουργία της εφαρμογής. Τέτοια περιβάλλοντα είναι η  Visual 
C++, η  Visual Basic, το  Delphi  και το πακέτο  VisualCafe για τη γλώσσα 

Java.  Τα περιβάλλοντα αυτά απαιτούν από το  δημιουργό εξειδίκευση και 

ειδικές γνώσεις προγραμματισμού.

 Εργαλεία Συγγραφής Εφαρμογών Πολυμέσων

Τα  προγραμματιστικά  περιβάλλοντα  είναι  πολλές  φορές  δύσχρηστα 

στην  ανάπτυξη  εφαρμογών  πολυμέσων  γιατί  απαιτούν  υψηλές 

προγραμματιστικές  γνώσεις.  Για  το  λόγο  αυτό  έχει  αναπτυχθεί  ειδικό 

λογισμικό  για  την  ανάπτυξη  εφαρμογών  πολυμέσων.  Το  λογισμικό  αυτό 

περιέχει πληθώρα εργαλείων για την υποβοήθηση του έργου του δημιουργού 

στο  χειρισμό  των  στοιχείων  πολυμέσων  της  εφαρμογής,  στη  συγγραφή 

κώδικα,  στη  διόρθωση  λαθών  και  στην  οργάνωση  της  εφαρμογής. 

Ονομάζονται  εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων (multimedia 

authoring tools).

Το βασικό χαρακτηριστικό των εργαλείων συγγραφής είναι η μεταφορά 

(metaphor). Πρόκειται για την οργανωτική δομή στην οποία ενσωματώνεται 

η  πληροφορία  και  χρησιμοποιείται  για  την  περιγραφή  της  διαδοχής  των 

γεγονότων στο χρόνο όπως και για τον καθορισμό του τρόπου παρουσίασης 

των  περιεχομένων  της  εφαρμογής.  Τα  εργαλεία  συγγραφής  εφαρμογών 

πολυμέσων ως προς τη μεταφορά μπορούμε  να τα  διακρίνουμε σε  τρεις 

βασικές κατηγορίες.

• Εργαλεία σελίδας ή κάρτας (card based).

• Εργαλεία χρονοδιαδρόμου (time based)

• Εργαλεία συγγραφής βασισμένα στα εικονίδια (Icon Based)
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 Εργαλεία σελίδας ή κάρτας (card based).

Τα  συστατικά  της  εφαρμογής  οργανώνονται  σε  σελίδες  ή  κάρτες 

(μεταφορά είναι η σελίδα). Το περιβάλλον που δημιουργείται μοιάζει με ένα 

ηλεκτρονικό βιβλίο ή με ένα σωρό από κάρτες, με δυνατότητα επιλεκτικής 

μετάβασης  σ΄αυτές.  Συγγραφικά  εργαλεία  της  κατηγορίας  αυτής  είναι  το 

Toolbook της Asymetrix, το Hypercard της Macromedia κ.ά.

Εικόνα 21: Οθόνη από συγγραφικό εργαλείο σελίδας, το
Toolbook της Asymetrix σε επίπεδο συγγραφέα.

 Εργαλεία χρονοδιαδρόμου (time based)

Εδώ  τα  στοιχεία  πολυμέσων  της  εφαρμογής  διατάσσονται  σε  έναν 

άξονα  χρόνου,  που  αποτελεί  και  τη  μεταφορά  των  εργαλείων  αυτής  της 

κατηγορίας.  Αυτός  ο  άξονας  χρόνου  ονομάζεται  χρονοδιάδρομος.  Τυπικό 

παράδειγμα  εργαλείου  συγγραφής  χρονοδιαδρόμου  είναι  το  Director της 

Macromedia.
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Εικόνα 22: Οθόνη από το συγγραφικό εργαλείο
Director της Macromedia

 Εργαλεία συγγραφής βασισμένα στα εικονίδια (Icon Based)

Στα  περιβάλλοντα  αυτής  της  κατηγορίας  η  μονάδα της  πληροφορίας 

είναι  τα  εικονίδια,  τα  οποία  είναι  οργανωμένα  σε  ιδεατές  γραμμές  ροής 

(μεταφορά είναι το εικονίδιο). Η εξέλιξη της εφαρμογής καθορίζεται από ένα 

διάγραμμα  ελέγχου  ροής.  Τέτοιο  περιβάλλον  είναι  το  Authorware της 

Macromedia.

Εικόνα 23: Οθόνη από το συγγραφικό εργαλείο
AuthorWare της Macromedia.
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Λογισμικό
Ανάπτυξης
Εφαρμογών
Πολυμέσων

Γλώσσες Προγραμματισμού

•Visual C++
•Visual Basic
•Delphi 
•πακέτο VisualCafe της Java

Εργαλεία Συγγραφής

•Εργαλεία σελίδας ή κάρτας (card based) 
Toolbook της Asymetrix 
το Hypercard της Macromedia.

•Εργαλεία χρονοδιαδρόμου (time based)
Director της Macromedia.

•Εργαλεία συγγραφής βασισμένα στα εικονίδια (icon based)
Authorware της Macromedia.

Πίνακας 5: Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων

Η  επιλογή  ενός  εργαλείου  από  τις  παραπάνω  κατηγορίες  για  την 

ανάπτυξης μιας εφαρμογής γίνεται με βάση ορισμένα βασικά κριτήρια:

• Το χρόνο ανάπτυξης.

• Τις δυνατότητες του εργαλείου.

• Την πλατφόρμα εκτέλεσης.

• Την εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης.

4.3.3.7 Εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων πολυμέσων
Ορισμένα εργαλεία συγγραφής προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις, που 

περιλαμβάνουν και εργαλεία για την επεξεργασία των στοιχείων πολυμέσων. 

Συνήθως  όμως  αυτά  τα  εργαλεία  έχουν  περιορισμένες  δυνατότητες  και 

παρέχουν  μόνο  απλές  λειτουργίες.  Για  την  επίτευξη  πιο  σύνθετων 

αποτελεσμάτων  χρησιμοποιούνται  εξειδικευμένα  εργαλεία  για  κάθε  τύπο 
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υλικού,  τα  οποία  παρέχουν  πληθώρα  λειτουργιών  μερικά  από  τα  οποία 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Εργαλεία Επεξεργασίας Εικόνας

Χαρτογραφικές

•Adobe Photoshop, 
•Corel PhotoPaint, 
•JASC Paint Shop Pro 
•Microsoft Image Composer

Διανυσματικές
•Adobe Illustrator
•Macromedia Freehand 
•CorelDraw

Εργαλεία Επεξεργασίας Ήχου

Ψηφιοποιημένος 
Ήχος

•Syntrillium CoolEdit
•Sonic Foundry Sound Forge
•Goldwave, για πλατφόρμα Windows 
•Sound Edit για πλατφόρμα Macintosh

Ήχος
MIDI

•Cakewalk Pro
•Steinberg Cubase
•Mark of the Unicorn Performer & Digital Performer

Εργαλεία σύλληψης και επεξεργασίας βίντεο

Σύλληψη 
Βίντεο

•VidCap for Windows
•MicroCapture

Επεξεργασία 
Βίντεο

•Adobe Premiere
•Ulead MediaStudio 
•Asymetrix Digital Video Producer

Εργαλεία δημιουργίας συνθετικής κίνησης

•Kinetix 3D Studio Max
•Caligari Truspace
•Metacreations Bryce 3D
•Kinetix Character Studio 
•Metacreations Poser

Πίνακας 6: Εργαλεία Δημιουργίας και Επεξεργασίας Στοιχείων Πολυμέσων
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4.4 Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Η  φάση  της  υλοποίησης  αποτελεί  την  κορύφωση  της  διαδικασίας 

ανάπτυξης  μιας  εφαρμογής  πολυμέσων,  όπου  παραδίδεται  η  τελική 

εφαρμογή. 

Περιλαμβάνει τρεις μεγάλες εργασίες:

• τη δημιουργία του κώδικα της εφαρμογής

• τη συγκέντρωση των στοιχείων πολυμέσων

• τον ποιοτικό έλεγχο της εφαρμογής

4.4.1 Δημιουργία του κώδικα της εφαρμογής
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποεργασίες:

• Συγγραφή  του  κώδικα  της  εφαρμογής,  που  περιλαμβάνει  την 

υλοποίηση μιας σειράς λειτουργιών που σχετίζονται στο μεγαλύτερο 

μέρος τους με τη διεπαφή. Ο κώδικας της εφαρμογής περιλαμβάνει 

τις  ρουτίνες  για  την  πλοήγηση  του  χρήστη,  τους  αριθμητικούς 

υπολογισμούς, την πρόσβαση σε βάση δεδομένων κ.ά. Μια τεχνική 

που κρίνεται απαραίτητη, ιδίως σε μεγάλες εφαρμογές, είναι αυτή του 

χωρισμού του κώδικα της εφαρμογής σε μικρότερα τμήματα.

• Διορθώσεις σε  τμήματα  του  κώδικα  που  παρουσιάζουν 

προβλήματα.

• Προσαρμογή  της  εφαρμογής σε  διάφορες  πλατφόρμες 

υπολογιστών.

• Συγγραφή του εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής.

4.4.2 Συγκέντρωση στοιχείων πολυμέσων
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποεργασίες:

• Αγορά  στοιχείων  πολυμέσων που  θα  χρησιμοποιηθούν  και 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων χρήσης τους.

• Συγκέντρωση των  στοιχείων  πολυμέσων  από  υπάρχουσες 

βιβλιοθήκες μέσων.

• Δημιουργία στοιχείων πολυμέσων.
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• Επεξεργασία όλων των στοιχείων πολυμέσων.

4.4.3 Ποιοτικός έλεγχος της εφαρμογής
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποεργασίες:

• Διενέργεια δοκιμών από μέλη της ομάδας ανάπτυξης.

• Διενέργεια δοκιμών από επιλεγμένες ομάδες χρηστών.

4.5 Ολοκλήρωση – Διανομή Εκπαιδευτικού Λογισμικού
H φάση της  Ολοκλήρωσης και Διανομής αποτελεί το τελευταίο βήμα 

της διαδικασίας ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων,  κατά το οποίο η 

εφαρμογή προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της στην αγορά.

Στη φάση αυτή έχουμε δύο στάδια:

 Το στάδιο της Ολοκλήρωσης που ασχολείται με:

• Τους τρόπους προστασίας μιας εφαρμογής πολυμέσων.

• Τη δημιουργία προγράμματος εγκατάστασης - απεγκατάστασης.

• Την προετοιμασία της συσκευασίας του προϊόντος.

• Τη  μαζική  αναπαραγωγή του  προϊόντος  και  του  συνοδευτικού 

υλικού.

 Το στάδιο της Διανομής που καθορίζει και εφαρμόζει στρατηγικές:

• Προβολής
• Τιμολόγησης
• Προώθησης 

4.6 Λειτουργία και Συντήρηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Σε ένα σύστημα λογισμικού η έναρξη λειτουργίας του σηματοδοτεί την 

αρχή  της  αντίστοιχης  φάσης  λειτουργίας  και  συντήρησης  (operation  and 

maintenance) που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης του συστήματος που 

διαρκούν έως το τέλος της «ζωής» του. Τέτοιες είναι:

• Η πραγματοποίηση αλλαγών στο σύστημα για να διορθωθούν λάθη 

που διαπιστώνονται κατά την πραγματική λειτουργία του και διέφυγαν 

κατά τη διαδικασία ανάπτυξης.
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• Η  πραγματοποίηση  αλλαγών  στο  σύστημα  με  σκοπό  την 

ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων. 

• Η αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ     

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση 

αφού  οφείλει  να  καλύπτει  ένα  ευρύ  φάσμα  θεμάτων.  Πάντως  πρέπει  να 

βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο προδιαγραφών και αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων  που  προκύπτουν  από  τη  χρήση  του  προϊόντος  που 

αξιολογείται.  Αποτελεί  μια  τυπική  διαδικασία  που  σχετίζεται  άμεσα  με  τη 

σχεδίαση, και επιτρέπει σε τρίτους να εκτιμήσουν έναν τίτλο λογισμικού, και 

ιδιαίτερα  την  αποτελεσματικότητά  του  ως προς το  σκοπό για  τον  οποίον 

αναπτύχθηκε ή χρησιμοποιείται. 

Μοναδική  απάντηση  στην  ερώτηση  αν  ένα  συγκεκριμένο  λογισμικό 

αποτελεί  τη  βέλτιστη  λύση  για  διδασκαλία  και  μάθηση  δεν  υπάρχει.  Η 

καλύτερη  δυνατή  αξιοποίηση  και  αποτελεσματικότητα  μιας  εκπαιδευτικής 

εφαρμογής  εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες  που  κυμαίνονται  από  το 

υπολογιστικό  περιβάλλον  (υλικό  και  λογισμικό),  τους  περιορισμούς  της 

διδακτικής  πράξης,  της  τάξης,  του  αναλυτικού  προγράμματος,  του 

ακαδημαϊκού χρόνου,  τους στόχους του εκπαιδευτικού και  το  πλαίσιο  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

5.1 Στόχοι της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Η αξιολόγηση ενός λογισμικού έχει τρεις βασικούς στόχους: 

• Τον  προσδιορισμό του  εύρους  της  λειτουργικότητας  του 

συστήματος.

• Τον προσδιορισμό του βαθμού επίδρασης της διεπιφάνειας στο 

χρήστη.  

• Τον  εντοπισμό  οποιωνδήποτε  συγκεκριμένων  προβλημάτων 

στο σύστημα.
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Η λειτουργικότητα του συστήματος είναι σημαντική, δεδομένου ότι θα 

πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του χρήστη. Με άλλα λόγια, η σχεδίαση 

του συστήματος θα πρέπει να δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εκτελεί τις 

απαραίτητες εργασίες πιο εύκολα.

Επιπρόσθετα  με  την  αξιολόγηση  της  λειτουργικότητας  πρέπει  να 

αξιολογηθεί και η  επίδραση της διεπιφάνειας στο χρήστη. Για το σκοπό 

αυτό  πρέπει  να  συνυπολογιστούν  ζητήματα,  όπως  πόσο  εύκολο  είναι  το 

σύστημα στην εκμάθηση, η ευχρηστία του και η στάση του χρήστη απέναντί 

του.

Ο τελευταίος  στόχος  της  αξιολόγησης  ενός  εκπαιδευτικού  λογισμικού 

είναι  ο  εντοπισμός  συγκεκριμένων  προβλημάτων στη  σχεδίαση  του 

συστήματος.  Τα  προβλήματα  αυτά  μπορεί  να  αφορούν  απόψεις  της 

σχεδίασης, οι οποίες πιθανόν να προκαλέσουν απρόβλεπτα αποτελέσματα ή 

σύγχυση στους χρήστες. Φυσικά αυτό σχετίζεται τόσο με τη λειτουργικότητα, 

όσο και με την ευχρηστία της σχεδίασης.

Η  ευχρηστία ενός  εκπαιδευτικού  λογισμικού  αποτελεί  σημαντικό 

κριτήριο  ποιότητας  και  επιλογής  του,  ώστε  να  χρησιμοποιηθεί  για  την 

υποστήριξη της μάθησης. Η ευχρηστία λογισμικού σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9241-11 ορίζεται ως: «ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  από  συγκεκριμένους  χρήστες  για  να  επιτύχουν 

συγκεκριμένους  στόχους  υπό  καθορισμένες  συνθήκες  χρήσης  με 

αποτελεσματικότητα,  αποδοτικότητα,  παρέχοντας  υποκειμενική 

ικανοποίηση στους χρήστες του».

Με βάση τον ορισμό αυτό, η έννοια της ευχρηστίας μπορεί να αναλυθεί 

περαιτέρω σε άξονες που μπορούν να μετασχηματιστούν σε ποιοτικούς και 

ποσοτικούς στόχους ευχρηστίας κατά τη διάρκεια αξιολόγησης. Τέτοιοι είναι, 

σύμφωνα με τον Nielsen (1993), η ευκολία εκμάθησης από νέους χρήστες, η 

υψηλή  απόδοση  εκτέλεσης  εργασιών  από  πεπειραμένους  χρήστες,  η 

διατηρησιμότητα της ικανότητας χρήσης του συστήματος με την πάροδο του 

χρόνου από τον χρήστη, ο μικρός αριθμός εσφαλμένων χειρισμών κατά την 
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χρήση  του  συστήματος,  ο  εύκολος  τρόπος  ανάνηψης  από  αυτά  και  η 

υποκειμενική ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους με το σύστημα. 

Οι  παράμετροι  αυτές εξακολουθούν,  σε  διαφορετικό η  καθεμία  βαθμό,  να 

διέπουν την ευχρηστία του εκπαιδευτικού λογισμικού. Η διαφορά έγκειται στο 

γεγονός ότι η έννοια της προσδοκώμενης ωφέλειας στην περίπτωση αυτή 

διαφέρει. 

Σύμφωνα  με  τον  Grudin  (1992),  η  χρησιμότητα  ενός  συστήματος 

αναλύεται  σε  δύο  έννοιες:  την  ωφέλεια (utility)  που  παρέχει  στον  τελικό 

χρήστη  και  την  ευχρηστία (usability)  του.  Η  ωφέλεια  αφορά  στη 

λειτουργικότητα του συστήματος και η ευχρηστία στην ευκολία με την οποία 

οι  χρήστες  αντιλαμβάνονται  τη  λειτουργικότητα αυτή.  Οι  δύο έννοιες  είναι 

αλληλένδετες άλλα δεν προϋποθέτει η μία την άλλη.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό, μπορεί να κριθεί ωφέλιμο για τον χρήστη, αν 

συμβάλλει  στη  διαδικασία  μάθησης  και  όχι  αν  επιτρέπει  την  εκτέλεση 

συγκεκριμένων τυπικών εργασιών με αποδοτικότερο τρόπο.  Συνέπεια του 

γεγονότος αυτού, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση της ευχρηστίας 

της  διεπιφάνειας  χρήσης  να  επηρεάζει  αρνητικά  τη  διαδικασία  μάθησης, 

αφού  αύξηση  της  αποτελεσματικότητας  και  της  αποδοτικότητας,  δε 

συμβάλλουν απαραίτητα στο μαθησιακό αποτέλεσμα. Έτσι, στο εκπαιδευτικό 

λογισμικό, η έννοια της ευχρηστίας συνδέεται πιο άμεσα με την έννοια της 

ωφέλειας.

Στα μαθησιακά περιβάλλοντα το εκπαιδευτικό λογισμικό, ενώ πρέπει να 

διευκολύνει  την  εκτέλεση  εργασιών  από  τους  μαθητές,  παράλληλα  είναι 

αναγκαίο  να  διευκολύνει  καθώς  και  να  υποστηρίζει  μέσα  από  τις 

δραστηριότητες αυτές τη διαδικασία μάθησης. Κατ’ αρχάς οι χρήστες τυπικών 

περιβαλλόντων εργασίας είναι συνήθως γνώστες του αντικειμένου στο οποίο 

το σύστημα αναφέρεται, ενώ οι μαθητές – χρήστες περιβαλλόντων μάθησης 

χαρακτηρίζονται  από  μικρή  τέτοια  γνώση καθώς επίσης  και  από  ισχυρές 

διαφοροποιήσεις και ετερογένεια στα εν γένει χαρακτηριστικά τους.

Επομένως, με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ειδικότεροι στόχοι 

της  αξιολόγησης  ενός  εκπαιδευτικού  λογισμικού  είναι  να  διερευνηθεί  η 

δυνατότητα ανταπόκρισής του στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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• Την  εξασφάλιση  των  διδακτικών  και  παιδαγωγικών  στόχων 

τους οποίους έχει θέσει ως στόχους να ικανοποιήσει.

• Την τεχνική του αρτιότητα ως λογισµικό πολυµέσων.

