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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ κε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαπηχρζεθε κηα εθαξκνγή 

δηαδξαζηηθψλ δηαγξακκάησλ γηα ηε δηδαθηηθή ελφηεηα θξαηηθή παξέκβαζε κε επηβνιή 

αλψηαηεο ή θαηψηαηεο ηηκήο. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ην ειεχζεξν εθπαηδεπηηθφ καζεκαηηθφ ινγηζκηθφ GeoGebra. Δξγαιεία ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ηα γξαπηά αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο, θαη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην ζπλδπαζκφ 

δηδαθηηθήο πξφηαζεο κε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ δηαγξακκάησλ θαη δηεξεχλεζεο ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, κεηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή. Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη φηη ηα καζεκαηηθά 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κνληεινπνίεζεο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ. χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, ηέηνηνπ είδνπο 

εθαξκνγέο ζπκβάινπλ ζηελ εκπέδσζε ηεο ζεσξίαο, ηελ θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο 

ησλ αζθήζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ 

δείγκαηνο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά (key words): Γηδαθηηθή ησλ Οηθνλνκηθψλ (Teaching Economics), 

Γηαδξαζηηθά Οηθνλνκηθά Γηαγξάκκαηα (Interactive Economic Diagrams), Διεχζεξν 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (Free Educational Software), Μαζεκαηηθφ Λνγηζκηθφ 

(Mathematics Software), Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

GeoGebra  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βέβαηα, είλαη γλσζηφ πσο ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ 

κφλε ηεο δελ δηαζθαιίδεη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ πξνζθέξνπλ λέεο αμηφινγεο θαη αμηνπνηήζηκέο 

δπλαηφηεηεο ή φηαλ βειηηψλνπλ ππάξρνπζεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηερληθέο κάζεζεο. 

Δπίζεο, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή 

ελζσκάησζεο ή κε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ηα νηθνλνκηθά, ηφζν ζηε δηδαζθαιία φζν θαη ζηελ έξεπλα, ηα καζεκαηηθά παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπκβνιηθή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ θαη 

κνληέισλ γίλεηαη κέζσ ηεο άιγεβξαο, ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηε βνήζεηα ηεο γεσκεηξίαο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ πξάμε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο. 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα δηαγξάκκαηα, έρεη γίλεη εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή 

εθπαίδεπζε. Σα εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα δηαγξακκάησλ θαη 

γξαθεκάησλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ. Χζηφζν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηαλφεζε πξσηίζησο 

ησλ δηαγξακκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. πλεπψο, θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ ζα 

πξέπεη ηα δηαγξάκκαηα λα είλαη αθξηβή θαη λα δίλεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηε κειέηε 

ηνπο απφ ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπηπιένλ, ε ππεξβνιηθή ζηήξημε 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηα δηαγξάκκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληίζεηα 

απνηειέζκαηα απφ ηα επηδησθφκελα. Γηα απηφ ην ιφγν, ε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε εθείλα πνπ ζπκβάινπλ πξαγκαηηθά ζηελ εκπέδσζε ηεο 

αληίζηνηρεο ζεσξίαο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεχζεξν καζεκαηηθφ ινγηζκηθφ 

GeoGebra, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο κε δηαγξάκκαηα γηα ην κάζεκα Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ηεο Γ’ Λπθείνπ. Οπζηαζηηθά, έγηλε κηα πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ 

ελφο παξαδνζηαθνχ εξγαιείνπ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ, ησλ δηαγξακκάησλ, κε 

έλα θαηλνηφκν εξγαιείν, ην εθπαηδεπηηθφ καζεκαηηθφ ινγηζκηθφ. Ο ιφγνο ήηαλ φηη ηα «λέα» 

δηαγξάκκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ ζα παξείραλ καζεκαηηθή αθξίβεηα θαη δηαδξαζηηθφηεηα. 

Αξρηθά, έγηλε ε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θξίζηκσλ ζεκείσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. ηελ ζπλέρεηα, θαηαζθεπάζηεθε ε 

δηδαθηηθή εθαξκνγή κε ην εξγαιείν GeoGebra, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα 

ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγψλ γηα ηε 
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δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο ζχκθσλα 

κε ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο, απηνί απνηεινχλ ην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

ε απηή ηε δχζθνιε επνρή γηα ηε ρψξα καο, ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία φζν θαη γηα ηελ 

παηδεία, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε λα έρεη γχξσ ηνπ αλζξψπνπο 

πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο 

αλζξψπνπο, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ. 

Σελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ Γέζπνηλα Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ γηα ηελ άκεζε 

αληαπφθξηζε θαη επηθνηλσλία, ηε δηεπθφιπλζε, θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε πνπ κνπ 

παξείρε θαη θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ κνπ έδεημε, απφ ηελ 

αξρή κέρξη ην ηέινο. Σν Υξήζην Γίγθα γηα ην ρξφλν ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ 

αξρηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο. 

ινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθνχο Ησάλλα Υαρφια, ηε Βάζσ Σδίθα, θ.α. γηα ηελ άξηζηε 

ζπλεξγαζία καο κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ηδηαηηέξσο, ηνλ νηθνλνκνιφγν 

Σπξνβνχδε Παλαγηψηε, γηα ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν ηφζν ζηελ επηινγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ φζν θαη ζηελ ηερλνινγηθφ-δηδαθηηθή αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνγήο. Δπίζεο, ηελ Σζαθαιάθε Παλαγηψηα γηα ηηο πνιχηηκεο, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο 

ηεο, παξαηεξήζεηο, ζπκβνπιέο θαη ζρφιηα γηα ηελ παηδαγσγηθφ-δηδαθηηθή αλάπηπμε 

ηεο εθαξκνγήο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηφζν ηελ νηθνγέλεηά κνπ φζν θαη ηνπο θίινπο κνπ 

πνπ κε σθέιεζαλ πνιχπιεπξα θαη απνηέιεζαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε φινπο ηνπο 

παξαπάλσ, ην θνηλσληθφ πιαίζην γηα ηε γλσζηηθή κνπ εμέιημε… 

 

Φξύζα Π. Φεξθειεηδή 

Θεζζαινλίθε, 4 Μαΐνπ 2010 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Ο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ππάξρεη γηα κηα ξηδηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κε 

ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηε δπλακηθά 

εμειηζζφκελε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, απνηέιεζε ηελ αθνξκή-θίλεηξν ηεο 

ελαζρφιεζεο κε ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, «Γηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθψλ κε 

Υξήζε Διεπζέξνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ: Μηα Δθαξκνγή κε ην Δξγαιείν GeoGebra 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». 

Ζ εθπαηδεπηηθή απηή κεηαξξχζκηζε, φπσο θαη θάζε άιιε, γηα λα έρεη ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα αθνξά ηφζν ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο - «εμσηεξηθή κεηαξξχζκηζε», φζν θαη ηελ «εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε», 

δειαδή αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε-επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ κεζφδεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ. Αλαγθαίνο 

είλαη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, θαζψο ε ηζηνξία έρεη απνδείμεη 

πσο πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ απέηπραλ ιφγσ έιιεηςεο ηνπ 

θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ. Έλα ζχγρξνλν κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη απηφ 

πνπ πξνηείλεη ε νινκσλίδνπ (2006), κε πξψην θαη βαζηθφ ζηάδην ηε δηεξεχλεζε θαη 

κειέηε ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ. Απηφ θξίλεηαη απφιπηα νξζφ, θαζψο ην 

επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, 

είλαη ν καζεηήο. Απηφ νδήγεζε θαη ζην λα ζηξαθεί ε έξεπλα καο ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ.  

Σν πξφβιεκα, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη «πνηα ε γλώκε ησλ καζεηώλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ησλ νηθνλνκηθώλ», δειαδή κε δηαδξαζηηθά 

νηθνλνκηθά δηαγξάκκαηα, πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ρξήζε ειεχζεξνπ, εθπαηδεπηηθνχ, 

καζεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ.  

 

1.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Αλαιπηηθφηεξα, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη δηπιφο. Αθελφο, ε αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Αθεηέξνπ, ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ νηθνλνκηθψλ κε ρξήζε ειεχζεξνπ, 

εθπαηδεπηηθνχ, καζεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ. Πην αλαιπηηθά, επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο 

είλαη: 
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1. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζεκάησλ έληαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ 

νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ ρψξα καο 

2. Ο εληνπηζκφο, κέζα απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ γηα ηελ φιε 

δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ. Κπξίσο, κέζα 

απφ: 

 Σελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία 

 Σα Παηδαγσγηθά 

 Σελ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 

 Σε Γηδαθηηθή ησλ Οηθνλνκηθψλ 

 Σνλ Δθπαηδεπηηθφ ρεδηαζκφ 

 Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

3. Ζ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε: 

 ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία γεληθά θαη ηε ρξήζε ελφο 

καζεκαηηθνχ εξγαιείνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ εηδηθφηεξα, 

 ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. χκθσλα κε γεληθά θξηηήξηα (ελδηαθέξνλ-

ζηάζε έληαμεο), ηε δπζθνιία πνπ παξνπζίαδε, ην ξφιν ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο 

εθαξκνγήο, ηηο απαξαίηεηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο 

 ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ γηα ηε δηδαζθαιία θαη άιισλ 

καζεκάησλ, δειαδή ζην θαηά πφζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο άιισλ καζεκάησλ, 

 ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ, δειαδή ζην θαηά πφζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιιεο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο ηεο χιεο ησλ νηθνλνκηθψλ,  

 ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ 

 ην βαζκφ ζπκβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ζηελ θαηαλφεζε, ηελ 

αθνκνίσζε θαη ηελ επαλάιεςε ησλ γλψζεσλ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πνπ 

έρνπλ ήδε δηδαρζεί 

 

1.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Μεηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο έγηλε επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη αλαπηχρζεθε ε ειεθηξνληθή εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή θαη ην δηδαθηηθφ 

ζελάξην ελζσκάησζήο ηεο.  

Σα θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ήηαλ ηα εμήο: 

 Διεχζεξν ινγηζκηθφ, γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
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 Δχθνιε εθκάζεζε ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, θπξίσο λα κελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, 

 Δχρξεζην, κε αξθεηέο δπλαηφηεηεο αμηνπνηήζηκεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ, 

 Δμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ, δει. ζα ππάξρεη ειιεληθή έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Ζ δηαδξαζηηθή εθαξκνγή αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ 

καζήκαηνο επηινγήο ηεο Γ’ Σάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ, Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο. Σφζν ε 

ειεθηξνληθή εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή, φζν θαη ην ζελάξην ελζσκάησζήο ηεο, ζηελ 

δηδαζθαιία ηεο επηιεγκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, αλαπηχρζεθαλ βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ, πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. 

 

1.4 ΤΝΔΗΦΟΡΑ, ΤΜΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ δηδαθηηθήο πξφηαζεο κε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. 

χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε κεηαλεσηεξηθή αληίιεςε, ε δηδαθηηθή απνηειεί επηθνηλσληαθή 

δηδαθηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ππνθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηνλ καζεηή (Μαγνπιά, 

2009:21). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη εμεηάδεη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ 

κε κηα πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπλάδεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαλεσηεξηθή αληίιεςε, θαζψο 

κειεηά ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ. Χζηφζν, ε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο είλαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα βήκα γηα 

λα μεθηλήζεη κηα δηεξεχλεζε θαη κειέηε ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ επνηθνδνκεηηθά, ηερλνινγηθά εκπινπηηζκέλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σέινο, 

ε πξνζπάζεηα απηή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλδεημε γηα ην αλ ππάξρεη ιφγνο 

δεκηνπξγίαο θαη άιισλ παξφκνησλ εθαξκνγψλ θαη ίζσο δψζεη ην έλαπζκα γηα κηα 

αληίζηνηρε παλειιαδηθή έξεπλα.  

 

1.5 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλα εκπφδηα θαη 

δπζθνιίεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ιίγσλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, νη νπνίνη 

εθκεηαιιεπφκελνη ην ζπκπησκαηηθά απμεκέλν (απμήζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν) αξηζκφ 

απνπζηψλ πνπ δηθαηνχληαη, απνπζίαδαλ γηα λα κειεηήζνπλ ελ φςεη παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ. Σν γεγνλφο φηη ε ζρνιηθή ρξνληά έθηαλε ζην ηέινο ηεο είρε επεξεάζεη ηελ 

ςπρνινγία ησλ καζεηψλ. Τπήξρε ζπζζσξεπκέλε θνχξαζε θαη γηα απηφ ην ιφγν 
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παξαηεξήζεθε ζηα εξσηεκαηνιφγηα αζπκθσλία απαληήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, καζεηήο 

πνπ δελ είρε επηιέμεη ην κάζεκα δήισζε πσο ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηνλ βνήζεζε «λα 

ζπκεζεί ηε ζεσξία». Μηα ζεσξία πνπ δε δηδάρζεθε πνηέ ν ίδηνο. Μηα απάληεζε «λα κάζσ 

ηε ζεσξία» ζα ήηαλ απνδεθηή. 

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ήηαλ φηη ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απαηηνχζε νη καζεηέο λα 

εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ίδηνη ηνλ ππνινγηζηή, ψζηε λα έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ηεο εθαξκνγήο (θάζε νκάδα ζε έλαλ ππνινγηζηή). πλεπψο, ε ρξήζε ηνπ 

βηληενπξνβνιέα ζε ζπλδπαζκφ κε θνξεηφ ππνινγηζηή ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε δελ 

απνηεινχζε ιχζε. Σν εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ θαηλφηαλ λα είλαη απαξαίηεην. Σν 

εξγαζηήξην φκσο, ήηαλ ζπλήζσο έλα θαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο επηινγήο Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, ήηαλ θαηεηιεκκέλν απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ 

πνπ είραλ επηιέμεη ην κάζεκα Σερλνινγία Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Λεηηνπξγηθά 

πζηήκαηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ην εξγαζηήξην παξαρσξήζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή 

ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηφο ηνπ, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Γηα απηφ 

ην ιφγν απαληήζεθαλ θαη εξσηεκαηνιφγηα απφ καζεηέο πνπ δελ είραλ επηιέμεη ην κάζεκα 

ησλ νηθνλνκηθψλ. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ην έλα πξφβιεκα έιπζε ην άιιν. Ζ 

απνπζία ησλ καζεηψλ δεκηνχξγεζε κηθξφηεξεο θαη πην επέιηθηεο ηάμεηο θαη έηζη κπφξεζαλ 

νη νκάδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηκεκαηηθά θαη κε ελαιιαγή ην θνξεηφ ππνινγηζηή ηεο 

εξεπλήηξηαο ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε. 

 

1.6 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ – ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Πξνυπνζέζεηο – παξαδνρέο ηεο έξεπλαο είλαη νη εμήο: 

 Οπδέηεξεο ζεκαζίαο ην «πνηνο» είλαη ν θαζνδεγεηήο ηεο εθαξκνγήο: Γίλεηαη δεθηφ 

πσο νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα δελ επεξεάζηεθαλ απφ ην 

γεγνλφο φηη θαζνδεγεηήο ηεο δηδαζθαιίαο-εθαξκνγήο ήηαλ ε εξεπλήηξηα θαη φρη ν 

θαζεγεηήο ή ε θαζεγήηξηα ηνπο. 

 Αληηπξνζσπεπηηθή εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ GeoGebra: Θεσξείηαη πσο ζηελ 

εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε, αμηνπνηήζεθαλ θαη αλαδείρζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρεη ην GeoGebra γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ. 

