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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος 

µεταπτυχιακών σπουδών του τµήµατος Εφαρµοσµένης πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η διπλωµατική αυτή εργασία έχει ως αντικείµενο την 

σχεδίαση, υλοποίηση και ανάπτυξη δύο πολυµεσικών εφαρµογών εκµάθησης 

µαθηµατικών Β΄ Τάξης  ∆ηµοτικού και γεωγραφίας Ε΄ Τάξης ∆ηµοτικού. 

Επιπλέον, η ευχρηστία, η αποδοχή και η αποτελεσµατικότητα της κάθε 

εφαρµογής και της διεπιφάνειας αξιολογήθηκαν,  µέσα από φόρµες – ερωτηµατολόγια  

που δηµιουργήθηκαν  γι’ αυτόν τον σκοπό, από τους ίδιους τους µαθητές καθώς και 

από τους εκπαιδευτικούς. 

Η ανάθεση της διπλωµατικής αυτής εργασίας έγινε από τον καθηγητή µας κ. 

Συνδουκά ∆ηµήτριο , τον οποίο ευχαριστούµε πολύ για την άψογη συνεργασία που 

είχαµε τόσο κατά την διάρκεια των µαθηµάτων όσο και κατά την διάρκεια εκπόνησης 

της διπλωµατικής εργασίας. 

 

 

 

Κοκράνης Απόστολος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εισαγωγή των πολυµέσων στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη δηµιουργία ενός 

επιπλέον βοηθητικού εργαλείου στα χέρια του εκπαιδευτικού. Τα πολυµέσα 

συνδυάζουν κείµενο, εικόνα, βίντεο και ήχο µε αποτέλεσµα να κάνουν πιο ελκυστική 

την ιδέα της  µάθησης  για τους µαθητές. 

 Η χρήση ενός άρτια σχεδιασµένου  εκπαιδευτικού λογισµικού, τηρώντας κάποιες 

βασικές αρχές σχεδίασης, µπορεί να βοηθήσει το έργο του δασκάλου και να 

συµπληρώσει κενά που µπορεί να έχει ένα σχολικό βιβλίο. Ένα σηµαντικό στοιχείο των 

πολυµέσων είναι ότι οι µαθητές  δεν παρακολουθούν  παθητικά αλλά έχουν  ενεργό 

ρόλο κατά την διάρκεια της µάθησης. Αυτό γίνεται γιατί ένα σωστά σχεδιασµένο 

λογισµικό βασίζεται στην κριτική σκέψη των  µαθητών και όχι στην αποµνηµόνευση. 

Σε καµία περίπτωση βέβαια ο υπολογιστής δεν µπορεί να αντικαταστήσει το δάσκαλο 

και το βιβλίο, ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες[6].  

 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. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο διαφορετικά µέρη. Το πρώτο µέρος είναι 

η δηµιουργία δύο εκπαιδευτικών πολυµεσικών  εφαρµογών για την µάθηση των 

ασκήσεων των µαθηµατικών της Β τάξης δηµοτικού και της γεωγραφίας της Ε τάξης 

δηµοτικού. Το δεύτερο µέρος είναι η συγγραφή ενός «βιβλίου» που περιλαµβάνει 

γενικά στοιχεία για τα πολυµέσα, την εκπαιδευτική χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού  λογισµικού πολυµέσων και τέλος την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αυτού λογισµικού µε τη δηµιουργία ερωτηµατολογίων 

τόσο για τον δάσκαλο όσο και για το µαθητή. 
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ABSTRACT 

 

The use of multimedia technology in education is aiming at the creation of a tool 

which can assist schoolteacher in his work. The multimedia technology combines text, 

picture, video and sound so that they make more attractive the idea of learning for the 

students.  

The use of well designed educational software, following certain basic design 

principles, can assist a schoolteacher in his work and remedy any problems of a school 

book. An important element of multimedia technology is that the students do not watch 

passively but they actively participate in class. This is the result of a well-designed 

software, based on the critical thinking of students and not on memorization. In no case 

certainly the computer can replace the schoolteacher and the book, especially for small 

ages. 

By the use of Educational Software we seek the exploitation of possibilities offered 

by the technologies of Information and Communication for the creation of a rich, 

attractive and provocative training environment that will encourage exploratory, 

energetic and creative learning. 

The present work is constituted of two different parts. The first part involves the 

creation of two educational multimedia applications for assisting the teaching of 2nd 

grade Mathematics and of 5th grade Geography in public school. The second part is the 

production of a written document that explains the key elements of multimedia 

technology, the educational use of computer, the growth of educational multimedia 

software and concludes with the evaluation of the developed educational software with 

the creation, filling out and analysis of questionnaires for the schoolteacher as well as 

for the pupils  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

  

Τι Είναι τα Πολυµέσα (Multimedia) 

Τα Πολυµέσα[5] (Multimedia) είναι ένας αναπτυσσόµενος κλάδος της 

πληροφορικής και  ασχολείται µε τον συνδυασµό ψηφιακών δεδοµένων πολλαπλών 

µορφών, δηλ. κειµένου, γραφικών, εικόνας, κινούµενης εικόνας (animation), ήχου και 

βίντεο, για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, µετάδοση και επεξεργασία 

πληροφοριών. Στη σηµερινή εποχή τα πολυµέσα αποτελούν κυρίαρχο µέσο τόσο για 

την εκπαίδευση , την  επιµόρφωση, την πληροφόρηση, την διασκέδαση και άλλα.  

  

Τα Υπολογιστικά Συστήµατα Πολυµέσων 

Μπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες υπολογιστικών συστηµάτων 

πολυµέσων : τα συστήµατα ανάπτυξης και τα συστήµατα παρουσίασης πολυµέσων. 

Σύµφωνα µε το Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν. Φλώρινας[5]   «Τα συστήµατα ανάπτυξης 

θα πρέπει να έχουν µεγάλη υπολογιστική ισχύ, ταχύτητα και αποθηκευτική ικανότητα, 

ώστε να µπορούν να υποστηρίζουν µε επιτυχία την πολύπλοκη διαδικασία της 

επεξεργασίας του µεγάλου όγκου πολλαπλών µορφών δεδοµένων που απαιτείται για 

την ανάπτυξη µιας πολυµεσικής εφαρµογής».  

Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία των υπολογιστών καθηµερινά τόσο πιο πολύ 

µειώνεται ο κίνδυνος ένα υπολογιστικό σύστηµα να µην ανταποκρίνεται σε µια 

πολυµεσική εφαρµογή αλλά και το αντίστροφο.  

Από την άλλη µεριά, η παρουσίαση µιας εφαρµογής δεν έχει µεγάλες απαιτήσεις 

εξοπλισµού. 
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Η Αλληλεπιδραστικότητα (Interactivity) 

Η µη γραµµική οργάνωση των πολυµέσων σας  παρέχει µια ποικιλία από 

διαδροµές ώστε να αναζητήσετε όποια πληροφορία επιθυµείτε. Σας δίνεται έτσι η 

δυνατότητα να ελέγχετε τη ροή της εφαρµογής, παρεµβαίνοντας δυναµικά στην εξέλιξή 

της και καθορίζοντας τη µορφή, τη σειρά και την ταχύτητα µε την οποία παρουσιάζεται 

η πληροφορία. Η ιδιότητα αυτή ονοµάζεται αλληλεπιδραστικότητα (interactivity). 

 

Μια πιο αναλυτική ανάλυση τής ιδιότητας αυτής παρουσιάζεται στο βιβλίο 

Πληροφορική στην εκπαίδευση των κυρίων Κόµη και Μικρόπουλου που αναφέρει ότι      

«Η αλληλεπιδραστικότητα χωρίζεται σε δύο τύπους στην λειτουργική 

αλληλεπιδραστικότητα και στην σκόπιµη ή προθετική αλληλεπιδραστικότητα. H 

λειτουργική αλληλεπιδραστικότητα αφορά το µέρος εκείνο του λογισµικού που 

αποκαθιστά και διαχειρίζεται το πρωτόκολλο επικοινωνίας ανάµεσα στο χρήστη και το 

υλικό (hardware). H σκόπιµη ή προθετική αλληλεπιδραστικότητα αφορά το µέρος του 

λογισµικού που αποκαθιστά και διαχειρίζεται το πρωτόκολλο επικοινωνίας ανάµεσα 

στο χρήστη και το δηµιουργό – σχεδιαστή  του λογισµικού»[1].  

  

Το Υπερκείµενο (Hypertext) 

Υπερκείµενο
[1] (hypertext) ονοµάζεται κάθε ηλεκτρονικό κείµενο που βρίσκεται 

είτε στο διαδίκτυο είτε σε µια πολυµεσική εφαρµογή και είναι συνδεδεµένο µε 

συγκεκριµένο τρόπο  µε άλλα κείµενα. Σαν διασύνδεση ορίζεται  η παροχή της 

δυνατότητας στον χρήστη να µεταφέρεται µε παραποµπές σε άλλα κείµενα. 

 

Τα υπερκείµενα  (hypertext) συνδέονται µεταξύ τους µε συνδέσµους (links) ή 

αλλιώς µε θερµές λέξεις (hot words). Οι σύνδεσµοι συνήθως είναι λέξεις ή φράσεις µε 
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διαφορετικό είδος γραφής ή διαφορετικού είδους χρώµα, από τις άλλες λέξεις ή 

φράσεις,  για να είναι εύκολα αναγνωρίσιµες. 

  

 

Τα Υπερµέσα (Hypermedia) 

Καθώς όµως βρισκόµαστε στην εποχή όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται µε πάρα 

πολύ γρήγορο ρυθµό, ως φυσικό επακόλουθο ήταν η εµφάνιση των υπερµέσων[1]   

(hypermedia). Η διαφορά τους µε τα υπερκείµενα είναι ότι αυτά εκτός  από θερµές 

λέξεις (hot words) περιέχουν και θερµά σηµεία (hot spots). 

Τα θερµά σηµεία (hot spots) µπορεί να είναι ένα πλήκτρο πλοήγησης σε µια 

εφαρµογή, µια εικόνα που να σε οδηγεί σε ένα άλλο σηµείο της εφαρµογής ή σε µια 

άλλη ιστοσελίδα ή ακόµα και ηχητικά αποσπάσµατα  ή  βίντεο. 