• Το  ύφος  του  διαλογικού  περιβάλλοντος  επικοινωνίας,  που 

διαθέτει,  σε σχέση µε τις απαιτήσεις της οµάδας στόχου στην  

οποία απευθύνεται.

• Τη  μεθοδολογία  ένταξης  στο  σχολικό  περιβάλλον  για  την 

εξασφάλιση της παραγωγής και μεταφοράς της γνώσης.

• Την  αποδοχή  που  έχει  ως  μαθησιακό  εργαλείο  από  τους 

φυσικούς  φορείς  της  γνώσης,  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους 

αποδέκτες της, τους μαθητές.

• Τη  διευκόλυνση  που  παρέχει,  ώστε  µε  ευέλικτο  τρόπο  να 

αποκαλύπτει  τα  νεωτεριστικά  χαρακτηριστικά  του  στους 

εκπαιδευτικούς και μαθητές.

5.2  Μορφές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Ανάλογα με το ρόλο της αξιολόγησης στην πορεία της ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού λογισμικού διακρίνονται οι παρακάτω μορφές:

• Διαμορφωτική (Formative) Αξιολόγηση.  

• Συνολική ή Αθροιστική (Summative) Αξιολόγηση.  

 Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Είναι  κάθε  αξιολόγηση  που  γίνεται  ώστε  τα  αποτελέσματά  της  να 

βοηθήσουν στην καλύτερη διαμόρφωση του λογισμικού όσο αυτό σχεδιάζεται 

και αναπτύσσεται. Συνήθως γίνεται νωρίς στη φάση της σχεδίασης ώστε να 

δώσει πληροφορίες για το πώς βλέπουν οι άλλοι ενδιαφερόμενοι (π.χ. ειδικοί 

σε  θέματα  σχεδίασης  εκπαιδευτικού  λογισμικού,  εκπαιδευτικοί,  τελικοί 

χρήστες  του  λογισμικού)  τη  σχεδίαση  και  να  εντοπίσουν  τα  τυχόν 

προβληματικά στοιχεία της αρχικής σχεδίασης ώστε να διορθωθούν έγκαιρα. 
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Είναι  δηλαδή  μια  αξιολόγηση  της  οποίας  τα  αποτελέσματα  αποτελούν 

ανάδραση (επιστρέφουν) στην ίδια τη φάση της σχεδίασης της εφαρμογής.
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 Συνολική ή Αθροιστική Αξιολόγηση. 

Πρόκειται για αξιολόγηση που γίνεται μετά την εγκατάσταση και χρήση 

του λογισμικού, με στόχο να εντοπιστούν τα αποτελέσματα που έχει  αυτή 

στον τελικό χρήστη, όπως π.χ. αν το λογισμικό είναι πράγματι εύχρηστο και 

αν οι χρήστες μαθαίνουν χρησιμοποιώντας το, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. 

Εικόνα 24: Διαμορφωτική και Αθροιστική Αξιολόγηση.

Ανάλογα με το είδος των στοιχείων που καταγράφει μια μεθοδολογία 

αξιολόγησης, διακρίνονται οι παρακάτω μορφές:

• Ποσοτική (Quantitative) Αξιολόγηση

• Ποιοτική (Qualitative) Αξιολόγηση

 Ποσοτική Αξιολόγηση

Πρόκειται για μορφή αξιολόγησης που καταγράφει αριθμητικά στοιχεία 

τα οποία αποτελούν δείκτες αξιολόγησης π.χ. ένα ερωτηματολόγιο όπου οι 

χρήστες εκφράζουν το βαθμό ικανοποίησης τους σε μια κλίμακα από 0 έως 

10,  προσφέρει  μια ποσοτική ένδειξη για το συνολικό βαθμό ικανοποίησης 

των χρηστών και αποτελεί στοιχείο ποσοτικής αξιολόγησης της εφαρμογής.

Μια  πολύ  συνηθισμένη  μεθοδολογία  ποσοτικής  αξιολόγησης  είναι  η 

ελεγχόμενη πειραματική διαδικασία κατά την οποία δύο ( ή και περισσότερες) 

96



ομάδες σπουδαστών εκπαιδεύονται με τρόπο ώστε να υπάρχει  μία μόνον 

χαρακτηριστική διαφορά στη μέθοδο εκπαίδευσής τους.  Π.χ.  η  μια ομάδα 

χρησιμοποιεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό οργανωμένο με την κλασική μορφή 

βιβλίου  ενώ  η  άλλη  ομάδα  μελετά  το  ίδιο  υλικό  αλλά  οργανωμένο  σε 

εφαρμογή υπερμέσων, δηλαδή με την ύπαρξη κατάλληλων υπερσυνδέσμων 

ώστε  οι  χρήστες  να  μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα από ενότητα σε 

ενότητα. Μετά το τέλος της σχεδιασμένης εκπαίδευσης οι  σπουδαστές και 

των  δύο  ομάδων  εξετάζονται  με  κατάλληλα  τεστ  γνώσεων  και  τα 

αποτελέσματα  της  εξέτασης  (οι  βαθμολογίες  τους)  υφίστανται  στατιστική 

επεξεργασία.  Η  στατιστική  μπορεί  να  δείξει  αν  οι  όποιες  διαφορές  που 

παρατηρήθηκαν στα αποτελέσματα είναι σημαντικές σε τέτοιο βαθμό ώστε 

να  μπορεί  με  σχετική  βεβαιότητα  να  υποστηριχθεί  η  άποψη  πως  το 

διαφορετικό  περιβάλλον  (π.χ.  το  λογισμικό  υπερμέσων)  βοήθησε 

αποτελεσματικότερα την προσπάθεια μάθησης των σπουδαστών.

 Ποιοτική Αξιολόγηση

Η  ποιοτικού  τύπου  αξιολόγηση  δεν  καταγράφει  ποσότητες  αλλά 

προσπαθεί  να  εντοπίσει  ποιότητες,  οι  οποίες  χαρακτηρίζουν την  εμπειρία 

μάθησης που προσφέρει  το νέο περιβάλλον. Πρόκειται  για μεθόδους που 

εφαρμόζονται όταν στόχος της αξιολόγησης είναι να διερευνηθεί το είδος (η 

ποιότητα)  των  μαθησιακών  εμπειριών  που  προσφέρει  το  εκπαιδευτικό 

λογισμικό  στον  μαθητή.  Για  παράδειγμα,  ο  ερευνητής  δημιουργεί  την 

επιθυμητή  εκπαιδευτική  εμπειρία  για  τους  σπουδαστές  και  στη  συνέχεια 

καταγράφει  τις εντυπώσεις και γνώμες τους (π.χ.  μέσω συνεντεύξεων).  Ο 

στόχος της μεθόδου είναι να καταγραφούν και να ταξινομηθούν τα ποικίλα 

βιώματα  που  μπορεί  να  δημιούργησε  στους  σπουδαστές  η  συγκεκριμένη 

εμπειρία ώστε να αναδειχθεί το είδος των γνωστικών, συναισθηματικών και 

άλλων επιδράσεων που μπορεί να είχε η εμπειρία αυτή.
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5.3  Μέθοδοι Αξιολόγησης Ευχρηστίας Λογισμικού
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές τεχνικές ελέγχου της ευχρηστίας 

λογισμικού  (Nielsen,  1993).  Επιχειρώντας  μια  ομαδοποίηση  των 

μεθοδολογιών  αξιολόγησης,  μπορεί  να  διακρίνει  κανείς  τέσσερις  μεγάλες 

κατηγορίες: 

• Τις  μεθόδους επιθεώρησης από ειδικούς (usability  inspection 

methods). 

• Τις  μεθόδους  ελέγχου  και  δοκιμής  από  αντιπροσωπευτικούς 

χρήστες (user testing methods). 

• Τις διερευνητικές μεθόδους (exploratory methods).

• Τις αναλυτικές μεθόδους αξιολόγησης (analytic methods).

 Μέθοδοι επιθεώρησης από ειδικούς 

Στις  μεθόδους  αυτές το  κοινό  χαρακτηριστικό  είναι  οι  αξιολογητές, 

δηλαδή  άτομα  με  γνώση  κανόνων  και  μεθοδολογιών  σχεδιασμού  που 

αξιολογούν  τη  διεπιφάνεια  με  τη  χρήση  μεθόδων,  οι  οποίες  συχνά 

προσομοιώνουν την αναμενόμενη τυπική χρήση του συστήματος. Οι μέθοδοι 

αυτές  μπορεί  να  έχουν  διαμορφωτικό  χαρακτήρα,  καθώς  μπορούν  να 

εφαρμοστούν  σε  αρχικά  στάδια  του  κύκλου  σχεδιασμού,  με  συγκριτικά 

χαμηλότερο κόστος από την παρατήρηση χρηστών. 

Οι κυριότερες μέθοδοι επιθεώρησης από ειδικούς είναι:

• Η ευρετική αξιολόγηση (heuristic  evaluation,  Nielsen,  1994) Η 

μέθοδος  της  ευρετικής  αξιολόγησης  αφορά  στην  εξέταση  του 

συστήματος από ειδικούς οι οποίοι ελέγχουν κατά πόσο το σύστημα 

ικανοποιεί  γνωστούς  ευρετικούς κανόνες  (heuristic  rules)  οι  οποίοι 

έχουν αναπτυχθεί  με  βάση θεωρητικά μοντέλα και  συσσωρευμένη 

εμπειρία. 
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Οι ευρετικοί κανόνες του Nielsen είναι συνολικά 10:

[1]  Παρέχει το σύστημα συνεχώς κατάλληλη ανάδραση της κατάστασης 

του σε εύλογο χρόνο;

[2] Χρησιμοποιεί απλή και κατανοητή γλώσσα, εικονικές και συμβολικές 

αναπαραστάσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο νοητικό επίπεδο 

του χρήστη;

[3] Παρέχεται  δυνατότητα ελέγχου και  ελευθερία κίνησης στο χρήστη, 

παρέχεται δυνατότητα αναίρεσης εσφαλμένης ενέργειας (undo);

[4] Υπάρχει  συνέπεια  στη  χρήση  ορολογίας  επιλογών,  σημασιολογία 

συμβόλων κ.λπ. σε όλη τη διεπιφάνεια χρήστη;

[5] Το σύστημα προστατεύει το χρήστη από πιθανά σφάλματα;

[6] Γίνεται  προσπάθεια  ελαχιστοποίησης  του  μνημονικού φορτίου  του 

χρήστη, περιορίζονται στο ελάχιστο όσα ο χρήστης πρέπει να θυμάται;

[7] Το  σύστημα  προσαρμόζεται  στις  ανάγκες  των  πεπειραμένων 

χρηστών, παρέχοντας συντομεύσεις σε συχνές ακολουθίες ενεργειών;

[8] Το σύστημα χαρακτηρίζεται από καλαισθησία και μινιμαλισμό στην 

παρεχόμενη πληροφορία ώστε να αποφεύγεται σύγχυση του χρήστη ;

[9] Τα μηνύματα σε περίπτωση σφάλματος είναι σαφή και κατανοητά και 

προτείνουν διέξοδο από το σφάλμα;

[10] Η  παρεχόμενη  βοήθεια  και  εγχειρίδια  χρήσης  είναι  σύντομα  και 

περιεκτικά, και εστιάζουν σε εργασίες του χρήστη αντί για λειτουργίες του 

συστήματος;
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• Το γνωσιακό περιδιάβασμα (cognitive walkthrough, Lewis et al.,  

1990) ακολουθεί  μια  λεπτομερή  διαδικασία  προσομοίωσης  της 

εκτέλεσης ορισμένης εργασίας στην πορεία  αλληλεπίδρασης με το 

σύστημα, καθορίζοντας αν οι προσομοιούμενοι στόχοι του χρήστη και 

η  ανάδραση  του  συστήματος,  μπορούν  θεωρητικά  να  οδηγήσουν 

στην επόμενη σωστή κίνηση. Η μεθόδος αφορά κύρια στην ανάλυση 

διαδραστικών συστημάτων στα οποία ο χρήστης μαθαίνει τη χρήση 

του συστήματος κατά διερευνητικό τρόπο (exploratory learning) ενώ 

αλληλεπιδρά  με  αυτό.  Αυτή  είναι  τυπική  περίπτωση  σε  πολλά 

σύγχρονα συστήματα που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

• Το πολλαπλό περιδιάβασμα  (pluralistic  walkthrough,  Nielsen,  

1994) προϋποθέτει  ομαδικές  συναντήσεις  των  μαθητών,  των 

σχεδιαστών και των ειδικών στην αξιολόγηση ευχρηστίας οι  οποίοι 

από  κοινού  συζητούν  μέσα  από  σενάρια  μάθησης  κάθε  στοιχείο 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον διεπαφής.

• Η επιθεώρηση χαρακτηριστικών (features  inspection,  Nielsen,  

1994)  είναι  μια  μέθοδος  κατά  την  οποία  επιλέγονται  από  τους 

αξιολογητές μία σειρά από χαρακτηριστικά του συστήματος τα οποία 

εμπλέκονται κατά την εκτέλεση τυπικών εργασιών και γίνεται έλεγχος 

ύπαρξης  πολύ  μακρών  ακολουθιών,  δυσκολιών  στην  πλοήγηση, 

βημάτων που δε θα ήταν φυσικό να κάνουν οι χρήστες καθώς και 

βημάτων  που  απαιτούν  εκτεταμένη  γνώση  ή  εμπειρία  για  να 

προσδιοριστεί ένα προτεινόμενο σύνολο χαρακτηριστικών.

• Η επιθεώρηση προτύπων τυποποίησης (standards inspection) 

αφορά στον έλεγχο συμφωνίας της διεπιφάνειας χρήσης με ορισμένα 

πρότυπα (checklists). Τα πρότυπα αυτά μπορούν να αναφέρονται σε 

ειδικού τύπου λογισμικό και αφορούν κύρια στη γενική σχεδίαση των 

οθονών  του  συστήματος  και  τη  ροή  διαλόγων,  μηνυμάτων  και 

ενεργειών που απαιτούνται για να γίνει μια συγκεκριμένη διεργασία. 

Για  παράδειγμα,  χρησιμοποιούνται  οι  λίστες  κριτηρίων  φορέων 

αξιολόγησης, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κλπ. Πρόβλημα της 

100



μεθόδου  αποτελεί  συχνά  ο  μεγάλος  αριθμός  των  κριτηρίων  που 

αποτελούν μια τέτοια λίστα. 

• Στον έλεγχο συνέπειας (consistency inspection),  η  διεπιφάνεια 

χρήσης  ελέγχεται  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  τηρούνται 

διαδεδομένες συμβάσεις και πρότυπα που απαντώνται στο σύνολο 

των εφαρμογών ενός λειτουργικού συστήματος.

 Μέθοδοι ελέγχου – δοκιμής 

Κατά  τη  διαδικασία  της  αξιολόγησης  της  ευχρηστίας  με  μεθόδους 

δοκιμής  επιλεγμένοι  χρήστες  εκτελούν  αντιπροσωπευτικές  εργασίες 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό, κατά προτίμηση σε κατάλληλα οργανωμένο 

εργαστήριο  αξιολόγησης  ευχρηστίας,  ενώ  στη  συνέχεια,  οι  αξιολογητές 

συλλέγουν  τα  αποτελέσματα  και  εξετάζουν  πώς  η  διεπιφάνεια  χρήσης 

υποστηρίζει  τους  χρήστες  και  εκπληρώνει  τις  προσδοκίες  τους,  κατά  την 

εκτέλεση των εργασιών αυτών. 

Αν  και  η  αξία  των  μεθόδων  αξιολόγησης  με  τη  συμμετοχή  τελικών 

χρηστών είναι σημαντική, είναι δύσκολη η διεξαγωγή τους σε αρχικά στάδια 

του  σχεδιασμού  δεδομένου  ότι  απαιτείται  υλοποιημένο  πρωτότυπο  του 

συστήματος  και  σημαντικός  αριθμός  υποψήφιων  αντιπροσωπευτικών 

χρηστών.  Επίσης  παρουσιάζονται  δυσκολίες  στην  επιλογή  των 

«αντιπροσωπευτικών»  χρηστών  –  ώστε  συνολικά  να  παρουσιάζουν 

παρόμοια  χαρακτηριστικά  με  τους  αναμενόμενους  τελικούς  χρήστες  και 

μεθοδολογικές  αδυναμίες  στον  προγραμματισμό,  την  εγκυρότητα  και  την 

αξιοπιστία των μετρήσεων (Holleran, 1991). 

Τεχνικές της κατηγορίας αυτής είναι οι ακόλουθες: 

• Η μέτρηση της απόδοσης (performance measurement).  Με την 

τεχνική  αυτή  προκύπτουν  ποσοτικά  δεδομένα  σχετικά  με  την 

εκτέλεση εργασιών κατά τη διάρκεια δοκιμής ευχρηστίας. Η απόδοση 

των χρηστών μετριέται συνήθως ζητώντας από μια ομάδα χρηστών 

να  εκτελέσει  ένα  προκαθορισμένο  σύνολο  στοιχειωδών  εργασιών, 

συλλέγοντας  στοιχεία  που  αφορούν  σε  σφάλματα  τα  οποία 
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διαπιστώνονται, καθώς και σε χρόνους εκτέλεσης διεργασιών. Είναι 

επιθυμητό να διεξάγεται  σε  οργανωμένο εργαστήριο  μέτρησης της 

ευχρηστίας,  ώστε  τα  δεδομένα  να συλλέγονται  με  ακρίβεια  και  να 

ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε απροσδόκητη παρεμβολή. Η μέτρηση 

αυτή συνήθως υποστηρίζεται από τεχνικές λεπτομερούς καταγραφής 

της αλληλεπίδρασης σε αρχεία πληκτρολογήσεων (logfiles). 

• Στο  πρωτόκολλο  ομιλούντος  υποκειμένου  (thinking  aloud 

protocol) οι  χρήστες  εκφράζουν  με  λόγια  τις  σκέψεις  τους 

χρησιμοποιώντας το σύστημα. Μέσω αυτής της μεθόδου, οι χρήστες 

αφήνουν  τον  εκτιμητή  να  αντιληφθεί  το  πώς  αντιλαμβάνονται  την 

αλληλεπίδραση με το προς εξέταση σύστημα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

μέθοδος δεδομένου ότι  είναι  εφικτή η  άμεση ποιοτικού  χαρακτήρα 

ανατροφοδότηση  από  τους  χρήστες,  η  καλύτερη  κατανόηση  του 

γνωστικού μοντέλου του χρήστη και η ορολογία που χρησιμοποιεί ο 

χρήστης για να εκφράσει μια ιδέα ή λειτουργία η οποία θα πρέπει να 

ενσωματώνεται στο σχεδιασμό (Jorgensen, 1990). Μειονέκτημα της 

μεθόδου  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  δεν  είναι  πολύ  φυσικό  για  τους 

χρήστες  να  σκεφτούν  μεγαλοφώνως,  ενώ  είναι  δύσκολο  για  τους 

πεπειραμένους  χρήστες  να  εκφράσουν  με  λόγια  τη  διαδικασία 

απόφασής  τους  δεδομένου  ότι  εκτελούν  μέρος  της  εργασίας  τους 

αυτόματα.  Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου ομιλούντος  υποκειμένου 

ακόμα  και  σε  μαθητές  χρήστες  μικρής  ηλικίας  φαίνεται 

αποτελεσματική.  Μια παραλλαγή της μεθόδου αποτελεί  η μέθοδος 

της  συναποκάλυψης (co  –  discovery  test) κατά  την  οποία  δύο 

χρήστες  επιχειρούν  να  πραγματοποιήσουν  εργασίες  μαζί  ενώ 

εποπτεύονται και ενθαρρύνονται να εκφράζουν με λόγια τις σκέψεις 

τους.