 Αληηπξνζσπεπηηθή εθαξκνγή γηα ηα νηθνλνκηθά: Ζ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ησλ δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν γηα ηα νηθνλνκηθά. Γειαδή, φηη ε 

δηδαθηηθή ελφηεηα δελ επεξέαζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. 

 Γεδνκέλε ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ Σερλνινγία. ινη νη καζεηέο είλαη ζε 

θάπνην βαζκφ εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην εγρεηξίδην 
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ηεο εθαξκνγήο έρνπλ ηε δεμηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αιιειεπηδξαζηηθά ηελ 

εθαξκνγή. 

 Ζ ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία, ην θχιν, ε θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη ην αλ ζα 

εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά ή φρη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δελ επεξέαζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

 

1.7 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 

Οη ππνζέζεηο πνπ ζέηνληαη πξνο δηεξεχλεζε είλαη νη αθφινπζεο: 

 ε ρξήζε ελφο καζεκαηηθνχ εξγαιείνπ ζπκβάιεη ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ, 

 ε εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη θαηάιιειε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ 

 γηα ηελ ελαζρφιεζε – αιιειεπίδξαζε κε ηελ εθαξκνγή απαηηνχληαη θπξίσο γλψζεηο 

νηθνλνκηθψλ, βαζηθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθέο θαη καζεκαηηθψλ, 

 ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία θαη άιισλ 

καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηα καζεκαηηθά θαη ηελ πιεξνθνξηθή, 

 ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, θπξίσο, σο εξγαιείν 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, σο εξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο ησλ αζθήζεσλ θαη σο ιπζάξη, 

  ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζπκβάιεη, θπξίσο, ζηελ θαηαλφεζε, ηελ αθνκνίσζε θαη 

ηελ επαλάιεςε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ αζθήζεσλ. 

 

1.8 ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΟΡΧΝ 

ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλνη φξνη θαη αθξσλχκηα, πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν 

λα δηεπθξηληζηνχλ. Με αιθαβεηηθή ζεηξά: 

Γαζθαινθεληξηθό Δθπαηδεπηηθό Πξόηππν 

Θεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξνζεγγίδεη ηελ εθπαίδεπζε, έρνληαο σο επίθεληξν ηνλ 

δάζθαιν. Ο δάζθαινο ζεσξείηαη «απζεληία» θαη κνλαδηθή πεγή γλψζεο, ελψ ν 

καζεηήο παζεηηθφο δέθηεο ηεξαξρηθά δνκεκέλεο θαη ζηαηηθήο γλψζεο, ηελ νπνία 

θαιείηαη απιψο λα αλαπαξάγεη. 

Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό  

Απνηειεί έλα κέζν ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί, ψζηε λα εθπιεξψλεη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηή ή σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν 

απηνδηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Δθπαηδεπηηθό Πξόηππν 
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Θεσξεηηθφ πιαίζην πνπ απνηειείηαη απφ ζεσξίεο, αξρέο, θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ ζπλάδνπλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο  

Ο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ν νπνίνο επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

κέζα απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη πιηθνχ. 

Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία 

Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ. 

Ζιεθηξνληθή ή Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δθαξκνγή 

Δθαξκνγή πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Θεωξίεο κάζεζεο 

Θεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο, δειαδή ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη ν άλζξσπνο.  

Γηαζεκαηηθόηεηα  

Ζ πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαιχνληαο, ηα δηαθξηηά φξηα 

ησλ ζρεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Γηαδξαζηηθό Γηάγξακκα 

Σν δηάγξακκα πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα κεηαβάιεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαη λα 

παξαηεξήζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ ηνπ ζην δηάγξακκα. 

Γηαδξαζηηθό Οηθνλνκηθό Γηάγξακκα 

Γηαδξαζηηθφ Γηάγξακκα πνπ αλαπαξηζηά κηα νηθνλνκηθή ζεσξία, έλλνηα ή κνληέιν. 

Γηεπηζηεκνληθόηεηα 

Ζ πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο κε ηε ινγηθή ησλ εκπιεθφκελσλ επηζηεκψλ, 

δηαηεξψληαο ηα δηαθξηηά φξηα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Γηδαθηηθή  

Ο θιάδνο πνπ βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Λνγηζκηθό (software) 

Έλα πξφγξακκα ή κηα εθαξκνγή πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν εληνιψλ, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ν ππνινγηζηήο εθηειεί ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή ιεηηνπξγία. Γηαθξίλεηαη ζε 

ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο (Windows, Linux θ.α.) θαη ζε ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. 

Μαζεηνθεληξηθό εθπαηδεπηηθό πξόηππν 

Θεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξνζεγγίδεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν 

λα πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κέζα απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη άιιεο απζεληηθέο θαηαζηάζεηο, κε ζπλεξγάηεο άηνκα ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. ε απηά θαηαηάζζεηαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη 
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ην ξφιν ηνπ νξγαλσηή, θαζνδεγεηή, δηεπθνιπληή θαη εκςπρσηή ζηελ πξνζπάζεηα 

απηή. Ο καζεηήο θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γλψζε ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε. 

Νέεο Σερλνινγίεο 

χγρξνλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

Παηδαγωγηθό – Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθήο 

εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο, βάζεη ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

Σερλνινγηθό – Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθήο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο, 

ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη. 

ΣΠΔ  

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

Φεθηαθό ή Ζιεθηξνληθό Γηδαθηηθό Τιηθό  

Δθαξκνγέο ζε ςεθηαθή κνξθή ή ινγηζκηθφ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ρξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. 

 

1.9 ΓΟΜΖ ΔΡΔΤΝΑ – ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ην Κεθάιαην 1, ηελ Δηζαγσγή, παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ν ζθνπφο θαη 

νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο, ε κεζνδνινγία θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο κε ηε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε ζπλεηζθνξά, ε 

ζπκβνιή θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλαο. Αθφκε, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο 

έξεπλαο, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη παξαδνρέο ηεο θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Δπίζεο, 

γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία. 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ε δηάξζξσζε ηεο κειέηεο. 

Σν Κεθάιαην 2 είλαη ε Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε. ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη γεληθά δεηήκαηα ελζσκάησζεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 

ζηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε. ηε δεχηεξε, πεξηγξάθεηαη πσο νη ζεσξίεο κάζεζεο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Δπίζεο, γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ηφζν ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

θαζνδεγεηηθνχ φζν θαη ζηηο ζεσξίεο επνηθνδνκεηηθνχ καζεζηαθνχ κνληέινπ. Ζ ηξίηε 

ελφηεηα, Γηδαζθαιία Οηθνλνκηθψλ κε Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ, εμεγεί γηαηί γεληθά ε 

δηδαζθαιία, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε δηδαθηηθή 

ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ, γηαηί πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θχζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

καζεκάησλ θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, γηαηί πξέπεη λα νξίδνληαη ζαθψο νη δηδαθηηθνί 
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ζηφρνη θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη παξνπζηάδεη 

ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη κέζα δηδαζθαιίαο ησλ νηθνλνκηθψλ. ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, 

ρεδηαζκφο, Αλάπηπμε θαη Αμηνιφγεζε Φεθηαθνχ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ αλαιχνληαη 

αληίζηνηρα δεηήκαηα, πεξηγξάθνληαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη αλαθέξνληαη ηα εξγαιεία 

αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη νη εκπιεθφκελεο ηερλνινγίεο. ηελ πέκπηε θαη 

ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

εθαξκνγψλ θαη εξεπλψλ γηα ηα δηαδξαζηηθά νηθνλνκηθά δηαγξάκκαηα θαη παξνπζηάδνληαη, 

παξάιιεια, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

ην Κεθάιαην 3, ηελ Έξεπλα, αξρηθά αλαθέξνληαη θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Δλψ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 4. 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ππάξρνπλ ηξία παξαξηήκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην 

ζπλνδεπηηθφ εγρεηξίδην ηεο εθαξκνγήο, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

έξεπλα θαη εηθφλεο απφ ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε κε ην GeoGebra. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

2.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

2.1.1 Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία 

ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ έληαμε, ηελ πξνζαξκνγή θαη εμέιημή ηνπο ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Δηδηθά ζήκεξα, ζηε δπλακηθά εμειηζζφκελε «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», 

φπνπ θχξηα θηλεηήξηα δχλακε είλαη ε πιεξνθνξηθή θαη ε ηειεπηθνηλσληαθή ηερλνινγία, ε 

ζηαηηθή γλψζε είλαη πιένλ αλεπαξθήο. Απαηηείηαη ε αλάπηπμε «κεηα-ηθαλνηήησλ» (meta – 

skills), δειαδή δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ γηα δηαξθή κάζεζε θαη αλαλέσζε ησλ 

γλψζεσλ (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005:111-112). 

Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ αλαδηακφξθσζαλ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζεκεηψλνληαη εμειίμεηο θαη ζηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία (νινκσλίδνπ, 2006:5). Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο 

ππνζηεξίδνπλ έλα λέν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο «κεηα-ηθαλνηήησλ» (meta – skills). Δπίθεληξν έρεη ην καζεηή, ν νπνίνο ζα 

νηθνδνκεί ηηο γλψζεηο ηνπ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ελδερνκέλσο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 

2005:114-116). 

Ζ παξάιιειε θαη καθξφρξνλε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Σερλνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θιάδν ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε κε ζηφρν 

ηελ νξγάλσζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα (νινκσλίδνπ, 2006:5). 

 

2.1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε. Καζψο, είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο γηα θάζε κειινληηθή εξγαζία. Γηαθξίλνληαη, ινηπφλ, ηξεηο 

θάζεηο (Roblyer, 2008):  

1. Η επνρή ησλ Κεληξηθώλ Υπνινγηζηώλ Μεγάιεο Ιζρύνο (Μainframes): 

ηηο ΖΠΑ, αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε σο εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία ηεο επνρήο λα κελ απνδίδεη ηα αλακελφκελα, (Πξέδαο, 2003:53; Walstad and 
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Saunders, 2007) εηζάγνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ππνινγηζηέο κεγάιεο ηζρχνο (mainframes). 

Ζ πξψηε δηδαθηηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εθπαίδεπζε πηιφησλ 

ζην MIT. Δλψ, ε πξψηε δηδαθηηθή ρξήζε ζε ζρνιείν πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκνηηθφ 

ζρνιείν γηα ηε δηδαζθαιία δπαδηθήο αξηζκεηηθήο (Roblyer, 2008). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (CAI - Computer Assisted 

Instruction), ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ θαζνδήγεζε (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θαη 

Σζφπνγινπ, 2001). Ζ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνινγηζηψλ, σο εξγαιείν παξνρήο 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Δλψ ζηα νηθνλνκηθά καζήκαηα ε ρξήζε δελ ήηαλ 

ζπρλή (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005:117-119; Whitehead θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 

2006:201; Roblyer, 2008). 

Αξρέο δεθαεηία ηνπ 1970, παξαηεξείηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα αλάπηπμε θαη έξεπλα 

ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (CAI - Computer Assisted Instruction). Ο 

Patrick Suppes, θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Stanford θαη ηδξπηήο ηεο Computer 

Curriculum Corporation, ραξαθηεξίδεηαη σο ν «παππνχο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηή (CAI)». Ο ηηκεηηθφο απηφο ηίηινο ηνπ απνλεκήζεθε, θαζψο εγήζεθε ησλ 

πξνζπαζεηψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κε ην ζχζηεκα IBM 1500, ην πξψην πνιπκεζηθφ 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, αθηεξσκέλν ζηε δηδαζθαιία θαη ην ζχζηεκα PDP-1 ηεο Digital 

Equipment Corporation, πνπ ήηαλ ν πξψηνο κηθξνυπνινγηζηήο (minicomputer) γηα 

δηδαζθαιία. Σν παλεπηζηήκην ηνπ Stanford ρξεζηκνπνίεζε ηελ Coursewriter, κηα γιψζζα 

πςεινχ επηπέδνπ γηα πξνεηνηκαζία καζεκάησλ courseware ή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

(Roblyer, 2008). Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ 

ινγηζκηθφ νινθιεξσκέλσλ παξαδφζεσλ καζεκάησλ (θαζνδεγνχκελεο εθκάζεζεο) 

(tutorial), εμάζθεζεο (drill and practice), πξνζνκνηψζεσλ (simulations), παηρληδηψλ 

(games), επίιπζεο πξνβιεκάησλ (problem solving) θαη δηεξεχλεζεο (exploration). 

(Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005:118) Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο 

ππνζηήξηδαλ θαη ηε δηδαζθαιία νηθνλνκηθψλ, αθνχ ηε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία (1970) ε 

δηδαζθαιία κε θεληξηθνχο ππνινγηζηέο πήξε θεληξηθή ζέζε σο ε λέα ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ (Walstad and Saunders, 2007).  

ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ ίδηα δεθαεηία (1970), εκθαλίδνληαη ηα ζπζηήκαηα κάζεζεο κε 

ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (CAL-Computer Assisted Learning) ηα νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηε 

κάζεζε θαη παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα ζε δπν θπξίσο πεδία ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη ηηο 

ηξάπεδεο δεδνκέλσλ (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θαη Σζφπνγινπ, 2001).  

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, πξσηνεκθαλίζηεθαλ θαη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρεηξηδφκελεο απφ ππνινγηζηή δηδαζθαιίαο (CMI – Computer-managed Instruction). 

Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο πνπ εμεηάδνπλ ηνλ καζεηή θαη ειέγρνπλ ηελ πξφνδφ 

ηνπ (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θαη Σζφπνγινπ, 2001). Γχν ηέηνηα ζπζηήκαηα αλέπηπμαλ ηα 
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Ακεξηθαληθά Ηλζηηηνχηα Έξεπλαο (American Institutes for Research) θαη ην παλεπηζηήκην 

ηνπ Pittsburgh. Σν PLAN (Program for Learning in Accordance with Needs), γηα κάζεζε 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ην IPI (Individually Prescribed Instruction) γηα, 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Δπίζεο, ηελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίζηεθαλ ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηα νπνία πξνζέθεξαλ δπλαηφηεηα κεραλνγξάθεζεο δηνηθεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. αξρεία καζεηψλ θαη 

πξνζσπηθνχ θ.α.), ζε επίπεδν, φκσο, πεξηθεξεηψλ θαη απφ εηδηθνχο ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα, παξαηεξήζεθε πεξηνξηζκφο ελδηαθέξνληνο γηα ηα 

ζπζηήκαηα CAI, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί δπζαλαζρεηνχζαλ απφ ηελ έιιεηςε ηνπηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηε κε θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ πνπ παξέρνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία (Roblyer, 2008). 

2. Η επνρή ηνπ Πξνζσπηθνύ Υπνινγηζηή (Personal Computer - PC): 

Σν 1977 πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή ησλ πξψησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηα 

ζρνιεία. Παξά ην γεγνλφο φηη είραλ αξρηθά ρακειέο ρσξεηηθφηεηεο, κηθξέο ηαρχηεηεο θαη 

πεξηνξηζκέλεο επηδφζεηο, κεηαζρεκάηηζαλ ην ξφιν ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο 

ιφγνο είλαη φηη παξέρνπλ δπλαηφηεηα άκεζεο ρξήζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

θαζηζηνχλ εθηθηέο δηδαθηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο εθαξκνγέο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Χο ζπλέπεηα, δεκηνπξγήζεθε δήηεζε ινγηζκηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (νινκσλίδνπ, 

2006:6-7; Πξέδαο, 2003:53; Roblyer, 2008). 