Εννοιολογικά, τα υπερµέσα θεωρούνται ως µια οργάνωση συστηµάτων για την 

αναπαράσταση και διαχείριση πληροφοριών σε ένα δίκτυο κόµβων που συνδέονται 

µεταξύ τους . Τέτοια συστήµατα επιτρέπουν στο µαθητή να συνδέει και να συσχετίζει 

πληροφορίες, να δηµιουργεί τις δικές του διαδροµές για την ανακάλυψη πληροφοριών, 

να εξάγει συµπεράσµατα και να παράγει γνώση. 

  

Τα Συστατικά Στοιχεία των Πολυµέσων 

Στα πολυµέσα το κείµενο, [5][8] αν και είναι περιορισµένο, αποτελεί βασικό 

συστατικό για τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πολυµεσικής εφαρµογής. Αφού 

είναι αυτό που συνδέει, τις περισσότερες φορές, την εικόνα µε το βίντεο και τον ήχο.  
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Τα γραφικά[5][8]  µε τη σειρά τους παίζουν και αυτά σηµαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη µιας εφαρµογής και αποτελούν ένα ακόµα  βασικό συστατικό των 

πολυµέσων. Η επιτυχία µιας πολυµεσικής εφαρµογής πολλές φορές κρίνεται από το 

πόσο καλά σχεδιασµένα και έξυπνα γραφικά έχει. Για αυτό και έχουν δηµιουργηθεί 

πάρα πολλά προγράµµατα επεξεργασίας  εικόνας που βοηθάνε τον δηµιουργό - 

σχεδιαστή να δηµιουργήσει µέχρι και τρισδιάστατα γραφικά.   

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο των πολυµέσων είναι η εικόνα. Ο χρήστης πολλές 

φορές καταλαβαίνει τι ενέργεια πρέπει να κάνει βλέποντας µια απλή εικόνα. Η εικόνα 

είναι ένα στοιχείο που δε µπορεί να λείπει από καµιά σχεδόν εφαρµογή. Είναι πολύ 

δυνατή στο να µεταδώσει µηνύµατα και αποτελεί ένα από τα καλύτερα εποπτικά µέσα 

στη διδασκαλία.  

Ένα επόµενο βήµα της στατικής εικόνας είναι η κινούµενη εικόνα[5][8]  

(animation). Τα animation τα συναντάµε συνήθως   σε εφαρµογές που είναι για το 

διαδίκτυο. Είναι γραφικά που έχουν δηµιουργηθεί µε προγράµµατα δυσδιάστατης ή 

τρισδιάστατης µοντελοποίησης. Ο λόγος που χρησιµοποιούνται στο διαδίκτυο κυρίως  

είναι γιατί µιλάµε  για αρχεία µικρού µεγέθους (συνήθως), που τραβάνε την προσοχή 

του επισκέπτη αµέσως. 

 Το βίντεο[5][8]  και ο ήχος[5][8]  είναι δύο τελευταία στοιχεία των πολυµέσων. 

Αποτελούν κύρια συστατικά των πολυµεσικών εφαρµογών αφού στην ουσία αυτά είναι 

που διαχωρίζουν µια πολυµεσική εφαρµογή από ένα βιβλίο. Με τη βοήθεια τους ο 

χρήστης όχι µόνο διαβάζει την πληροφορία αλλά ταυτόχρονα την ακούει και την 

βλέπει. 
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Οι Χώροι Εφαρµογής των Πολυµέσων 

Οι χώροι εφαρµογής των πολυµέσων
[5] σήµερα είναι πάρα πολλοί και συνεχώς 

διευρύνονται. Μερικά ενδεικτικά παραδείγµατα είναι τα εξής : 

• Εκπαίδευση (όλο και περισσότερα λογισµικά κυκλοφορούν µε θέµα 

σχολικά βιβλία  που ως στόχο έχουν να βοηθήσουν τόσο τον µαθητή όσο και τον 

εκπαιδευτικό) 

• Επιµόρφωση -Παρουσιάσεις - Κατάρτιση Στελεχών (στη σηµερινή 

εποχή όλο το πρόγραµµα επιµόρφωσης είτε σε ιδιωτικό επίπεδο, όπως η 

ενηµέρωση των υπαλλήλων µιας εταιρίας για καινούρια στοιχεία της δουλείας 

τους, είτε σε κρατικό επίπεδο , σε πανεπιστήµια και σχολεία,  γίνεται µε µορφή 

παρουσίασης µέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή). 

• Σηµεία Ενηµέρωσης του Κοινού  (Σε πολλές  δηµόσιες υπηρεσίες αλλά 

και σε δηµόσιους χώρους, υπάρχουν µηχανήµατα αφής που ο κάθε πολίτης 

µπορεί να δει πληροφορίες  όπως για παράδειγµα που είναι το πλησιέστερο  

αστυνοµικό τµήµα) 

• ∆ιασκέδαση (Μία άλλη πτυχή των πολυµεσικών εφαρµογών εκτός από 

την µάθηση και την αναζήτηση πληροφοριών είναι και η ψυχαγωγία. Πολλές 

εφαρµογές,  δηµιουργούνται µε σκοπό την διασκέδαση του χρήστη χωρίς 

απαραίτητα να του προσφέρει κάποιου είδους γνώση) 

• Αγορά και ∆ιαφήµιση ( Τέλος τα πολυµέσα έχουν µπει και στο χώρο της 

αγοράς και της διαφήµισης. Πολλές εταιρείες για να προωθήσουν τα προϊόντα 

τους δηµιουργούν διάφορες εντυπωσιακές  εφαρµογές , κυρίως στο διαδίκτυο, 

για να τα διαφηµίσουν) 
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Παραγωγή εφαρµογών πολυµέσων 

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουµε τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα 

στο κύκλο ζωής µιας πολυµεσικής εφαρµογής[2]. 

Α. Προδιαγραφή των απαιτήσεων: είναι το αρχικό στάδιο και για πολλούς το 

πιο σηµαντικό. Σε αυτό το στάδιο ο χρήστης – πελάτης έρχεται σε επαφή µε τον 

δηµιουργό ώστε να του αναλύσει τι ακριβώς θέλει. Από την πλευρά του ο χρήστης – 

πελάτης πρέπει  να είναι ακριβής και όσο το δυνατόν σαφέστατος  σε αυτά που 

µεταφέρει στον δηµιουργό. Και αυτό γιατί η όχι και τόσο καλή πληροφόρηση µπορεί 

να   αποβεί µοιραία στην πορεία υλοποίησης.  Από την πλευρά του ο δηµιουργός θα 

πρέπει να περιλάβει , εκτός από τις συγκεκριµένες λειτουργίες της εφαρµογής , 

λεπτοµέρειες και για το περιβάλλον που θα λειτουργήσει η εφαρµογή.   

Β. Σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος : σε αυτό το στάδιο αφού ο 

δηµιουργός – σχεδιαστής  έχει κατανοήσει αυτό που του έχει ζητήσει ο χρήστης – 

πελάτης επικεντρώνεται στο πως θα παρέχει η εφαρµογή τις υπηρεσίες που 

αναµένονται από αυτή. Υπάρχουν πολλές δοµηµένες τεχνικές τις οποίες χρησιµοποιούν 

οι σχεδιαστές  για να παράγουν µια περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήµατος από 

τις πληροφορίες της προδιαγραφής απαιτήσεων (πχ CORE, MASCOT και HOOD). 

Γ. Λεπτοµερής σχεδίαση: η λεπτοµερής σχεδίαση είναι µια βελτίωση της 

περιγραφής των συστατικών, όπως παρέχονται από τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του 

συστήµατος. Στην ουσία µιλάµε για µια πιο υψηλοτέρου επιπέδου  περιγραφή που ως 

σκοπό έχει την ελαχιστοποίηση της αποτυχίας της εφαρµογής. Η λεπτοµερής  σχεδίαση 

ενός συστατικού του συστήµατος πρέπει να γίνει µε τέτοια µορφή ώστε να είναι δυνατή 

η υλοποίησή του µε κάποια µορφή προγραµµατισµού. 

∆. Συγγραφή κώδικα και έλεγχος σε επίπεδο λειτουργικών µονάδων: σε αυτό 

το στάδιο έχουµε την συγγραφή του κώδικα βασισµένου στην λεπτοµερή σχεδίαση που 

αναφέραµε πιο πάνω. Μετά από την συγγραφή του κώδικα η εφαρµογή µπορεί να 

ελεγχθεί για να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία της  σύµφωνα µε αυτά που έχουν 
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ζητηθεί από τον χρήστη – πελάτη. Ο κάθε προγραµµατιστής γνωρίζει αν το κοµµάτι 

που του ανατέθηκε να υλοποιήσει λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ή όχι. 

Ε. Ενοποίηση και έλεγχος: στο προτελευταίο στάδιο έχουµε την ενοποίηση 

όλων των «επιµέρους κοµµατιών» της εφαρµογής και τον τελικό έλεγχο τόσο από τους 

δηµιουργούς – σχεδιαστές όσο και από τους χρήστες – πελάτες. Μόνο µετά από την 

αποδοχή της ενοποιηµένης εφαρµογής µπορεί το προϊόν να παραδοθεί στο χρήστη - 

πελάτη    

ΣΤ. Συντήρηση: µετά από την παράδοση της εφαρµογής στον χρήστη – πελάτη 

όλες οι περαιτέρω εργασίες που θα χρειαστούν να γίνουν εντάσσονται στην κατηγορία 

συντήρησης της εφαρµογής. Η συντήρηση µπορεί να περιλαµβάνει διορθώσεις λαθών 

που εµφανίζονται µετέπειτα  κατά την διάρκεια λειτουργίας της εφαρµογής, καθώς και 

το λεγόµενο update της εφαρµογής δηλαδή την αναβάθµισή της µε καινούρια στοιχεία.  
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 

 
 

Οι βασικές αρχές
[2] για την υποστήριξη ευχρηστίας, που ουσιαστικά 

εφαρµόστηκαν στις δύο εφαρµογές που σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της συγκεκριµένης 

διπλωµατικής και ως στόχο έχουν να προάγουν την ευχρηστία τους, κυρίως 

επικεντρώθηκαν σε τρεις κατηγορίες:  

 

1. Ευκολία εκµάθησης – Οι χρήστες οι οποίοι είναι παιδία Β΄ τάξης και Ε΄ τάξης 

δηµοτικού, µπορούν εύκολα να πετύχουν τη µέγιστη απόδοση  διάδρασης  στις 

εφαρµογές. 