• Το  πρωτόκολλο  ερωτήσεων  (question  –  asking  protocol) 

επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα 

σ’ έναν ειδικό που απαντά και παρατηρεί την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των  χρηστών  και  του  συστήματος.  Η  τεχνική  αυτή  στοχεύει  στην 
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ανίχνευση της πληροφόρησης που χρειάζονται οι χρήστες, ώστε να 

παρέχεται καλύτερη εκπαίδευση και τεκμηρίωση από την πλευρά του 

συστήματος, καθώς και πιθανός ανασχεδιασμός του περιβάλλοντος 

για την κατά το δυνατό αποφυγή ερωτήσεων.

 Διερευνητικές μέθοδοι 

Με τις διερευνητικές μεθόδους οι  αξιολογητές πληροφορούνται για τις 

προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των χρηστών, παρατηρώντας 

τους  σε  πραγματικές  συνθήκες  χρήσης  ή  δίνοντάς  τους  την  ευκαιρία  να 

εκφράσουν την άποψή τους. Οι μέθοδοι αυτές ενστερνίζονται τη φιλοσοφία η 

οποία πρεσβεύει  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος για  να διαπιστώσει  κανείς  πώς 

καλύπτει  ένα  σύστημα  τις  απαιτήσεις  του  χρήστη  είναι  να  «ρωτήσει  το 

χρήστη». Το πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι ότι λαμβάνουν άμεσα 

την άποψη του χρήστη και μπορούν να αποκαλύψουν ζητήματα, τα οποία 

δεν είχαν ληφθεί υπόψη από το σχεδιαστή. 

Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τεχνικές όπως: 

• Παρατήρηση πεδίου (field observation). Η παρατήρηση στο πεδίο 

είναι πολύ σημαντική και μερικές φορές υπερκαλύπτει τη μελέτη ενός 

εργαστηρίου ευχρηστίας.  Ειδικότερα, μέρος της παρατήρησης είναι 

και  η έρευνα με συνεντεύξεις  των συμμετεχόντων για  τις  εργασίες 

τους που αφορούν το  προς αξιολόγηση σύστημα.  Σημαντική  είναι 

επίσης,  η  καταγραφή  του  τρόπου  με  τον  οποίο  εργάζονται  οι 

συμμετέχοντες, των εργαλείων που χρησιμοποιούν, της επικοινωνίας 

τους και πώς αυτές επηρεάζουν το τρόπο και το αντικείμενο εργασίας 

τους  σε  σχέση  με  το  αξιολογούμενο  σύστημα.  Η  τεχνική  αυτή 

χρησιμοποιείται  συνήθως  κατά  τα  αρχικά  στάδια  ανάπτυξης  ενός 

προϊόντος,  όπου  πρέπει  να  καταγραφούν  στοιχεία  που 

χαρακτηρίζουν  συνολικά  τη  χρήση  ενός  συστήματος  παρά 

συγκεκριμένες μετρικές.

• Ερωτηματολόγια  (questionnaires). Αποτελεί  μια  χρήσιμη  μέθοδο 

για  ζητήματα  σχετικά  με  πιθανές  ανησυχίες  –  παρανοήσεις  των 

χρηστών,  στην  οποία  γίνεται  και  καταγραφή  της  υποκειμενικής 
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ικανοποίησης  τους  (Νielsen,  1993).  Η  αντικειμενικότητα  των 

συμπερασμάτων  όμως  συχνά  αμφισβητείται,  δεδομένου  ότι  οι 

απαντήσεις  των  χρηστών είναι  συνήθως  βασισμένες  σε  αυτό  που 

έχουν  την  αίσθηση  ότι  κάνουν  και  όχι  σε  αυτό  που  κάνουν 

πραγματικά  (Νielsen,  1993).  Σε  περιπτώσεις  αξιολόγησης 

διαδικτυακών  τόπων  (web  sites),  τα  ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιούνται  ευρύτατα  αφού  το  ίδιο  το  μέσο  συμβάλλει  στην 

εύκολη  διανομή  τους  και  αυτόματη  συλλογή  και  επεξεργασία  των 

αποτελεσμάτων.

• Συνεντεύξεις  και  εστιασμένες  ομάδες  (focus  groups). Αποτελεί 

μια  μέθοδο  συλλογής  απαντήσεων  σχετικών  με  τις  εμπειρίες  των 

χρηστών σε κάποιο λογισμικό. Επιδιώκεται όχι μια απλή καταγραφή 

απαντήσεων  στα  τεθέντα  ερωτήματα,  αλλά  η  μέσω  διαλόγου 

ανακάλυψη  ερμηνειών  που  οδηγούν  τους  χρήστες  σε  κάποιες 

συγκεκριμένες  δράσεις.  Είναι  δυνατόν  να  προκύψουν  επιπλέον 

χρήσιμες  παρατηρήσεις  από  τη  καταγραφή  της  αλληλεπίδρασης 

μεταξύ  των  χρηστών  ή  να  δοθεί  ισχυρότερη  έμφαση  στα  πιο 

σημαντικά προβλήματα που ενσκήπτουν. Η μέθοδος αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  ανάπτυξης  με 

διαφορετική  εστίαση  στις  ερωτήσεις.  Σε  αρχικά  δε  στάδια 

χρησιμοποιείται ως μέθοδος καταγραφής απαιτήσεων. 

• Έρευνα συνθηκών χρήσης (contextual inquiry). Είναι μια μέθοδος 

δομημένης συνέντευξης, η οποία διέπεται από κάποιες αρχές, που τη 

διαφοροποιούν από την κλασική συνέντευξη. Αποτελεί περισσότερο 

μέθοδο παρατήρησης και ανακάλυψης συνθηκών μέσα στις οποίες 

χρησιμοποιείται το προϊόν που είναι αντικείμενο αξιολόγησης.

 Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης

Οι μέθοδοι αυτές αφορούν την ανάπτυξη μοντέλων που προβλέπουν ή 

καταγράφουν τη συμπεριφορά των χρηστών ενός λογισμικού. Τα μοντέλα 

αυτά περιγράφουν στόχους και ακολουθίες ενεργειών που εκτελεί ο τυπικός 

104



χρήστης  κατά  την  αλληλεπίδραση  με  το  λογισμικό.  Τα  μοντέλα  που 

εμπλέκονται  στις  μεθόδους  αυτές  διακρίνονται  σε  προβλεπτικά  μοντέλα 

που παράγονται από τον σχεδιαστή (μοντέλα σχεδιαστή) και  καταγραφικά 

μοντέλα που παράγονται μετά από παρατήρηση χρήσης (μοντέλα χρήστη).

Μια τυπική μέθοδος της κατηγορίας αυτής είναι η ανάλυση διεργασιών 

(Task Analysis – TA). Η ανάλυση εργασιών περιλαμβάνει μελέτη, συλλογή 

και  ανάλυση  δεδομένων  τα  οποία  αφορούν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι 

χρήστες  εκτελούν  συγκεκριμένες  διεργασίες  ώστε  να  προκύψει  βαθύτερη 

κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα. O κύριος στόχος 

της ανάλυσης διεργασιών είναι  η συστηματική κατανόηση των διεργασιών 

που επιτελούν οι χρήστες. Η ευκολία και η ακρίβεια με την οποία ο χρήστης 

μπορεί  να  αντιστοιχήσει  τις  δραστηριότητες  μιας  διεργασίας  με  τη 

λειτουργικότητα  του  συστήματος,  που  καταγράφεται  με  τη  μέθοδο  αυτή, 

αποτελεί από μόνη της μια μετρική ευχρηστίας. Επιπροσθέτως, εξετάζεται ο 

βαθμός ελευθερίας στους διαλόγους χρήστη συστήματος που υποστηρίζει η 

διεπιφάνεια  και  οι  προσφερόμενοι  εναλλακτικοί  τρόποι  χειρισμού,  στοιχείο 

ιδιαίτερα σημαντικό σε ανοιχτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος ανάλυσης διεργασιών είναι η ιεραρχική 

ανάλυση διεργασιών  (Hierarchical  Task  Anlaysis  –  HTA)  (Shepherd,  

1989). Είναι  μια  μέθοδος  ανάλυσης  των  στόχων  υψηλού  επιπέδου  σε 

δευτερεύουσες εργασίες  και  πλάνα που ορίζουν τον  τρόπο με  τον  οποίο 

εκτελούνται  οι  εργασίες  αυτές.  Οι  διεργασίες  περιγράφονται  με  ιεραρχικό 

τρόπο. Η HTA χρησιμοποιείται για την ανάλυση και τον προσδιορισμό των 

βημάτων  που  απαιτούνται  για  να  εκτελεστεί  μια  στοιχειώδης  εργασία.  Η 

μέθοδος αυτή σε συνδυασμό με την ευρετική αξιολόγηση, έχει εφαρμοστεί με 

σημαντικά  αποτελέσματα  για  την  αξιολόγηση  ανοιχτών  περιβαλλόντων 

μάθησης,  και  για  την  αναγνώριση  προβλημάτων  ευχρηστίας  και 

επανασχεδιασμό  τους.  Επίσης,  οι  αναλυτικές  μέθοδοι  συνήθως 

συνδυάζονται  και  βασίζονται  σε  μεθόδους  δοκιμής,  όπως  η  μέτρηση 

απόδοσης τυπικών χρηστών.
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5.4  Πλαίσιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Σε  αντίθεση  με  ό,τι  συμβαίνει  με  άλλες  κατηγορίες  λογισμικού  όπου 

έχουν  αναπτυχθεί  επαρκείς  μέθοδοι  αξιολόγησης,  για  το  εκπαιδευτικό 

λογισμικό  δεν  έχουν  προσδιοριστεί  συγκεκριμένα,  γενικά  αποδεκτά, 

αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία να διασφαλίζουν τον έλεγχο της ποιότητας 

από τεχνικής αλλά και από παιδαγωγικής πλευράς. 

Η επιλογή κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, 

πέραν των περιορισμών και των ιδιαιτεροτήτων που αυτό έχει, επηρεάζεται 

από το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη σχεδίαση του. Συνεπώς κατά 

τη  διαδικασία  σχεδίασης  και  αξιολόγησης  εκπαιδευτικών  συστημάτων  θα 

πρέπει  να  έχει  διερευνηθεί  συστηματικά  ο  ρόλος  τους  καθώς  και  το 

προτιθέμενο πλαίσιο χρήσης.

Κατά  το  σχεδιασμό  μελετών  αξιολόγησης  ο  ερευνητής  καλείται  να 

απαντήσει  σε  μια  σειρά  από  ερωτήματα.  Τα  βασικότερα  από  αυτά 

συνδέονται με το αν η αξιολόγηση θα αφορά σε τεχνικά ζητήματα όπως η 

ευχρηστία του λογισμικού ή σε θέματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως το τι 

ο μαθητής μαθαίνει σε αλληλεπίδραση με το λογισμικό. Επιπλέον ερωτήματα 

αφορούν στο αν η αξιολόγηση θα γίνει από εκπαιδευτικούς ή από ειδικούς, 

στο  αν  θα  πραγματοποιηθεί  στο  εργαστήριο  ή  στην  τάξη  και  στο  αν  θα 

συμμετέχουν ή όχι οι μαθητές σε αυτή τη διαδικασία.

Σύμφωνα  με  την  άποψη  του  Nielsen,  η  συνολική  αποδοχή  ενός 

πληροφοριακού  συστήματος  και  κατ’  επέκταση  ενός  εκπαιδευτικού 

λογισμικού,  αποτελεί  συνδυασμό  της  κοινωνικής  και  πρακτικής  του 

αποδοχής. Ο όρος  κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με την κοινωνική βάση 

ενός εκπαιδευτικού  συστήματος,  δηλαδή με  το μοντέλο  εκπαίδευσης μιας 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής κοινότητας.  Για  παράδειγμα όταν το μοντέλο 

είναι δασκαλοκεντρικό τότε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο προσφέρει 

απεριόριστο έλεγχο στο μαθητή συνήθως δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό και 

αντίστροφα.

Αφού  εξεταστεί  η  κοινωνική  αποδοχή  ενός  εκπαιδευτικού  λογισμικού 

τότε  η  αξιολόγηση  προχωρά  στο  να  εξετάσει  την  πρακτική  αποδοχή. 
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Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την πρακτική 

αποδοχή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού. 

• Ο  πρώτος  αφορά  την  αξιολόγηση  της  ύλης που  παρουσιάζεται 

μέσω  των  σύγχρονων  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

• Ο δεύτερος τομέας αφορά την παρουσίαση και την οργάνωση της 

ύλης. 

• Ο τρίτος καλύπτει  τις  διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης 

του λογισμικού. 

• Ο  τέταρτος  σχετίζεται  με  την  αξιολόγηση  της  μάθησης που 

προκύπτει από τη χρήση και εφαρμογή του λογισμικού στο μαθητικό 

δυναμικό. 

Κάθε  ένας  από  τους  τέσσερις  τομείς  εμπεριέχει  έναν  αριθμό 

παραμέτρων  –  κριτηρίων  τα  οποία  θα  πρέπει  να  καλύπτονται  σε 

ικανοποιητικό βαθμό, ώστε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό να χαρακτηριστεί άξιο 

αγοράς  και  διανομής  σε  εκπαιδευτικούς  χώρους.  Δηλαδή  τα  κριτήρια  τα 

οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  σε  μία  μέθοδο  αξιολόγησης  εκπαιδευτικού 

λογισμικού θα πρέπει να είναι κυρίως κριτήρια παιδαγωγικού περιεχομένου 

αλλά και κριτήρια τεχνολογικού περιεχομένου.

Φυσικά,  πέραν από αυτούς τους τέσσερις βασικούς τομείς σημαντικό 

ρόλο στην επιλογή ενός εκπαιδευτικού παίζει  και η χρηματική του αξία,  η 

οποία όμως είναι δεν είναι καθόλου ανεξάρτητη από αυτούς. Το κόστος θα 

πρέπει  να  εξεταστεί  συγκριτικά  σε  περίπτωση  που  δύο  ή  περισσότερα 

προϊόντα φαίνεται να έχουν την ίδια εκπαιδευτική αξία. 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει  σε ένα διάγραμμα όλα τα ζητήματα 

που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αξιολόγησης:
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Εικόνα 25: Σχηματική αναπαράσταση πλαισίου αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

6.1  Ανάλυση  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού  «Μαθηματικά  Α΄ 
Δημοτικού»

Η  εφαρμογή  «Μαθηματικά  Α΄  Δημοτικού» είναι  ένα  λογισμικό  που 

απευθύνεται  σε μαθητές πρώτης Δημοτικού με στόχο να  αποτελέσει  ένα 

επιπλέον μέσο το οποίο θα συνοδεύει  τη διδασκαλία του μαθήματος των 

Μαθηματικών.  Η  επιλογή  του  περιεχομένου  και  κυρίως  η  δομή  του 

λογισμικού βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και 

συγκεκριμένα στο σχολικό βιβλίο του μαθητή αλλά και στο τετράδιο μαθητή. 

Πιο  συγκεκριμένα,  το  λογισμικό,  έχει  ως  σκοπό  να  μπορεί  να  λειτουργεί 

παράλληλα με το σχολικό βιβλίο και  να χρησιμοποιείται  για την καλύτερη 

διδασκαλία  και  αφομοίωση  των  κεντρικών  σημείων  κάθε  εκπαιδευτικής 

ενότητας. 

Κύριο  μέλημα  είναι  η  υλοποίηση  μιας  εφαρμογής  που  θα  δίνει  τη 

δυνατότητα  για  περαιτέρω  εξάσκηση  των  παιδιών  σε  ένα  γνωστικό 

αντικείμενο με την εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας και με προοπτικές 

αξιοποίησής  της  στο  πλαίσιο  της  ένταξης  των  νέων  τεχνολογιών  και  της 

πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο. 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κείμενα, εικόνες, βίντεο και 

ήχοι  σχετικοί  με  κάθε  ενότητα  του  σχολικού  βιβλίου  για  να  βελτιωθεί  η 

πρακτική  της  διδασκαλίας  και  επομένως  και  η  επίδοση  των  μαθητών να 

παρουσιάσει ανάλογη άνοδο.   

Το είδος του εκπαιδευτικού λογισμικού θα μπορούσε να ενταχθεί σ’ αυτά 

των:

• Περιβαλλόντων καθοδηγούμενης διδασκαλίας.

• Ασκήσεων πρακτικής και εξάσκησης.

• Πολυμεσικής παρουσίασης περιεχόμενου.

• Κλειστού τύπου.
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Το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

• Επανάληψη, Υποστηρικτική Διδασκαλία.

• Εξάσκηση και Πρακτική.

Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  «Μαθηματικά  Α΄  Δημοτικού» είναι 

βασισμένο  στη  θεωρία  του  συμπεριφορισμού ο  οποίος  ενδείκνυται  για 

απλές  προσεγγίσεις  θεμάτων  που  απευθύνονται  σε  μικρές  ηλικίες  και 

απαιτούν  μικρό  βαθμό  επεξεργασίας  πληροφοριών.  Τα  θέματα  που  θα 

περιέχει η εφαρμογή θα είναι θέματα για εξάσκηση. 

Δηλαδή,  η  εφαρμογή  θα  θέτει  στο  μαθητή  μια  ερώτηση  από  ένα 

θεματικό πεδίο. Στη συνέχεια ο μαθητής καλείται να επεξεργαστεί το ερώτημα 

και  να  απαντήσει.  Ο  υπολογιστής  θα  εκτιμήσει  την  απάντηση  και  θα 

ανακοινώσει  εάν  η  απάντηση  είναι  σωστή  ή  λάθος.  Κατόπιν  θα 

παρουσιάζεται στο μαθητή μια καινούργια ερώτηση. 

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη εφαρμογή αναμένεται να συμβάλει: 

• Στη  φιλικότερη,  ελκυστικότερη,  πλουσιότερη  και  πολύπλευρη 

παρουσίαση της διδακτέας ύλης. 

• Στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης. 

• Στην  ενεργοποίηση  του  μαθητή  μέσα  από  δημιουργικές 

δραστηριότητες, πειραματισμό και διερεύνηση. 

• Στη  συμπύκνωση  πολλών  μακροσκελών  κειμένων  σε 

οπτικοακουστικά μηνύματα με μεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας. 

• Στη μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο μαθητής και του κόπου που 

καταβάλλει για την αφομοίωση της ύλης – περιεχομένου. 

• Στην  προώθηση  της  εξατομικευμένης  μάθησης  (οι  μαθητές  στο 

πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων μαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά 

και ο κάθε μαθητής ξεχωριστά μπορεί να ακολουθήσει τους δικούς 

του ρυθμούς μάθησης). 
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6.3  Σχεδίαση  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού  «Μαθηματικά  Α΄ 
Δημοτικού»

Η κεντρική ιδέα που ακολουθήθηκε στην πορεία του σχεδιασμού του 

εκπαιδευτικού λογισμικού  «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» ήταν το λογισμικό 

αυτό  να   μπορέσει  να  αποτελέσει  ένα  προσιτό,  ευχάριστο  και  διδακτικό 

βοήθημα στην μελέτη των παιδιών στο μάθημα των Μαθηματικών. 

6.3.1 Διδακτική Σχεδίαση
Από παιδαγωγική άποψη έγινε προσπάθεια η συγκεκριμένη εφαρμογή 

να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία,  να παρέχει  προσανατολισμό στο μαθητή 

θέτοντάς  του  δραστηριότητες  με  συγκεκριμένους  στόχους.  Ακόμη  η 

εφαρμογή σχεδιάστηκε έτσι  ώστε να παρέχει  αλληλεπιδράσεις,  δηλαδή να 

επιτρέπεται  ένας  επικοινωνιακός  διάλογος  ανάμεσα  στο  μαθητή  και  το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και αξιολόγηση των απαντήσεων του μαθητή. 