Με ηελ εμάπισζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ αλαπηχρζεθε ινγηζκηθφ γεληθήο 

ρξήζεο γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (παξαγσγηθφ ινγηζκηθφ - productivity software), 

φπσο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, θχιια εξγαζίαο, γξαθηθά παθέηα, εξγαιεία δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηειεπηθνηλσλίεο. Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, πξσηνεκθαλίζηεθε ν 

φξνο ηερλνινγηθφο ή ππνινγηζηηθφο αιθαβεηηζκφο (computer literacy), απφ ηνλ Dr Arthur 

Luehrmann, ελλνψληαο ηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Ο 

Andrew Molnar (1978) γξάθεη φηη ν «ππνινγηζηηθφο αλαθαιβεηηζκφο» ζα δηεπξχλεη ην 

ράζκα κεηαμχ πξνλνκηνχρσλ θαη κε πξνλνκηνχρσλ. Αθνινχζεζαλ, ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν 

θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία, πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο λέσλ θαη θνηηεηψλ 

ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο ππνινγηζηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, αιιά θαη ην λα γίλνπλ πην δεθηηθνί ζηελ εθπαίδεπζε κε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

(Walstad and Saunders, 2007; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θαη Σζφπνγινπ, 2001). 

Σν 1980 θπξηαξρνχζε ε Logo θαη ηα Logo-like πξντφληα θαη πξσηνεκθαλίδεηαη ε θίλεζε 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ (problem solving). Ο Seymour Papert (1967), θαζεγεηήο 

καζεκαηηθψλ ηνπ MIT (Massachusetts Institute of Technology) θαη καζεηήο ηνπ Jean 

Piaget, πξνψζεζε ηε Logo σο έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα αλαδφκεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ηελ πξψηε πξφθιεζε ησλ 
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παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (Roblyer, 2008; Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 

2003:30,47-48).  

ηαλ αξγφηεξα, βειηηψζεθαλ νη επηδφζεηο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζν παξνρήο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο θαη αλαπηχρζεθε 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κε ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ, ειεθηξνληθήο εγθπθινπαίδεηαο, 

ινγηζκηθνχ πξαθηηθήο θαη εμάζθεζεο (drill and practice), εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

πνιπκεζηθψλ θαη δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ. Χζηφζν, ε αιιειεπίδξαζε ρξήζηε – 

ππνινγηζηή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο βξηζθφηαλ ζε πξψηκν ζηάδην (Μαθξίδνπ – 

Μπνχζηνπ θ.α., 2005:118; νινκσλίδνπ, 2006:6-7; Bousiou and Samaras, 2001). Απφ ηηο 

πξψηεο θηφιαο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ, παξαηεξήζεθε ε αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπ ρξήζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί μεθίλεζαλ ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ κε γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ (PILOT, SuperPILOT) θαη ζπζηήκαηα 

βαζηζκέλα ζε κελνχ (π.ρ. GENIS, PASS). Παξά ηε ζεηηθή αξρηθή δηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ην γεγνλφο φηη ε ζπγγξαθή απαηηνχζε πνιχ ρξφλν, εμεηδίθεπζε θαη 

εξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ρξήζηκνπ ινγηζκηθνχ, ιεηηνχξγεζε απνζαξξπληηθά γηα 

απηφ θαη πξνηηκήζεθε ε αγνξά έηνηκνπ ινγηζκηθνχ (Roblyer, 2008). 

Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990, εκθαλίδνληαη ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

κάζεζεο (Integrated Learning Systems - ILS). Σα ζρνιεία αληηιακβάλνληαη φηη ηα 

δηθηπσκέλα ζπζηήκαηα έρνπλ θαιχηεξε ζρέζε απφδνζεο-θφζηνπο θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θηλνχληαη πξνο ιηγφηεξν δνκεκέλεο θαη θαηεπζπλφκελεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κεζφδνπο. Χο απνηέιεζκα, νη εηαηξείεο αξρίδνπλ λα εκπνξεχνληαη 

πνιπκεζηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο, νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο ή αλνηρηά 

ζπζηήκαηα κάζεζεο (Roblyer, 2008). 

3. Η επνρή ηνπ Γηαδηθηύνπ (Internet): 

Σν 1994 ε γέλλεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web) δεκηνχξγεζε κηα γέθπξα 

κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο λέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Σν Γηαδίθηπν μεθίλεζε λα απνηειεί κηα ηζρπξφηαηε 

πεγή γλψζεο θαη έξεπλαο γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν έδσζε 

ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. Γεληθά, νη ηερλνινγίεο πνπ 

παξείρε ν Παγθφζκηνο Ηζηφο έδσζαλ κηα ειεθηξνληθή – ςεθηαθή δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε. ηε ζπλέρεηα, απφ ην 2000 θαη έπεηηα, ε εκθάληζε ηεο ρξήζεο πνιπκέζσλ 

ζηνλ παγθφζκην ηζηφ δηεχξπλε ηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο κε πξνζνκνηψζεηο δσληαλήο 

ζχλδεζεο (online simulations), δηαδξαζηηθά θαη πνιπκεζηθά δηαδηθηπαθά καζήκαηα 

(interactive multimedia Web-based courses) θαη εηθνληθέο ηάμεηο (virtual classes). Βάζεη 

απηψλ ησλ εμειίμεσλ δηαδφζεθε, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 
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(Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005:119; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θαη 

Σζφπνγινπ, 2001; Bousiou and Samaras, 2001) 

Σελ ίδηα πεξίπνπ ρξνληθή πεξίνδν (1998), ε Γηεζλήο Κνηλσλία γηα ηελ Σερλνινγία θαη 

ηελ Δθπαίδεπζε δεκηνπξγεί ηα Δζληθά Πξφηππα Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο (National 

Educational Technology Standards - NETS). Γεγνλφο, πνπ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο (Roblyer, 2008). 

ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, σο Σερλνινγία ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, θπξηαξρνχλ ηα πνιπκέζα (multimedia), ηα ππεξθείκελα 

(hypertext) θαη ηα ππεξκέζα (hyper-media), ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αζθαιψο ην 

δηαδίθηπν (νινκσλίδνπ, 2006:57-59; Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003). Πξφθεηηαη, φκσο, 

γηα έλα λέν, εμειηγκέλν δηαδίθηπν, ην νπνίν εθηφο ηνπ φηη εμαιείθεη ρσξνρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ επηθνηλσλία (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θαη Σζφπνγινπ, 2001) παξέρεη 

λέεο δπλαηφηεηεο ράξε ζηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Web 

2.0 (π.ρ. Wikis, Weblogs, θνηλσληθά δίθηπα, RSS θηι.) (Goffe and Sosin, 2005; Savage, 

2009; Coutinho 2009; νθφο θαη Κψζηαο, 2009). Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, εθηφο απφ ην 

«λέν Γηαδίθηπν» (New Internet), πξνζθέξεη πξνο αμηνπνίεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ειεθηξνληθνχο πίλαθεο (electronic whiteboards), «ππνινγηζηή πηλαθίδην» 

(tablet computer), αζχξκαηνπο ππνινγηζηέο ρεηξφο (wireless handheld PDAs) θαη άιιεο 

αζχξκαηεο ηερλνινγίεο (wireless technologies), πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε 

κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο αίζνπζαο (Savage, 2009; Goffe and 

Sosin, 2005). 

 

2.1.3 Δπίδξαζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δθπαίδεπζε 

Ζ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε εμεηάδεηαη κε θχξην θξηηήξην ηελ 

αιιαγή, βειηίσζε ή κε, ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δθπαίδεπζε δελ ππάξρεη πινχζην εξεπλεηηθφ 

έξγν θαη απηφ πνπ ππάξρεη δελ θαηαιήγεη ζε μεθάζαξα απνηειέζκαηα (Savage, 2009; 

Goffe and Sosin, 2005). 

Οη Agarwal θαη Day (1998) επηβεβαίσζαλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο ππφζεζε φηη ην 

Γηαδίθηπν έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ζηε ζηάζε απέλαληη ζηα 

νηθνλνκηθά καζήκαηα θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νκάδεο ειέγρνπ θαη 

πεηξακαηηθέο νκάδεο απφ ηηο ηάμεηο ησλ Αξρψλ Μαθξννηθνλνκηθήο θαη σο εξγαιεία 

κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε 

Γηαδηθηχνπ, ηειηθνί βαζκνί θαη ην ηππνπνηεκέλν ηεζη αμηνιφγεζεο, Test of Understanding 
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in College Economics (TUCE), αληίζηνηρα (Savage, 2009; Goffe and Sosin 2005; 

Σπξνβνχδεο θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2002). 

Απφ έξεπλα ησλ Sosin et al. (2004), πξνέθπςε φηη ε ρξήζε δηάθνξσλ ηερλνινγηθψλ 

εξγαιείσλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ έρεη, ζην ζχλνιν ηεο, κηθξή ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002, ζε θαζεγεηέο θαη 

καζεηέο απφ 15 εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Οη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο έξεπλαο έγηλαλ ζην 

κάζεκα ησλ εηζαγσγηθψλ νηθνλνκηθψλ, νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην 

Power Point, ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα (WebCT) θαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Test 

of Understanding in College Economics (TUCE) (Savage, 2009; Goffe and Sosin, 2005). 

ηελ έξεπλά ησλ Brown θαη Liedholm (2002), εμεηάζηεθε ε επίδνζε καζεηψλ ζηηο 

Αξρέο ηεο Μηθξννηθνλνκηθήο, νη νπνίνη δηδάρζεθαλ ην αληηθείκελν κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο ηε «δσληαλή-άκεζε» (live), ηελ πβξηδηθή (hybrid) θαη ηελ εηθνληθή (virtual). ηελ 

άκεζε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηήζεθε ην Power Point ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Ζ πβξηδηθή 

δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη κε ρξήζε Power Point, κε ηε 

δηαθνξά φηη ππήξρε επηπιένλ δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δλψ, ε παξνρή εηθνληθήο 

δηδαζθαιίαο γηλφηαλ εθηφο ζρνιείνπ, κε ρξήζε βίληεν ξνήο κε εγγεγξακκέλε ηε δηάιεμε 

πνπ δηλφηαλ θάζε θνξά ζηελ ηάμε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ εηθνληθή δηδαζθαιία είραλ ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο καζεηέο πνπ είραλ 

παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία εληφο ηεο ηάμεο, ζηελ «δσληαλή-άκεζε» θαη ηελ πβξηδηθή 

δηδαζθαιία. Σν γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο, λα αληαλαθιά ηα νθέιε ηεο άκεζεο 

αιιειεπίδξαζεο καζεηή-θαζεγεηή κέζα ζηελ πξαγκαηηθή ηάμε (Savage, 2009; Goffe and 

Sosin, 2005).  

Ζ πην πξφζθαηε έξεπλα είλαη ηνπ Savage (2009), ν νπνίνο ην θζηλφπσξν ηνπ 2006 κε 

ηελ πεηξακαηηθή κέζνδν εμέηαζε ηελ επίδξαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε βίληεν δηαιέμεσλ, 

νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα κεηαθνξησζνχλ (download) αξγφηεξα απφ ην Γηαδίθηπν. Σν 

πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κάζεκα ηεο Μηθξννηθνλνκίαο κεζαίνπ επηπέδνπ 

(Intermediate Microeconomics). Σν πφξηζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ φηη νη ΣΠΔ 

δελ εκθαλίδνπλ νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (Savage, 2009).  

ηελ Διιάδα, ν Υαηδεπιήο (2005) ζχκθσλα κε πεηξακαηηθή έξεπλα, πνπ δηεμήγαγε ην 

ζρνιηθφ έηνο 2003-2004, ζε ζπκπησκαηηθφ δείγκα 29 καζεηψλ θαη 21 καζεηξηψλ ηεο 

εηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ηνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, ηνπ 

2νπ ΣΔΔ Ρφδνπ, ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ βνεζά 

ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ επίδνζή ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηα αγφξηα. ηε 

δηδαθηηθή εθαξκνγή ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα Excel θαη Power 

Point ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ. Γηα ηε 

ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γξαπηή εμέηαζε ηνπ 2νπ ηεηξακήλνπ θαη γξαπηφ αληηθεηκεληθφ ηεζη, 

αληίζηνηρα (Υαηδεπιήο, 2005). Χζηφζν, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Σπξνβνχδε (2006), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, κε ηελ ίδηα κέζνδν έξεπλαο, ηελ πεηξακαηηθή, θαη ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηνπ ηκήκαηνο 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επίδνζε κεηά 

απφ ηε ρξήζε ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο Infonomics. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φκσο, φηη ζηα 

πιαίζηα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, νη θνηηεηέο κε κεγαιχηεξε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη κε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ επηζθέςεσλ είραλ πςειφηεξεο επηδφζεηο απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο 

κε ιηγφηεξε δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα (Σπξνβνχδεο 2006).  

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα λα εμεηαζζεί θαη λα αλακέλεηαη ε 

ζεηηθή επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη πξσηίζησο, λα έρεη 

γίλεη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Σα 

δεηήκαηα θαηάιιειεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία εμεηάδνληαη 

ζηελ αθφινπζε ελφηεηα.  

 

2.1.4 Εεηήκαηα Καηάιιειεο Δλζωκάηωζεο ηωλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Γηαδηθαζία 

χκθσλα κε ηνλ Μηθξφπνπιν (2009), ε ηζηνξηθή ζεψξεζε ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλαδεηθλχεη θαη νξηζκέλα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ηνπο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1. Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ δεκηνπξγεί κηα λέα ζρέζε κε ηε γλψζε, παξάγνληαο λέεο θαη 

πνηνηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ή απιψο αλαπαξάγνληαη νη ίδηνη κεραληζκνί κε 

ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα; 

2. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη έηνηκν λα δερζεί θαη λα αθνκνηψζεη ηηο αλαγθαίεο 

αιιαγέο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ; 

3. Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο ζηφρνπο αλάπηπμεο κηαο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο θνπιηνχξαο; (Μηθξφπνπινο, 2009) 

Απφ ηελ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο έληαμεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

παξαηεξείηαη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη νη ζεσξίεο, νη 

πξνζεγγίζεηο θαη νη λέεο εμειίμεηο απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο, ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε φπνηα ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα λα είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ή λα ζρεηίδεηαη 

κε θάπνηα/εο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ή/θαη έξεπλεο (Newby, 2009). Δμάιινπ, ε 

εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε δελ επέθεξε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα επεηδή αθξηβψο 
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έιεηπε ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αλάιπζε θαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο (Πξέδαο, 

2003:53). 

Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πνηνηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, αλεμαξηήησο ηερλνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο, ζα πξέπεη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 λα είλαη βαζηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή ζεψξεζε απφ ηνλ θιάδν ησλ 

παηδαγσγηθψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο,  

 λα αμηνπνηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο 

κέζσ ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηε γλψζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο,  

 λα είλαη ζηνρνζεηεκέλεο θαη εληαγκέλεο ζε δηδαθηηθά ζελάξηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ 

επηιεγκέλε παηδαγσγηθή ζεψξεζε, φπσο νξίδεη ε δηδαθηηθή θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηαζκφο) θαη  

 λα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο, ηελ 

παηδαγσγηθή ζεψξεζε, ηνπο δηδαθηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. 