2. Ευελιξία  – Οι τρόποι µε τους οποίους ανταλλάσουν πληροφορία οι χρήστες και 

το σύστηµα των εφαρµογών µας, χαρακτηρίζονται από την πολλαπλότητά τους. 

3. Ευρωστία – Στις δύο εφαρµογές οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, της σωστής 

εκπαίδευσης  αλλά και αποτίµησης της γνώσης τους. 

 

Ευκολία εκµάθησης 

Το σύστηµα στις συγκεκριµένες εφαρµογές της διπλωµατικής εργασίας, 

ουσιαστικά επιτρέπει στους χρήστες (παιδιά Β΄ & Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού) να 

κατανοήσουν από την αρχή την διαδραστικότητα και να επιτύχουν τον στόχο τους, ο 

οποίος είναι η γνώση των µαθηµάτων τους. Η ευκολία εκµάθησης[2] επηρεάζεται και 

υποστηρίζεται από κάποιες αρχές, στις οποίες δώσαµε σηµασία στην συγκεκριµένη 

διπλωµατική εργασία, όπως:   

 

• Προβλεψιµότητα:  Τα παιδία µπορούν εύκολα να αντιληφθούν την παρούσα 

στιγµή την ενέργεια που πρέπει να κάνουν, έχοντας την γνώση προηγούµενης 

διάδρασης και αυτό είναι επαρκές ώστε να πετύχουν το αποτέλεσµα που 

επιθυµούν. (Για παράδειγµα στις εφαρµογές που δηµιουργήσαµε έχουµε πολλές 
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κατηγορίες ασκήσεων που επαναλαµβάνονται, όπου πραγµατοποιώντας µια φορά 

την άσκηση ο µαθητής, µπορεί να  επαναλάβει τη διαδικασία  ευκολότερα την 

επόµενη φορά.)   

• Οικειότητα: Στις εφαρµογές, οι ενέργειες που καλούνται να κάνουν τα παιδία 

δηµοτικού, είναι πολύ κοινές και έχουν εφαρµοστεί σε πολλά άλλα προγράµµατα 

των οποίων η τεχνολογία έχει προσπελαστεί άπειρες φορές από τους παραπάνω 

χρήστες. (Στις εφαρµογές µας  η οικειότητα φαίνεται από το ότι έχουµε 

χρησιµοποιήσει, στις  ασκήσεις  αλλά και στα µηνύµατα  σωστού – λάθους, για 

πλήκτρα πλοήγησης τα παιδάκια που εµφανίζονται στα σχολικά βιβλία). 

• Γενίκευση: Η αρχή της γενίκευσης στις εφαρµογές µας λειτουργεί κυρίως στο 

περιβάλλον που έχουν µπροστά τους οι µαθητές µας, αυξάνοντας έτσι την 

δυνατότητα διάδρασής τους µε το σύστηµα για να πετύχουν το συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα που επιθυµούν. (Χαρακτηριστικό παράδειγµα γενίκευσης στις 

εφαρµογές µας είναι και το αριστερό κλικ που κάνει κάποιος µε το ποντίκι αλλά 

και η αλλαγή του κέρσορα σε χεράκι, όπως συµβαίνει και σε πολλές άλλες 

εφαρµογές, όταν πλησιάσουµε ένα αντικείµενο που  πρέπει να καταλάβουµε ότι 

κρύβει µια ενέργεια). 

• Συνέπεια: Η συνέπεια για την σχεδίαση διεπιφανειών είναι πολύ σηµαντική και 

δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρεται πάρα πολύ συχνά στην βιβλιογραφία. Η 

συνέπεια σχετίζεται µε την οµοιότητα στην συµπεριφορά, η οποία προκύπτει από 

παρόµοιες περιπτώσεις ή στόχους. (Στις εφαρµογές που αναπτύχθηκαν στην 

συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, οι τρόποι µε τους οποίους οι µαθητές, είτε 

κινούνται στις σελίδες του συστήµατος, είτε επιθυµούν να βγουν από αυτές είναι 

όµοιοι σε όλες τις περιπτώσεις). 

 

Ευελιξία  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ευελιξία
[2] είναι συνώνυµη της 

πολλαπλότητας των τρόπων µεταφοράς των πληροφοριών µεταξύ χρηστών και 
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συστήµατος. Οι αρχές που εντοπίζονται στην παρούσα φάση της διπλωµατικής 

εργασίας είναι: 

 

• Πρωτοβουλία ∆ιαλόγου: Η πρωτοβουλία διαλόγου ελευθερώνει τον χρήστη από 

τεχνητούς περιορισµούς του διαλόγου, οι οποίοι τίθενται από το σύστηµα.  (Στην 

περίπτωση των  εφαρµογών µας, το σύστηµα είναι αυτό που ελέγχει τον διάλογο µε 

τους χρήστες µας, το οποίο επίσης τον καθοδηγεί να εκτελέσει κάποια άλλη 

εργασία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η προτροπή του µηνύµατος που βγαίνει σε 

µια λάθος επιλογή και τον συµβουλεύει να ξαναπροσπαθήσει). 

• ∆υνατότητα υποκατάστασης: Η αρχή αυτή αναπαριστά την ευελιξία της 

παρουσίασης των πληροφοριών κατάστασης. Τα παιδία (χρήστες) ανά πάσα 

στιγµή µπορούν ελεύθερα να επιλέξουν την ενέργεια που είναι κατάλληλη για 

την τρέχουσα εργασία τους. (Η δυνατότητα υποκατάστασης στις εφαρµογές µας 

παρουσιάζεται στις ασκήσεις όπου το παιδί –χρήστης µπορεί να επιλέξει αν θέλει 

τη λέξη µε κεφαλαία ή µε µικρά γράµµατα). 

 

Ευρωστία  

Οι µαθητές της Β΄ τάξης και της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού  χρησιµοποιούν τις 

εφαρµογές, µε στόχο την ουσιαστικότερη κατανόηση των συγκεκριµένων µαθηµάτων 

του σχολείου τους. Οι αρχές που υποστηρίζονται από την ευρωστία
[2] και 

εφαρµόστηκαν στην παρούσα διπλωµατική εργασία είναι: 

 

• ∆υνατότητα ανάκαµψης: Η δυνατότητα ανάκαµψης δίνει την ευκαιρία στο 

χρήστη να εκτελεί µια διορθωτική ενέργεια όταν αναγνωρίζει ή κάνει  κάποιο  

λάθος. (Στις εφαρµογές µας η δυνατότητα ανάκαµψης  εµφανίζεται όταν το παιδί – 

χρήστης κάνει κάποιο λάθος, ακούγεται ηχητικό µήνυµα ,έτσι  καταλαβαίνει ότι 

πρέπει να το διορθώσει). 

• Μικρός χρόνος απόκρισης: Η απόκριση εξαρτάται από την ταχύτητα της 

επικοινωνίας του συστήµατος και του χρήστη. Ο χρόνος απόκρισης ορίζεται σαν 
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το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται το σύστηµα για να κοινοποιήσει τις αλλαγές 

της κατάστασής του στον χρήστη. (Ο χρόνος απόκρισης στις εφαρµογές µας είναι 

πολύ µικρός. Αυτό οφείλεται  στην γλώσσα Lingo που είναι µια λειτουργική και 

«ελαφριά» γλώσσα προγραµµατισµού µε άµεσα αποτελέσµατα). 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
 

Για να δηµιουργηθεί µια πολυµεσική εφαρµογή απαραίτητη είναι η 

χρησιµοποίηση πολλών προγραµµάτων που ως σκοπό έχουν την δηµιουργία των 

αντικειµένων που συνθέτουν µια πολυµεσική εφαρµογή. Όπως για παράδειγµα 

επεξεργασία εικόνας , ήχου, βίντεο, δηµιουργία animation και άλλα. Παρακάτω 

αναφέρονται τα προγράµµατα που χρησιµοποιήσαµε για να φτιάξουµε τις δύο 

εφαρµογές τα Μαθηµατικά Β τάξης ∆ηµοτικού και τη Γεωγραφία της Ε τάξης 

∆ηµοτικού.   

 

Το πρόγραµµα Adobe Director 11 

Το Adobe Director 11 είναι ένα ολοκληρωµένο εργαλείο ανάπτυξης πολυµεσικών 

εφαρµογών. Με το πρόγραµµα αυτό µπορείτε να δηµιουργήσετε αλληλεπιδραστικές 

ταινίες, ψυχαγωγικές παραγωγές όπως παιχνίδια, εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, 

και πολλά άλλα. Μπορείτε εύκολα να διακινείτε περιεχόµενο του Adobe Director 11 σε 

χρήστες µέσα από το διαδίκτυο, σε CD-ROM, σε DVD. Στα υπέρ του είναι η 

δυνατότητα που δίνει στον δηµιουργό – σχεδιαστή της ενσωµάτωσης ταινιών FLASH 

αλλά και 3D γραφικών.[3] 

 

Το πρόγραµµα Macromedia Flash 8 

Με το Macromedia Flash 8 µπορείτε να δηµιουργήσετε εντυπωσιακές κινούµενες 

ταινίες  (Flash movies).  Είναι ένα διαδεδοµένο πρόγραµµα κατασκευής εντυπωσιακών 

ιστοσελίδων βασισµένες στην κινούµενη εικόνα. Με το Macromedia Flash 8 µπορείτε 
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επίσης να φτιάξετε το µενού της εφαρµογή σας (πλήκτρα πλοήγησης) και να τα 

ενσωµατώσετε εύκολα στo Director. 