Επίσης ο σχεδιασμός της εφαρμογής έχει κυρίαρχο στόχο την προσέλκυση 

της προσοχής του μαθητή όπως επίσης και την παροχή καθοδήγησης για να 

τον παροτρύνει στη μαθησιακή διαδικασία. 

6.3.2 Λειτουργική Σχεδίαση 
Στη φάση αυτή έγινε ο σχεδιασμός των λειτουργιών της εφαρμογής. 

6.3.2.1 Περιεχόμενο
Η  οργάνωση του περιεχομένου  βασίστηκε όπως προαναφέρθηκε στο 

σχολικό  εγχειρίδιο  των  Μαθηματικών  της  Α΄  Δημοτικού  του  Υπουργείου 

Παιδείας. Ακολουθήθηκε δηλαδή πιστά η κατηγοριοποίηση των ενοτήτων του 

σχολικού  βιβλίου.  Από  κάθε  κεφάλαιο  έχουν  επιλεγεί  τα  σημαντικότερα 

κομμάτια  της κάθε ενότητας  και  δημιουργήθηκαν ασκήσεις  βασισμένες σε 

αυτά. 
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6.3.2.2 Στοιχεία πολυμέσων
Οι μορφές των στοιχείων πολυμέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εφαρμογή «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» είναι:

 Κείμενο

Η ύπαρξη του κειμένου έχει να κάνει κυρίως με την εκφώνηση των 

ασκήσεων και την περιγραφή της κάθε ενότητας. Έγινε προσπάθεια το 

κείμενο να είναι σύντομο και ευανάγνωστο.  

 Ήχος

Η χρήση του ήχου στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι 

διπλή.  Από  τη  μία  χρησιμοποιείται  αυτόνομα  ως  ήχος  φόντου 

προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας 

και από την άλλη χρησιμοποιείται  σε συνδυασμό με το κείμενο με τη 

μορφή εκφώνησης, διότι όπως προαναφέρθηκε η ανάγνωση κειμένου με 

την ταυτόχρονη εμφάνισή του στην οθόνη βοηθά στην παρακολούθηση 

της ροής, ιδιαίτερα σε μαθητές μικρής ηλικίας. 

 Εικόνα

Στην εφαρμογή «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» η χρήση της εικόνας 

είναι εντονότατη αφού χρησιμοποιείται τόσο ως στοιχείο περιεχομένου, 

όσο  και  ως  τμήμα  της  διεπαφής.  Δόθηκε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην 

ποιότητα των εικόνων και έγινε προσπάθεια να είναι απλές, ικανές όμως 

να προσελκύσουν το μαθητή και το ύφος τους να δίνει την αίσθηση της 

ομοιογένειας και να είναι κατάλληλο για τους μαθητές αυτής της ηλικίας. 

 Βίντεο

Το βίντεο  χρησιμοποιήθηκε  στην  εφαρμογή  για  την  παρουσίαση 

οδηγιών χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

 Συνθετική κίνηση

Συνθετική  κίνηση  στη  συγκεκριμένη  εφαρμογή  χρησιμοποιείται 

κυρίως  για  την  επιβράβευση  της  σωστής  απάντησης  ή  για  την 
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αποδοκιμασία  λάθους  απάντησης  καθώς  και  για  τους  τίτλους  των 

ενοτήτων όπου υπάρχει κινούμενο κείμενο.

6.3.2.3. Πλοήγηση (  Navigation  )  
Οι χρήστες μικρής ηλικίας μπορούν εύκολα να αποπροσανατολιστούν, 

αν έχουν μεγάλο βαθμό ελευθερίας στην πλοήγηση. Έτσι, στην περίπτωση 

αυτή επιλέχθηκε η πλοήγηση από το μαθητή μέσα στην εφαρμογή να γίνεται 

με βάση τη  δενδροειδή δομή πλοήγησης. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη 

δομή  με  την  οποία  σχεδιάστηκε  η  εφαρμογή,  με  στόχο  να  βοηθήσει  το 

μαθητή ώστε να κινηθεί με επιτυχία από το ένα τμήμα της εφαρμογής στο 

άλλο, να του δείξει πώς λειτουργεί ώστε να πλοηγηθεί εύκολα μέσα στους 

κόμβους της. 

Εικόνα 26: Σχηματική παράσταση της δομής της εφαρμογής.

Η εκτέλεση της εφαρμογής ξεκινάει με την  εισαγωγική οθόνη και στη 

συνέχεια  ζητείται  από  το  μαθητή  να  πατήσει  το  κουμπί  πάμε για  να 

εμφανιστεί η οθόνη με το κεντρικό μενού της εφαρμογής, από όπου μπορεί 

να επιλέξει μία από τις ενότητες της εφαρμογής. 
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Εικόνα 27: Εισαγωγική οθόνη της εφαρμογής.

Στην  οθόνη του  μενού υπάρχει  μια  παλέτα  ζωγραφικής  όπου κάθε 

χρώμα  αντιπροσωπεύει  μια  ενότητα.  Οι  κύριες  ενότητες  που  μπορεί  να 

επιλέξει ο μαθητής από το κεντρικό μενού βασίζονται στη δομή του σχολικού 

βιβλίου των Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού και είναι οι εξής:  

• Ενότητα 1: Οι αριθμοί μέχρι το 5 – Χώρος και σχήματα.

• Ενότητα 2: Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5.

• Ενότητα 3: Αριθμοί μέχρι το 20 – Αθροίσματα μέχρι το 10 – Νομίσματα.

• Ενότητα 4: Αφαίρεση – Χάραξη γραμμών – Μοτίβα.

• Ενότητα  5:  Αριθμοί  μέχρι  το  50  –  Μονάδες  και  δεκάδες  – 

Τετραγωνισμένο χαρτί. 

• Ενότητα 6: Μονάδες και δεκάδες – Γεωμετρικά σχήματα – Χρόνος.

• Ενότητα 7:  Χαράξεις, Παζλ – Πρόσθεση και αφαίρεση – Η υπέρβαση 

της δεκάδας.

• Ενότητα 8: Αριθμοί μέχρι το 70 – Πράξεις, μέτρηση – Συμμετρία.

• Ενότητα  9: Αριθμοί  μέχρι  το  100  –  Πράξεις,  βάρος  –  Γεωμετρικά 

σχήματα. 
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Εικόνα 28: Οθόνη μενού.

Επίσης στην παλέτα υπάρχουν δύο ακόμη λειτουργίες:

• Βοήθεια: Παρέχονται κάποιες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της 

εφαρμογής.

• Έξοδος: Τερματίζεται η εφαρμογή.

Υπάρχει  η  δυνατότητα  από μία  συγκεκριμένη  ενότητα  ο  μαθητής  να 

επιστρέψει στην οθόνη μενού και να περάσει σε κάποια άλλη, χωρίς να είναι 

υποχρεωμένος  να  ακολουθήσει  μια  συγκεκριμένη  σειρά.  Η  κάθε  ενότητα 

όπως  φάνηκε  και  στη  σχηματική  αναπαράσταση  της  δενδρικής  δομής 

περιλαμβάνει όλα τα αντίστοιχα κεφάλαια που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο 

εκτός  από  αυτά  που  περιλαμβάνουν  επαναληπτικά  μαθήματα  και 

προβλήματα. 

Σε κάθε οθόνη εκτός από την εισαγωγική και την οθόνη μενού υπάρχουν 

τέσσερα κουμπιά πλοήγησης:
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Εικόνα 29: Κουμπιά πλοήγησης κάθε οθόνης.

• Το κουμπί περιεχόμενα  μεταβαίνει στην οθόνη μενού.

• Το κουμπί έξοδος σταματά την εφαρμογή.

• Το κουμπί προηγούμενη άσκηση πηγαίνει στην προηγούμενη οθόνη.

• Το κουμπί επόμενη άσκηση. πηγαίνει στην επόμενη οθόνη.

6.3.2.4. Διεπαφή (Interface)
Κατά την ανάπτυξη του περιβάλλοντος χρήσης της εφαρμογής μεγάλη 

σημασία  δόθηκε  στη  σχεδίαση  της  διεπαφής  (interface),  μια  και  αυτή 

αποτελεί το ενδιάμεσο στοιχείο στην αλληλεπίδραση μαθητή – ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, δηλαδή είναι αυτό που ακριβώς βλέπει ο χρήστης στην οθόνη 

και παρεμβάλλεται μεταξύ του χρήστη και του μηχανισμού παρουσίασης του 

περιεχομένου και της δομής του λογισμικού. Το περιβάλλον διεπαφής είναι 

το  μέσο  που  δίνει  τη  δυνατότητα  αμφίδρομης  επικοινωνίας  μεταξύ  του 

χρήστη και του συστήματος (δηλαδή του λογισμικού μέσω του υλικού) και 
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από  αυτήν  εξαρτώνται  η  λειτουργικότητα  και  οι  δυνατότητες  που 

προσφέρονται. Επομένως η σχεδίαση της διεπαφής, όπως προαναφέρθηκε, 

παίζει σημαντικότατο ρόλο στην επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το περιβάλλον διεπαφής της εφαρμογής «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» 

σχεδιάστηκε  στοχεύοντας  σε  δύο  κύριους  άξονες.  Ο  πρώτος είναι  η 

προσέλκυση της  προσοχής του  μαθητή  χωρίς  όμως η  ελκυστικότητα  του 

περιβάλλοντος διεπαφής να ενεργεί παρελκυστικά ως προς το περιεχόμενο. 

Ο  δεύτερος άξονας είναι να απαιτεί  η εφαρμογή όσο το λιγότερο δυνατό 

κόπο και  χρόνο εκμάθησης και  ενθύμησης,  δηλαδή ο τρόπος χρήσης της 

εφαρμογής να είναι όσο γίνεται πιο φυσικός έτσι ώστε η λειτουργικότητα και ο 

τρόπος  που  «δουλεύει»  η  εφαρμογή  να  μην  αποτελούν  σημεία  που  θα 

απασχολήσουν το χρήστη. Ο μαθητής δηλαδή δεν χρειάζεται να αφιερώσει 

χρόνο για να μάθει  το χειρισμό της εφαρμογής, εργάζεται με απλό τρόπο 

χωρίς  να  χρειάζεται  να  απομνημονεύει  διαδικασίες  έτσι  ώστε  να  μην 

αποπροσανατολίζεται, ούτε να απωθείται από την εφαρμογή. Αυτό βασίζεται 

στην αρχή πως είναι  ευκολότερο να αναγνωρίσουμε παρά να θυμηθούμε 

κάτι. Έτσι έγινε προσπάθεια κατά τη σχεδίαση της διεπαφής ο μαθητής να μη 

χρειάζεται να θυμάται πως γίνεται κάτι αλλά αρκεί να το αναζητήσει και να το 

αναγνωρίσει όταν το βρει ως επιλογή σε κάποιο μενού ή εικονίδιο. 

Παράλληλα επιδιώχθηκε η διεπαφή να είναι πρωτότυπη. Η πρωτοτυπία 

βέβαια στη χρήση να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του αντικειμενικώς ανεκτού, 

με παράλληλο στόχο να υπάρχει  ομοιογένεια στο ύφος όλων των οθονών 

της εφαρμογής. 

6.3.2.4.1 Διάταξη οθόνης
Στα  πλαίσια  της  αισθητικής  και  της  εργονομίας  επιδιώχθηκε  να 

υπάρχουν σε κάθε οθόνη τα παρακάτω: 

 Ισορροπία

Σχετικά με  τη διάταξη  των αντικειμένων επιδιώχθηκε η γενική  εικόνα 

κάθε οθόνης, με όλα τα στοιχεία που τη συνθέτουν, να δίνει την αίσθηση της 

ισορροπίας. Δηλαδή το οπτικό βάρος των επιμέρους των αντικειμένων να 
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είναι κατανεμημένο ομαλά. Σε κάποιες οθόνες η ισορροπία είναι συμμετρική 

ενώ στις περισσότερες οθόνες υπάρχει μη συμμετρική ισορροπία.

Εικόνα 30: Ισορροπημένη οπτική κατανομή των αντικειμένων της εφαρμογής.

 Αναλογία

Έγινε προσπάθεια να υπάρχουν σωστές αναλογίες στην απόσταση των 

στοιχείων μεταξύ τους αλλά και από τα άκρα της οθόνης.

 Παράταξη των αντικειμένων

Η διευθέτηση των στοιχείων σε  κάθε  οθόνη έγινε  κατά τρόπο τέτοιο 

ώστε:

• Να διέπεται από λογική.

• Να καθοδηγείται ο μαθητής, στα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί 

έμφαση.

 Συνοχή

Στην  εφαρμογή  «Μαθηματικά  Α΄Δημοτικού» για  τα  στοιχεία  που 

χρησιμοποιήθηκαν επιδιώχθηκε να υπάρχει αισθητική συνέπεια στην οπτική 
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τους. Δηλαδή να υπάρχει αφενός ενότητα στο ύφος μεταξύ των πολυμεσικών 

στοιχείων  που  αποτελούν  μια  οθόνη  και  αφετέρου  μεταξύ  των  διαφόρων 

οθονών. 

Βασικό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου όλα τα στοιχεία να 

δίνουν την αίσθηση ενός επιμέρους συνόλου είναι ένα κοινό φόντο σε όλες 

τις οθόνες της εφαρμογής. 

Εικόνα 31: Φόντο όλων των οθονών της εφαρμογής
 προκειμένου να υπάρχει ομοιογένεια.

Ακόμη σε όλη την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε  κοινή γραμματοσειρά 

και μάλιστα ίδιου μεγέθους για τις ίδιες λειτουργίες π.χ. οι τίτλοι των ενοτήτων 

ή οι εκφωνήσεις των ασκήσεων έχουν παντού το ίδιο μέγεθος.

Τέλος στα πλαίσια της προσπάθειας να αυξηθεί ο βαθμός συνοχής των 

οθονών αλλά και να προσδοθεί στην εφαρμογή η απαιτούμενη αισθητική και 

η  κατάλληλη  ατμόσφαιρα  ανάλογη  με  την  ηλικία  των  παιδιών  της  Α΄ 

Δημοτικού,  χρησιμοποιήθηκαν  εικόνες  από  κάποια  ποντικάκια  τα  οποία 

έχουν  κοινό  ύφος  σχεδίασης.  Τα  ποντικάκια  αυτά  εμφανίζονται  σε  κάθε 

οθόνη, παίζουν δηλαδή το ρόλο του βοηθού (assistant) της εφαρμογής και 

μάλιστα  αποτελούν  προσδιοριστές  της  ενότητας  στην  οποία  βρίσκεται  ο 

μαθητής. Συγκεκριμένα, σε κάθε ενότητα τα ποντικάκια έχουν το χρώμα που 

προσδιορίζεται  από  το  χρώμα  της  παλέτας  στην  οθόνη  μενού.  Στην 

εισαγωγική οθόνη κάθε ενότητας,  όπου εμφανίζεται  ο  τίτλος της ενότητας 
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υπάρχει το αντίστοιχο ποντικάκι σε μεγέθυνση και σε κάθε επιμέρους οθόνη - 

άσκηση της ενότητας υπάρχει  το ίδιο ποντικάκι  σε σμίκρυνση δίπλα στην 

εκφώνηση της άσκησης. Αυτά φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

Εικόνα 32: Καφέ ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 1.

Εικόνα 33: Καφέ ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 1.
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Εικόνα 34: Γκρι ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 2.

Εικόνα 35: Γκρι  ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 2.
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Εικόνα 36: Ροζ ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 3. 

Εικόνα 37: Ροζ ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 1.
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Εικόνα 38: Κόκκινο  ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 4.

Εικόνα 39: Κόκκινο ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 4.
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Εικόνα 40: Πορτοκαλί  ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 5.

Εικόνα 41: Πορτοκαλί ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 5.
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Εικόνα 42: Κίτρινο ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 6.

Εικόνα 43: Κίτρινο ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 6.
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Εικόνα 44: Πράσινο  ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 7.

Εικόνα 45: Πράσινο ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 7.
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Εικόνα 46: Μπλε ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 8.

Εικόνα 47: Μπλε  ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 8.
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Εικόνα 48:  Μωβ ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της  Ενότητας 9.

Εικόνα 49: Μωβ  ποντικάκι σε επιμέρους οθόνη - άσκηση της  Ενότητας 9.
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Εικόνα 50: Άσπρο ποντικάκι στην εισαγωγική οθόνη της Βοήθειας.

Εικόνα 51: Άσπρο  ποντικάκι σε επιμέρους της  Βοήθειας .
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Εικόνα 52: Μαύρο ποντικάκι στην οθόνη Τέλος.
 

 Απλότητα

Ένα τελευταίο  στοιχείο  στο  οποίο  δόθηκε  ιδιαίτερη  προσοχή για  την 

εργονομία,  την  αποτελεσματικότητα  και  την  αισθητική  της  εικόνας  της 

οθόνης, είναι η απλότητα στη μορφή της εικόνας και στον τρόπο οργάνωσης 

των στοιχείων που τη συνιστούν. Έγινε προσπάθεια η κάθε οθόνη να είναι 

όσο  το  δυνατόν  πιο  απλή  διότι  η  συσσώρευση  σε  μια  εικόνα  μεγάλης 

έκτασης πληροφορίας, μεγάλου αριθμού χειριστηρίων, συνδέσμων κειμένου 

(links),  εικόνων  και  εικονιδίων  με  ενεργές  συνδέσεις,  μπορεί  να 

αποπροσανατολίσει το μαθητή και να τον αποδιοργανώσει στην προσπάθεια 

που κάνει να οργανώσει την πληροφορία που δέχεται από το λογισμικό. 
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Εικόνα 53: Απλότητα στη μορφή της εφαρμογής.

6.3.2.4.2 Μορφή κειμένου στην οθόνη
Όπως  προαναφέρθηκε  σχετικά  με  το  κείμενο  στη  συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική εφαρμογή η χρήση του περιορίστηκε κυρίως στους τίτλους των 

ενοτήτων  και  στις  εκφωνήσεις  των  ασκήσεων  και  αποφεύχθηκε  η  χρήση 

μακροσκελών κειμένων. 

Για όλα τα  κείμενα της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η γραμματοσειρά 

Comic Sans MS διότι είναι μια γραμματοσειρά χωρίς ουρές, ευανάγνωστη 

αλλά παράλληλα το ύφος της, που δεν είναι αυστηρό, συνάδει με την ηλικία 

των παιδιών της Α΄ Δημοτικού. Τέλος, το χρώμα του κειμένου είναι τέτοιο σε 

κάθε οθόνη έτσι ώστε να κάνει υψηλή αντίθεση με το ανοιχτόχρωμο φόντο 

της εφαρμογής και όπου το χρώμα είναι ανοικτό, για παράδειγμα το άσπρο 

στην Ενότητα Βοήθεια, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του περιγράμματος.

6.3.2.4.3 Χρήση χρώματος
Για  τη  σχεδίαση  της  εφαρμογής  «Μαθηματικά  Α΄  Δημοτικού»  έχει 

ληφθεί  υπόψη  η  σύνδεση  διαφόρων  εννοιών  και  συναισθημάτων  της 

καθημερινής  ζωής  με  τα  διάφορα  χρώματα  π.χ.  το  κουμπί  έξοδος  είναι 

κόκκινο.  Ακόμη σε  όλη  την  εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε  η  ίδια  χρωματική 
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αισθητική και για τις ίδιες λειτουργίες έχουν διατηρηθεί τα ίδια χρώματα. Για 

παράδειγμα τα  κουμπιά  πλοήγησης  έχουν  παντού  το  ίδιο  χρώμα.  Για  το 

φόντο  χρησιμοποιήθηκε  το  κίτρινο  ένα  ουδέτερο  χρώμα,  ενώ  για  τα 

περισσότερα αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν χρώματα υψηλής καθαρότητας 

(κορεσμένα) και φωτεινότητας προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή 

του μαθητή και να κάνουν αντίθεση με το φόντο.