Σα δεηήκαηα εηνηκφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο - «εμσηεξηθή κεηαξξχζκηζε», φζν θαη ηελ «εζσηεξηθή 

κεηαξξχζκηζε», δειαδή αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε-επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ 

κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία δεηεκάησλ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ν θιάδνο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Καζψο, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη βαζηθφηαηε πηπρή ηεο εζσηεξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, αιιά θαη «αρίιιεηα πηέξλα» ηεο φπνηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

είλαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Βξεηηφο θαη Καςάιεο, 1999:15-22).  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί 

ε ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ απφ ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ησλ ζρνιείσλ κε παξνρή θαη 

αλαβάζκηζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ (Μηθξφπνπινο, 

2009; Υαηδεπιήο, 2005), αιιά θαη κε παξνρή θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Οη θαζεγεηέο ησλ νηθνλνκηθψλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ΣΠΔ ζην 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, ρξεηάδνληαη κηα εηδηθή επηκφξθσζε. Ζ επηκφξθσζε απηή, ζα έρεη 

ηξεηο ζθνπνχο παξάιιειεο – κε ηεξαξρηθήο επίηεπμεο. Έλαο βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα 

ηνπο εθνδηάζεη κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ αμηνπνηήζηκσλ ζηα νηθνλνκηθά 

ΣΠΔ. Έλαο δεχηεξνο ζθνπφο, είλαη λα ηνπο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θη νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζεσξίεο κάζεζεο, ηε δηδαθηηθή, ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Ο ηξίηνο, θαη ελδερνκέλσο πην 

ζεκαληηθφο ζθνπφο, είλαη λα ηνπο κάζεη λα απνθηνχλ θαη λα εμειίζζνπλ ηηο παξαπάλσ 
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δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο απηφλνκα, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ελνπνηψληαο, κε εξγαιείν ηηο ΣΠΔ, ηε ζεσξία κε 

ηελ πξάμε (Σπξνβνχδεο θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2002). 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ άπηεηαη θαη δεηήκαηα ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, δειαδή 

ηεο αλάπηπμεο ηεο θαηάιιειεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο θνπιηνχξαο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο (Μηθξφπνπινο, 2009).  

πκπεξαζκαηηθά, παξάγνληαο-θιεηδί γηα ηελ φιε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηξεηο ιφγνπο. Πξψηνλ, είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ ηελ πιεξέζηεξε θαη 

αθξηβέζηεξε δπλαηή θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γλσξίδνπλ ηηο 

ζπλζήθεο, ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα 

πξνο ζπδήηεζε ή πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε. Γεχηεξνλ, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί πνπ 

θάλνπλ πξάμε ηελ φπνηα αιιαγή, θαηλνηνκία ή κεηαξξχζκηζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

πλεπψο, γηα λα ππάξρεη ζχγθιηζε κεηαμχ ηδενινγηθνχ – θηινζνθηθνχ ππφβαζξνπ θαη 

εθαξκνγήο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο. Σξίηνο ιφγνο, είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη άκεζε επαθή κε ηελ άιιε βαζηθή 

κνλάδα ηεο δηδαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπο καζεηέο (Μπξίληα, 2006:20). Με ηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο, απνδερφκελνη ην λέν ηνπο 

ξφιν σο ζπκβνχινπ θαη δηεπθνιπληή (facilitator), πνπ ηνπο επηβάιιεη ην καζεηνθεληξηθφ 

κνληέιν (Κπξίηζεο, 2009; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005:115; Υεξθειεηδή, 2006). 

 

2.2 ΘΔΧΡΗΔ ΜΑΘΖΖ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΖ 

ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

2.2.1 Ζ εκαζία ηωλ Θεωξηώλ Μάζεζεο 

Μέζα απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο ςπρνινγίαο έρνπλ ζηαδηαθά αλαδπζεί δηάθνξεο 

ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003;69). Ζ δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ απφςεσλ γηα ηηο ζεσξίεο κάζεζεο «αληηθαηνπηξίδεηαη» ζηνπο πνηθίινπο νξηζκνχο γηα 

ηε κάζεζε. Δλδεηθηηθά: 

 

«Μάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ππνβνεζάεη ηνπο νξγαληζκνύο λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε έλα ζρεηηθά ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα κε έλαλ κάιινλ κόληκν ηξόπν, έηζη ώζηε ε ίδηα ηξνπνπνίεζε ή 

αιιαγή λα κε ρξεηαζζεί λα ζπκβεί μαλά ζε θάζε λέα αλάινγε πεξίπησζε» 

Gagné  

(Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005:4) 
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«Μάζεζε είλαη ε απόθηεζε θαη δηαηήξεζε γλώζεσλ, ηξόπσλ θαη ζπλεζεηώλ 

ζθέςεο ώζηε λα είλαη δπλαηή, ε ρξήζηκε εθαξκνγή ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αξρηθήο πξόζιεςεο». 

Saunders  

(Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005:4; Saunders, 2007) 

 

Απφ ηνπο νξηζκνχο ησλ Gagné θαη Saunders γηα ηε κάζεζε, πξνθχπηνπλ ηέζζεξα 

δεδνκέλα, ε απφθηεζε, ε δηαηήξεζε, ε κεηάδνζε θαη θαηά ηνλ Saunders, ε αμηνιφγεζε 

γλψζεο ή θάπνηνο εζσηεξηθφο δηαλνεηηθφο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο ρξήζεο ηεο γλψζεο 

κε ινγηθφ ηξφπν. Ο κεραληζκφο απηφο θξίλεη αλ ν ηξφπνο πνπ ελεξγήζακε απνηειεί κηα 

ζσζηή αληίδξαζε ή κηα θφζκηα ζπκπεξηθνξά (Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005:4; 

Walstad and Saunders, 2007). 

Ζ αηηία ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο είλαη φηη ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη 

κάζεζεο, δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο, δηαθνξεηηθά επίπεδα δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο, 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζθέςεο θαη ηα δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα έρνπλ 

«δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο απαηηήζεηο». Γηα απηφ, δελ είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζεί κηα 

ζεσξία, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη ν άλζξσπνο, ε νπνία σο αδηάζπαζηε 

νληφηεηα ζα ηα ζπκπεξηιακβάλεη φια θαη ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αιάλζαζηνο 

νδεγφο δηδαζθαιίαο (Walstad and Saunders, 2007; Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; 

Newby et al., 2009; Roblyer, 2008).  

Χζηφζν, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο σο θχξηνο δηαρεηξηζηήο ησλ φξσλ, ζπλζεθψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαηαξηηζκέλνο θαη ελήκεξνο γηα ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη παξφιν πνπ βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

θχξηα επηδίσμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε κάζεζε, ζηελ πξάμε, ε δηδαζθαιία δελ 

ζπλεπάγεηαη πάληνηε κάζεζε. (Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Whitehead θαη 

Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2006; Μαγνπιά, 2009; Newby et al., 2009) Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε 

δηδαζθαιία, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ή λα ζρεηίδεηαη κε 

θάπνηα/-εο ζεσξία/-εο κάζεζεο, πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ νξηζκέλεο παξαδνρέο ζρεηηθά κε 

ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ κάζεζεο. 

(Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003) πκπεξαζκαηηθά, νη ζεσξίεο θαη ηα κνληέια κάζεζεο 

έρνπλ πξαθηηθή αμία, θαζψο κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε εθαξκφζηκεο θαη ρξήζηκεο 

πξνηάζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο (Newby et al., 2009; Μαθξίδνπ - 

Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Walstad and Saunders, 2007). Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

δηδάζθνπλ νηθνλνκηθά κε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ε ρξεζηκφηεηα ησλ ζεσξηψλ 

κάζεζεο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα αθφινπζα: 
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1. Καηά ηνλ Saunders (2007), ε θαηαλφεζε φζσλ έρνπλ δηαπηζηψζεη νη ςπρνιφγνη γηα 

ηελ αλζξψπηλε κάζεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα 

κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηα νηθνλνκηθά.  

2. ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, σο καζεζηαθφ κέζν, νη δεκηνπξγνί ηνπ ελζσκαηψλνπλ 

ζε απηφ θάπνηα/-εο ζεσξία/-εο κάζεζεο, (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003). 

3. Σέινο, λεφηεξεο έξεπλεο ηεο λεπξνβηνινγίαο επηβεβαηψλνπλ δνκηθν-γελεηηθέο θαη 

επνηθνδνκεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζηνλ  

ππνινγηζηή θαη ην δηαδίθηπν (Kron θαη νθφο, 2007). 

Οη ζεσξίεο κάζεζεο δελ ρσξίδνληαη κε «ζηεγαλφ» ηξφπν θαη ε δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε 

δελ ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ. Μηα πξνζπάζεηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο, παξφια απηά, είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ψζηε δεκηνπξγνί θαη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

αλ επηδηψθνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ κε ζπκπεξηθνξηζηηθφ 

ή επνηθνδνκεηηθφ-δηεξεπλεηηθφ ηξφπν ή αθφκα θαη κε ζπλδπαζκφ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε νξηζκέλεο απφ ηηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο, αλάινγα κε ην 

εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ζην νπνίν αλήθνπλ, θαζνδεγεηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν 

(δαζθαινθεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφηππν) ή επνηθνδνκεηηθφ καζεζηαθφ κνληέιν 

(καζεηνθεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφηππν) θαη ζρνιηάδεηαη ε επίδξαζή ηνπο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ (Πξέδαο, 2003; Roblyer, 2008).  

 

2.2.2 Θεωξίεο Μάζεζεο Καζνδεγεηηθνύ Γηδαθηηθνύ Μνληέινπ 

Σν θαζνδεγεηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν απνηειεί έλα δαζθαινθεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφηππν, πνπ φπσο δειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ, σο επίθεληξν έρεη ην δάζθαιν. Ο 

δάζθαινο απνηειεί ηελ «απζεληία» θαη ηε κνλαδηθή πεγή γλψζεο καδί κε ην «ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην». Οη καζεηέο σο δέθηεο ηεο γλσζηηθήο πιεξνθνξίαο έρνπλ παζεηηθφ ξφιν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νθείινπλ λα αλαπαξάγνπλ ζηαηηθή θαη αληηθεηκεληθή γλψζε. 

Σα ζρεηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη ζε ηεξαξρίεο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, νη 

νπνίεο δηδάζθνληαη κε θαζνξηζκέλε ζεηξά. Βαζηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ απηνχ πξνηχπνπ απνηεινχλ ε δηάιεμε, ε επίδεημε θαη νη ζπδεηήζεηο. Χο 

κέζνδνη αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο εμεηάζεηο, πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

θαηνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη έρνπλ πξνθαζνξηζκέλα θαη θνηλά θξηηήξηα γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο (Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Μπξίληα, 2006; Υεξθειεηδή, 

2006). 

Σν θαζνδεγεηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζεσξία κάζεζεο 

ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ θαη ζηνλ θιάδν επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ησλ γλσζηηθψλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο (Roblyer, 2008; Πξέδαο, 2003).  
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ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ, ν ρψξνο ηεο ςπρνινγίαο άξρηζε λα 

θπξηαξρείηαη απφ ηε ζπλεηξκηθή ςπρνινγία θαη ηηο ζπλεηξκηθέο – ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο, 

σο αληίδξαζε ζηε Γνκηθή Φπρνινγία πνπ θπξηάξρεζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. 

Πξφδξνκνο ηεο ζρνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ππήξμε ν Ρψζνο ςπρνιφγνο I. Pavlov. Με 

γλσζηά πεηξάκαηά ηνπ ζε δψα πξνψζεζε ηε ζεσξία κάζεζεο ηεο θιαζηθήο ξχζκηζεο ή 

αιιηψο ηνλ θιαζζηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ εμαξηεκέλσλ αλαθιαζηηθψλ 

(classical conditioning). Ο Pavlov ππνζηήξημε φηη ε ζπκπεξηθνξά ειέγρεηαη θαηά κεγάιν 

κέξνο απφ αθνχζηεο θπζηθέο αληηδξάζεηο ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, φπνπ ε ελίζρπζε-

εξέζηζκα πξνεγείηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (ελίζρπζε - ζπκπεξηθνξά). Με ηηο έξεπλέο ηνπ, 

ζεκειίσζε ηε ζέζε ηεο ζπλεηξκηθήο ζρνιήο φηη ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπλεηξκψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εκπεηξίαο. (Roblyer, 2008; 

Whitehead θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2006; Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Κφκεο, 

2004; Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003; Πξέδαο, 2003) 

Οη ζπκπεξηθνξηζηέο, επεξεαζκέλνη απφ ηηο έξεπλεο ηνπ Pavlov, απέξξηςαλ ηηο 

κεζφδνπο ηεο Γνκηθήο Φπρνινγίαο, π.ρ. απηνπαξαηήξεζε θαη ελδνζθφπεζε, γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο. Θεψξεζαλ φηη νη εζσηεξηθέο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο είλαη απξνζδηφξηζηεο θαη νη εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο κε παξαηεξήζηκεο θαη 

ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ηεο επνρήο δελ έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν, ν Watson, 

γλσζηφο σο ν ζεκειησηήο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ςπρνινγίαο, πξφηεηλε ηελ επηζηεκνληθή 

κειέηε ηεο εμσηεξηθήο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη παξαηεξήζηκε θαη 

κεηξήζηκε, σο ηε κφλε κέζνδν δηεξεχλεζεο ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο (Roblyer, 2008; 

Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Κφκεο, 2004; Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003; Πξέδαο, 

2003). Βαζηθή, ινηπφλ, παξαδνρή ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο είλαη φηη ην άηνκν φηαλ 

καζαίλεη, επηδεηθλχεη πξνβιέςηκε, νξαηή θαη κεηξήζηκε ζπκπεξηθνξά (νινκσλίδνπ, 

2006). 

Ο Skinner, θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο, απνδερφηαλ ηελ 

θιαζζηθή ξχζκηζε ηνπ Pavlov, αιιά ζεσξνχζε φηη δελ θάιππηε φιεο ηηο κνξθέο εμάξηεζεο 

εξεζίζκαηνο – ζπκπεξηθνξάο. Πξνψζεζε, ινηπφλ, ηελ ελεξγφ ξχζκηζε (operant 

conditioning), ζηελ νπνία ε ζπκπεξηθνξά πξνεγείηαη ηνπ εξεζίζκαηνο. Ο Skinner 

ππνζηήξημε φηη νη άλζξσπνη ελεξγνχλ απζφξκεηα (αξρή ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο) θαη 

πσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λνεηηθνχ ειέγρνπ ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

παηδί ζθέθηεηαη φηη αλ ζπκπεξηθεξζεί θαιά ζην ζρνιείν, ζα ην επαηλέζνπλ. Καηά ηνπο 

Eggen θαη Kauchak (2001), ν Skinner πίζηεπε πσο ε ζπκπεξηθνξά ειέγρεηαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ παξά απφ ηα ζπκβάληα πνπ πξνεγήζεθαλ. πλεπψο, 

έλα απνηέιεζκα κηαο ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξέζηζκα, πνπ ζα 

επεξεάζεη κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο (Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005).  
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Οη αξρέο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεσξίαο γηα ζπλάθεηα (contiguity), θιαζηθή ξχζκηζε, 

ελεξγφ ξχζκηζε θαη θνηλσληθή κάζεζε επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθψλ. Καηά 

ηελ αξρή ηεο ζπλάθεηαο, δχν εξεζίζκαηα ζπλδένληαη φηαλ θαη’ επαλάιεςε 

παξνπζηάδνληαη καδί. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δεηείηαη ν νξηζκφο κηαο νηθνλνκηθήο έλλνηαο 

ζα πξέπεη θάζε θνξά λα δίλεηαη ν ίδηνο αθξηβήο νξηζκφο, νχησο ψζηε νη καζεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα ηα ζπλδέζνπλ. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θιαζηθήο ξχζκηζεο, θαηά ηνλ 

ζπλδπαζκφ κηαο απηφκαηεο αληίδξαζεο, ζεηηθήο ή αξλεηηθήο, κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

εξέζηζκα, ην εξέζηζκα πξνεγείηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα απηφ, απφ ηελ αξρή ησλ 

καζεκάησλ ζα πξέπεη νη καζεηέο λα δέρνληαη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα απφ ηνλ 

θαζεγεηή ησλ νηθνλνκηθψλ, ψζηε λα εθδειψζνπλ ζεηηθή απηφκαηε αληίδξαζε πξνο ηα 

Οηθνλνκηθά. Με βάζε ηελ αξρή ηεο ελεξγνχο ξχζκηζεο, έλα απξφβιεπην ζρέδην 

ελίζρπζεο πξνσζεί πεξηζζφηεξν ηελ επηκνλή ηνπ καζεηή ζε θάηη πνπ πξέπεη λα κάζεη 

παξά έλα δεδνκέλν θαη πξνβιεπφκελν ζρέδην ελίζρπζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ν ηχπνο θαη ε 

επηινγή ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο γηα ηελ ελίζρπζε πνπ αθνινπζεί ηηο λέεο, πξνκειεηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζε έλα κεγάιν πιήζνο ζηνηρείσλ ζπκπεξηθνξάο καζαίλνληαη κε ηελ 

παξαηήξεζε ή ηε κίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο άιισλ, δειαδή κε ηελ θνηλσληθή κάζεζε 

(Bandura, 1977) (Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005). 