    

Το πρόγραµµα Adobe Photoshop CS2 

Το Adobe Photoshop CS2 είναι ένα πρόγραµµα δηµιουργίας και επεξεργασίας 

εικόνων και γραφικών. Με το Photoshop CS2 µπορείτε να δηµιουργήσετε τα γραφικά 

της εφαρµογή σας από το µηδέν. Είναι ένα εύκολο και  πολύ διαδιδόµενο πρόγραµµα 

εύκολο στη χρήση του. Σας επιτρέπει να αλλάξετε το µέγεθος µιας εικόνας , τη µορφή 

της (πχ από bmp σε jpg) , να αλλάξετε χρώµα , να προσθέσετε διάφορα εφέ που έχει 

ενσωµατωµένα στις βιβλιοθήκες της , να γράψετε κείµενο πάνω σε µια εικόνα και άλλα 

πολλά. 

 

Το πρόγραµµα PhotoImpact X3 

Το  PhotoImpact X3 είναι ένα ακόµα πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας. ∆εν έχει 

τις δυνατότητες που έχει το Photoshop αλλά µερικές ενέργειες µπορείτε να τις κάνετε 

πιο γρήγορα χρησιµοποιώντας αυτό το πρόγραµµα. Για παράδειγµα έχει µια πλούσια 

βιβλιοθήκη έτοιµων σχεδίων που µπορείτε να βάλετε σε µια φωτογραφία. Όπως ένα 

πλαίσιο ,τύπου κάδρου, σε µια φωτογραφία.  

 
 

Το Πρόγραµµα Adobe Premiere 

Το πρόγραµµα Premiere της εταιρείας Adobe είναι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας 

ψηφιακού βίντεο. Με τη βοήθειά του µπορείτε να επεξεργαστείτε το βίντεο που θέλετε 

να βάλετε µέσα στην εφαρµογή σας. Με την εφαρµογή αυτή µπορείτε να επιλέξετε 

διάφορες ρυθµίσεις όπως µέγεθος εικόνας σε pixel, να ενσωµατώσετε  σκηνές από 

άλλο βίντεο , την συχνότητα δειγµατοληψίας του ήχου και άλλα πολλά. 
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Το Πρόγραµµα Camtasia Studio 5 

Το Camtasia Studio 5 είναι µια εφαρµογή που χρησιµοποιείται για να καταγράψει 

σε πραγµατικό χρόνο τις κινήσεις που κάνετε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 

Το πρόγραµµα χρησιµοποιήθηκε για να δηµιουργηθούν τα δύο βίντεο βοήθειας των 

εφαρµογών µας. Τα βίντεο αυτά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον µαθητή  να 

κατανόηση την λειτουργία των εφαρµογών. 

 

Το Πρόγραµµα Nero StartSmart 

Το πρόγραµµα Nero StartSmart, σας επιτρέπει εκτός από το να γράψτε τα δεδοµένα 

σε CD ή DVD να επεξεργαστείτε και τα αρχεία ήχου που έχετε δηµιουργήσει 

προκειµένου να τα ενσωµατώσετε στην πολυµεσική σας εφαρµογή. Μέσα από την 

καρτέλα ∆ηµιουργία και επεξεργασία µπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου από 

ένα αρχείο, να «σβήσετε» τυχόν θορύβους που έχει, να αλλάξετε την µορφή του (από 

wav σε mp3 για παράδειγµα). 

 

.  
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Η ΓΛΩΣΣΑ LINGO 

 
Η Lingo, είναι µια αντικειµενοστρεφής γλώσσα  προγραµµατισµού σεναρίων του 

Director και προσθέτει στις παραγωγές πολυµέσων µια έξυπνη αλληλεπιδραστική 

διάσταση. Με τη γλώσσα Lingo µπορείτε να παρέχετε τη δυνατότητα στους χρήστες να 

επικοινωνούν µε την ταινία σας,  να πληκτρολογούν κείµενο και άλλες πολλές 

ενέργειες που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τα εικονίδια της βιβλιοθήκης του  

Adobe Director 11[4]. 

 

 

Γνωριµία µε τη γλώσσα Lingo 

Για να γράψετε σε γλώσσα Lingo[4] πρέπει να ανοίξετε το παράθυρο Script 

Behavior του Director (όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα). Όταν επιλέγετε µια 

ενέργεια από τη βιβλιοθήκη του Director και την βάζετε πάνω σε ένα αντικείµενο της 

σκηνή σας, τότε αυτόµατα το Director µεταφράζει την ενέργεια αυτή στη γλώσσα 

Lingo. Φυσικά µπορείτε ανοίγοντας το παράθυρο Behavior του Director να 

εµπλουτίσετε τον κώδικα γράφοντας εντολές της Lingo. 
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Μια συνοπτική επισκόπηση των τύπων script που µπορείτε να γράψετε είναι: 

 

� Κύρια script συµβάντων: ένα κύριο script συµβάντος µπορεί να 

ξεκινήσει ή να σταµατήσει ένα συµβάν που επιθυµείτε, όταν πάτε µε το 

ποντίκι σας πάνω από το αντικείµενο (mouse enter), όταν  φύγετε από 

αυτό (mouse leave),  ή όταν κάνετε κλικ πάνω του (mouse up ή mouse 

down). 

� Script του Score: µπορείτε να αναθέσετε ένα script του score σε ένα 

αντικείµενο και αυτό να είναι διαθέσιµο µόνο όταν το αντικείµενο αυτό 

είναι ενεργό µέσα στην ταινία.  

� Script µέλους του Cast: ένα Script µέλους του Cast µπορείτε να το 

καλέσετε σαν µια απόκριση ενέργειας που επηρεάζει κάθε αντικείµενο που 

προέρχεται από αυτό σαν µέλος του Cast. Για παράδειγµα µπορείτε να   

δηµιουργήσετε ένα αρχείο Script σαν µέλος του Cast για ένα πλήκτρο 

εξόδου  από την εφαρµογή και να το χρησιµοποιείτε κάθε φορά που θέλετε 

να βγείτε από την εφαρµογή.    

� Script ταινίας: το script που γράφετε στην αρχή της ταινίας, µπορεί να 

ελέγξει το τι συµβαίνει όταν µια ταινία εκκινεί ή σταµατάει προσωρινά. 

 

 

Παραδείγµατα µε τη Lingo 

Παράδειγµα 1[4]: δηµιουργία πλαισίου διαλόγου µε µήνυµα κάθε φορά που 

κάνετε κλικ πάνω σε ένα αντικείµενο 

 

 On mouseUp me  

 Alert “this is the a book” 

end 
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Παράδειγµα 2[4]: δηµιουργία πλαισίου διαλόγου µε µήνυµα κάθε φορά που 

βρίσκεστε πάνω από ένα αντικείµενο  

 

 

 On mouseEnter me  

 Alert “go to next page” 

end 

 

 

Παράδειγµα 3: δηµιουργία πλαισίου διαλόγου µε µήνυµα ώστε κάθε φορά που 

βρίσκεστε πάνω από ένα αντικείµενο να αλλάζει το συγκεκριµένο αντικείµενο µε ένα 

άλλο αντικείµενο που είναι στο Cast και ταυτόχρονα ο δείκτης του ποντικιού να γίνεται 

χεράκι. 

 

 

on mouseEnter me 

 

set the member of sprite the currentSpriteNum to member "next2" //next2 είναι το 

όνοµα του άλλου αντικειµένου// 

   cursor 280 //αλλαγή του κέρσορα σε χεράκι// 

end 

 

Παράδειγµα 4: γράψιµο µε τη βοήθεια της γλώσσας Lingo ενός αριθµού σε ένα 

text και έλεγχος αυτού αν είναι ο σωστός αριθµός. 

 
 
 on keyup me //εντολή για γράψιµο σε ένα text// 
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  if member("4_1s").text ="12" then //βρόχος if που ελέγχει αν ο αριθµός στο text είναι 
το 12 τότε εµφάνισε µήνυµα σωστού  // 
    sprite(101).visible=false 
    sprite(100).visible=true 
    puppetSound 3, member "mpravo2" 
 
  else // σε διαφορετική περίπτωση εµφάνισε µήνυµα λάθους// 
 
    sprite(100).visible=false 
    sprite(101).visible=true 
    puppetSound 3, member "oups" 
  end if 
   
end 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού  που 

δηµιουργήσαµε. Για αυτό το λόγω συντάξαµε δύο ερωτηµατολόγια που θα µας 

βοηθήσουν στην διαδικασία της αξιολόγησης.  

Τα ερωτηµατολόγια απευθύνονται σε δύο οµάδες ανθρώπων (Εκπαιδευτικούς – 

Μαθητές) . Οι εκπαιδευτικοί  επεξεργάζονται  οι ίδιοι την εφαρµογή και αποκτούν µια 

πρώτη εικόνα, στη συνέχεια τη διαθέτουν στους µαθητές τους  προκειµένου να δουν 

στην πράξη εάν αυτό που τους δόθηκε ως εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Μόλις τελειώσει η παραπάνω διαδικασία , οι εκπαιδευτικοί συµπληρώνουν το 

παρακάτω ερωτηµατολόγιο που είναι χωρισµένο  σε  δύο ενότητες. Την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ και την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ (παρακάτω υπάρχει ανάλυση των 

ενοτήτων αυτών).  

Οι µαθητές µε τη σειρά τους απαντούν και αυτοί σε ένα ανάλογο 

ερωτηµατολόγιο, που στόχο έχει τα αποτελέσµατα που θα παρθούν, να είναι πιο 

αξιόπιστα και πιο κοντά στην αλήθεια. 

Έχοντας λοιπόν συµπληρωµένα τα δύο αυτά ερωτηµατολόγια, µπορεί η 

δηµιουργική οµάδα , που υλοποίησε την εφαρµογή, να εντοπίσει ποια είναι τα δυνατά 

σηµεία της και ποια τα αδύναµα. Έπειτα να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε 

η εφαρµογή να είναι ακόµα πιο σωστή και λειτουργική. 

Η αξιολόγηση του οποιοδήποτε λογισµικού είναι το τελευταίο στάδιο της 

υλοποίησης κάθε  εφαρµογής πριν αυτή βγει στην παραγωγή. Είναι από τα πιο κρίσιµα 

στάδια αφού µειώνει  τις πιθανότητες αποτυχία ενός project.  
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Ανάλυση ενότητας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ του ερωτηµατολογίου 

 
 

Η ενότητα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ
[7][9] εξετάζει  εάν  η συγκεκριµένη 

εφαρµογή µπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως κοινωνικά αποδεκτή από την ελληνική 

πραγµατικότητα. Ένα άλλο στοιχείο που µπορούµε να εξετάσουµε µε αυτή την ενότητα 

είναι κατά πόσο τα παιδιά  µπορούν να συνεργαστούν οµαδικά µέσα από µια τέτοια 

εφαρµογή. 