 

6.3.2.4.4 Τρόπος παρουσίασης περιεχομένου
Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής δόθηκε βαρύτητα στο περιεχόμενο 

που αποτελεί  και  την  ουσία της προκειμένου να καλυφθούν οι  διδακτικές 

ανάγκες  του  αντικειμένου  των  Μαθηματικών.  Έτσι  επιδιώχθηκε  το 

περιεχόμενο  να  διαθέτει  επιστημονικότητα  και  πληρότητα,  να  είναι  σε 

γλώσσα κατανοητή από την ομάδα – στόχο και να συνδέει τις έννοιες που 

παρατίθενται με καταστάσεις από την πραγματικότητα και την εμπειρία του 

μαθητή.  Βασικό  μέλημα  αποτέλεσε  η  σαφήνεια  και  η  παρουσίαση  των 

εννοιών μία – μία κάθε φορά, ώστε να μη διαχέεται η προσοχή του μαθητή 

και  ο  τελευταίος  να  μη  «βομβαρδίζεται»  με  πληροφορία  που  θα  έχει  ως 

αποτέλεσμα  την  κόπωση  και  την  αποδιοργάνωσή  του.  Τέλος  έγινε 

προσπάθεια  να  διατηρείται  το  ύφος  της  παρουσίασης  του  περιεχομένου 

σταθερό σε όλη την εφαρμογή.  

6.3.2.4.5 Συνέπεια
Στα πλαίσια της εργονομίας και προκειμένου να απλουστευτεί ο τρόπος 

χρήσης της εφαρμογής επιδιώχθηκε να υπάρχει συνέπεια: 

• Στη  μορφή  των  χειριστηρίων. Η  μορφή  των  χειριστηρίων  είναι 

ενιαία παντού έτσι ώστε η μη δημιουργείται σύγχυση στο μαθητή. Για 

παράδειγμα τα κουμπιά πλοήγησης έχουν την ίδια μορφή σε όλες τις 

οθόνες.

• Στη θέση των χειριστηρίων. Τα κουμπιά πλοήγησης βρίσκονται σε 

όλες τις οθόνες της εφαρμογής στην ίδια θέση.
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• Στον τρόπο λειτουργίας των χειριστηρίων. Ένα χειριστήριο,  το 

οποίο εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, είναι συνδεδεμένο σε όλα 

τα τμήματα της εφαρμογής με την ίδια λειτουργία.

6.3.2.4.6 Παροχή ανάδρασης στο χρήστη
Κατά την εμπλοκή του μαθητή με το εκπαιδευτικό λογισμικό, υπάρχει 

απόκριση  της  εφαρμογής  μετά  από  κάποια  ενέργεια  του.  Σε  όλα  τα 

χειριστήρια της εφαρμογής, αλλάζει η μορφή του εικονιδίου όταν περνάει από 

πάνω  το  ποντίκι,  αλλά  και  όταν  πατιέται  το  κουμπί  όπως  φαίνεται  στο 

παρακάτω παράδειγμα: 

Εικόνα 54: Μορφή του 
κουμπιού προηγούμενη άσκηση 

σε κανονική κατάσταση.

Εικόνα 55: Μορφή του 
κουμπιού επόμενη άσκηση όταν 
περνάει από πάνω το ποντίκι.

Εικόνα 56: Μορφή του 
κουμπιού προηγούμενη άσκηση 

όταν πατιέται το κουμπί.

Επίσης αλλάζει  και  ο  δείκτης  του ποντικιού όταν περνάει  πάνω από 

διάφορα αντικείμενα. Συγκεκριμένα όταν ο δείκτης του ποντικιού περνάει από 

κάποιο αντικείμενο στο οποίο ο μαθητής πρέπει να κάνει ένα απλό κλικ με το 

αριστερό  πλήκτρο  του  ποντικιού  από  βέλος  γίνεται  δάχτυλο,  ενώ όταν  ο 

δείκτης του ποντικιού περνάει πάνω από αντικείμενα στα οποία ο μαθητής.

Εικόνα 57:
Δείκτης του ποντικιού 

βελάκι.

Εικόνα 58:
Δείκτης του ποντικιού 

χεράκι.

Εικόνα 59:
Δείκτης του ποντικιού

δάχτυλο.

Ακόμη για την ενίσχυση της ανατροφοδότησης προς το μαθητή κατά την 

υλοποίηση των ασκήσεων της εφαρμογής, υπάρχει άμεση απάντηση για το 

αν  η  απάντησή  του  ήταν  σωστή  ή  λάθος.  Ειδικότερα,  εμφανίζεται  ένα 

κινούμενο ποντικάκι  που επικροτεί  την απάντηση, συνοδευόμενο από ένα 

έντονο ηχητικό μήνυμα επιβράβευσης. Αντίθετα σε περίπτωση λανθασμένης 

επιλογής εμφανίζεται πάλι ένα κινούμενο ποντικάκι που κουνάει αρνητικά το 

κεφάλι του, παράλληλα με ένα ηχητικό μήνυμα που δηλώνει ότι η απάντηση 

είναι λάθος και ο μαθητής πρέπει να ξαναπροσπαθήσει.
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Εικόνα 60: Μορφή που έχει το ποντικάκι σε 
περίπτωση σωστής απάντησης.

Εικόνα 61: Μορφή που έχει το ποντικάκι σε 
περίπτωση λάθους απάντησης.

Τέλος  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  όλες  οι  λειτουργίες  της  εφαρμογής 

συνοδεύονται και από ηχητικά μηνύματα.

6.3.2.4.7 Τήρηση συμβάσεων λειτουργικού συστήματος
Επίσης  για  τη  σχεδίαση  της  διεπαφής  των  «Μαθηματικών  Α΄ 

Δημοτικού» έγινε προσπάθεια, παρόλο που παρακάμπτεται το λειτουργικό 

σύστημα,  να διατηρηθεί  η συμβατότητα στη λειτουργία της εφαρμογής σε 

σχέση  με  αυτό,  προκειμένου  ο  μαθητής  που  είναι  εξοικειωμένος  με  τις 

τυπικές  ενέργειες  του  λειτουργικού  συστήματος  να  μην  ξενιστεί  ούτε  να 

οδηγηθεί  σε  λάθη.  Για  παράδειγμα  η  εκτέλεση  των  περισσότερων 

λειτουργιών γίνεται με ένα πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού ή 

με την τεχνική σύρε και άσε (drag and drop), ενώ το κουμπί έξοδος έχει τη 

μορφή που έχει και στα Windows όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:  

Εικόνα 62: Κουμπί έξοδος στην εφαρμογή 
«Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού».

Εικόνα 63: Κουμπί έξοδος στa Windows.

6.3.2.4.8 Λογική οργάνωση και ομαδοποίηση χειριστηρίων
Τα  χειριστήρια  (κουμπιά  της  εκπαιδευτικής)  της  εκπαιδευτικής 

εφαρμογής ομαδοποιούνται από το γεγονός ότι έχουν ίδιο ύφος και μορφή 

(διαφέρουν  μόνο  ως  προς  το  χρώμα)  και  είναι  τοποθετημένα  σε 

συγκεκριμένο  χώρο  της  οθόνης  σε  όλη  την  εφαρμογή.  Είναι  δηλαδή 

τοποθετημένα  στις  γωνίες  κάθε  οθόνης  ώστε  να  μην  «ενοχλούν»  την 

παρουσίαση  του  περιεχομένου  της  εφαρμογής.  Έτσι  εξασφαλίζεται 

134



μεγαλύτερη φιλικότητα προς το χρήστη και η οργάνωση των χειριστηρίων 

έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που είναι όσο το δυνατόν πιο λογικός και φυσικός. 

Για  παράδειγμα  το  κουμπί  «επόμενο»  έχει  τη  μορφή  δεξιού  βέλους  και 

βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 

6.3.2.4.9 Εύκολη πρόσβαση σε θέματα και λειτουργίες
Στη σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής δόθηκε ιδιαίτερη σημασία 

στην ευκολία με την οποία ο μαθητής μπορεί να εκτελεί κάθε λειτουργία της 

εκπαιδευτικής εφαρμογής. Γι’ αυτό η πρόσβαση στα χειριστήρια πλοήγησης 

γίνεται  μέσα  από  κάθε  οθόνης  της  εφαρμογής  και  για  να  εκτελεστεί  η 

επιθυμητή λειτουργία αρκεί ένα πάτημα του ποντικιού.

6.3.2.4.10 Βοήθεια
Παρόλο  που  ο  τρόπος  λειτουργίας  της  εκπαιδευτικής  εφαρμογής 

«Μαθηματικά  Α΄  Δημοτικού» είναι  προφανής,  υπάρχει  δυνατότητα 

πλοήγησης ανά πάσα στιγμή του μαθητή στο σύστημα βοήθειας, μέσω του 

της οθόνης μενού (οθόνη με την παλέτα). Η γλώσσα γραφής της βοήθειας 

είναι  απλή  και  σαφής,  ενώ  παράλληλα  χρησιμοποιούνται  ηχητικά 

αποσπάσματα και αποσπάσματα βίντεο που πληροφορούν για τις ενέργειες 

που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής.

Εξάλλου όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής π.χ. τα κουμπιά πλοήγησης 

συνοδεύονται και από ηχητικά μηνύματα.

6.3.3 Τεχνική Σχεδίαση
Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικής σχεδίασης ξεκίνησε η τεχνική 

σχεδίαση  της  εφαρμογής  «Μαθηματικά  Α΄  Δημοτικού».  Κατά  το  στάδιο 

αυτό έγινε η επιλογή της πλατφόρμας αλλά και του εργαλείου ανάπτυξης 

της  εφαρμογής,  όπως  επίσης  λήφθηκαν  αποφάσεις  σχετικά  με  την 

ονοματολογία των αρχείων και τη μεταφερσιμότητα της εφαρμογής.
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6.3.3.1 Ονοματολογία αρχείων
Σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων, επειδή στην εφαρμογή υπάρχει 

μεγάλος αριθμός στοιχείων πολυμέσων χρησιμοποιήθηκε καταρχήν η δομή 

των  καταλόγων.  Έτσι  για  όλη  την  εφαρμογή  αποφασίσθηκε  να 

χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω φάκελοι:

• Φάκελος EIKONES που θα περιλαμβάνει όλα τα αρχεία εικόνων.

• Φάκελος ΗΧΟΙ που θα περιλαμβάνει όλα τα αρχεία ήχων.

• Φάκελος ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ  που  θα  περιλαμβάνει  όλα  τα  αρχεία 

κινούμενων εικόνων.

Εικόνα 64: Φάκελοι για τη διαχείριση των αρχείων πολυμέσων της εφαρμογής.

Στη  συνέχεια  μέσα  σε  κάθε  φάκελο  θα  δημιουργηθούν  επιμέρους 

φάκελοι  με  το  όνομα  της  ενότητας.  Στο  φάκελο  κάθε  ενότητας  θα 

δημιουργηθούν υποφάκελοι με το όνομα του κεφαλαίου (αντίστοιχο με αυτό 

του  σχολικού  βιβλίου)  π.χ.  EN1_KEF4 και  στον  κάθε  τέτοιο  φάκελο  θα 

τοποθετηθούν  τα  αρχεία  πολυμέσων  με  ονόματα  που  προσδιορίζουν  το 

περιεχόμενο τους π.χ. APPLE_TREE1.bmp.

6.3.3.2 Μεταφερσιμότητα εφαρμογής
Σχετικά  με  τη  μεταφερσιμότητα  της  εφαρμογής,  δεν  θα  υπάρχει  η 

δυνατότητα η εφαρμογή να λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες.

6.3.3.3 Πλατφόρμα ανάπτυξης
Η  πλατφόρμα  ανάπτυξης  της  εφαρμογής,  δηλαδή  ο  συνδυασμός 

λειτουργικού συστήματος και τύπου υπολογιστή στην οποία θα αναπτυχθεί η 

εφαρμογή είναι:

Λογισμικό:

• Λειτουργικό σύστημα Windows XP.
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Υλικό:

• Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz.

• Μνήμη RAM 1GB.

• Κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce 4 Ti 4200

• Κάρτα ήχου SoundBlaster Live. 

• Σκληρός Δίσκος 200GB.

• Οδηγός DVD-ROM.

• Οδηγός εγγραφής DVD. 

• Σαρωτής.

• Εκτυπωτής.

• Ηχεία. 

• Μικρόφωνο.

Η εφαρμογή θα διανεμηθεί σε CD - ROM και δεν θα εξυπηρετεί πολλούς 

χρήστες, δε είναι δηλαδή δικτυακή εφαρμογή.

6.3.3.4 Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων
Για  τη  δημιουργία  του  περιβάλλοντος  διεπαφής  και  τη  σύνθεση  των 

πολυμεσικών  στοιχείων  αποφασίσθηκε  να  χρησιμοποιηθεί  το  λογισμικό 

Director ΜΧ 2004 της  Macromedia. Το συγκεκριμένο εργαλείο επιλέχθηκε 

επειδή παρέχει εφαρμογές φιλικές πρός τον χρήστη.   To Director αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό εργαλείο τύπου χρονοδιαδρόμου και είναι ένα από τα πιο 

διαδεδομένα  εργαλεία  ανάπτυξης  πολυμεσικών  παρουσιάσεων  και 

εφαρμογών επαγγελματικού επιπέδου.  Διαθέτει  ενσωματωμένη μία ισχυρή 

γλώσσα  προγραμματισμού  σεναρίων  τη  Lingo,  η  οποία  επιτρέπει  την 

εισαγωγή  των  στοιχείων  ελέγχου  και  αλληλεπιδραστικότητας  και  την 

οργάνωση των αρχείων μεταξύ τους σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. 
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Εικόνα 65: Το περιβάλλον του Macromedia Director MX.

6.3.3.5 Εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων πολυμέσων
Για  τη  δημιουργία  του  περιβάλλοντος  διεπαφής  και  τη  σύνθεση  των 

πολυμεσικών στοιχείων αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω 

προγράμματα:

• Adobe  Photoshop  CS3  για  δημιουργία  και  επεξεργασία 

χαρτογραφικών εικόνων.

• Sound Forge 5  για  δημιουργία  και  επεξεργασία  αποσπασμάτων 

ήχου.

• Adobe Flash CS3 Professional για  δημιουργία  κινούμενων 

εικόνων.

• Freez Screen Video Capture για σύλληψη βίντεο από την οθόνη 

του υπολογιστή. 
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6.4  Υλοποίηση  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού  «Μαθηματικά  Α΄ 
Δημοτικού»

Στη φάση της υλοποίησης που αποτελεί την κορύφωση της διαδικασίας 

ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων δημιουργήθηκε η τελική εφαρμογή 

«Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού». Ειδικότερα, συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία 

πολυμέσων  που  ήταν  απαραίτητα,  έγινε  η  σύνθεση  τους  σε  μία 

ολοκληρωμένη  εφαρμογή  στο  λογισμικό  Macromedia Director MX όπως 

προαναφέρθηκε, δημιουργήθηκε ο κώδικας της εφαρμογής και τέλος έγινε ο 

ποιοτικός έλεγχος της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. 

6.4.1 Δημιουργία του κώδικα της εφαρμογής
Κατά τη φάση αυτή έγινε η συγγραφή του κώδικα της εφαρμογής στη 

γλώσσα Lingo, η οποία είναι ενσωματωμένη στο  Macromedia Director MX, 

τόσο για λειτουργίες που σχετίζονται με τη διεπαφή (π.χ. πλοήγηση μαθητή) 

όσο και για λειτουργίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των ασκήσεων στα 

Μαθηματικά  και  την  αξιολόγηση  της  απάντησης.  Βέβαια,  για  ορισμένες 

λειτουργίες,  όπως  για  παράδειγμα  αυτή  της  εναλλαγής  της  εικόνας  ενός 

χειριστηρίου  όταν  περνάει  από  πάνω  του  ο  δείκτης  του  ποντικιού, 

χρησιμοποιήθηκαν οι ιδιότητες από τις έτοιμες βιβλιοθήκες που διαθέτει το 

Director.  Τέλος,  έγιναν  και  διορθώσεις  σε  τμήματα  του  κώδικα  που 

παρουσίαζαν προβλήματα.

Παρακάτω  φαίνονται  ορισμένα  παραδείγματα  από  τον  κώδικα  της 

εφαρμογής.
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Κώδικας για το κουμπί περιεχόμενα. Επεξήγηση Κώδικα

on mouseEnter me
  puppetSound 3, member "periexomena"
  cursor 280
end

on mouseLeave me
  cursor - 1
end

on mouseUp 
  go to movie "menu.dir"
end

Όταν περνάει πάνω από το 
κουμπί ο δείκτης του 
ποντικιού να αλλάζει μορφή 
και να γίνεται δάχτυλο. 

Όταν περνάει πάνω από το 
κουμπί ο δείκτης του 
ποντικιού να επανέρχεται σε 
βέλος.

Όταν γίνεται κλικ με το 
αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και  
απελευθερώνεται αυτό το 
πλήκτρο, η εφαρμογή να 
μεταβαίνει στην οθόνη μενού.

Κώδικας για το κουμπί έξοδος. Επεξήγηση Κώδικα

on mouseEnter me
  puppetSound 3, member “Εxodοs”
  cursor 280
end

on mouseLeave me
  cursor – 1
end

on mouseUp
  halt
end

Όταν περνάει πάνω από το 
κουμπί ο δείκτης του 
ποντικιού να αλλάζει μορφή 
και να γίνεται δάχτυλο. 

Όταν περνάει πάνω από το 
κουμπί ο δείκτης του 
ποντικιού να επανέρχεται σε 
βέλος.

Όταν γίνεται κλικ με το 
αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και  
απελευθερώνεται αυτό το 
πλήκτρο, η εφαρμογή να 
τερματίζεται.
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Κώδικας για το κουμπί 

προηγούμενη άσκηση.
Επεξήγηση Κώδικα

on mouseEnter me
  puppetSound 3, member “Εxodοs”
  cursor 280
end

on mouseLeave me
  cursor – 1
end

on mouseUp
  halt
end

Όταν περνάει πάνω από το 
κουμπί ο δείκτης του 
ποντικιού να αλλάζει μορφή 
και να γίνεται δάχτυλο. 

Όταν περνάει πάνω από το 
κουμπί ο δείκτης του 
ποντικιού να επανέρχεται σε 
βέλος.

Όταν γίνεται κλικ με το 
αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και  
απελευθερώνεται αυτό το 
πλήκτρο, η εφαρμογή να 
μεταβαίνει στο αρχείο που 
περιέχει την προηγούμενη 
άσκηση.

Κώδικας για το κουμπί επόμενη 

άσκηση.
Επεξήγηση Κώδικα

on mouseEnter me
  puppetSound 3, member "next"
  cursor 280
end

on mouseLeave me
  cursor - 1
end

on MouseUp
  go to movie "EN1_KEF1C.dir"
end

Όταν περνάει πάνω από το 
κουμπί ο δείκτης του 
ποντικιού να αλλάζει μορφή 
και να γίνεται δάχτυλο. 

Όταν περνάει πάνω από το 
κουμπί ο δείκτης του 
ποντικιού να επανέρχεται σε 
βέλος.