Πνιιέο απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο ηάζεηο ζπκπεξηθνξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηεο 

Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο, ε νπνία ζηξέθεηαη ζηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κάζεζε. Ο Bandura είλαη ζχγρξνλνο ζπκπεξηθνξηζηήο θαη ν εθθξαζηήο ηνπ Γλσζηηθνχ ή 

Κνηλσληθνχ πκπεξηθνξηζκνχ (Πξέδαο, 2003). ηε ζεσξία ηνπ αλαθέξεηαη ζηε θνηλσληθή 

κάζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί σο ππφδεηγκα. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

λνπ γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο κάζεζεο. Ζ κάζεζε θαηά ηνλ Bandura δηαθξίλεηαη ζηηο 

αθφινπζεο θάζεηο: 

 Πξνζνρή (Attention): Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε κάζεζεο κέζσ 

παξαηήξεζεο είλαη ε πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ν 

δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί ραξαθηεξηζηηθέο επηζεκάλζεηο θ.ιπ. 

 πγθξάηεζε – Γηαηήξεζε (Retention): Ο καζεηήο ζα κπνξέζεη λα κηκεζεί έλα 

πξφηππν αλ ην έρεη δηαηεξήζεη ζηε κλήκε ηνπ. Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνηχπνπ ζην 

κπαιφ ηνπ καζεηή ζεκαληηθή δηδαθηηθή ηερληθή είλαη ε επαλάιεςε. 

 Αλαπαξαγσγή (Reproduction): Ο δάζθαινο νθείιεη λα ελζαξξχλεη ην καζεηή λα 

επαλαιάβεη πνιιέο θνξέο ηε λέα ζπκπεξηθνξά πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηαθηήζεη 

πιήξσο. 
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 Παξαθίλεζε θαη ελίζρπζε (Motivation): Με ηελ θαηάιιειε ελίζρπζε (έπαηλνη θ.α.) 

πνπ δέρεηαη ν καζεηήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηζρπξνπνηείηαη ε θαηάθηεζε ηεο λέαο 

ζπκπεξηθνξάο – γλψζεο απφ ην καζεηή. 

Ζ πξναλαθεξφκελε πξνζέγγηζε ηνπ Bandura έρεη ζπλέπεηεο ζηε δηδαζθαιία, φηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο απνηειεί πξφηππν γηα ηνλ καζεηή. Καηά ηνλ Bandura απνηειεζκαηηθή 

θξίλεηαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία πνπ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ 

πεξαηηέξσ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο (Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; 

Μαγνπιά, 2009). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960, πνιινί έθξηλαλ ηε 

ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο σο αλεπαξθή γηα λα θαζνδεγήζεη ηε 

δηδαζθαιία. Γηα απηφ κηα νκάδα εξεπλεηψλ, νη ζεσξεηηθνί ηεο επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο δηαηχπσζαλ ηελ ππφζεζε φηη ην αλζξψπηλν κπαιφ ιεηηνπξγεί φπσο ζρεδφλ 

ν ππνινγηζηήο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ γηα έλα κνληέιν πνπ ζα βνεζνχζε ζην ζρεκαηηζκφ 

κηαο λνεξήο εηθφλαο ιεηηνπξγίαο απηνχ πνπ νη ζπκπεξηθνξηζηέο αληηκεηψπηδαλ σο «καχξν 

θνπηί». Σν κνληέιν ησλ Atkinson θαη Shiffrin (1968), ην «κπαιφ σο ππνινγηζηήο», 

ππνζέηεη φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο έρεη ηξία είδε κλήκεο ή «απνζήθεο» (information 

stores), πνπ ην θαζέλα έρεη ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγία ζηελ φιε δηαδηθαζία: 

 Αηζζεηεξηαθνί θαηαρσξεηέο ή αηζζεηήξηα κλήκε, είλαη ην ηκήκα ηεο κλήκεο πνπ 

ιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ δέρεηαη έλαο άλζξσπνο κέζσ ησλ αηζζεηήξησλ 

νξγάλσλ-δεθηψλ ηνπ (κάηηα, απηηά, κχηε, ζηφκα, ρέξηα). Αξρηθά, ε πιεξνθνξία ζα 

πξέπεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή, ψζηε λα γίλεη αηζζεηή κέζσ ησλ αηζζεηήξησλ 

δεθηψλ. Απηή ε πιεξνθνξία θξαηείηαη ζηνπο αηζζεηεξηαθνχο θαηαρσξεηέο γηα πνιχ 

κηθξφ δηάζηεκα (ίζσο έλα δεπηεξφιεπην). Αλ γίλεη ζχλδεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο 

πιεξνθνξίαο κε ηελ εκπεηξία, δειαδή ππάξμεη αληίιεςε ηεο πιεξνθνξίαο, ηφηε 

απηή εηζέξρεηαη ζηε Β.Μ., αιιηψο ράλεηαη. 

 Βξαρππξφζεζκε ή βξαρπρξφληα κλήκε (Β.Μ.) είλαη γλσζηή θαη σο κλήκε εξγαζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα ην ηκήκα ηεο κλήκεο, φπνπ ε πιεξνθνξία θξαηείηαη πξνζσξηλά γηα 5 

κε 20 δεπηεξφιεπηα. Αλ γίλεη επεμεξγαζία ή εμάζθεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε θάπνηνλ 

ηξφπν , γηα παξάδεηγκα γξαπηή ή πξνθνξηθή επαλάιεςή ηεο, ηφηε κεηαθέξεηαη ζηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε, αιιηψο ράλεηαη. Οη ζεσξεηηθνί ηεο επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο πηζηεχνπλ φηη γηα λα κεηαθεξζεί κηα λέα πιεξνθνξία ζηε Μ.Μ. πξέπεη 

κε θάπνηνλ ηξφπν λα ζπλδέεηαη κε πξνεγνχκελε γλψζε πνπ ππάξρεη ήδε ζηελ 

Μ.Μ., ψζηε λα είλαη εθηθηή ε θσδηθνπνίεζή ηεο. Γειαδή, ε έληαμή ηεο ζε έλα 

ζχλνιν θαηεγνξηψλ ή ελνηήησλ (νξγάλσζε), ε δεκηνπξγία επηπιένλ ζπλδέζεσλ 

(επεμεξγαζία) θαη λα ππάξμεη ζρεηηθή δξάζε (δξαζηεξηφηεηα). 

 Μαθξνπξφζεζκε ή καθξνρξφληα κλήκε (Μ.Μ.). Σν ηκήκα ηεο κλήκεο πνπ έρεη 

απεξηφξηζηε ρσξεηηθφηεηα θαη κπνξεί λα δηαηεξεί πιεξνθνξίεο ζην δηελεθέο. Γηα 
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απηφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζαρζεί ε πιεξνθνξία ζηε Μ.Μ., κέλεη εθεί κφληκα. 

Χζηφζν, νξηζκέλνη ςπρνιφγνη πηζηεχνπλ φηη αθφκα θαη πιεξνθνξία πνπ 

απνζεθεχεηαη ζηε Μ.Μ. κπνξεί λα ραζεί αλ εμαζζελίζεη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Αλ 

δειαδή, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά. Οη πιεξνθνξίεο ηεο Μ.Μ., γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ, κεηαθέξνληαη μαλά ζηελ Β.Μ. κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αλάθηεζεο. 

πλνςίδνληαο, νη δηαλνεηηθέο ελέξγεηεο πνπ κεηαπιάζνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ 

κεηαθέξνπλ απφ ηε κηα «απνζήθε» ζηελ άιιε είλαη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (Cognitive 

Processes) ηεο πξνζνρήο, ηεο αληίιεςεο, ηεο επαλάιεςεο, ηεο θσδηθνπνίεζεο 

(νξγάλσζε - επεμεξγαζία - δξαζηεξηφηεηα) θαη ηεο αλάθηεζεο. Γηα λα είλαη ρξήζηκεο, 

φκσο, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο απαηηείηαη κηα ζεκαληηθφηεξε δηαδηθαζία, απηή ηεο 

ελνπνίεζήο ηνπο. Ζ ελ ιφγσ ελνπνίεζε παξέρεηαη απφ ηε κεηαγλσζηηθή ιεηηνπξγία, 

δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ 

κεηαγλσζηηθή ιεηηνπξγία είλαη κηα απφ ηηο «κεηα-ηθαλφηεηεο» (meta – skills) πνπ 

απαηηνχληαη ζηε δπλακηθά εμειηζζφκελε «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (Μαθξίδνπ - 

Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Roblyer, 2008).  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί εκβφιηκα, φηη λεπξνβηνινγηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε 

ηε κλήκε (Kron θαη νθφο, 2007), επηβεβαηψλνπλ ηελ αμία ζπλεηξκηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Απηφ ζπκπεξαίλεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη δηαρσξίδνπλ ηε 

κλήκε ζε: 

 δεισηηθή (ή έθδειε) πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπλεηξκνχο, θαζψο πεξηιακβάλεη κλήκε 

επεηζνδίσλ (απηνβηνγξαθηθή κλήκε), κλήκε γλψζεσλ - γεγνλφησλ θαη κλήκε 

γλψξηκνπ - νηθείνπ, θαη ζε  

 δηαδηθαζηηθή (κε-δεισηηθή, άδειε) πνπ αθνξά ζπκπεξηθνξέο, αθνχ πεξηιακβάλεη 

ηε κλήκε δεμηνηήησλ, ηηο ζπλήζεηεο, ηελ πξνεηνηκαζία αληίδξαζεο (priming), ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε, ηελ θιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε θαη ηε κε-ζπλεηξκηθή κάζεζε, 

δειαδή εμνηθείσζε, εζηζκφο ζε εξεζίζκαηα. 

Δπηζηξέθνληαο ζηε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη ςπρνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ν Gagné θαη ν Ausubel, έδσζαλ ρξεζηηθή δηάζηαζε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πξνηείλνληαο πξαθηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκέλεο 

γηα λα εληζρχζνπλ ηηο δηεξγαζίεο πξνζνρήο, θσδηθνπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο. Ο Gagné  

πξφηεηλε ηελ «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ πξψηα ηηο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ δεμηφηεηεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα νηθνδνκνχλ πάλσ ζε απηέο. Αληίζεηα, ν Ausubel, εθθξαζηήο ηεο λνεκαηηθήο 

πξνζιεπηηθήο κάζεζεο, ζπλέζηεζε ηελ «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο. πγθεθξηκέλα, πξφηεηλε λα παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί «πξννξγαλσηέο» 

(«advance organizers»), δειαδή δηδαθηηθέο «βνήζεηεο» πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο 
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λα πξνζαξηήζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο ζε ήδε αλεπηπγκέλα λνεηηθά πιαίζηα. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία νηθνλνκηθψλ 

καζεκάησλ. χκθσλα κε ηνπο Shiu θαη Sin (2006), ηα δηαγξάκκαηα- γξαθήκαηα, πνπ 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα νηθνλνκηθά βξίζθνληαη ζην 

κεζαίν επίπεδν. Απηφ γηα ηνπο θαζεγεηέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα 

μεθηλήζνπλ ηε δηδαζθαιία κε έλα δηάγξακκα, ρσξίο λα έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο γλψζεηο, ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ή ρσξίο λα έρνπλ δψζεη θάπνηα δηδαθηηθή 

«βνήζεηα». Απφ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Μαπξίδε (2007), γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ πξννξγαλσηψλ (δηδαθηηθψλ «βνεζεηψλ») ζηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ, πξνέθπςε φηη κφλν γξαπηνί πξννξγαλσηέο είραλ κηα θάπνηα ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; 

Shiu and Sin, 2006; Μαπξίδεο, 2007). 

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Gagné ζηελ θαζνδεγεηηθή δηδαζθαιία, ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, αιιά 

θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία είλαη ζεκειηψδεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ν Gagné , εθηφο ηνπ 

φηη παξείρε κεγάιν εχξνο εξγαιείσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είρε επίζεο ξφιν θιεηδί ζηνλ 

θιάδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ 

θ.α., 2005). 

Οη ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο εκθαλίδνληαη θαη ζην θπβεξλεηηθφ κνληέιν κάζεζεο ησλ 

Kron θαη νθφο (2007). «Η θπβεξλεηηθή ζην ρώξν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζε ζηε 

Γεξκαλία έγηλε γλσζηή θπξίσο από ηνλ Von Cube (1965), ν νπνίνο παξαπέκπεη ξεηά ζηνλ 

εθεπξέηε ηεο ηερλνινγίαο κελπκάησλ ησλ Norbert Wiener (1952). Με ηνλ όξν θπβεξλεηηθή 

ελλννύληαη δύν επίπεδα εθαξκνγήο, ε επηζηήκε ηεο δηεξεύλεζεο, αλαπαξάζηαζεο θαη 

θαηαζθεπήο κνληέισλ θαη ε επηζηήκε ησλ δηαδηθαζηώλ ξύζκηζεο θαη δηαδηθαζηώλ 

κεηάδνζεο ζεκάησλ ζε κεραλήκαηα θαη αλζξώπηλα όληα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

καζεκαηηθώλ κεζόδσλ. Τν ζπγθεθξηκέλν θαζνδεγεηηθό δηδαθηηθό πξόηππν  απνηειεί 

ακάιγακα ηδεώλ θαη πιαηζίσλ εθαξκνγήο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο, ηεο καζεζηαθήο ζεσξίαο, 

ηεο ινγηθήο – καζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο ζεσξίαο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, 

ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο, ησλ ηερληθώλ ξύζκηζεο, ηεο δηδαθηηθήο, θαη ηεο ζεσξίαο ηεο 

επηθνηλσλίαο (Κφκεο, 2004) θαη ην νπνίν πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε σο ζύζηεκα 

ζπκπεξηθνξώλ πνπ επηδέρεηαη βειηηζηνπνίεζε» (Kron θαη νθφο, 2007). 