 
 

Ανάλυση ενότητας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ του ερωτηµατολογίου 

 Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει  οχτώ κατηγορίες[7][9]  :  
 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: µέσα από  αυτή τη κατηγορία µπορούµε να  

βγάλουµε συµπεράσµατα για το κατά πόσο η ύλη που έχουµε εντάξει στην εφαρµογή 

αντιστοιχεί µε αυτή του σχολικού βιβλίου. 

 

Β. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: µέσα από αυτή τη κατηγορία εξετάζεται κατά 

πόσο έχουν χρησιµοποιηθεί παιδαγωγικές µέθοδοι ώστε η εφαρµογή να είναι ένα 

σηµαντικό εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους µαθητές . 

 

Γ.  ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ: σε αυτή τη κατηγορία εξετάζουµε το είδος της 

διαλογικότητας , που επιτρέπει την εφαρµογή, να ενθαρρύνει την εµπλοκή και την 

ενεργό συµµετοχή του µαθητή. 

 

∆. ΠΛΟΗΓΗΣΗ: µέσα από αυτή την κατηγορία µπορούµε να εξετάσουµε κατά πόσο 

χρησιµοποιήθηκαν τα σωστά πλήκτρα  για την πραγµατοποίηση µιας ενέργειας και 

κατά το πόσο εύχρηστα και κατανοητά είναι αυτά. 

 

Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ : εδώ  εξετάζουµε  το χειρισµό της εφαρµογής προς τους µαθητές όταν 

αυτοί δίνουν µια λανθασµένη απάντηση. 
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ΣΤ. ∆ΙΕΠΑΦΗ :  µια σηµαντική κατηγορία όπου εξετάζεται εάν οι οθόνες που έχουν 

σχεδιαστεί προσελκύουν τον µαθητή , είναι κατανοητές , τακτοποιηµένες , λειτουργικές 

και χρωµατικά σωστές. 

  

Ζ. ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: µέσα από αυτή τη κατηγορία µπορούµε να 

βγάλουµε συµπεράσµατα για το κατά πόσο η εφαρµογή που δηµιουργήσαµε µπορεί 

εύκολα να χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές αλλά και το εάν πράγµατι είναι ένα 

εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στη διάρκεια του 

µαθήµατος. 

 

Η.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ:  στη τελευταία κατηγορία διαπιστώνουµε εάν 

ο µαθητής µπορεί εύκολα να µάθει µέσα από αυτή την εφαρµογή, καθώς επίσης εάν το 

βασικό στοιχείο της είναι η κριτική σκέψη και όχι η αποµνηµόνευση.    
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Ερωτηµατολόγιο 1 (συµπλήρωση από εκπαιδευτικούς) 

 

Ονοµατεπώνυµο:……………………………………………………… 

Σχολείο:……………………………………………………………….. 

Τάξη:…………………………………………………………………... 

Ηµεροµηνία:…………………………………………………………… 

 

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 
Η λειτουργικότητα του λογισµικού επιτρέπει στο µαθητή να 
ανακαλύψει εύκολα τη συνεργασία µε άλλους µαθητές και/η τον 
εκπαιδευτικό. 

  

2 Συνολικά το λογισµικό µπορεί να χαρακτηριστεί ως κοινωνικά 
αποδεκτό. 

  

ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

3 Το περιεχόµενο είναι έγκυρο και αξιόπιστο και δεν περιέχει 
επιστηµονικές ανακρίβειες  

  

4 Η µεταφορά της ύλης έχει  γίνει σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του 
βιβλίου και ανταποκρίνεται στη διδασκόµενη ύλη 

  

5 Στα κείµενα γίνεται ορθή χρήση της γραµµατικής και του 
συντακτικού 

  

6 Υπάρχει σαφής καθορισµός των σκοπών και των στόχων της 
προβαλλόµενης γνώσης 

  

7 Ο τρόπος δόµησης και το περιεχόµενο της πληροφορίας 
προσελκύει το ενδιαφέρον του µαθητή 

  

8 Η πληροφορία που παρουσιάζεται είναι πλήρης    

Β. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

9 
Ο σχεδιασµός που λογισµικού βασίζεται σε καταξιωµένες 
µαθησιακές και διδακτικές θεωρίες και σχετίζεται άµεσα µε το 
σχεδιασµό των αναλυτικών προγραµµάτων 

  

10 Η οργάνωση της ύλης είναι  σαφής και κατανοητή   

11 Ή εφαρµογή  περιέχει ερωτήσεις που εξετάζουν την κριτική   
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ικανότητα του παιδιού 

12 Η εφαρµογή διαθέτει κλιµακούµενο βαθµό δυσκολίας στις 
ασκήσεις του 

  

Γ. ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

13 Η εφαρµογή διαθέτει αλληλεπίδραση   

14 Αφήνει περιθώριο για έλεγχο µαθησιακής διαδικασίας από 
µαθητές και εκπαιδευτικούς 

  

15 Ο σχεδιασµός της εφαρµογής επιτρέπει στον µαθητή να 
ανακαλύπτει µέσω της ενεργής διερεύνησης του 

  

16 
Η εφαρµογή είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να επιτρέπει από το 
µαθητή να εφαρµόσει αυτό που έµαθε και όχι να το 
αποµνηµονεύσει  

  

∆. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΝΑΙ  ΟΧΙ 

17 Υπάρχει  επιλογή βοήθειας για τη  χρήση της εφαρµογής    

18 Τα µενού , τα πλήκτρα πλοήγησης και ελέγχου είναι σαφή και 
εύκολα στη χρήση 

  

19 Υπάρχουν περιεχόµενα   

20 Τα πλήκτρα είναι σε συγκεκριµένη θέση σε κάθε ενότητα   

21 Υπάρχει οπτικοαουστικό υλικό και πλήκτρο για την επανάληψή 
του 

  

22 ∆ίνεται η δυνατότητα εξόδου από την εφαρµογή σε κάθε 
περίπτωση 

  

23 Σαν τελικό συµπέρασµα η πλοήγηση στην εφαρµογή είναι εύκολη    

Ε ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

24 Η εφαρµογή διαθέτει έλεγχο σωστής ή λανθασµένης απάντησης   

25 Σε περίπτωση σωστής απάντησης υπάρχει µήνυµα επιβράβευσης   

26 Σε περίπτωση λανθασµένης απάντησης υπάρχει σωστό µήνυµα 
προτροπής για να ξαναπροσπαθήσει ο µαθητής  

  

27 Σε περίπτωση λανθασµένης  απάντησης δίνεται αυτόµατα η 
σωστή απάντηση 

  

ΣΤ.  ∆ΙΕΠΑΦΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

28 Οι οθόνες είναι σχεδιασµένες µε καθαρό και σαφή τρόπο   

29 Η παρουσίαση της πληροφορίας προσελκύει τον χρήστη   

30 Ο χρωµατισµός που χρησιµοποιήθηκε αρµόζει σε παιδιά   

31 Οι γραµµατοσειρές είναι κατάλληλες για µαθητές δηµοτικού   
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32 Τα κείµενα είναι ευανάγνωστα   

33 Η ποιότητα των εικόνων και των γραφικών που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι καλή 

  

34 Η ποιότητα του video είναι καλή   

35 Η ποιότητα του ήχου είναι καλή   

36 Η χρήση των εικόνων που χρησιµοποιήθηκαν είναι συνδεδεµένες 
µε το κείµενο που χρησιµοποιείται κάθε φορά 

  

Ζ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

37 Η εφαρµογή είναι εύκολη στην εγκατάσταση   

38 Η εφαρµογή είναι εύκολη στη χρήση της   

39 Υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης της εφαρµογής  µέσα ή έξω από 
αυτή 

  

40 Η εφαρµογή µπορεί να διαρκέσει στη πάροδο του χρόνου   

41 Η εφαρµογή είναι ευχάριστη στη χρήση της    

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

42 Ο µαθητή µπορεί να µάθει εύκολα  µέσα από αυτή την εφαρµογή   

43 Υπάρχει µερίδα µαθητών που µπορεί να δυσκολευτούν στην 
µάθηση µέσα από αυτό το εργαλείο 

  

44 Με την εµπειρία σας ως εκπαιδευτικός θεωρείτε ότι ένα τέτοιο 
εργαλείο θα είναι χρήσιµο για έναν µαθητή 

  

45 Με την εµπειρία σας ως εκπαιδευτικός θεωρείτε ότι ένα τέτοιο 
εργαλείο θα είναι χρήσιµο για εσάς 

  

 

 

Στις σειρές που ακολουθούν γράψτε µε λίγα λόγια τις εντυπώσεις σας από την 
εφαρµογή που είδατε: 
…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………… 
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Ερωτηµατολόγιο 2 (συµπλήρωση από µαθητές) 

 

Ονοµατεπώνυµο:……………………………………………………… 

Σχολείο:……………………………………………………………….. 

Τάξη:…………………………………………………………………... 

Ηµεροµηνία:…………………………………………………………… 

 

 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Έχεις υπολογιστή στο σπίτι   

2 Έχεις χρησιµοποιήσει άλλη φορά το πληκτρολόγιο και το ποντίκι   

3 Σου αρέσει το συγκεκριµένο µάθηµα   

4 Έχεις ξαναδεί τέτοια εφαρµογή   

5 Είναι εύκολο να µπεις στην εφαρµογή   

6 Σου άρεσαν  τα χρώµατα    

7 Σου άρεσαν οι ήχοι και οι µουσική    

8 Σου άρεσαν οι εικόνες   

9 Καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις σε κάθε άσκηση   

10 Θα την ξαναέκανες την εφαρµογή αυτή στο σπίτι σου   
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Ανάλυση αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων µε διαγράµµατα  

 

Στο πλαίσια της διπλωµατικής µας εργασίας δηµιουργήσαµε δύο ερωτηµατολόγια 

ένα για τον δάσκαλο και ένα για το µαθητή. Ως  στόχο είχαν να µας δώσουν κάποια 

συµπεράσµατα στο κατά πόσο οι εφαρµογές που δηµιουργήσαµε ανταποκρίνονται στο 

στόχο που θέσαµε στην αρχή για την εκµάθηση των συγκεκριµένων µαθηµάτων µέσα 

από  ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Για αυτό και διαθέσαµε τα ερωτηµατολόγια (αφού πρώτα είδαν το λογισµικό ) σε 

παιδιά – µαθητές της Β΄τάξης δηµοτικού και Ε΄τάξης δηµοτικού. Καθώς επίσης και 

στους δασκάλους τους. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι εντυπωσιακά και 

αναλύονται παρακάτω. 