Όταν γίνεται κλικ με το 
αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και  
απελευθερώνεται αυτό το 
πλήκτρο, η εφαρμογή να 
μεταβαίνει στο αρχείο που 
περιέχει την επόμενη άσκηση.
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Στην άσκηση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ο μαθητής καλείται να 

κάνει κλικ στον αριθμό που δείχνει τον αριθμό των ψαριών. Όταν κάνει κλικ 

στον αριθμό 17, που είναι η σωστή απάντηση τότε εμφανίζεται το ποντικάκι 

που επιβραβεύει την απάντηση με αντίστοιχο ηχητικό μήνυμα. Όταν κάνει 

κλικ σε κάποιον από τους άλλους αριθμούς, εμφανίζεται το ποντικάκι που 

δηλώνει ότι η απάντηση είναι λάθος με αντίστοιχο ηχητικό μήνυμα και με την 

προτροπή  να  προσπαθήσει  πάλι.  Ακόμη,  όταν  ο  μαθητής  κάνει  κλικ  σε 

κάποιον αριθμό, τότε εκφωνείται ο αριθμός αυτός, αλλά επιπλέον εμφανίζεται 

πιο έντονα και περιβάλλεται από ένα χοντρό περίγραμμα. 

Εικόνα 66: Άσκηση της Ενότητας 3.

Κώδικας για τον αριθμό 17 – σωστή 

απάντηση.
Επεξήγηση Κώδικα

on mouseDown

  
puppetSound 3, member "dekaefta"

    
  sprite(14).visible = false
  sprite(15).visible = false
  sprite(16).visible = true
  sprite(17).visible = false
  sprite(18).visible = false
  sprite(19).visible = false

end 

Όταν γίνεται κλικ πάνω στον 
αριθμό με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού, 
τότε ακούγεται η εκφώνηση του 
αριθμού 17.

Επίσης εμφανίζεται η εικόνα 
που περιέχει τον αριθμό 17, 
πιο έντονα και με χοντρό 
περίγραμμα, ενώ κρύβονται οι 
αντίστοιχες εικόνες των άλλων 
αριθμών που πιθανόν να ήταν 
εμφανείς.
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on mouseUp

  go to frame 21
  sprite(25).visible=true
  sprite(27).visible=false
  sound(4).play(member("mpravo"))
  sound(5).play(member("happykids"))

end

Όταν μετά το κλικ 
απελευθερώνεται ο δείκτης του 
ποντικιού

η εφαρμογή μεταβαίνει στο 
κομμάτι εκείνο που περιέχει τις 
ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν όταν ο μαθητής 
απαντήσει σωστά.  
Συγκεκριμένα εμφανίζεται το 
κινούμενο ποντικάκι της 
σωστής απάντησης, 
εξαφανίζεται το ποντικάκι της 
λάθους απάντησης και  
παράλληλα ακούγονται τα 
ηχητικά μηνύματα 
επιβράβευσης.

Κώδικας για τον αριθμό 15 – λάθος 

απάντηση.
Επεξήγηση Κώδικα

on mouseDown
  
  puppetSound 3, member "dekapente"
  
  sprite(14).visible = true
  sprite(15).visible = false
  sprite(16).visible = false
  sprite(17).visible = false
  sprite(18).visible = false
  sprite(19).visible = false
  
end

on mouseUp
  
 

 go to frame 101
  sprite(25).visible=false
  sprite(27).visible=true
  sound(4).play(member("prospathise_pali"
))
    
end   

Όταν γίνεται κλικ πάνω στον 
αριθμό με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού, 
τότε ακούγεται η εκφώνηση του 
αριθμού 15.

Επίσης εμφανίζεται η εικόνα που 
περιέχει τον αριθμό 15, πιο 
έντονα και με χοντρό 
περίγραμμα, ενώ κρύβονται οι  
αντίστοιχες εικόνες των άλλων 
αριθμών που πιθανόν να ήταν 
εμφανείς.

Όταν μετά το κλικ 
απελευθερώνεται ο δείκτης του 
ποντικιού

η εφαρμογή μεταβαίνει στο 
κομμάτι εκείνο που περιέχει τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν,  
όταν ο μαθητής απαντήσει  
λάθος. Συγκεκριμένα εμφανίζεται 
το κινούμενο ποντικάκι της 
λάθους απάντησης, εξαφανίζεται  
το ποντικάκι της σωστής 
απάντησης και παράλληλα 
ακούγεται ο ήχος που δηλώνει 
ότι η απάντηση είναι λάθος και  
ότι ο προτρέπεται ο μαθητής να 
ξαναπροσπαθήσει.
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Στην επόμενη άσκηση που φαίνεται παρακάτω, ο μαθητής καλείται να 

κάνει κλικ με το ποντίκι στο κάθε ένα γεωμετρικό σχήμα και να το σύρει στη 

θέση δίπλα στην εικόνα, η οποία έχει το ίδιο σχήμα (βέβαια, στα σχήματα 

αυτά έχει δοθεί η έτοιμη ιδιότητα που διαθέτει το  Director για μετακίνηση – 

ιδιότητα Move, Rotate and Scale). 

Όταν ο μαθητής κάνει κλικ σε κάποιο σχήμα τότε εκφωνείται το σχήμα 

αυτό. Στη συνέχεια αν σύρει κα τα τέσσερα σχήματα στις σωστές θέσεις, τότε 

εμφανίζεται  το  κινούμενο ποντικάκι  της  σωστής  απάντησης με  το ηχητικό 

μήνυμα επιβράβευσης.  Σε  περίπτωση που  τα  σχήματα  τοποθετηθούν  σε 

λάθος θέσεις, τότε εμφανίζεται το ποντικάκι το οποίο δηλώνει ότι η απάντηση 

είναι  λάθος,  συνοδευόμενο  από  το  αντίστοιχο  ηχητικό  μήνυμα  το  οποίο 

περιέχει και την προτροπή για επόμενη προσπάθεια από το μαθητή.

 

Εικόνα 67: Άσκηση της Ενότητας 1.
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Εδώ εξηγείται ο κώδικας για το γεωμετρικό σχήμα κύκλος. Προφανώς 

αντίστοιχος είναι και ο κώδικας για τα άλλα γεωμετρικά σχήματα.

Κώδικας για το σχήμα κύκλος.  Επεξήγηση Κώδικα
on mouseDown me

  puppetSound 3, member "kiklos"

end 

on mouseUp
  

  global k1,k2,k3,k4,n1,n2,n3,n4,m1,m2,m3,m4
  

  if sprite 19 intersects 11 = true then

    
         k1 = 1
    

          m1 = 1
    
         

          sprite(19).loch = 390
    sprite(19).locv = 197

  end if

Όταν γίνεται κλικ πάνω στον 
αριθμό με το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού, 
τότε ακούγεται η εκφώνηση 
της λέξης κύκλος.

Όταν μετά το κλικ 
απελευθερώνεται ο δείκτης 
του ποντικιού

Δηλώνονται κάποιες 
καθολικές μεταβλητές οι  
οποίες λειτουργούν ως flags 
για τις σωστές απαντήσεις.  
(Βέβαια οι μεταβλητές αυτές 
μηδενίζονται στην αρχή της 
άσκησης). 

Εάν το αντικείμενο κύκλος 
τμήσει το πλαίσιο δεξιά από 
την εικόνα με τη μπάλα 
(σωστή θέση) τότε

η μεταβλητή k1 παίρνει την 
τιμή 1 πράγμα που σημαίνει 
ότι ο κύκλος έχει τοποθετηθεί 
στη σωστή θέση 

η μεταβλητή m1 γίνεται 1 που 
σημαίνει ότι ο κύκλος έχει 
μετακινηθεί

προσδιορίζονται  οι 
συντεταγμένες του κύκλου 
στη σωστή θέση για καλύτερη 
εμφάνιση.
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if (sprite 19 intersects 12 = true) or 
(sprite 19 intersects 13 = true) or (sprite 
19 intersects 14 = true) then
    

          n1 = 1

    m1 = 1
  

end if
  

  
  if (m1 = 1) and (m2 = 1) and (m3 = 1) and 
(m4 = 1) then

    
    if (k1 = 1) and (k2 = 1) and (k3 = 1) and 
(k4 = 1) then

      sprite(23).visible=true
      sprite(25).visible=false
      sound(4).play(member("mpravo"))
      sound(5).play(member("happykids"))
    end if 
    
    

     

Εάν όμως το αντικείμενο 
κύκλος τμήσει κάποιο από τα 
άλλα πλαίσια (λάθος θέση) 
τότε 

η μεταβλητή n1 παίρνει την 
τιμή 1 που σημαίνει ότι ο 
κύκλος έχει τοποθετηθεί σε 
λάθος θέση

η μεταβλητή m1 γίνεται 1 που 
σημαίνει ότι ο κύκλος έχει 
μετακινηθεί

Εάν και οι τέσσερις 
μεταβλητές m1, m2, m3, m4 
πάρουν την τιμή 1 (δηλαδή 
αυτό σημαίνει ότι έχουν 
μετακινηθεί και τα τέσσερα 
σχήματα) τότε

Εάν επιπλέον  οι μεταβλητές 
k1, k2, k3, k4 έχουν όλες την 
τιμή 1 (αυτό σημαίνει ότι και 
τα τέσσερα σχήματα έχουν 
τοποθετηθεί στις σωστές 
θέσεις) τότε 

εμφανίζεται το ποντικάκι της 
σωστής απάντησης, 
εξαφανίζεται το ποντικάκι της 
λάθους απάντησης και  
ακούγονται τα επιβραβευτικά 
ηχητικά μηνύματα.
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if (n1 = 1) or (n2 = 2) or (n3 = 3) or (n4 = 
4) then
     

             sprite(23).visible=false
      sprite(25).visible=true
      

              
          sound(4).play(member("prospathise_pali")
)
    

      

          go to frame 31
   

            end if 
  end if
  
  
  
end

Εάν όμως έστω και μία από 
τις μεταβλητές n1, n2, n3, n4 
έχει πάρει αντίστοιχα τιμή 1, 
2, 3 και 4 (αυτό σημαίνει ότι  
έστω και ένα σχήμα είναι σε 
λάθος θέση) τότε

εμφανίζεται το κινούμενο 
ποντικάκι της λάθους 
απάντησης, εξαφανίζεται το 
ποντικάκι της σωστής 
απάντησης 

και παράλληλα ακούγεται ο 
ήχος που δηλώνει ότι η 
απάντηση είναι λάθος και ότι  
ο προτρέπεται ο μαθητής να 
ξαναπροσπαθήσει

στη συνέχεια η εφαρμογή 
μεταβαίνει στο σημείο όπου 
αρχικοποιούνται οι θέσεις 
των γεωμετρικών σχημάτων 
και μηδενίζονται οι 
μεταβλητές ώστε ο μαθητής 
να είναι έτοιμος να 
ξαναπροσπαθήσει
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6.4.2 Συγκέντρωση στοιχείων πολυμέσων
Στη στάδιο αυτό έγιναν οι ακόλουθες υποεργασίες:

• Συγκέντρωση  στοιχείων  πολυμέσων.  Συγκεντρώθηκαν  δηλαδή  τα 

στοιχεία  πολυμέσων  από  υπάρχουσες  βιβλιοθήκες  μέσων  που 

υπάρχουν  κυρίως  στο  διαδίκτυο.  Οι  περισσότερες  εικόνες  που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή, αντλήθηκαν από τη συλλογή που 

υπάρχει  στη  διεύθυνση:  http://www.qacps.k12.md.us/ces/clipart/ 

Carson%20Dellosa%20Clipart/     .  Επίσης από το  Internet επιλέχθηκε 

και  το  ηχητικό  απόσπασμα  που  χρησιμοποιήθηκε  για  τη  μουσική 

επένδυση της εφαρμογής.

• Δημιουργία στοιχείων πολυμέσων. Στο Photoshop δημιουργήθηκαν 

κάποιες εικόνες και τα κείμενα της εφαρμογής, όπως είναι οι τίτλοι 

των  ενοτήτων  και  οι  εκφωνήσεις  των  ασκήσεων.  Ακόμη 

δημιουργήθηκαν  στο  Flash οι  κινούμενες  εικόνες  της  εισαγωγικής 

οθόνης  και  τα  κινούμενα  ποντικάκια  της  σωστής  και  της  λάθους 

απάντησης. Στο Freez Screen Video Capture έγινε σύλληψη βίντεο 

από  την  οθόνη  του  υπολογιστή  προκειμένου  να  δημιουργηθεί  το 

περιβάλλον  βοήθειας.  Τέλος,  ηχογραφήθηκαν  όλες  οι  εκφωνήσεις 

των ασκήσεων, οι τίτλοι των ενοτήτων, οι λειτουργίες των κουμπιών 

κ.ά.  Στην  ηχογράφηση συμμετείχαν,  εκτός  από τη  συγγραφέα  της 

διπλωματικής, οι μαθητές του Δημοτικού Απόστολος Γρηγοριάδης και 

Κατερίνα Γρηγοριάδου τους οποίους και ευχαριστώ θερμά.

• Επεξεργασία των  στοιχείων  πολυμέσων.  Έγινε  επεξεργασία  των 

εικόνων και των ήχων όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Για παράδειγμα 

στις  περισσότερες  εικόνες,  έγινε  ξεφοντάρισμα  στο  Photoshop 

(αφαίρεση του άσπρου φόντου και δημιουργία διάφανου φόντου).

6.4.3 Ποιοτικός έλεγχος της εφαρμογής
O  ποιοτικός  έλεγχος  της  εφαρμογής  περιγράφεται  αναλυτικά  στο 

επόμενο  κεφάλαιο,  αυτό  της  αξιολόγησης  του  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού 

«Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού».
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6.5 Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικού Λογισμικού «Μαθηματικά Α΄ 
Δημοτικού»

Στη  τελευταία  φάση  της  ανάπτυξης  της  εφαρμογής,  τη  φάση  της 

Ολοκλήρωσης πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: 

• Δημιουργήθηκε  το  πρόγραμμα  αυτόματης  εκτέλεσης  της 

εφαρμογής (autorun). Αναλυτικότερα εξήχθη μέσω της δυνατότητας 

Publish που  διαθέτει  το  Director ολόκληρη  η  εφαρμογή  σε  ένα 

εκτελέσιμο αρχείο  με  όνομα  MATH_A_DIM.exe.  Στη  συνέχεια  στο 

σημειωματάριο των  Windows Notebook δημιουργήθηκε ένα αρχείο 

κειμένου  με  όνομα  autorun.txt στο  οποίο  πληκτρολογήθηκαν  τα 

ακόλουθα:
[autorun]  

  open=MATH_A_DIM.exe

Τέλος, δημιουργήθηκε ένα cd το οποίο περιλαμβάνει τα αρχεία:

MATH_A_DIM.exe  και 

autorun.txt

Επομένως η εφαρμογή θα εκτελείται αυτόματα από τη στιγμή που ο 

μαθητής εισάγει το cd στο οδηγό cd ή dvd.

• Δημιουργήθηκε  η  συσκευασία της  εφαρμογής.  Συγκεκριμένα 

δημιουργήθηκαν  τα  εξώφυλλα  του  cd που  περιέχει  την  εφαρμογή 

όπως φαίνονται παρακάτω:
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Εικόνα 68: Εξώφυλλο για το δίσκο.

Εικόνα 69: Εξώφυλλο cd εφαρμογής «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού».
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Εικόνα 70: Εσώφυλλο cd εφαρμογής «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού»
 το οποίο αποτελεί και εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.

Εικόνα 71: Οπισθόφυλλο cd εφαρμογής «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» το οποίο περιέχει οδηγίες
 για τον τρόπο εγκατάστασης της εφαρμογής,  καθώς τις ελάχιστες απαιτήσεις  υλικού

 και λογισμικού που πρέπει να διαθέτει ο χρήστης για να μπορεί να εκτελεστεί η εφαρμογή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

7.1  Πλαίσιο  Αξιολόγησης  Εκπαιδευτικού  Λογισμικού 
«Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού»

Η  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  «Μαθηματικά  Α΄ 

Δημοτικού» έγινε στο τελικό προϊόν (Αθροιστική Αξιολόγηση) μέσα από τη 

διδακτική  προσέγγιση,  τόσο  από  εκπαιδευτικούς  όσο  και  από  μαθητές. 

Δηλαδή,  τα θέματα αξιολόγησης εξετάστηκαν συστηματικά από τη σκοπιά 

του  καθενός  από  τους  πρωταγωνιστές  της  αξιολόγησης  (αξιολογητή, 

δασκάλου  και  μαθητή)  και  εκτιμήθηκαν  οι  απόψεις  τους,  όπως  αυτές 

προέκυψαν από τις αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. 

Εικόνα 72: Διασύνδεση Αξιολογητή – Δασκάλου, Αξιολογητή – Μαθητή και Δασκάλου – Μαθητή

Πρόκειται  για μία  ποιοτική αξιολόγηση στην οποία χρησιμοποιήθηκε 

μια  διερευνητική  μεθοδολογία όπου  έγινε  αρχικά  επίδειξη  του 

εκπαιδευτικού λογισμικού σε εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια παρατηρήθηκε 

η  ομάδα  –  στόχος.  Δηλαδή  παρατηρήθηκαν  οι  μαθητές  από  τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και από τον αξιολογητή, να διερευνούν το λογισμικό σε 

πραγματικές συνθήκες χρήσης. 
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Στη συνέχεια δόθηκε στους  εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγιο το οποίο 

καταρτίστηκε  σύμφωνα  με  τα  κριτήρια  που  παρατίθενται  στο  υλικό 

επιμόρφωσης  των  ΠΑ.ΚΕ.  (ΠΑ.ΚΕ.  –  Πανεπιστημιακά  Κέντρα 

Επιμόρφωσης) τα οποία χρησιμοποιεί και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την 

αξιολόγηση  εκπαιδευτικού  λογισμικού.  Επίσης  για  την  κατάρτιση  των 

ερωτηματολογίων  χρησιμοποιήθηκε  και  το  «Όργανο  αξιολόγησης 

εκπαιδευτικού  λογισμικού» των  Γεωργιάδου,  Ε.  &  Οικονομίδη,  A.A. 

Φυσικά,  για  να  συνταχθούν  τέτοια  ερωτηματολόγια,  χρησιμοποιείται  η 

μέθοδος αξιολόγησης από ειδικούς, όπως για παράδειγμα η  επιθεώρηση 

προτύπων τυποποίησης μέθοδος αξιολόγησης. Σαφώς τα ερωτήματα, για 

την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εφαρμογής «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού», 

δεν  εξαντλούνται  στο  παρακάτω  ερωτηματολόγιο,  αλλά  αποτελούν  έναν 

βασικό κορμό κριτηρίων για την αξιολόγηση τόσο στον παιδαγωγικό όσο και 

στον τεχνολογικό τομέα. 

 Παράλληλα η  ευχρηστία και η  διεπαφή του λογισμικού αξιολογήθηκε 

και  από  τους  ίδιους  τους  μαθητές  οι  οποίοι  αποτελούν  τους 

αντιπροσωπευτικούς χρήστες της εφαρμογής. Τους δόθηκε  η ευκαιρία να 

εκφράσουν την άποψή τους μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου, το οποίο 

συμπληρώθηκε  υπό  μορφή  συνέντευξης  από  τον  αξιολογητή  λόγω  της 

μικρής ηλικίας των μαθητών.

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί και  21 μαθητές από τα 

παρακάτω Δημοτικά Σχολεία: 

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αργυράδων Κέρκυρας:  1 εκπαιδευτικός και 

13 μαθητές.

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνης Κέρκυρας: 1 εκπαιδευτικός 

και 5 μαθητές.

• 8ο  Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης: 1 εκπαιδευτικός και 3 μαθητές. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα και στα τρία σχολεία διεξήχθη 

σε  ωράριο  Ολοήμερου Δημοτικού  Σχολείου,  όπου  τα  παιδιά  παραμένουν 

κατά τις απογευματινές ώρες και επομένως υπάρχει επιπλέον χρόνος για να 

ασχοληθούν με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτό έγινε, για να μην 

αποσπαστούν τα παιδιά από το πρωινό υποχρεωτικό τους πρόγραμμα.
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Ερωτηματολόγιο για τους Εκπαιδευτικούς

I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

ΝΑΙ ΟΧΙ

1 Η λειτουργικότητα του λογισμικού επιτρέπει στο μαθητή να ανακαλύψει τη 
γνώση σε συνεργασία με άλλους μαθητές και/ή τον εκπαιδευτικό.