ζνλ αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε, νη ζεσξίεο κάζεζεο 

ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ε ζεσξία επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, κέζσ ηεο ζπζηεκηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπλέβαιαλ, θπξίσο, ζην ζρεδηαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ παξνπζηάζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη παθέησλ 

απηνδηδαζθαιίαο, φπσο εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill and practice) θαη θαζνδεγνχκελεο 

εθκάζεζεο (tutorials). Δηδηθφηεξα, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε βνήζεζε 

λα μεπεξαζηνχλ νξηζκέλα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο θαη 
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απηνδηδαζθαιίαο. Σα ινγηζκηθά θαζνδεγνχκελεο εθκάζεζεο θαη ηα ινγηζκηθά εμάζθεζεο 

θαη πξαθηηθήο, βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηελ απαηηνχκελε πξαθηηθή, λα κάζνπλ 

δχζθνιεο έλλνηεο κέζσ δηδαθηηθψλ αθνινπζηψλ «βήκα πξνο βήκα» κε ηνλ δηθφ ηνπο 

ξπζκφ θαη λα αιιάδνπλ ηηο κεηαβιεηέο ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο θαη λα βιέπνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηινγψλ ηνπο. Δπίζεο, αλαπηχρζεθαλ ζπζηεκηθά ζρεδηαζκέλα 

ινγηζκηθά, πνπ παξείραλ ζηνπο καζεηέο πνπ ην ρξεηάδνληαλ έλα δνκεκέλν πεξηβάιινλ 

γηα εθκάζεζε ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί 

είραλ ην ρξφλν γηα λα δνπιέςνπλ κε καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαλ πξνζσπηθή βνήζεηα θαη 

ελζαξξχλζεθαλ λα ζρεδηάζνπλ ζπζηεκαηηθφηεξε δηδαζθαιία θαη λα εηζάγνπλ πιηθά 

βαζηζκέλα ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα πινπνηήζνπλ ηηο ζρεδηαζκέλεο αθνινπζίεο καζήκαηνο 

(Roblyer, 2008). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ δχν κέζνδνη αλάπηπμεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δηδαζθαιίαο γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Παξφιν πνπ, θαη νη δπν κέζνδνη είλαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο αλαθνξηθά κε ην ιάζνο. Ζ κηα 

είλαη ε γξακκηθή κέζνδνο ηνπ Skinner πνπ πηζηεχεη φηη ην πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ιάζε απφ ηε κεξηά ηνπ 

καζεηή. Δλψ, ε άιιε είλαη ε κέζνδνο πνιιαπιήο επηινγήο ηνπ Crowder,  ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία φηαλ ν καζεηήο θάλεη ιάζνο πξέπεη λα ηνπ παξέρνληαη πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο. Καη 

ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, φκσο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ απηφκαηε δηαρείξηζε ηεο αηνκηθήο 

δηαδξνκήο ηνπ καζεηή (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003; Κφκεο, 2004).  

Οη ζεσξίεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαζνδήγεζαλ επίζεο, ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο, κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζνκνηψζεη ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά ζθέςεο θαη κάζεζεο (Roblyer, 2008). ήκεξα, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηε 

δεκηνπξγία πξνζαξκνζηηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ζα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα κεγαιχηεξε 

εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δλδεηθηηθή είλαη ε έξεπλα ησλ Sidiropoulos et al. (2005). 

ηφρν είρε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ επηδξνχλ ζηελ 

επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ζηα νηθνλνκηθά θαη έζεζε σο κειινληηθφ ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε 

ησλ παξαγφλησλ απηψλ (θχιιν, γεληθή βαζκνινγία επίδνζεο GPA, κφξθσζε ηνπ παηέξα 

θαη ην βαζκφ επίδνζεο) ζε πξνζαξκνζηηθά δηαδηθηπαθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ψζηε 

λα γίλνπλ δπλακηθά θαη λα παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε (Sidiropoulos et al. 2005).  

 

2.2.3 Θεωξίεο Δπνηθνδνκεηηθνύ Μαζεζηαθνύ Μνληέινπ 

Σν επνηθνδνκεηηθφ καζεζηαθφ κνληέιν, ζε αληίζεζε κε ην θαζνδεγεηηθφ πξφηππν, είλαη 

καζεηνθεληξηθφ. ε απηφ ην λέν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, ην επίθεληξν είλαη ν καζεηήο, ν 

νπνίνο απφ παζεηηθφ δέθηε κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγφ κέηνρν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Χο θπζηθφ επαθφινπζν, αιιάδεη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη πιένλ 

ππεχζπλνο λα θαζνδεγεί, λα νξγαλψλεη, λα δηεπθνιχλεη, λα παξαθηλεί, λα ελζαξξχλεη θαη 

λα εκςπρψλεη ην καζεηή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν, είηε εξγάδεηαη αλεμάξηεηα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, εθαξκφδνληαη δηδαθηηθέο κέζνδνη, φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, νη 

νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ε αλάπηπμε πξντφλησλ δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (project). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνάγνπλ ηφζν πςεινχ επηπέδνπ φζν θαη ρακεινχ 

επηπέδνπ δεμηφηεηεο, πξνσζνχλ ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο, ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ηελ ζπλεξγαζία θαη αμηνπνηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Roblyer, 

2008; Μηθξφπνπινο 2009, Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Υεξθειεηδή, 2006). 

Ζ Roblyer (2008) παξνπζηάδεη ηνλ John Dewey σο θηιφζνθν θαη εθπαηδεπηηθφ 

ζπγγξαθέα παξά ζεσξεηηθφ ηεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθφ εξεπλεηή θαη ηνλ ραξαθηεξίδεη 

«παππνχ» ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνχ. Σα πηζηεχσ ηνπ Dewey ζρεκαηίζηεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο. Ζ 

αλαηξεπηηθή θηινζνθία ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε επηθεληξψζεθε ζε αξρέο θαη έλλνηεο πνπ 

βξίζθνληαλ ζε άκεζε αληίζεζε κε απηέο πνπ επηθξαηνχζαλ εθείλε ηελ επνρή ζηελ 

εθπαίδεπζε. Οξηζκέλεο απφ ηηο ζέζεηο ηνπ είλαη φηη ε κάζεζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

πξαθηηθή θαη ηελ εκπεηξία θαη λα κελ είλαη αθεξεκέλε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη 

λα πξνθχπηεη απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπκβαίλεη 

κέζσ ζχλδεζεο κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, παξά κε ηε ζπκκεηνρή ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ηα ζέκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ αληί λα 

είλαη απνκνλσκέλα κεηαμχ ηνπο θαη γεληθά πσο ε εθπαίδεπζε είλαη αλάπηπμε θαη φρη 

απηνζθνπφο. 

Ζ επνηθνδνκεζηηθή κάζεζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο πξψηεο γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο.  

(Roblyer, 2008). Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα 

πξνβιεκαηηζκνχ έλαληη ησλ ζεσξηψλ ηεο πκπεξηθνξάο. Πξφδξνκνη ηεο Γλσζηηθήο 

Φπρνινγίαο είλαη νη ζεκειησηέο ηεο κνξθνινγηθήο ςπρνινγίαο (Wertheimer, Koffka, 

Köhler) κε ηελ ελνξαηηθή – δηνξαηηθή κάζεζε. Ο Köhler πξνζδηφξηζε ηελ ελνξαηηθή 

κάζεζε σο ηε ζηηγκηαία ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ηελ μαθληθή έθιακςε ηνπ λνπ πνπ νδεγεί ζε απνηειεζκαηηθή δξάζε. (Μαθξίδνπ - 

Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Μαγνπιά, 2009) χκθσλα κε  Παλαγησηαθφπνπιν θ.α. (2003), 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ είλαη ε ζεσξία ζρήκαηνο (schema theory), 

φπνπ ην ζρήκα ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαθνξά ζε δνκέο γλψζεο, ε θσδηθνπνίεζε θαη ε 

ραξηνγξάθεζε (encoding and information mapping), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηαγξαθή, νξγάλσζε θαη ζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα δηαλνεηηθά πξφηππα (mental 

models), ηα νπνία απνηεινχλ εζσηεξηθφ δηαλνεηηθφ θαηαζθεχαζκα επξχηεξν ηνπ 

ζρήκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηεο εκπεηξίαο (development of expertise), θαηά ηελ νπνία 
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αιιάδνπλ ηα ζρήκαηα ή/θαη ηα δηαλνεηηθά πξφηππα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηε γλψζε θαη ηηο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξίαο (information processing) – ρεηξηζκνχ 

ζπκβφινπ (symbol manipulation) – νηθνδφκεζεο γλψζεο (knowledge construction) 

(Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003). 

Ο Piaget, έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γλσζηηθνχ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ, ζεσξνχζε φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη πσο ε 

λνεκνζχλε είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Χζηφζν, ηζρπξηδφηαλ 

πσο ε γλσζηηθή αλάπηπμε  κπνξεί λα ζπκβεί κφλν αθνχ αλαπηπρζνχλ ζπγθεθξηκέλεο, 

γελεηηθά ειεγρφκελεο, λεπξνβηνινγηθέο αιιαγέο ζην άηνκν. χκθσλα κε ηνλ Piaget, ε 

γλψζε απνθηάηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ αθνκνίσζεο, ζπκκφξθσζεο θαη πξνζαξκνγήο. 

Οη δηαδηθαζίεο αθνκνίσζεο θαη ζπκκφξθσζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο. Καηά ηελ 

αθνκνίσζε νη λέεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο, ελζσκαηψλνληαη αιιηψο απνξξίπηνληαη. ηελ 

ζπκκφξθσζε ηξνπνπνηνχληαη νη γλσζηηθέο δνκέο, ψζηε λα εκπεξηέρνπλ ηε λέα 

πιεξνθνξία θαη λα ελαξκνλίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε λέα 

πιεξνθνξία δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία ζηελ πξνυπάξρνπζα γλσζηηθή δνκή 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζαξκνγή. Ζ πξνζαξκνγή επαλαθέξεη ηελ ηζνξξνπία δνκψληαο 

κηα θαηλνχξηα, πην ζηαζεξή γλσζηηθή δνκή κε πνιππινθφηεξν επίπεδν λφεζεο. πλεπψο, 

ε πξνζαξκνγή ζπκβάιεη ζηε λνεηηθή αλάπηπμε. 

Τπνζηήξηδε φηη φια ηα παηδηά πεξλάλε απφ ηέζζεξα ζηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

φηη παξφιν πνπ κπνξεί λα ηα βηψζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, φια αλαπηχζζνπλ κε ηελ 

ίδηα ζεηξά ηηο πςειφηεξεο ηθαλφηεηεο ζπιινγηζκνχ. Σέινο, πίζηεπε φηη ηα παηδηά σο 

καζεηέο είλαη ελεξγνί, δηαζέηνπλ θίλεηξν θαη πσο ε γλψζε ηνπο γηα ηνλ θφζκν γίλεηαη κε 

ην ρξφλν πην νινθιεξσκέλε θαη νξγαλσκέλε (Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 

2005; νινκσλίδνπ, 2006; Μαγνπιά, 2009). 

ηεξηδφκελνο ζηηο απφςεηο ηνπ Piaget, ν Bruner αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ πεξί 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε (discovery learning) είλαη κηα 

πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπο, δηεξεπλψληαο, θάλνληαο ππνζέζεηο, επηιχνληαο κφλνη ηνπο πξνβιήκαηα θαη 

εθηειψληαο πεηξάκαηα, πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηηο «ζρέζεηο 

πξαγκάησλ». Ο Bruner, πίζηεπε φηη νη καζεηέο ήηαλ πηζαλφηεξν λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

ζπκνχληαη έλλνηεο πνπ αλαθάιπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα δηθήο ηνπο εμεξεχλεζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί βξήθαλ φηη ε αλαθαιππηηθή κάζεζε είλαη πεξηζζφηεξν επηηπρήο, φηαλ νη 

καζεηέο έρνπλ ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ππνβάιινληαη λσξίηεξα ζε θάπνηεο 

δνκεκέλεο εκπεηξίεο. 
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πσο ν Piaget, έηζη θαη ν Bruner ελδηαθεξφηαλ γηα ηα ζηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ παηδηψλ. ε αληίζεζε, φκσο, κε ηνλ Piaget, ν Bruner, ελδηαθεξφηαλ γηα δηδαθηηθή 

παξέκβαζε, δειαδή γηα δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκέλεο φρη κφλν γηα λα ηαηξηάδνπλ ζην 

εθάζηνηε ζηάδην αιιά θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ θίλεζε απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν 

(Roblyer, 2008; Μαγνπιά, 2009; νινκσλίδνπ, 2006). 

Ο Ausubel δελ δερφηαλ πσο ε αλαθαιππηηθή κάζεζε έρεη εθαξκνγή ζηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε θαη πσο ν πιένλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη απηά πνπ ήδε γλσξίδεη ν 

καζεηήο. Γηα απηφ πξφηεηλε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κάζνπλ ηη γλσξίδνπλ ήδε νη καζεηέο 

ηνπο ψζηε λα ηνπο δηδάμνπλ θαιχηεξα (νινκσλίδνπ, 2006). 

Οη παξαπάλσ εθπξφζσπνη ηνπ Γλσζηηθνχ Δπνηθνδνκεηηζκφ (cognitive constructivism) 

αλ θαη δηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζε νξηζκέλα ζεκεία ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη λα ζέζνπλ «νξζά» κνληέια ζθέςεο θαη δξάζεο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα ηνπο 

παξαθηλήζνπλ λα απνδερζνχλ ηα κνληέια απηά αληηθαζηζηψληαο ηα δηθά ηνπο αηειή 

κνληέια (νινκσλίδνπ, 2006).  

Ο Vygotsky, σο εθθξαζηήο ηνπ Κνηλσληθνχ Δπνηθνδνκεηηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Piaget έλνησζε φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε δελ εμαξηάηαη απιψο απφ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, αιιά πσο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

βαζηζκέλε ζε απηή. Δπίζεο, απέξξηςε ηφζν ην ζπκπεξηθνξηζκφ φζν θαη ηελ 

ελδνζθφπεζε (δνκηθή ςπρνινγία). Οη ζεσξίεο ηνπ έδηλαλ έκθαζε ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, 

ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επηξξνή ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε κάζεζε. Δηζήγαγε 

ηνπο φξνπο, ηνπ πιαηζίνπ ζηήξημεο (scaffolding) θαη ηεο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο 

(zone of proximal development). Με ηνλ φξν «πιαίζην ζηήξημεο» (scaffolding), ελλννχζε 

ηε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ηνπ εθπαηδεπηή κέζσ ππνζηεξηθηηθψλ εξσηήζεσλ, ψζηε ν 

καζεηήο λα νηθνδνκήζεη ηε λέα γλψζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, πάλσ ζηηο εκπεηξίεο ηνπ. 