Αναλύοντας τα αποτελέσµατα των απαντήσεων που πήραµε από τα ερωτηµατολόγια  

(Β΄ τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου Καρυδίτσας Κοζάνη , Β΄ και Ε΄ τάξη 20ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου  Ηρακλείου Κρήτη) των εκπαιδευτικών καταλήξαµε στα παρακάτω 

συµπεράσµατα: 

 

1. Πρόκειται για ένα πολύ καλό λογισµικό µε το οποίο ο µαθητής 

εξοικειώνεται πάρα πολύ γρήγορα. 

2. Ο µαθητής µπορεί να το χρησιµοποιήσει σαν ένα επαναληπτικό 

εργαλείο τόσο στην τάξη  όσο και στο σπίτι του , αφού η ύλη 

καλύπτεται κατά µεγάλο ποσοστό. 

3. Η δοµή και η οργάνωση της ύλης είναι σαφής και κατανοητή από όλα 

σχεδόν τα παιδιά. 

4. ∆ιαθέτει εύκολη πλοήγηση , πράγµα που κάνει τον µαθητή να χειρίζεται 

την εφαρµογή πολύ εύκολα. 

5. Ο µαθητής καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις που του παραθέτονται 

εφαρµόζοντας αυτά που έµαθε και όχι αυτά που αποµνηµόνευσε λόγω 

της αλληλεπίδρασης της εφαρµογής. 
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6.  Πρόκειται   για ένα εργαλείο που είναι χρήσιµο και για τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό αφού περιέχει το µεγαλύτερο µέρος των ασκήσεων του 

βιβλίου. 

7. Το λογισµικό είναι συνολικά ενδιαφέρον και ευχάριστο στη χρήση του. 

 

Τα µειονεκτήµατα που διαπίστωσαν οι εκπαιδευτικοί ήταν τα εξής: 

 

1. Ότι δεν υπάρχουν όλες οι ασκήσεις των βιβλίων. 

2. Κατά πόσο µπορεί να ενσωµατωθεί στο σχολείο ένας τέτοιος τρόπος 

µάθησης µε τις υπάρχουσες συνθήκες (για παράδειγµα λίγοι υπολογιστές 

στα σχολεία ). 

3. Κατά πόσο ένα τέτοιο εργαλείο αντικαθιστά τον δάσκαλο σαν φυσική 

παρουσία. 
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B΄ τάξη ∆ηµοτικού. 

 

Μαθητές έρευνας : 18 

Αγόρια: 9 

Κορίτσια: 9 

 

Απαντώντας οι µαθητές στο ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε βγήκαν τα εξής 

συµπεράσµατα. 

 

Στην ερώτηση αν έχετε υπολογιστή στο σπίτι 11 µαθητές απάντησαν ΝΑΙ και 7 

απάντησαν ΟΧΙ (σχήµα 1) . 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

S1
0

2

4

6

8

10

12

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Σειρά1

  

 

 

 

 

Σχήµα1 
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Στην ερώτηση εάν έχετε χρησιµοποιήσει άλλη φορά πληκτρολόγιο και ποντίκι 10 

µαθητές απάντησαν ΝΑΙ και 8 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  (σχήµα 2) 

 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

S1
0

2

4

6

8

10

ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ  ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ

Σειρά1

 

 

Στην ερώτηση εάν σας αρέσουν τα µαθηµατικά  15 µαθητές  απάντησαν ΝΑΙ και 3 

µαθητές απάντησαν  ΟΧΙ .(σχήµα 3) 

 

ΝΑΙ 
ΌΧΙ

S1
0

5
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15

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σειρά1

 

 

 

Σχήµα2 

Σχήµα3 
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Στην ερώτηση εάν έχετε χρησιµοποιήσει παρόµοια εφαρµογή  2 µαθητές απάντησαν  

ΝΑΙ και 16 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  (σχήµα 4) 

 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

S1
0

5

10

15

20

ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑ∆ΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σειρά1

 

 

 

Στην ερώτηση εάν είναι εύκολο να µπείτε στην εφαρµογή  18 µαθητές απάντησαν 

ΝΑΙ και 0 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ. (σχήµα 5) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σει ρά1

 

 

 
 

Σχήµα4 

Σχήµα5 
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Στην ερώτηση εάν τους άρεσαν τα χρώµατα , οι εικόνες , οι ήχοι   18 µαθητές 

απάντησαν ΝΑΙ και 0 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  (σχήµα 6) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΙ ΙΕΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΧΟΙ

Σει ρά1

 

 

 
Στην ερώτηση εάν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν στην κάθε άσκηση   18 

µαθητές απάντησαν ΝΑΙ και 0 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  (σχήµα 7) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΚΆΘΕ ΑΣΚΗΣΗ

Σει ρά1

 

Σχήµα6 

Σχήµα7 



Κοκράνης Απόστολος 39    
Μποντζίδου Βασιλική  

Στην ερώτηση εάν θα ξανάκαναν την εφαρµογή στο σπίτι τους 9 µαθητές  

απάντησαν ΝΑΙ και 3 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ. (σχήµα 8) 

 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ
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ΘΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΚΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Σει ρά1

 
 

 

Σχήµα8 
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Ε΄ τάξη ∆ηµοτικού. 

 

Μαθητές έρευνας : 12 

Αγόρια: 7 

Κορίτσια: 5 

 

Απαντώντας οι µαθητές στο ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε βγήκαν τα εξής 

συµπεράσµατα. 

 

 

Στην ερώτηση αν έχετε υπολογιστή στο σπίτι 8 µαθητές απάντησαν ΝΑΙ και 4  

απάντησαν ΟΧΙ. (σχήµα 9)  

 

ΝΑΙ 
ΌΧΙ
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ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Σειρά1

 

 

Σχήµα9 
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Στην ερώτηση εάν έχετε χρησιµοποιήσει άλλη φορά πληκτρολόγιο και ποντίκι 7 

µαθητές απάντησαν ΝΑΙ και 5 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  (σχήµα 10) 

 

 

ΝΑΙ 
ΌΧΙ

S1
0

2
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6

8

ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΠΛΗΞΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ

Σειρά1

 

 

 

Στην ερώτηση εάν σας αρέσει  η Γεωγραφία  12 µαθητές  απάντησαν ΝΑΙ και 0 

µαθητές απάντησε ΟΧΙ. (σχήµα 11) 
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ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Σει ρά1

 

Σχήµα 10 

Σχήµα11 
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Στην ερώτηση εάν έχετε χρησιµοποιήσει ξαναδεί παρόµοια εφαρµογή  5 µαθητές 

απάντησαν  ΝΑΙ και 7 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  (σχήµα 12) 

 

 

ΝΑΙ 
ΌΧΙ
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ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑ∆ΕΙ ΤΕΤΑΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σειρά1

 

 

 

 

Στην ερώτηση εάν είναι εύκολο να µπείτε στην εφαρµογή  12 µαθητές απάντησαν 

ΝΑΙ και 0 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ. (σχήµα 13) 
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ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σειρά1

 
 

 

Σχήµα12 

Σχήµα13 



Κοκράνης Απόστολος 43    
Μποντζίδου Βασιλική  

Στην ερώτηση εάν τους άρεσαν τα χρώµατα , οι εικόνες , οι ήχοι   12 µαθητές 

απάντησαν ΝΑΙ και 0 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  (σχήµα 14) 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΟΙ ΗΧΟΙ

Σειρά1

 
 

 

 

Στην ερώτηση εάν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν στην κάθε άσκηση   12 

µαθητές απάντησαν ΝΑΙ και 0 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  (σχήµα 15) 
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ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΚΆΘΕ ΑΣΚΗΣΗ

Σειρά1

 

Σχήµα14 

Σχήµα15 
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Στην ερώτηση εάν θα ξανάκαναν την εφαρµογή στο σπίτι τους 9 µαθητές  

απάντησαν ΝΑΙ και 3 µαθητές απάντησαν ΟΧΙ. (σχήµα 16) 

 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

S1
0

2

4

6

8

10
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Σει ρά1

 
 

Σχήµα16 
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Ανάλυση αποτελεσµάτων Β΄ Τάξης ∆ηµοτικού 

 
Παρατηρούµε στα αποτελέσµατα που είδαµε παραπάνω ότι  το 63% των  παιδιών 

της  Β΄Τάξης δηµοτικού απάντησε ότι έχει υπολογιστή στο σπίτι. Ενώ ενδιαφέρον 

διακρίνουµε στο ότι τα µισά περίπου παιδιά (55%) έχουν χρησιµοποιήσει 

πληκτρολόγιο και ποντίκι. 

Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να εστιάσουµε είναι ότι σε  όλα τα παιδιά (100%) ήταν 

εύκολο να ξεκινήσουν την εφαρµογή,  κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν στην κάθε 

άσκηση καθώς επίσης τους άρεσαν  τα χρώµατα, οι ήχοι και οι εικόνες. 

Τέλος µόλις το 12,5% από τα παιδιά της Β΄ Τάξης ∆ηµοτικού έχουν ξαναδεί 

παρόµοια εφαρµογή ενώ το 80 % θα την ξανακάνε ευχαρίστως στο σπίτι ακόµα µια 

φορά. 

 

Ανάλυση αποτελεσµάτων Ε΄ Τάξης ∆ηµοτικού 

 
Στα αποτελέσµατα της Ε΄ Τάξης ∆ηµοτικού  το 66% απάντησε ότι έχουν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι. Ενώ το 58%  έχει  χρησιµοποιήσει ξανά το ποντίκι 

και το πληκτρολόγιο. 