2 Συνολικά το λογισμικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως κοινωνικά αποδεκτό.

ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ

3 Το περιεχόμενο είναι έγκυρο και αξιόπιστο και δεν περιέχει επιστημονικές 
ανακρίβειες.

4 Το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από εθνικά, φυλετικά ή άλλα 
στερεότυπα.

5 Στα κείμενα γίνεται ορθή χρήση της γραμματικής και του συντακτικού.

6 Το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για τις γνώσεις και την ηλικία των 
μαθητών.

7 Το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στη διδασκόμενη ύλη.

8 Υπάρχει σαφής καθορισμός των σκοπών και των στόχων της 
προβαλλόμενης γνώσης.

9 Ο τρόπος δόμησης και το περιεχόμενο της πληροφορίας προσελκύει το 
ενδιαφέρον των μαθητών.

10 Η πληροφορία που παρουσιάζεται είναι πλήρης και όχι αποσπασματική.

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ

Β1. Παιδαγωγικές παράμετροι

13
Ο σχεδιασμός του λογισμικού βασίζεται σε καταξιωμένες μαθησιακές και 
διδακτικές θεωρίες  και σχετίζεται άμεσα με το σχεδιασμό των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων.

14 Η οργάνωση της ύλης είναι σαφής και κατανοητή.

15 Το λογισμικό λαμβάνει υπ’ όψιν τις ατομικές διαφορές των μαθητών.

16 Το λογισμικό περιέχει ασκήσεις που αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα.

17 Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης του βαθμού δυσκολίας.

18 Το λογισμικό περιέχει ασκήσεις που μπορεί να γίνουν ομαδικά.

Β2. Παράγοντες σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού
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Αλληλεπίδραση ΝΑΙ ΟΧΙ

19 Το σύστημα προσφέρει δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

20 Αφήνει περιθώριο για έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας από μαθητές και 
εκπαιδευτικούς.

21 Ο σχεδιασμός του λογισμικού δεν ακολουθεί τη σειριακή δομή, αλλά 
επιτρέπει στο μαθητή να ανακαλύπτει μέσω της ενεργής διερεύνησής του.

22 Το λογισμικό ζητά από τους μαθητές να εφαρμόσουν ότι έμαθαν αντί να το 
απομνημονεύουν.

Πλοήγηση ΝΑΙ ΟΧΙ

23 Υπάρχει επιλογή βοήθειας για διαδικαστικές πληροφορίες.

24 Τα μενού, τα εικονίδια και οι εντολές είναι σαφή και εύκολα στη χρήση.

25 Είναι εύκολη η μετάβαση από μια οθόνη στην άλλη.

26 Υπάρχει χάρτης περιεχομένων.

27 Υπάρχει σύντομη επισκόπηση ή εισαγωγή μιας ενότητας.

28 Δίνεται η δυνατότητα εξόδου από μια ενότητα με επιστροφή στο βασικό 
μενού.

29 Δίνεται η δυνατότητα απευθείας εξόδου από το πρόγραμμα από 
οποιοδήποτε σημείο του.

30 Υπάρχει παντού η επιλογή για καταγραφή σχολίων.

Ανατροφοδότηση ΝΑΙ ΟΧΙ

31 Το σύστημα διαθέτει ανατροφοδότηση για την επαλήθευση σωστών 
απαντήσεων.

32 Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης δίνεται υπόδειξη σχετική με την 
απάντηση.

33 Το λογισμικό βαθμολογεί την επίδοση του μαθητή.

Διεπαφή ΝΑΙ ΟΧΙ

34 Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με καθαρό και σαφή τρόπο.

35 Η παρουσίαση της πληροφορίας προσελκύει την προσοχή του χρήστη.

36 Οι γραμματοσειρές είναι κατάλληλες (στυλ μέγεθος).

37 Τα κείμενα είναι ευανάγνωστα.

37 Δεν γίνεται χρήση υπερβολικού αριθμού χρωμάτων.

39 Υπάρχει συνέπεια στη λειτουργική χρήση του χρώματος.

40 Η ποιότητα των εικόνων και των γραφικών είναι καλή.
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41 Η ποιότητα του ήχου είναι καλή.

42 Η ποιότητα του βίντεο είναι καλή.

43 Η χρήση των εικόνων συμπληρώνει αποτελεσματικό το κείμενο.

44 Ο βαθμός αντίθεσης μεταξύ των γραφικών/εικόνων και του φόντου είναι 
αυξημένος.

45 Οι κινούμενες εικόνες επαυξάνουν την παρουσίαση της πληροφορίας.

46 Η ενοποίηση των μέσων παρουσίασης της πληροφορίας είναι 
συντονισμένη.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ

47 Υπάρχει περιγραφή των απαιτήσεων υλικού και λειτουργικού συστήματος.

48 Υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης.

49 Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά λειτουργικά 
συστήματα. 

50 Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης

51 Δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης ή βελτίωσης του περιεχομένου από το 
χρήστη.

52 Η παρουσιαζόμενη πληροφορία έχει διάρκεια στο χρόνο.

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ

52 Ο μαθητής μπορεί να μάθει να χειρίζεται το λογισμικό χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια.

53 Ο μαθητής έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας πολύ γρήγορα.

54 Ο μέσος μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά το λογισμικό και 
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μη επαφής με αυτό.

55 Η δομή του συστήματος είναι κατανοητή και ο μέσος μαθητής μπορεί 
εύκολα να «βρει το δρόμο του».

56 Το λογισμικό είναι ευχάριστο στη χρήση.

57 Το λογισμικό είναι συνολικά ενδιαφέρον.

Ερωτηματολόγιο για τους μαθητές

1. Φύλο:

Αγόρι          Κορίτσι 
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2. Διαθέτεις υπολογιστή στο σπίτι; 

Ναι          Όχι 

3. Σου αρέσουν τα Μαθηματικά; 

Ναι          Όχι 

ΝΑΙ ΟΧΙ

1 Είναι εύκολο να μπεις στο πρόγραμμα; 

2 Καταλαβαίνεις εύκολα τι πρέπει να κάνεις σε κάθε εργασία;

3 Σου αρέσουν οι οθόνες; 

4 Καταλαβαίνεις πώς πρέπει να πας από μια οθόνη σε μία άλλη ή από 
μία ενότητα σε μία άλλη;

5 Καταλαβαίνεις πώς σταματάει το πρόγραμμα;

6 Σου αρέσουν τα γράμματα; 

7 Σου αρέσουν τα χρώματα; 

8 Σου αρέσουν οι εικόνες;

9 Σου αρέσουν οι ήχοι;

10 Σου αρέσουν τα βίντεο; 

11 Σου αρέσουν οι κινούμενες εικόνες;

12 Σου αρέσει να χρησιμοποιείς αυτό το πρόγραμμα;

13 Πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τα Μαθηματικά;
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7.2  Συμπεράσματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
«Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού»

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  τόσο  οι  εκπαιδευτικοί  όσο  και  οι  μαθητές 

δέχτηκαν  με  μεγάλο  ενθουσιασμό  την  εφαρμογή  «Μαθηματικά  Α΄ 

Δημοτικού»  και  ο  καθένας ασχολήθηκε με  αυτήν για  δύο ώρες.  Μετά τη 

διεξαγωγή της έρευνας και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων εξήχθησαν 

τα συμπεράσματα που παρατίθενται παρακάτω.

7.2.1  Συμπεράσματα  από  την  αξιολόγηση  της  εφαρμογής 
«Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» από τους εκπαιδευτικούς

Κατά  την  αξιολόγηση  της  χρήσης  του  λογισμικού  από  τους 

εκπαιδευτικούς,  προέκυψε  ότι  η  εφαρμογή  «Μαθηματικά Α΄  Δημοτικού» 

αποτελεί  μία προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με αυτά 

που ο κάθε εκπαιδευτικός επιδιώκει. Του επιτρέπει δηλαδή να παίξει το ρόλο 

που αυτός θέλει να παίξει και τον εξυπηρετεί στην κάλυψη των στόχων του 

μαθήματος.

Με  βάση  τη  συμπλήρωση  των  ερωτηματολογίων  από  τους 

εκπαιδευτικούς προέκυψαν τα παρακάτω: 

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 

Σχετικά με την κοινωνική αποδοχή, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν 

πως  η  εφαρμογή  «Μαθηματικά  Α΄  Δημοτικού» είναι  ένα  λογισμικό  του 

οποίου η  λειτουργικότητα επιτρέπει στο μαθητή να ανακαλύψει τη γνώση σε 

συνεργασία  με  άλλους  μαθητές  και/ή  τον  εκπαιδευτικό.  Επιπλέον  το 

συγκεκριμένο  λογισμικό  μπορεί  γενικά  να  χαρακτηριστεί  ως  κοινωνικά 

αποδεκτό από την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα.

I  Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ   

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Σε αυτόν τον τομέα όλοι οι εκπαιδευτικοί αποδέχτηκαν ότι: 

• Το περιεχόμενο είναι επιστημονικά σωστό. 
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• Το περιεχόμενο  είναι  απαλλαγμένο  από  εθνικά,  φυλετικά  ή  άλλα 

στερεότυπα. Δηλαδή παρουσιάζονται απόψεις και εικόνες χωρίς να 

προκαλείται  η  ενίσχυση  προκαταλήψεων  ή  στερεοτύπων  και 

γενικότερα, κοινωνικά μη αποδεκτών συμπεριφορών. 

• Το λογισμικό δεν έχει γραμματικά ή συντακτικά λάθη.

• Το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στη διδασκόμενη ύλη εφόσον έχει 

αντληθεί  από  το  σχολικό  βιβλίο  του  Υπουργείου  Παιδείας  και 

περιέχει αντιπροσωπευτικές ασκήσεις από κάθε ενότητα. 

• Το  περιεχόμενο  είναι  κατάλληλο  για  την  ηλικία  και  το  γνωστικό 

επίπεδο  των  μαθητών.  Υπάρχει  δηλαδή  συμβατότητα  του 

περιεχομένου με τη νοητική ανάπτυξη των μαθητών.

• Υπάρχει  σαφής  καθορισμός  των  σκοπών  και  των  στόχων  της 

προβαλλόμενης γνώσης.

• Ο τρόπος δόμησης της εφαρμογής και γενικά το περιεχόμενο είναι 

ελκυστικά και χρήσιμα για την κατανόηση του κειμένου. 

• Η πληροφορία που παρουσιάζεται είναι πλήρης.

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Β1. Παιδαγωγικές παράμετροι

Εδώ οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν στα παρακάτω:

• Ο  σχεδιασμός  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  έγινε  με  βάση  τις 

καταξιωμένες  μαθησιακές  και  διδακτικές  θεωρίες  και  σχετίζεται 

άμεσα με το σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

• Το διδακτικό υλικό είναι οργανωμένο και δομημένο σε συγκεκριμένες 

θεματικές  ενότητες  με  βάση  το  σχολικό  εγχειρίδιο.  Επομένως  η 

οργάνωση της ύλης είναι σαφής και κατανοητή.

• Το λογισμικό  δεν  έχει  προσαρμοστικότητα,  ως  προς  τις  ατομικές 

διαφορές  των  μαθητών,  ούτε  ως  προς  τη  ρύθμιση  του  βαθμού 

δυσκολίας, εφόσον οι ασκήσεις είναι ίδιες για όλους τους μαθητές. 
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• Το  λογισμικό  δεν  ευνοεί  ιδιαίτερα  την  καλλιέργεια  της  κριτικής 

σκέψης,  καθώς  οι  δραστηριότητες  είναι  κλειστού  τύπου  που 

απαιτούν  συγκεκριμένες  απαντήσεις  και  ενέργειες  και  ελέγχονται 

από το ίδιο το λογισμικό.

• Το λογισμικό είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη ατομική χρήση, καθώς 

απουσιάζουν οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 

Β2. Παράγοντες σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού

Οι εκπαιδευτικοί  απάντησαν ότι  η  ποιότητα αλληλεπίδρασης του 

λογισμικού είναι αρκετά ικανοποιητική. Επίσης υποστηρίζονται επαρκώς 

οι  διαδικασίες  πλοήγησης.  Δε  συμβαίνει  όμως  το  ίδιο  και  με  την 

ανατροφοδότηση η οποία κρίνεται ανεπαρκής. Τέλος, η διεπαφή έλαβε 

υψηλή  βαθμολογία,  διότι  είναι  φιλική,  αιχμαλωτίζει  την  προσοχή  του 

μαθητή και διεγείρει την ανάκληση γνώσεων. 

Αναλυτικότερα οι απαντήσεις φαίνονται παρακάτω: 

o Αλληλεπίδραση

• Το  είδος  της  διαλογικότητας,  που  επιτρέπει  το  λογισμικό, 

ενθαρρύνει  την  εμπλοκή  και  την  ενεργό  συμμετοχή  του 

μαθητή. 

• Υπάρχουν  περιθώρια  ελέγχου  της  μαθησιακής  διαδικασίας 

από μέρους του μαθητή και του εκπαιδευτικού. Το λογισμικό 

επιτρέπει στο διδάσκοντα να επιλέξει τη σειρά διδασκαλίας, 

καθώς  οι  θεματικές  ενότητες,  δεν  απαιτούν  γραμμική 

εφαρμογή.  Ο  εκπαιδευτικός  είναι  ελεύθερος  να  επιλέξει  το 

χρόνο ενασχόλησης με το συγκεκριμένο υλικό ανάλογα με την 

τάξη, τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού και τους στόχους 

της όλης διδακτικής ενέργειας.  Ακόμη, η μη γραμμική δομή 

επιτρέπει  στους  μαθητές  να  κινούνται  ελεύθερα  μέσα στην 

εφαρμογή  κάνοντας  προσωπικές  επιλογές  και  να 

ανακαλύπτουν μέσω της ενεργής διερεύνησής του.
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• Το  λογισμικό  ζητά  από  τους  μαθητές  να  εφαρμόσουν  ότι 

έμαθαν αντί να το απομνημονεύσουν.

o Πλοήγηση

• Υπάρχει  οθόνη  βοήθειας,  που  παρέχει  υποδείξεις  για  τον 

τρόπο χρήσης της εφαρμογής και η μετάβαση σ’ αυτή γίνεται 

εύκολα μέσω της οθόνης των περιεχομένων.

• Τα μενού, τα εικονίδια και οι εντολές είναι σαφή, λογικά και 

εύκολα στη χρήση. Η επιλογή των εικονιδίων, των σχημάτων 

των  πλήκτρων  είναι  προφανής  και  υπαινίσσεται  τη  χρήση 

τους. Ακόμη η διάταξη των επιλογών στο κεντρικό μενού είναι 

λογική και διευκολύνει το μαθητή.

• Ο  μαθητής  μπορεί  εύκολα  να  βγει  από  μια  συγκεκριμένη 

οθόνη και να μετακινηθεί σε άλλες οθόνες. Η μετάβαση στις 

επόμενες, στις προηγούμενες σελίδες γίνεται με την επιλογή 

κατάλληλων κουμπιών.

• Στο  λογισμικό  δεν  υπάρχει  χάρτης  περιεχομένων  ούτε  και 

κάποιου  άλλου  τύπου  βοήθεια  για  τον  προσδιορισμό  της 

θέσης του μαθητή στην εφαρμογή; 

• Στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχει εισαγωγική οθόνη, η οποία 

περιέχει σύντομη επισκόπηση για την ενότητα αυτή.

• Υπάρχει  σε κάθε οθόνη κουμπί περιεχόμενα, για να βγει  ο 

μαθητής  από  μια  ενότητα  και  να  ξαναγυρίσει  στο  βασικό 

μενού.

• Υπάρχει  σε  κάθε  οθόνη  κουμπί  εξόδου,  για  να  μπορεί  ο 

μαθητής να βγει ανά πάσα στιγμή από την εφαρμογή.

• Το σύστημα δεν παρέχει  τη δυνατότητα για την καταγραφή 

των σχόλιων των μαθητών.
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o Ανατροφοδότηση

• Το λογισμικό διαθέτει  ανατροφοδότηση για την επαλήθευση 

σωστών  απαντήσεων  και  η  ανατροφοδότηση  είναι  άμεση 

(υπάρχει δηλαδή μετά από κάθε απάντηση). 

• Σε  περίπτωση  λανθασμένων  απαντήσεων  δε  δίνονται 

επαρκείς πληροφορίες στο μαθητή για την διόρθωση τους ή 

υποδείξεις ώστε να ξανασκεφτεί την απάντηση. Δεν αναλύεται 

δηλαδή,  ούτε  σχολιάζεται  το  λάθος  του  μαθητή.  (Στις 

περισσότερες  ασκήσεις  απλώς  η  ανατροφοδότηση 

περιορίζεται στο να εμφανίσει αν η απάντηση είναι σωστή ή 

λανθασμένη).

• Το  λογισμικό  δε  διαθέτει  δυνατότητα  βαθμολόγησης  της 

επίδοσης του μαθητή.

o Διεπαφή

• Οι  οθόνες  είναι  σχεδιασμένες  με  καθαρό  και  σαφή  τρόπο. 

Είναι φιλικές προς το μαθητή και τακτοποιημένες.

• Το  λογισμικό  ενεργοποιεί  και  διατηρεί  την  προσοχή  του 

μαθητή. 

• Στο  λογισμικό  γίνεται  χρήση  κατάλληλων  γραμματοσειρών. 

Υπάρχει σε όλη την εφαρμογή η ίδια γραμματοσειρά (Comic 

Sans MS)  και  για  τις  ίδιες  λειτουργίες  έχει  ίδιο  στυλ  και 

μέγεθος.

• Η  χρήση  του  κειμένου  ακολουθεί  τους  κανόνες 

αναγνωσιμότητας. 

• Η χρήση του χρώματος γίνεται με μέτρο και συνέπεια, ώστε 

να μην οδηγούνται οι μαθητές σε σύγχυση.

• Η ποιότητα του κειμένου είναι υψηλή.
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• Η  ποιότητα  των  εικόνων  και  των  γραφικών  είναι  υψηλή 

(ευκρίνεια,  φωτεινότητα,  αριθμός  χρωμάτων,  μέγεθος) 

θεωρείται ικανοποιητική.

• Η  ποιότητα  του  ήχου  (ομιλία,  μουσική)  θεωρείται 

ικανοποιητική.

• Η  ποιότητα  του  βίντεο  (ευκρίνεια,  φωτεινότητα,  μέγεθος 

παραθύρου) είναι καλή.

• Η χρήση εικόνων και γραφικών συμπληρώνει αποτελεσματικά 

το  κείμενο,  συνεισφέροντας  στην  κατανόηση  του 

περιεχομένου και  βοηθώντας  τους  μαθητές  να  καταλάβουν 

και να θυμούνται αυτά που μελετούν.

• Ο βαθμός αντίθεσης μεταξύ των γραφικών/εικόνων και  του 

φόντου είναι αυξημένος.

• Οι  κινούμενες  εικόνες  επαυξάνουν  την  παρουσίαση  της 

πληροφορίας (κυρίως στην ανατροφοδότηση). 

• Η ενοποίηση των μέσων παρουσίασης της πληροφορίας είναι 

συντονισμένη.  Υπάρχει  συνοχή,  ομοιομορφία  της  διεπαφής 

χρήστη σε όλη την εφαρμογή.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• Δηλώνονται (στο εξώφυλλο συγκεκριμένα) οι απαιτήσεις του 

συστήματος,  δηλαδή  παρέχονται  λεπτομερείς  πληροφορίες 

για  τις  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  υλικού   και  λειτουργικού 

συστήματος, προκειμένου να λειτουργήσει το CD – ROM  της 

εφαρμογής.