Χο δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο, φξηζε σο ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θαηερφκελνπ-

πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ αλάπηπμεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα αηνκηθήο, 

απηφλνκεο θαη αλεμάξηεηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ελ δπλάκεη 

αλάπηπμεο. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν αηφκσλ, φπνπ ην θαηερφκελν-

πξαγκαηηθφ επίπεδν γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ελφο πεξηιακβάλεη ηε δψλε επηθείκελεο 

αλάπηπμεο ηνπ άιινπ, βνεζά ην δεχηεξν άηνκν λα απνθηήζεη ηε γλψζε ηεο δψλεο 

επηθείκελεο αλάπηπμήο ηνπ, αξρηθά ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε αηνκηθφ, 

αθνχ ελζσκαηψλνληαο ηελ δηεπξχλεη ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηεο γλσζηηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο. Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο κπνξεί λα 

πάξεη δχν κνξθέο. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ή ην δηαδηθηπαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγάηε ή νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιείν δηαζχλδεζεο κε άιινπο καζεηέο πνπ ην πξαγκαηηθφ 

επίπεδν γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη ηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ 
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εθπαηδεπφκελνπ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη θνηλφ, θαη ζα αθνξά ηε δηεχξπλζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ γλσζηηθφ επηπέδνπ ηνπ καζεηή (Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 

2005). 

χκθσλα κε ηνλ Ρηδνζπαζηηθφ Δπνηθνδνκεηηζκφ (radical constructivism), ε 

πξαγκαηηθφηεηα ζεσξείηαη κφλν σο κηα επηλφεζε ή έλα πξντφλ ππφζεζεο ή κηα ιεηηνπξγία 

πνπ απνξξέεη απφ ηε γλσζηηθή καο δνκή. πλεπψο, ε γλψζε πνπ ζπιιακβάλνπκε απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κηα πνιχ πξνζσπηθή εκπεηξία. Γειαδή, ηνλίδεηαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα απηφ είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ζρεδηαζηνχλ εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Χζηφζν, ν καζεηήο θξίλεηαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη ηη ζα κάζεη θαη πσο 

θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην ξφιν ηνπ βνεζνχ θαη ππνζηεξηθηή 

(νινκσλίδνπ, 2006).  

Ο Δγθαηεζηεκέλνο Δπνηθνδνκεηηζκφο βαζίζηεθε ζηνλ Κνηλσληθφ Δπνηθνδνκεηηζκφ 

(Vygotsky) θαη ην Ρηδνζπαζηηθφ Δπνηθνδνκεηηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξεί πσο ν 

θφζκνο απαξηίδεηαη απφ ζχλζεηα, αηειή θαη αζζελψο δνκεκέλα (ill-structured) 

πεξηβάιινληα, φπνπ ε έλλνηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ ππάξρεη νχηε κε ηελ ππνθεηκεληθή 

ηεο δηάζηαζε. Οη Brown, Collins θαη Duguid είλαη θχξηνη εθπξφζσπνη ηνπ Δγθαηεζηεκέλνπ 

Δπνηθνδνκηζκνχ θαη αζρνιήζεθαλ κε ην πξφβιεκα ηεο αδξαλνχο γλψζεο. ξν, πνπ 

εηζήγαγε ην 1929 o Whitehead, γηα λα πεξηγξάςεη ηε γλψζε πνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί 

φηαλ απηφ δεηείηαη ξεηψο λα γίλεη, αιιά δε ρξεζηκνπνηείηαη απζφξκεηα ζηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο παξφιν πνπ είλαη ζρεηηθή. Αλαθάιπςαλ φηη πνιιέο απφ ηηο ζρνιηθέο 

πξαθηηθέο κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ηηο δεμηφηεηεο, πνπ έρνπλ 

κάζεη, ζε κεηαγελέζηεξεο επηιχζεηο πξνβιεκάησλ, πνπ απαηηνχλ ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο. Ζ 

αηηία είλαη φηη νη δεμηφηεηεο δηδάζθνληαη κε αθεξεκέλνπο ηξφπνπο, πνπ δελ ηηο ζπλδένπλ 

άκεζα νχηε κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ νχηε κε ηελ πξαγκαηηθή-απζεληηθή 

εθαξκνγή ηνπο. Τπνζηήξημαλ πσο γηα λα ιπζεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, απηό πνπ 

καζαίλνπλ νη καζεηέο, δελ πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ην πώο ην καζαίλνπλ. Δηζήγαγαλ, 

ινηπφλ, ηηο έλλνηεο ηεο εγθαηεζηεκέλεο γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. Ζ 

εγθαηεζηεκέλε, εκπιαηζησκέλε γλψζε ή θαηαζηαζηαθή γλψζε (situated cognition) είλαη 

απηή πνπ απνθηάηαη ζην πξαγκαηηθφ ηεο πεξηβάιινλ ή ζε έλα πιαίζην απζεληηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ. Οη Brown et al. ππνζηεξίδνπλ, φπσο θαη ν 

Vygotsky, φηη ε απφθηεζε ηεο εκπιαηζησκέλεο γλψζεο επηηπγράλεηαη κε βέιηηζην ηξφπν 

κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Δπέθηεηλαλ ηελ έλλνηα ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

γλψζεο κε ηε γλσζηηθή καζεηεία (cognitive apprenticeship). ηε γλσζηηθή καζεηεία, νη 

καζεηέο εηζάγνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηδηθψλ ή κπνχληαη ζηελ θνπιηνχξα ησλ 

εηδηθψλ ελφο γλσζηηθνχ ηνκέα θαη νηθνδνκνχλ ηε γλψζε κέζα απφ πξνζσπηθή εκπεηξία, 

απζεληηθέο θαηαζηάζεηο θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Χο κάζεζε, ινηπφλ, νξίδεηαη ε 
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νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ πξνζσπηθή θαη 

κνλαδηθή θνηλσληθή εκπεηξία (Roblyer, 2008; νινκσλίδνπ, 2006). 

Ο Papert, καζεηήο ηνπ Piaget, επεξέαζε ζεκαληηθά ηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο, αθνχ ππήξμε ν πξψηνο επνηθνδνκηζηήο κε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Ο Papert ζπλεξγάζηεθε κε ην Δξγαζηήξην Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο ηνπ MIT (Massachusetts Institute of Technology) θαη άξρηζε λα 

πεηξακαηίδεηαη κε κηα λέα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηε Logo θαη ηηο ρξήζεηο ηεο γηα ηα 

παηδηά. Παξφιν πνπ πνηέ δε ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν αλαθαιππηηθή κάζεζε, ν Papert 

έλνησζε φηη ζα έπξεπε λα επηηξέπεηαη ζηα παηδηά λα δηδάζθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηελ 

Logo. Ζ Logo είλαη κηα γιψζζα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα γξαθηθά, αθνινπζεί ηε ινγηθή 

αηηίαο θαη αηηηαηνχ, θαζψο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ 

ηνπο θαη ελζαξξχλεη ηε κάζεζε ζην πιαίζην ελφο κηθξφθνζκνπ. Δλφο απηφλνκνπ, δειαδή, 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν φιεο νη ελέξγεηεο είλαη κεζνδηθέο, δηέπνληαη απφ θαλφλεο θαη ην 

νπνίν ν ίδηνο ν Papert απνθαινχζε εθθνιαπηήξην γλψζεο. Μέζσ ηεο έλλνηαο ηεο 

αληζνξξνπίαο ηνπ Piaget, εμήγεζε φηη «ζε έλα πεξηβάιινλ Logo, νη λέεο ηδέεο ζπρλά 

απνθηψληαη κέζσ πξνζπάζεηαο ηθαλνπνίεζεο ηεο πξνζσπηθήο αλάγθεο λα θάλεηο θάηη 

πνπ δελ κπνξνχζεο λα θάλεηο πξηλ». Σν 1980, ν Papert δεκνζίεπζε ηηο ζεσξίεο ηνπ ζε 

έλα βηβιίν κε ηίηιν «Mindstroms: Children, Computers and Powerful Ideas» (Ννεηηθέο 

ζχειιεο: Παηδηά, ππνινγηζηέο θαη ηζρπξέο ηδέεο). Σν βηβιίν απηφ πξνθάιεζε ηηο ηφηε 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο, ηφζν γηα ηα καζεκαηηθά φζν θαη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. (Roblyer, 2008) Παξά ηελ πξσηνπνξία ηεο ρξήζεο ηεο 

Logo, ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα (νινκσλίδνπ, 2006). 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ζην Κέληξν Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Vanderbilt Learning Technology Center, γλσζηή σο Οκάδα Γλψζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ 

Vanderbilt (CTGV – Cognitive and Technology Group at Vanderbilt), ζηελ πξνζπάζεηά 

ηεο λα θαιχςεη ηελ αλεπάξθεηα ηεο Logo, βνήζεζε ζηνλ θαζνξηζκφ θάπνησλ πξαθηηθψλ 

νδεγηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηερλνινγίαο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 

επνηθνδνκεηηζκνχ. Ζ νκάδα CTGV πξφηεηλε κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

έλλνηεο πνπ εηζήγαγαλ νη Vygotsky, Whitehead θαη Brown et al. (1989) θαη ηελ έλλνηα ηεο 

αγθπξνβνιεκέλεο δηδαζθαιίαο (anchored instruction), πνπ εηζήγαγε ε ίδηα. Ζ 

αγθπξνβνιεκέλε δηδαζθαιία (anchored instruction) είλαη ε δηδαζθαιία πνπ εληάζζεηαη θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηβάιινληα επίιπζεο, θπξίσο νπηηθψλ, πξνβιεκάησλ. Παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νξηζκέλσλ πιενλεθηεκάησλ ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο ζε ηππηθά 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, πνπ πεξηιακβάλνπλ νκάδεο καζεηψλ. πλνπηηθά, ε 

ζεσξεηηθή βάζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο νκάδαο CTGV πεξηιακβάλεη ηελ απνθπγή ηεο 

αδξαλνχο γλψζεο κε ρξήζε ηεο εκπιαηζησκέλεο γλψζεο (situated cognition) θαη ηεο 

αγθπξνβνιεκέλεο δηδαζθαιίαο (anchored instruction), ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη 
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νηθνδφκεζε γλψζεο κέζσ θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Roblyer, 2008; 

νινκσλίδνπ, 2006). 

Ζ Οκάδα Γλψζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Vanderbilt έρεη αλαπηχμεη επίζεο, αξθεηά 

πξντφληα ηερλνινγίαο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε, ηα νπνία έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ ακεξηθαληθή εθπαίδεπζε. Σν πξψην απφ απηά ηα βαζηζκέλα 

ζηελ ηερλνινγία πξντφληα, ε ζεηξά Jasper Woodbury Problem Solving, εζηίαζε ζε 

πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ. Μηα άιιε ζεηξά, The Young Children’s Literacy, αθνξνχζε 

δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γιψζζαο (CTGV, 1993). Καη ηα δχν απηά πξντφληα 

ζρεδηάζηεθαλ γηα λα νηθνδνκήζνπλ πάλσ ζηελ ππάξρνπζα γλψζε ησλ παηδηψλ, κε ηξφπν 

πνπ ζα έδηλε έκθαζε ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Roblyer, 2008). 

O Spino θαη κηα νκάδα εξεπλεηψλ πνπ πεξηιάκβαλε ηνπο Felotovich, Jacobson, 

Couloson, Anderson θαη Jehng αλέπηπμαλ κηα επνηθνδνκεζηηθή ζεσξία, σο αληίδξαζε 

ζηε δηαθαηλφκελε απνηπρία πνιιψλ απφ ηηο ηξέρνπζεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεξηθψλ επνηθνδνκεζηηθψλ, ηε ζεσξία ηεο Γλσζηηθήο Δπειημίαο 

(Cognitive Flexibility Theory). χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζεσξία, νη ηξέρνπζεο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα ηε κάζεζε ζε θαιά δνκεκέλα πεδία 

γλψζεο, ελψ πνιιά απφ φζα ζα έπξεπε λα κάζνπλ νη καζεηέο αλήθνπλ ζε ραιαξά 

δνκεκέλα πεδία (ill-structured domains). Γηα παξάδεηγκα, ε επίιπζε ηππνπνηεκέλσλ 

αζθήζεσλ νηθνλνκηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο χιεο είλαη θαιά δνκεκέλε. Δλψ, ε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζε πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αιεζηλέο 

θαηαζηάζεηο είλαη ραιαξά δνκεκέλε. Γηα ηε κάζεζε ζε απηά ηα ειιηπψο δνκεκέλα πεδία, 

νη Spiro et al., ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο γηα 

ηε κάζεζε. Έλαλ ηξφπν πνπ ζα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ φρη κφλν 

ιχζεηο αιιά θαη ηελ πξφηεξε γλψζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ν επνηθνδνκηζκφο επηβάιιεη αθφκα ιηγφηεξε θαζνδεγεηηθή δηδαζθαιία 

θαη αθφκα πεξηζζφηεξε εμεξεχλεζε απφ ηελ κεξηά ησλ καζεηψλ απφ φηη απηφο ησλ Brown 

et al. (1989) θαη ηεο CTGV. Δπεηδή δεηνχλ αθφκα κεγαιχηεξε απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαζνδεγεηηθή δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο επνηθνδνκηζηέο, ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

επνηθνδνκεηηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζεσξία ηνπο «δηπιά επνηθνδνκεηηθφ» (Roblyer, 

2008).  

Ζ ζεσξία πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner γηα ηελ χπαξμε πνιιψλ εηδψλ 

λνεκνζχλεο δελ είλαη απζηεξά επνηθνδνκεζηηθή. πκπίπηεη, φκσο, κε ηελ έκθαζε ηνπ 

επνηθνδνκηζκνχ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ηφζν σο ιεηηνπξγία θαηαλεκεκέλεο λνεκνζχλεο 

φζν θη σο απαξαίηεηε θνηλσληθή δεμηφηεηα. Ο Gardner ππνζηεξίδεη φηη αθνχ νη καζεηέο 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε δπλάκεηο θαη θιίζεηο, ν θαζέλαο ηνπο κπνξεί λα έρεη 

κνλαδηθή θαη πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ζε έλα νκαδηθφ έξγν. χκθσλα, κε ηε ζεσξία ηνπ 
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Gardner ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ δηαθνξεηηθνί θαη ζρεηηθά αλεμάξηεηνη ηχπνη 

λνεκνζχλεο ε γισζζηθή, ε κνπζηθή, ε ινγηθνκαζεκαηηθή, ε ρσξηθή, ε ζσκαηηθή – 

θηλαηζζεηηθή, ε ελδνπξνζσπηθή, ε δηαπξνζσπηθή θαη ε θπζηνθξαηηθή. Απνηειεί ηε κφλε 

ζεσξία κάζεζεο, απφ φιεο φζεο ζρεηίδνληαη κε ην επνηθνδνκηζηηθφ καζεζηαθφ πξφηππν, 

πνπ πξνζπαζεί λα νξίζεη ην ξφιν ηεο λνεκνζχλεο ζηε κάζεζε Χζηφζν, ην 

ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη βνεζάεη ηε δηθαηνιφγεζε χπαξμεο 

δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ επηηπρίαο γηα θάζε καζεηή αληί γηα έλα ίδην κνληέιν 

γηα φινπο (Roblyer, 2008). 