Όπως και τα παιδιά της Β΄ Τάξης δηµοτικού έτσι και αυτά της Ε΄ Τάξης ∆ηµοτικού 

τους ήταν εύκολο να ξεκινήσουν την εφαρµογή, κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν στην 

άσκηση καθώς επίσης τους άρεσαν τα χρώµατα, οι ήχοι και οι εικόνες (ποσοστό 

100%). 

Η διαφορά στην έρευνα των δύο τάξεων είναι ότι σχεδόν σε τριπλάσιο ποσοστό τα 

παιδιά της Ε΄ Τάξης ∆ηµοτικού (42%) έχουν ξαναδεί παρόµοια εφαρµογή. Ενώ το 75% 

θα την ξανάκανε ευχαρίστως την εφαρµογή στο σπίτι. 
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται η εφαρµογή  δηλαδή τι κάνει το κάθε πλήκτρο της 

εφαρµογής και δίνονται διευκρινήσεις για το πώς µπορεί ο µαθητής να κάνει τις 

ασκήσεις που του δίνονται. Στην ουσία πρόκειται για έναν οδηγό χρήσης των 

προγραµµάτων  «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ» και «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ» 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
Η πρώτη σελίδα που εµφανίζεται στην εφαρµογή µας παρουσιάζεται παρακάτω. Τα 

πλήκτρα που συναντάµε σε αυτή είναι το πλήκτρο Έναρξης ,Εξόδου και Βοήθειας 

Εικόνα 1.1 

 
 

 
 
 
Εικόνα 1.1 
 
 
Κάνοντας αριστερό κλικ µε το ποντίκι στο πλήκτρο Έναρξη πηγαίνουµε στην κεντρική 

φόρµα του προγράµµατος όπως φαίνεται στην εικόνα 1.2 

           

 
 

Εικόνα 1.2 

Πλήκτρο  Εξόδου 
από την εφαρµογή 

Πλήκτρο  Έναρξης και 
µεταφοράς στο κυρίως 
πρόγραµµα της  εφαρµογής 

Πλήκτρο  Βοήθειας  
για την εφαρµογή 
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Τα µαθηµατικά  Β΄ τάξης περιλαµβάνουν τέσσερα (4) τετράδια εργασιών. Για αυτό , 

όπως παρατηρείτε στην πιο πάνω εικόνα, έχουµε δηµιουργήσει τέσσερα βιβλία που το 

κάθε βιβλίο αντιστοιχεί και σε ένα τετράδιο εργασιών του σχολείου. 

Πηγαίνοντας µε το ποντίκι πάνω σε κάθε βιβλίο εµφανίζεται πιο τεύχος κρύβεται 

πίσω από αυτό όπως φαίνεται στις εικόνες  1.3 και  1.4 που ακολουθούν. 

 

         
                                      
                                Εικόνα  1.3                                                                   Εικόνα 1.4 
 
Επιλέγοντας κάποιο από τα παραπάνω βιβλία  αρχίζουµε την περιήγησή µας στον 

κόσµο των µαθηµατικών. Το κάθε βιβλίο αποτελείται από δύο ενότητες και η κάθε 

ενότητα έχει µια σειρά από ασκήσεις κλιµακωτής δυσκολίας.  Εικόνες 1.5 και 1.6 

 
 

    
 

                                   Εικόνα 1.5                                                           Εικόνα 1.6 
 
 
 
 

Πλήκτρο  για επιστροφή στην κεντρική 
σελίδα της εφαρµογής Πλήκτρο  για µετάβαση στις ενότητες 

ασκήσεων 
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Επιλέγοντας για παράδειγµα την πρώτη ενότητα µας εµφανίζονται οι τίτλοι της οµάδας 

των ασκήσεων. Εικόνα 1.7    

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 1.7 
 
 
 
 

Επιλέγοντας για παράδειγµα τον τίτλο των ασκήσεων  «Τι έµαθα στην Α τάξη» αρχίζει 

µια σειρά από ασκήσεις επανάληψης  των µαθηµατικών  της Α΄∆ηµοτικού. Εικόνες 1.8 

,  1.9 , 1.10 , 1.11 

 

          
                           
                          Εικόνα 1.8                                                                          Εικόνα 1.9 

Πλήκτρο  για έξοδο από την εφαρµογή 

Πλήκτρο  για επιστροφή στην 
προηγούµενη σελίδα 

Πλήκτρο για µετάβαση στην ενότητα 
των ασκήσεων Τι έµαθα στην Α τάξη 
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                           Εικόνα 1.10                                                                         Εικόνα 1.11 
 
 
Στην εικόνα 1.12 εξηγείται ο ρόλος του κάθε αντικειµένου πάνω στην φόρµα. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                   Εικόνα 1.12

Σε αυτό το σηµείο εµφανίζεται ο τίτλος 
της ενότητας των ασκήσεων που 
βρισκόµαστε σε κάθε στιγµή 

Εκφώνηση Άσκησης 

Πλήκτρο για µετάβαση 
στην επόµενη άσκηση 

Πλήκτρο για µετάβαση στους τίτλους 
των οµάδων ασκήσεων 

Πλήκτρο για την επανάληψη 
της εκφώνησης της άσκησης  Πλήκτρο  για έξοδο 

από την εφαρµογή 

Χώρος πραγµατοποίησης 
της άσκησης  Κείµενο βοήθειας για 

την άσκηση  
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Οι τρόποι πραγµατοποίησης των ασκήσεων που συναντάµε στην εφαρµογή αυτή 

είναι : 

 

Α΄ τρόπος  (Μέθοδος Drag and Drop ή Τράβηγµα και Τοποθέτηση) 

 

Σε αυτού του τύπου τις ασκήσεις ο µαθητής πρέπει να τραβήξει µε το ποντίκι  ένα 

αντικείµενο (στην προκειµένη περίπτωση τους µπλε αριθµούς )  και να το τοποθετήσει 

µέσα σε ένα άλλο (µέσα στους κίτρινους κύκλους ) που εµφανίζονται στην εικόνα  1.13  

 

 
 

Εικόνα 1.13 
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Εικόνα 1.14 
 

Όπως παρατηρείτε στην εικόνα 1.14 στην σωστή απάντηση βγαίνει µήνυµα 

επιβράβευσης ενώ σε περίπτωση  λάθους εµφανίζεται ένα µήνυµα που προτρέπει το 

µαθητή να ξαναδοκιµάσει εικόνα 1.15α και εικόνα 1.15β 

 
 
 

 
 

Εικόνα 1.15α 
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Εικόνα 1.15β 

Β΄  τρόπος  (Τσεκάρισµα µε το ποντίκι πάνω στην σωστή απάντηση) 

 
Εδώ ο µαθητής καλείται να σκεφτεί τη σωστή απάντηση και να την τσεκάρει πατώντας 

το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην επιλογή που θεωρεί σωστή. Εικόνες  

1.16 α β γ 

 

 
 

Εικόνα 1.16α                                                           
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                               Εικόνα 1.16β                                                          Εικόνα 1.16γ 
 
 
 

Γ΄ τρόπος  (Επιλογή του σωστού συµβόλου µε αριστερό κλικ του ποντικιού) 

Σε αυτή την κατηγορία των ασκήσεων ο µαθητής αφού δει τις επιλογές που του 

παραθέτει η άσκηση καλείται να επιλέξει το σωστό σύµβολο κάνοντας κλικ πάνω του  

Εικόνες   1.17 α β  

 
 

 
 

Εικόνα 1.17 α 
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Εικόνα 1.17 β 
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∆΄ τρόπος  (Χρωµατισµός του σωστού αντικειµένου) 

 
Σε αυτού του τύπου την άσκηση όταν ο µαθητής κάνει κλικ µε το αριστερό πλήκτρο 

του ποντικιού χρωµατίζεται το αντικείµενο που επιλέγει.  Εικόνες 1.18 
α,β 

 
 

 
 

Εικόνα 1.18α 
 

 
Εικόνα 1.18β 
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Ε΄ τρόπος  (Χρήση του πληκτρολογίου για την σωστή απάντηση) 

Σε αυτή την κατηγορία των ασκήσεων ο µαθητής αφού κάνει τις πράξεις πρέπει να 

βάλει στα λευκά κουτάκια , µε τη χρήση του πληκτρολογίου , το σωστό αριθµό 

Εικόνες 1.19 α,β 

 

 
 

Εικόνα 1.19α 
 

 
 

Εικόνα 1.19β 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
 
Η πρώτη σελίδα που εµφανίζεται στην εφαρµογή µας παρουσιάζεται παρακάτω. Τα 

πλήκτρα που συναντάµε σε αυτή είναι το πλήκτρο Έναρξης ,Εξόδου και Βοήθειας 

Εικόνα 2.1 

 

 

 
 

 
 
 
Εικόνα 2.1 

Πλήκτρο  Εξόδου 
από την εφαρµογή 

Πλήκτρο  Έναρξης και 
µεταφοράς στο κυρίως 
πρόγραµµα της  εφαρµογής 

Πλήκτρο  Βοήθειας  
για την εφαρµογή 
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Κάνοντας αριστερό κλικ µε το ποντίκι στο πλήκτρο Έναρξη πηγαίνουµε στην κεντρική 

φόρµα του προγράµµατος όπως φαίνεται στην εικόνα 2.2 που στην ουσία 

παρουσιάζονται οι 51 νοµοί της Ελλάδας. 

 

 
Εικόνα 2.2 

 
 

Στον κάθε αριθµό αντιστοιχεί και µια ενότητα ασκήσεων που καλείται ο µαθητής να 

επιλέξει για να κάνει τις ασκήσεις του. Πηγαίνοντας µε το ποντίκι πάνω σε  κάποιο 

αριθµό εµφανίζεται ο τίτλος της ενότητας. Κάνοντας αριστερό κλικ πηγαίνει στην 

συγκεκριµένη ενότητα. Εικόνα 2.3 

 

 
Εικόνα 2.3

Υπερκείµενο για την µετάβαση στην 
ενότητα των ασκήσεων 

Τίτλος της ενότητας που εµφανίζεται 
µόλις πλησιάσει ο κέρσορας πάνω στον 
αριθµό της ενότητας 
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Αφού επιλεχτεί κάποια ενότητα εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Εικόνα 2.4α,β . 