• Οι  οδηγίες  εγκατάστασης  και  χρήσης  του  λογισμικού  είναι 

επαρκείς  και  σαφείς.  Μάλιστα  είναι  πολύ  εύκολο  να 

εγκατασταθεί  η  εφαρμογή  αφού  υπάρχει  δυνατότητα 

αυτόματης εκτέλεσης (autorun). Ακόμη ο χρόνος εκμάθησης 
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της  λειτουργίας  του  λογισμικού  από  τη  βοήθεια  ή  από  το 

εγχειρίδιο χρήσης θεωρείται ικανοποιητικός.

• Το λογισμικό δεν είναι ευέλικτο, όσον αφορά τη χρήση του σε 

διάφορα λειτουργικά συστήματα.

• Το λογισμικό δεν υποστηρίζει δυνατότητα εκτύπωσης.

• Το  λογισμικό  στην  παρούσα  μορφή  εξασφαλίζει  τη 

δυνατότητα  και  τις  προϋποθέσεις  στους  μαθητές  να 

βελτιώσουν ή να εμπλουτίσουν το διδακτικό υλικό.

• Η  παρουσιαζόμενη  πληροφορία  έχει  διάρκεια  στο  χρόνο 

(εφόσον  βασίζεται  στο  καινούριο  σχολικό  εγχειρίδιο  των 

Μαθηματικών).

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Σχετικά  με  την  αξιολόγηση  της  μάθησης  και  την  ευχρηστία  του 

λογισμικού όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι: 

• Ο μαθητής εξοικειώνεται πολύ γρήγορα με το περιβάλλον της 

εφαρμογής.

• Ο  μαθητής  μπορεί  να  φτάσει  σε  υψηλά  επίπεδα 

παραγωγικότητας πολύ γρήγορα.

• Ο μέσος μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά το 

λογισμικό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μη επαφής 

με αυτό.

• Η δομή του συστήματος είναι σαφής και κατανοητή από το 

μέσο μαθητή.

• Το λογισμικό  είναι  συνολικά  ενδιαφέρον  και  ευχάριστο  στη 

χρήση.
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7.2.2  Συμπεράσματα  από  την  αξιολόγηση  της  εφαρμογής 
«Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» από τους μαθητές

Κατά  την  αξιολόγηση  της  χρήσης  της  εφαρμογής  «Μαθηματικά  Α΄ 

Δημοτικού»  από τους μαθητές, παρατηρήθηκε ότι οι τελευταίοι εύκολα και 

πολύ γρήγορα εξοικειώθηκαν με το λογισμικό και τον τρόπο λειτουργίας του. 

Το ενδιαφέρον τους ήταν αμείωτο ως το τέλος ενασχόλησής τους με αυτό. Το 

λογισμικό  τους  παρείχε  αρκετό  βαθμό  αυτονομίας  και  μπορούσαν  να 

ανταπεξέλθουν  ικανοποιητικά  στο  γνωστικό  περιεχόμενο  χωρίς  να 

βαριούνται  από  ένα  υπερβολικά  απλοϊκό  περιεχόμενο,  αλλά  ούτε  και  να 

απογοητεύονται από ένα δύσκολο περιεχόμενο.

Με  βάση  τις  απαντήσεις  στο  ερωτηματολόγιο  που  δόθηκε  στους 

μαθητές προέκυψαν τα ακόλουθα:

Στο  πρώτο  τμήμα  του  ερωτηματολογίου  όπου  αντικατοπτρίζεται  η 

πλήρης εικόνα των συνθηκών αξιοποίησης της εφαρμογής τα αποτελέσματα 

ήταν τα εξής: 

1. Οι μαθητές της έρευνας.
Αγόρια  12 Κορίτσια  9

2. Μαθητές που διέθεταν υπολογιστή στο σπίτι.
ΝΑΙ  12 ΟΧΙ  9

3. Μαθητές που τους αρέσει το μάθημα των Μαθηματικών.
ΝΑΙ  20 ΟΧΙ  1

Οι  απαντήσεις  στο  πρώτο  μέρος  των  ερωτήσεων  µας  δείχνουν  ότι 

πλέον ένας αριθμός μαθητών διαθέτει υπολογιστές στο σπίτι, που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά και σε όφελος της εκπαίδευσής τους. Είναι 

ένα  στοιχείο  που  συνηγορεί  επί  πλέον  για  τις  δυνατότητες  χρήσης  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία του υπολογιστή και ως βοήθημα στο σπίτι.

Ενώ όλες οι απαντήσεις των παιδιών σχετικά με το αν τους αρέσει το 

μάθημα των Μαθηματικών ήταν θετικές, εκτός από αυτή ενός μαθητή. Αυτό 

εξηγείται διότι τα παιδιά είναι ακόμη στην Α΄ Δημοτικού και έχουν σχηματίσει 

καλή  εντύπωση  για  το  μάθημα  των  Μαθηματικών.  Φυσικά  κάτι  τέτοιο, 
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επιφορτίζει  με  περισσότερη  ευθύνη  όλους  (πολιτεία  –  εκπαιδευτικούς  – 

γονείς), προκειμένου τα παιδιά να διατηρήσουν θετικές εντυπώσεις για ένα 

τέτοιο κρίσιμο γνωστικό αντικείμενο, του οποίου οι βάσεις τίθενται στις μικρές 

τάξεις. Βέβαια, ενδεχομένως ορισμένοι μαθητές να είχαν αρνητική άποψη για 

το μάθημα των Μαθηματικών, αλλά να ντράπηκαν να το δηλώσουν εφόσον 

το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε παρουσία του αξιολογητή.

 Στο  δεύτερο  τμήμα  του  ερωτηματολογίου,  όπου  περιλαμβάνεται  η 

διαδικασία αξιολόγησης της διεπαφής και της ευχρηστίας του λογισµικού από 

τους μαθητές, τα αποτελέσματα ήταν: 

• Οι μαθητές θεωρούν εύκολο να ξεκινήσουν την εφαρμογή, εκτός από 

δύο μαθητές που δήλωσαν ότι δεν κατάλαβαν πως πρέπει να μπουν 

στο λογισμικό.  Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  οι  μαθητές αυτοί  δεν έχουν 

υπολογιστή στο σπίτι και επομένως είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

• Είναι εύκολα κατανοητό, το τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές σε κάθε 

εργασία. Εδώ ένας μαθητής μόνο, ο οποίος δε διαθέτει υπολογιστή 

στο  σπίτι,  δήλωσε  ότι  δεν  καταλαβαίνει  τι  πρέπει  να  κάνει  στις 

ασκήσεις. 

• Όλοι  οι  μαθητές  θεωρούν  ότι  ο  σχεδιασμός  των  οθονών  είναι 

ικανοποιητικός.

• Η  πλοήγηση  των  μαθητών  μέσα  στην  εφαρμογή  δε  δυσκόλεψε 

κανέναν. Κατάλαβαν εύκολα, με ποιο τρόπο μπορούν να μεταβούν 

από μία οθόνη σε μία άλλη.

• Οι μαθητές απάντησαν ότι είναι κατανοητή η δυνατότητα εξόδου από 

την  εφαρμογή,  εκτός  από  τρεις  μαθητές  που  δήλωσαν  ότι  δεν 

κατάλαβαν πως μπορούν να σταματήσουν το πρόγραμμα. Επίσης οι 

μαθητές αυτοί δε διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι.

• Η ποιότητα των γραμμάτων και κατ’ επέκταση του κειμένου κρίνεται 

ικανοποιητική από τους περισσότερους μαθητές, εκτός από έναν που 

δεν του άρεσαν τα γράμματα.
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• Οι συνδυασμοί  των χρωμάτων εντυπωσίασαν τους μαθητές,  αφού 

όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, δήλωσαν ότι τους άρεσαν τα χρώματα 

της εφαρμογής.

• Όλοι οι  μαθητές δήλωσαν ότι οι  εικόνες της εφαρμογής είναι πολύ 

ωραίες. 

• Οι  περισσότεροι  μαθητές  δήλωσαν  ότι  τους  άρεσαν  οι  ήχοι  της 

εφαρμογής,  εκτός  από  δύο  μαθητές.  Στο  σημείο  αυτό  αξίζει  να 

σημειωθεί  και  ένα  πρόβλημα που εντοπίστηκε  κατά τη  χρήση της 

εφαρμογής. Πολλοί μαθητές, κατά τη μετάβαση από μία άσκηση σε 

κάποια  άλλη,  δεν  προλάβαιναν  να  ακούσουν  την  εκφώνηση  της 

άσκησης. Άρα καλό θα ήταν να υπάρχει ένα κουμπί, που πατώντας 

το ο μαθητής, να επαναλαμβάνεται η εκφώνηση.

• Όλοι οι μαθητές έκριναν ικανοποιητική την ποιότητα των κινούμενων 

εικόνων.

• Η ποιότητα του βίντεο δήλωσαν ότι είναι αποδεκτή. (Βέβαια η χρήση 

του βίντεο είναι περιορισμένη – υπάρχουν μόνο δύο αποσπάσματα 

βίντεο στη βοήθεια).

• Οι μαθητές δήλωσαν ότι τους είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό να 

χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή.

• Τα  αποτελέσματα  όσον  αφορά  τη  χρήση  του  λογισμικού  για  την 

καλύτερη  κατανόηση  των  Μαθηματικών  ήταν  ενθαρρυντικά,  αφού 

όλοι οι  μαθητές πιστεύουν ότι  η εφαρμογή θα τους βοηθήσει  στην 

καλύτερη  εμπέδωση  των  Μαθηματικών.  Μόνο  ένας  μαθητής 

απάντησε αρνητικά και μάλιστα ο ίδιος μαθητής είχε δηλώσει ότι δεν 

του αρέσουν τα Μαθηματικά.

167



7.2.3  Συνοπτικά  συμπεράσματα  από  την  αξιολόγηση  της 
εφαρμογής «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού»

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι  η  εφαρμογή  «Μαθηματικά Α΄ 

Δημοτικού» είναι  ένα  εκπαιδευτικό  λογισμικό  κοινωνικά  αποδεκτό,  του 

οποίου η οργάνωση της ύλης σχετίζεται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο 

των  Μαθηματικών  και  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα,  καλύπτει  επαρκώς  τη 

διδακτέα ύλη και συμβαδίζει με τη νοητική ανάπτυξη των μαθητών. Ακόμη, 

περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες και ελκυστικές δραστηριότητες (βέβαια κλειστού 

τύπου) και ο μαθητής αναπτύσσει μέσω της εξάσκησης βασικές δεξιότητες 

που είναι απαραίτητες για τα Μαθηματικά.

Τρωτό  σημείο  του  λογισμικού,  είναι  ότι  δεν  ευνοεί  τη  συνεργατική 

μάθηση εφόσον δεν παρέχει δυνατότητα για ομαδικές δραστηριότητες και ότι 

δεν  παραμετροποιείται  ως  προς  το  επίπεδο  δυσκολίας  και  τις  ατομικές 

διαφορές των μαθητών. 

Το λογισμικό αξιοποιεί  σε ικανοποιητικό βαθμό τις  αλληλεπιδραστικές 

ικανότητες του υπολογιστή, ενώ η μη γραμμική δομή δίνει περιθώρια ελέγχου 

της μαθησιακής διαδικασίας από μέρους του μαθητή και του εκπαιδευτικού. 

Μειονεκτεί  όσον  αφορά  την  ανατροφοδότηση,  διότι  δεν  δίνονται  επαρκείς 

πληροφορίες για τις απαντήσεις των μαθητών. Η πλοήγηση στο λογισμικό 

είναι  σαφής,  λογική  και  εύκολη,  μόνο  που  δε  δίνεται  η  δυνατότητα  στο 

μαθητή να κάνει ανασκόπηση της διαδρομής που ακολούθησε.

Ο  τρόπος  παρουσίασης  της  πληροφορίας  δίνει  κίνητρα  για  την 

κατάκτηση και ανάκτηση της γνώσης. Γενικά, το λογισμικό ενεργοποιεί και 

διατηρεί  το  ενδιαφέρον  του  μαθητή,  ενώ  η  χρήση  των  πολυμεσικών 

στοιχείων συνιστά κίνητρο για  δημιουργική ενασχόληση και  συνεισφέρουν 

στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.

Τέλος, όσον αφορά την τεχνική αρτιότητα, η εγκατάσταση (εκκίνηση) και 

χρήση του λογισμικού απαιτεί ελάχιστη γνώση χρήσης υπολογιστή. Εκεί που 

υστερεί  η  εφαρμογή  είναι  η  απουσία  ενημέρωσης  ή  βελτίωσής  της,  η 

απουσία  δυνατότητας  εκτύπωσης  και  η  αδυναμία  εκτέλεσης  της  σε  άλλα 

λειτουργικά συστήματα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εισαγωγή 

του υπολογιστή στην Εκπαίδευση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον 

πλούτο και την εκπαιδευτική αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού. Γι’ αυτό η 

δημιουργία ενός αξιόπιστου και χρήσιμου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 

ένα  έργο  που  θα  πρέπει  να  απασχολήσει,  τόσο  τους  επαγγελματίες 

προγραμματιστές, όσο και τους εκπαιδευτικούς, των οποίων η γνώμη πρέπει 

να έχει βαρύνουσα σημασία. Στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού 

θα  πρέπει  επίσης  να  αξιοποιούνται  γνωστές  παιδαγωγικές  θεωρίες  στη 

διαδικασία  της  μάθησης.  Πάνω  στην  ποιότητα  και  στα  διδακτικά 

χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού λογισμικού στηρίζεται η όλη διαδικασία 

της  διδασκαλίας   με  υπολογιστή.  Ο  ίδιος  ο  υπολογιστής  δε  μπορεί  να 

διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών χωρίς το κατάλληλο πρόγραμμα.

Η εργασία αυτή είχε ως στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, 

το οποίο θα συνοδεύει τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών στην 

Α΄ Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού» 

έχει ως σκοπό να μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με το σχολικό βιβλίο και 

να  χρησιμοποιείται  για  την  καλύτερη  διδασκαλία  και  αφομοίωση  των 

κεντρικών  σημείων  κάθε  εκπαιδευτικής  ενότητας.  Η  κεντρική  ιδέα  που 

ακολουθήθηκε στην πορεία της ανάπτυξης του, ήταν το λογισμικό αυτό να 

μπορέσει να αποτελέσει ένα προσιτό, ευχάριστο και διδακτικό βοήθημα στην 

μελέτη των παιδιών στο μάθημα των Μαθηματικών.

Από  την  αξιολόγησή  του,  προέκυψε  ότι  η  ποιότητα  του  είναι 

ικανοποιητική, διότι εξασφαλίζει τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους 

τους  οποίους  είχε  θέσει  ως  στόχους  να  ικανοποιήσει,  διαθέτει  τεχνική 

αρτιότητα  και  το  ύφος  του  διαλογικού  περιβάλλοντος  επικοινωνίας  είναι 

κατάλληλο σε σχέση µε τις απαιτήσεις της ομάδας στόχου. Επομένως, μετά 

από κάποιες βελτιώσεις, κυρίως στην ανατροφοδότηση και την ενημέρωση, 

το λογισμικό «Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού»  θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη 

διδακτική  πράξη,  ως  υποστηρικτικό  υλικό  εξάσκησης  των  παιδιών  στο 

μάθημα των Μαθηματικών. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ

 Αλληλεπιδραστικότητα  (Interactivity): Η  ιδιότητα  των  πληροφοριακών 

συστημάτων να «απαντούν» στο χρήστη μέσα από ένα περιορισμένο ή 

και  ευρύ πεδίο  επιλογών,  ελέγχοντας  δυναμικά  την  παρουσίαση της 

πληροφορίας και τη ροή εκτέλεσης.

Γνωστικισμός (Cognitivism): θεωρία μάθησης, κατά την οποία οι αλλαγές 

στη συμπεριφορά παρατηρούνται, και χρησιμοποιούνται ως δείκτες για 

το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στο μυαλό αυτού που μαθαίνει.

Διεπιφάνεια (Διεπαφή, Interface): το μέρος του συστήματος με το οποίο ο 

χρήστης  έρχεται  σε  επαφή  φυσικά,  αντιληπτικά  και  γνωστικά. 

Αποτελείται  από  γλώσσα  εισόδου,  εξόδου  και  πρωτόκολλο 

αλληλεπίδρασης.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: το λογισμικό που περιέχει διδακτικούς στόχους, 

ολοκληρωμένα  σενάρια,  αλληγορίες  με  παιδαγωγική  σημασία  και 

κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα.

Επικοιδομητισμός (Costructivism):  θεωρία μάθησης η οποία ισχυρίζεται 

ότι  η γνώση δεν προσλαμβάνεται από τον έξω κόσμο, αλλά δομείται 

στο  κεφάλι  μας.  Μπορεί  να ονομαστεί  και  μεταθεωρία μάθησης.  Ο 

κονστρουκτιβισμός  εστιάζεται στην προετοιμασία του εκπαιδευομένου 

για τη λύση ενός προβλήματος κάτω από διφορούμενες καταστάσεις.

Ευχρηστία  λογισμικού: ο  βαθμός  στον  οποίο  ένα  σύστημα  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  από  συγκεκριμένους  χρήστες  για  να  επιτύχουν 

συγκεκριμένους  στόχους  υπό  καθορισμένες  συνθήκες  χρήσης  με 

αποτελεσματικότητα,  αποδοτικότητα,  παρέχοντας  υποκειμενική 

ικανοποίηση στους χρήστες του.
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Κόμβος  (Node): Είναι  η  βασική  δομική  μονάδα  αποθήκευσης  της 

πληροφορίας  σε  πολυμεσικές  εφαρμογές.  Ένας  κόμβος  μπορεί  να 

περιέχει κείμενο, γραφικά, εικόνες, κινούμενες εικόνες, ήχο ή βίντεο.

Πλοήγηση  (Νavigation): Η  διαδικασία  εξερεύνησης  και  αναζήτησης 

πληροφοριών στους κόμβους μέσα από συνδέσμους.

Πολυμέσα  (Mutlimedia):  η  συγκέντρωση  σε  ένα  μέσο  πολλών  μορφών 

πληροφορίας,κάθε  λογισμικό  που  συμπεριλαμβάνει  ήχο,  γραφικά, 

εικόνες, βίντεο, κείμενο – υπερκείμενο

Συμπεριφορισμός  (Biheviorism):  θεωρία  μάθησης,  κατά  την  οποία  ως 

μάθηση ορίζεται η αλλαγή στην εμφανή συμπεριφορά του ατόμου, εξ 

αιτίας ανακλαστικών λειτουργιών.  

Σύνδεσμος (Link): Η ενεργή περιοχή, συνήθως κείμενο ή εικόνα, που παίζει 

τον  ρόλο  του  συνδετικού  κρίκου  μεταξύ  δύο  κόμβων.  Επιτρέπει  την 

πλοήγηση σε μια πολυμεσική εφαρμογή.

Τ.Π.Ε.:  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

Υπερκείμενο (Hypertext): αρχείο  κειμένου οργανωμένου με  μη γραμμική 

μορφή ή διαφορετικά, εδάφια κειμένου που ενώνονται με συνδέσμους οι 

οποίοι  προσφέρουν  στον  αναγνώστη  τη  δυνατότητα  διαφορετικών 

διαδρομών ανάγνωσης.

Υπερμέσα  (Hypermedia): πληροφοριακό  σύστημα  με  μη  γραμμική, 

υπερκειμενική οργάνωση, που απαρτίζεται από πολυμεσικές μονάδες 

(εικόνες, ήχο, βίντεο) και ελέγχεται διαδραστικά από τον χρήστη.
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