Σε αυτή τη φόρµα ο µαθητής αφού διαβάσει τις εκφωνήσεις των ασκήσεων που 

περιέχονται σε αυτή τη ενότητα κάνει αριστερό κλικ πάνω στην εκφώνηση και εκτελεί 

την άσκηση. 

 
   

 
 

Εικόνα 2.4α 

Πλήκτρο Επιστροφής στο 
χάρτη µε τις Ενότητες 

Υπερκείµενο για την µετάβαση 
στο χώρο της άσκησης 
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Εικόνα 2.4β 

Εκφώνηση Άσκησης 

Πλήκτρο για την επανάληψη 
της εκφώνησης της άσκησης  

Χώρος πραγµατοποίησης 
της άσκησης  

Κείµενο βοήθειας για 
την άσκηση  

Πλήκτρο  Εξόδου 
από την εφαρµογή 

Πλήκτρο για την 
µετάβαση στην επόµενη 
άσκηση  

Πλήκτρο για την 
µετάβαση στη φόρµα των 
εκφωνήσεων της άσκησης  
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Οι τρόποι πραγµατοποίησης των ασκήσεων που συναντάµε στην εφαρµογή αυτή 

είναι : 

 

Α΄ τρόπος  (Μέθοδος Drag and Drop ή Τράβηγµα και Τοποθέτηση) 

Παράδειγµα 1:Σε αυτού του τύπου τις ασκήσεις ο µαθητής πρέπει να τραβήξει µε το 

ποντίκι  ένα αντικείµενο (στην προκειµένη περίπτωση χρωµατιστά τετραγωνάκια  )  και 

να το τοποθετήσει µέσα σε ένα άλλο (µέσα στα γκρι πλαίσια ) που εµφανίζονται στην 

Εικόνα  2.5α,β  και Εικόνα 2.6α,β 

 

 
 

Εικόνα 2.5α 

 
Εικόνα 2.5β 
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Παράδειγµα 2:  
 

 
 

Εικόνα 2.6α 
 
 

 
 
 

Εικόνα 2.7β 
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Β΄ τρόπος  (Συµπλήρωση Σταυρολέξου) 

Σε αυτού του τύπου την άσκηση ο µαθητής πρέπει µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου να 

συµπληρώσει το σωστό γράµµα σε κάθε τετραγωνάκι προκειµένου να λύσει το 

σταυρόλεξο που του δίνεται. Εικόνα 2.8α,β 

 

 
 

Εικόνα 2.8α 
 

 
 

Εικόνα 2.8β 
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Γ΄ τρόπος  (Τσεκάρισµα µε το ποντίκι πάνω στην σωστή απάντηση) 

Εδώ ο µαθητής καλείται να σκεφτεί τη σωστή απάντηση και να την τσεκάρει πατώντας 

το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην επιλογή που θεωρεί σωστή. Εικόνες  

2.8  α β  

 

 
 

Εικόνα 2.8α 
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Εικόνα 2.8β 
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∆΄ τρόπος  (Συµπλήρωση Σωστού  -Λάθους) 

 
Ένας άλλος τύπος άσκησης είναι η συµπλήρωση, µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου ,σε 

κενά κουτάκια µε το γράµµα  Σ για το Σωστό και το γράµµα Λ  για το Λάθος. Στον 

µαθητή αφού διαβάσει και ακούσει την εκφώνηση, δίνονται µια σειρά από ερωτήσεις 

που πρέπει να αξιολογήσει ποιες από αυτές είναι σωστές και ποιες λάθος. Εικόνες 2.9 

α,β 

 

 
 

Εικόνα 2.9α  
 

 
Εικόνα 2.9β 
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Ε΄ τρόπος  (Τσεκάρισµα µε το ποντίκι πάνω στην σωστή απάντηση) 

 
Εδώ ο µαθητής καλείται να σκεφτεί τη σωστή απάντηση και να την τσεκάρει πατώντας 

το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην επιλογή που θεωρεί σωστή. Εικόνες  

2.10 α β  

 
Εικόνα 2.10α 

 

 
 

Εικόνα 2.10β 
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ΣΤ΄ τρόπος  (Σβήσιµο) 

 
Σε αυτή τη κατηγορία των ασκήσεων ο µαθητής καλείται, µε τη βοήθεια του ποντικιού, 

να κάνει κλικ πάνω στην επιλογή που θέλει και να τη σβήσει από το σύνολο των 

απαντήσεων που του δίνονται. Εικόνες  2.11 α,β 

 

 
 

Εικόνα 2.11α 
 

 
 

Εικόνα 2.11β 
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Ζ΄ τρόπος  (Συµπλήρωση της σωστής λέξης) 

Στην  κατηγορία αυτή δίνονται στον µαθητή διάφορες λέξεις, που µε τη βοήθεια του 

πληκτρολογίου πρέπει να τις συµπληρώσει µέσα στα πλαίσια που του δίνονται Εικόνες 

2.12 α, β 

 

 
 

Εικόνα 2.1α 
 

 
 

Εικόνα 2.12β 
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Η΄ τρόπος  (Puzzle) 

Η τελευταία κατηγορία ασκήσεων είναι µια κατηγορία που θυµίζει περισσότερο 

παιχνίδι µνήµης παρά τρόπο λύσης µιας άσκησης. Βασίζεται στο παιχνίδι Photo Play. 

Εδώ στον µαθητή δίνονται έξι εικόνες κλειστές και µε τη βοήθεια του ποντικιού πρέπει 

να βρει την σωστή αντιστοιχία. Εικόνες 2.13 α, β 

 
 

Εικόνα 2.13α 
 

 
 

Εικόνα 2.13β 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κλείνοντας αυτή την διπλωµατική εργασία, δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε 

στις εντυπώσεις που αποκοµίσαµε από την ενασχόλησή µας µε το αντικείµενο των 

πολυµέσων στα σχολεία. 

Αυτό που διαπιστώσαµε και µε την έρευνα που κάναµε στα σχολεία , µε τα 

ερωτηµατολόγια,  αλλά και µε προσωπικές συζητήσεις που είχαµε µε εκπαιδευτικούς , 

είναι ότι όλοι βλέπουν τα πολυµέσα σαν ένα πολύτιµο εργαλείο τόσο στα χέρια του 

µαθητή όσο και του εκπαιδευτικού. Η τεχνολογία εξελίσσεται καθηµερινά, για αυτό το 

λόγο καλό θα ήταν µε την εξέλιξη της τεχνολογίας να εκσυγχρονιστούν και  τα σχολεία 

και η εκπαίδευση γενικότερα. 

Σε καµία περίπτωση δεν λέµε να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί το βιβλίο ή και  

ο δάσκαλος ακόµα , όπως ισχυρίζονται λίγοι ευτυχώς,  αλλά τα πολυµέσα και 

γενικότερα οι υπολογιστές µπορούν να γίνουν ένα συµπληρωµατικό εργαλείο στα χέρια 

του εκπαιδευτικού για το καλό της µάθησης. 

Τέλος θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον καθηγητή µας κ. ∆ηµήτριο Συνδουκά για 

την πολύτιµη βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της διπλωµατικής µας εργασίας, καθώς  

επίσης τις δασκάλες κ. Μακεδόνα Ειρήνη, κ. Τρευλάκη ∆έσποινα και τον δάσκαλο κ. 

Αγγέλη Απόστολο για την βοήθεια τους στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

1.  Βασίλειος Κώµης – Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πληροφορική στην 

Εκπαίδευση, (Τόµος Β), Εκδότης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο,2001. 

«4:92-95 Υπολογιστές και Αλληλεπιδραστικότητα, 3:63-65 Πολυµέσα, Υπερµέσα, 

5:130-133 Θέµατα ανάπτυξης πληροφορικών περιβάλλον µάθησης». 

 

2.  Alan Dix – Janet Finlay – Gregory Abowd – Russell Beale, Επικοινωνία 

Ανθρώπου – Υπολογιστή, ∆εύτερη έκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2004. 

«5:180-184 Ο κύκλος ζωής του λογισµικού, 4:162-177 Βασικές αρχές για την 

υποστήριξη της ευχρηστίας».   

 

3.  Andre Persidsky, Εισαγωγή στο Director 8 for Macintos &Windows, Εκδόσεις 

Κλειδάριθµος, 2000. 

«1:1-3 Βασικά για το Director». 

 

4.  Phil Gross, Macromedia Director MX και Lingo Επίσηµος Εκπαιδευτικός 

Οδηγός, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2003. 

«16:490-491Εξέταση τύπων σκριπτ της Lingo, 16:495 Παράδειγµα1, 16:496 

Παράδειγµα2».  
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

5. Κέντρο  ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας, Εισαγωγή στα Πολυµέσα.  

από http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Multimedia.html 

 

6. Βαγγέλης Γκιµπερίτης, Η εκπαίδευση του 2000  Σύγχρονη διδασκαλία - ∆ίκτυα 
- Πολυµέσα – Internet.  

από: http://www.6gymnasio.gr/ACTIVITIES/epy98/epy98.htm 

 

7. ∆ρ. Γεωργιάδου Ελισάβετ, ∆ρ. Οικονοµίδης Αναστάσιος, Όργανο αξιολόγησης 

εκπαιδευτικού λογισµικού. 

από:http://conta.uom.gr/conta/publications/PDF/Organo%20Aksiologisis%20Ekpaid

eytikoy%20Logismikoy.pdf 

 

8. Τζουµάκας Βασίλης, Τα εργαλεία συγγραφής πολυµέσων ως εκφραστικά µέσα 

στα χέρια των µαθητών – το παράδειγµα του swish.  

από: http://earthlab.uoi.gr/pake/pake_files/epimorfotiko/ITY/GENIKO/3.2.doc 

 

 

   ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

9. Γκλαβίνα Ελένη , Σχεδίαση ανάπτυξη και αξιολόγηση πολυµεσικής 

αλληλεπιδραστικής εφαρµογής για εµπέδωση  των µαθηµατικών σε  παιδιά 

πρώτης δηµοτικού, Ιούνιος 2008. 

 