Παξά ηελ ελζσκάησζε ζεσξηψλ κάζεζεο επνηθνδνκεηηθνχ πξνηχπνπ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, παξαηεξείηαη ρακειή πνηφηεηα ζε απηέο. Γηα ηελ 

εξκελεία ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ αλαπηχρζεθαλ 

νξηζκέλεο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε κε πνιπκέζα. Οη ελ ιφγσ 

ζεσξίεο απνδίδνπλ ηε ρακειή πνηφηεηα ζηε ζρεδίαζε, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο. Οη θπξηφηεξεο ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο κε 

πνιπκέζα είλαη νη ηξεηο. Ζ ζεσξία ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο, πνπ δηαηππψζεθε απφ 

ηνλ Sweller, ηζρπξίδεηαη πσο, ελψ πιεξνθνξίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα, ε πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ππνζηεξίδεη πσο 

ιφγσ πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κλήκεο εξγαζίαο (βξαρπρξφληαο κλήκεο) ηνπ 

αλζξψπνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα κελ πξνζθέξνληαη ζην άηνκν ηαπηφρξνλα πνιιά είδε 

πιεξνθνξηψλ κε δηάθνξεο κνξθέο γηαηί δελ κπνξεί λα ηηο παξαθνινπζήζεη θαη λα ηηο 

απνθσδηθνπνηήζεη ηαπηφρξνλα. Αιιηψο, επέξρεηαη γλσζηηθή ππεξθφξησζε θαη απηφ 

εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Ζ ζεσξία ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο (Dual Coding 

Theory), πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Paivio, ππνζηεξίδεη φηη ε εηθφλα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζηε κάζεζε φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ θείκελν ή αθήγεζε, απφ ην λα 

παξνπζηάδεηαη κφλε ηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παξνπζίαζε θεηκέλνπ ή αθήγεζεο. Ο 

ιφγνο είλαη φηη ππάξρνπλ δπν μερσξηζηά, αιιά ζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα κλήκεο γηα 

απνζήθεπζε θαη απνθσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ε γιψζζα, γηα φιεο ηηο ιεθηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο θαη νη εηθνληθέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, γηα φιεο ηηο κε ιεθηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο. Ο Mayer αλέπηπμε ηε ζεσξία γηα κάζεζε κε πνιπκέζα, ζηεξηδφκελνο, 

κεηαμχ άιισλ θαη ζηε ζεσξία δηπιήο θσδηθνπνίεζεο. Ο ηζρπξηζκφο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Mayer είλαη φηη ηα πνιπκέζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα νηθνδνκνχλ 

γλψζεηο πνπ έρνπλ λφεκα γηα απηνχο, επηιέγνληαο νη ίδηνη νη καζεηέο πνηεο ιέμεηο θαη 

εηθφλεο απφ ην πιηθφ παξνπζίαζεο ζα νξγαλψζνπλ θαη ζα ζπλδέζνπλ λνεηηθά 

(νινκσλίδνπ, 2006).  

Οη ΣΠΔ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα ζχλδεζε δεμηνηήησλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, 

εξγαζία ζε νκάδεο, ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε νπζηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη γηα απηφ έρνπλ λφεκα θαη νπζία γηα απηνχο, 

επίιπζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ, δηεξεχλεζε θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε, κεγαιχηεξε 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, αληί γηα απιή εχξεζε ηεο κνλαδηθήο 

ζσζηήο απάληεζεο θ.α.. Γειαδή, ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο επνηθνδνκεηηθνχ πξνηχπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε 

πνιπκεζηθψλ πξντφλησλ απφ πιεπξάο καζεηψλ θαη ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζην 

δηαδίθηπν ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ κνληέισλ γηα ηα πξνο επίιπζε 

πξνβιήκαηα, απνθαηάζηαζε αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ πνπ βνεζά ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή, ηελ παξαθίλεζε, θαζψο ηα γξαθηθά είλαη πην ειθπζηηθά, ηε ζπλεξγαζία γηα 

θαηαζθεπή πξντφλησλ θαη βειηίσζε καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Roblyer, 2008). 

 

2.2.4 Δπηινγή Καηάιιειεο Θεωξίαο Μάζεζεο 

Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ζεσξίεο κάζεζεο θαη ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ 

πξνηχπσλ. Λίγεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, φπσο ηα ζπζηήκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο 

(drill and practice) θαη ηα ζπζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο εθκάζεζεο (tutorials), ζπλδένληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ θαζνδεγεηηθή δηδαζθαιία. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο 

εθαξκνγέο (επίιπζε πξνβιεκάησλ, παξαγσγή πνιπκέζσλ, κάζεζε βαζηζκέλε ζην 

Γηαδίθηπν) αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ είηε ηελ 

θαζνδεγεηηθή δηδαζθαιία, είηε ηελ επνηθνδνκεζηηθή κάζεζε (Roblyer, 2008; Μαθξίδνπ – 

Μπνχζηνπ θ.α., 2005).  

ρεηηθά κε ηελ επηινγή ζεσξηψλ κάζεζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρνπλ θαιέο 

θαη θαθέο ζεσξίεο κάζεζεο. πλεπψο, έλα ινγηζκηθφ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

επηηπρεκέλν ή απνηπρεκέλν αλάινγα κε ηε/ηηο ζεσξία/-εο πνπ ελζσκαηψλνπλ νη 

δεκηνπξγνί ηνπ ζε απηφ. Καιφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη απηφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

παηδαγσγηθά αλάινγα κε ηε καζεζηαθή πεξίζηαζε, ψζηε λα επηθέξεη ην επηδησθφκελν 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα. πλεπψο, ην κφλν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην είλαη ν 

θαηαζθεπαζηήο λα γλσξίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεσξηψλ θαη ηηο δηδαθηηθέο 

ηνπο πξνεθηάζεηο, ψζηε λα βειηηζηνπνηήζεη ηε ρξήζε ηνπο κε ηελ θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή. Σέινο, επεηδή ε καζεζηαθή πνξεία ηνπ καζεηή δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί 

απφ ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ, θξίλεηαη επηζπκεηφ θαη ζθφπηκν ηα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα λα εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο (Πξέδαο, 2003; 

Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003; Roblyer, 2008; Newby, 2009).  

 

 2.2.5 Δθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο 

Ζ ζεσξία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ή Γηδαθηηθνχ) ρεδηαζκνχ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο 

ζπζηεκηθέο θαη ηερλνινγηθέο (κνληέιν «αλζξψπηλν κπαιφ σο ππνινγηζηήο») πξνζεγγίζεηο 
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κάζεζεο, Ο Gagné  κε ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκειησηέο ηεο (Roblyer, 2008; Κνπινπκπαξίηζε, 2009).  

Σν ζέκα έληαμεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλέδεημε ηελ αλάγθε 

γηα ζρεδηαζκφ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, απφ ηελ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε έληαμεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απαηηνχληαη γλψζεηο απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο, ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Μηα 

δηεπηζηεκνληθή ζχκπξαμε πνπ δηαζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε απνηέιεζε αξρηθά 

νξακαηηζκφ ηνπ Dewey γηα κηα «ζπλδεηηθή επηζηήκε» (linking science). Απηή ε 

δηεπηζηεκνληθή ζχκπξαμε επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ 

(Instructional Design - ID) ή Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ πζηεκάησλ (Instructional 

Systems Design - ISD), πνπ απνηειεί ην δηεπηζηεκνληθφ θιάδν πνπ αμηνπνηεί ζπλδπαζηηθά 

θαη  κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πξάμε, ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία θαη έξεπλα απφ φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο, ρσξίο λα ηαπηίδεηαη κε απηνχο. Κχξηα επηδίσμε ηεο αμηνπνίεζεο 

απηήο απνηειεί ε δεκηνπξγία βέιηηζησλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο. πλεπψο, ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη άξηζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ (έληππνπ 

ή ςεθηαθνχ). Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ επηθεληξψλνληαη 

ζηε ζπζηεκαηηθή επηινγή δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ, θαλφλσλ ή ζπκβνπιψλ, πνπ 

απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ 

επηδησθφκελσλ απνηειεζκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (νινκσλίδνπ, 2006:7-8; 

Κνπινπκπαξίηζε, 2009). 

Ο δηεπηζηεκνληθφο θιάδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ επαλαπξνζδηνξίδεηαη 

παξάιιεια θαη αλάινγα κε ην επηζηεκνινγηθφ πξφηππν θαη ηηο ζεσξίεο ησλ εθάζηνηε 

ζπκβαιιφκελσλ θιάδσλ. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(δηδαθηηθνχ) ζρεδηαζκνχ ζε παιηφ θαη λέν κνληέιν, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

αληηζηνηρία κε ην λέν καζεηνθεληξηθφ θαη ην παιηφ δαζθαινθεληξηθφ - παξαδνζηαθφ 

εθπαηδεπηηθφ πξφηππν θαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζηελ εμέιημε ηνπ 

θιάδνπ. Αξρηθά, ινηπφλ, ν θιάδνο επεξεάζηεθε απφ ηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπζηεκηθέο 

ζεσξίεο. Σν πην γλσζηφ θαη δηαδεδνκέλν κνληέιν είλαη ην κνληέιν ADDIE. Σν κνληέιν 

απηφ πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα, απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη θαη ην φλνκά ηνπ ηελ Αλάιπζε 

(Analyze), ρεδίαζε (Design), Αλάπηπμε (Develop), Δθαξκνγή (Implement) θαη 

Αμηνιφγεζε (Evaluate). ην πιαίζην ησλ γλσζηηθψλ πξψησλ επνηθνδνκεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα κνληέια, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην κηληκαιηζηηθφ 

κνληέιν ηνπ Caroll. Κεληξηθή ηδέα ηεο κηληκαιηζηηθήο ζεσξίαο είλαη ν ζρεδηαζηήο λα 

πεξηνξίδεη ην βαζκφ πνπ ηα ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά κέζα θαη πιηθά παξαθσιχνπλ ηε 
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κάζεζε θαη λα εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ νηθνδνκνχλ ηε λέα γλψζε 

πάλσ ζε εκπεηξίεο ηνπ καζεηή (νινκσλίδνπ, 2006:7-19).  

ηελ επνρή καο, ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη πξνηείλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία εζηηάδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε απζεληηθψλ θαηαζηάζεσλ κάζεζεο, κε ηξφπν  

πνπ λα ζπλδέεη ηε ζεσξία κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ γηα δηαξθή κάζεζε θαη αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ 

(Κνπινπκπαξίηζε, 2009; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005). Έλα κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ επνηθνδνκεηηθψλ, ηερλνινγηθά 

εκπινπηηζκέλσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο είλαη ην κνληέιν ΓΔΣΔ ηεο νινκσλίδνπ 

(2006). Ζ νλνκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, νθείιεηαη ζηα αξρηθά ησλ πέληε ζηαδίσλ 

ηνπ, ηα νπνία είλαη: 

 Γηεξεχλεζε θαη κειέηε ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη φρη κφλν αλάιπζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο, φπσο ζην δεκνθηιέο κνληέιν ADDIE θαη ζε πνιιά άιια. 

 «Δπηλφεζε» ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη δηακφξθσζή ηνπ 

κέζα απφ δηαδνρηθνχο δηδαθηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, κε βάζε ηφζν ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε φζν θαη ηηο αξρηθέο ηδέεο θαη ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. 

 ρεδίαζε επνηθνδνκεηηθψλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 Σερληθή αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ζπκβφισλ θαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζή ηνπ. 

 Δθαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο κάζεζεο θαη ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ κε βάζε κεηαμχ ησλ άιισλ, ηηο ηειηθέο αληηιήςεηο, γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (νινκσλίδνπ, 2006:170-191). 

 

2.3 ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 

2.3.1 Γηδαθηηθή ηωλ Οηθνλνκηθώλ Μαζεκάηωλ 

Ζ δηδαθηηθή απνηειεί ηνλ θιάδν πνπ δίλεη απαληήζεηο ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο, «Ση 

δηδάζθεηο;», «ε πνηνπο ην δηδάζθεηο;» «Γηαηί δηδάζθεηο;», «Πψο δηδάζθεηο;», «Με πνηα 

κέζα δηδάζθεηο;». Γηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε θχζε ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ, ζε αθνινπζία πάληα κε ην αληίζηνηρν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Ο ζαθήο θαη αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, δει. 

ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο, δηεπθνιχλεη ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, νη δεκηνπξγνί ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, 
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ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο, ηερληθέο θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο. 

πλεπψο, ε δηδαθηηθή βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ (Μπξίληα, 2006:19,36-41). 

Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δηδαθηηθήο είλαη ην ζρέδην καζήκαηνο. Σν ζρέδην 

καζήκαηνο πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ελφο καζήκαηνο, 

φπσο ην ζρεδίαζε ν εθπαηδεπηηθφο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, φπσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ηελ έθηαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ηα δηαζέζηκα εθπαηδεπηηθά 

κέζα θ.α.. Βαζηθέο εξγαζίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα ζπληάμεη ην ζρέδην καζήκαηνο είλαη 

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα δηδαρζεί δεδνκέλεο ηεο δηάξθεηαο ηεο 

δηδαθηηθήο ψξαο, ν θαζνξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ε νξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπ 

καζήκαηνο, ε επηινγή ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο θαη ησλ επνπηηθψλ κέζσλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα αλαηεζεί ζηνπο καζεηέο βάζεη ησλ θαζνξηζκέλσλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ε επηινγή ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα ηνληζηνχλ 

ζηελ αλαθεθαιαίσζε, σο θιείζηκν ηνπ καζήκαηνο θαη ε θαηαγξαθή ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο βηβιηνγξαθίαο.  

Σν ππφδεηγκα ζρεδίνπ καζήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη 

ην ζρέδην καζήκαηνο ηεο ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ (λπλ ΑΠΑΗΣΔ). Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο. Σα ζηνηρεία ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ην κάζεκα, ν ηίηινο ηεο σξηαίαο ελφηεηαο, ε ηάμε, νη ζηφρνη, ηα 

βνεζήκαηα θαη ε βηβιηνγξαθία θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα. Ζ πνξεία ηνπ 

καζήκαηνο πεξηιακβάλεη έμη ζηάδηα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ. ην πξψην 

ζηάδην, ηελ πξνεηνηκαζία, γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο. ην 

δεχηεξν ζηάδην, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο λέαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη ζην ζρέδην 

καζήκαηνο θαηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν – βαζκίδεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη νη 

αληίζηνηρεο κέζνδνη θαη κέζα δηδαζθαιίαο. ην ηξίην ζηάδην, ηελ εθαξκνγή, ν καζεηήο 

πξνζπαζεί λα κάζεη κέζα απφ ηελ πξάμε εθηειψληαο κηα εξγαζία πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, γηα 

ηελ εθηέιεζε νπνία δελ αμηνινγείηαη. Τπάξρεη ε άπνςε φηη ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ επεηδή ν καζεηήο ελεξγνπνηείηαη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο έιεγρνο είλαη ην επφκελν ζηάδην. ε απηφ, ν καζεηήο 

ειέγρεηαη κέζσ θάπνηαο γξαπηήο, πξνθνξηθήο ή/θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο θαη 

αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο. ηελ ζπλέρεηα, ζεηξά έρεη ε 

αλαθεθαιαίσζε θαη ν εθπαηδεπηηθφο γξάθεη αθξηβψο ηα ζεκεία πνπ ζα ηνλίζεη σο 

θιείζηκν ηνπ καζήκαηνο γηα λα εληππσζνχλ θαιχηεξα ζηνπο καζεηέο. Σέινο, γίλεηαη ε 

αλάζεζε εξγαζίαο βάζεη ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

Δθηφο απφ ην ζρέδην καζήκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο, φπνηε θξίλεη ζθφπηκν, πξνεηνηκάδεη 

θαη ηα θχιια δηδαζθαιίαο. Σα θχιια δηδαζθαιίαο είλαη ζπλνδεπηηθά γξαπηά εγρεηξίδηα 
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πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο γηα δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

(Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005:470-485). 

 

2.3.2 Ζ Φύζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Μαζεκάηωλ 

Σα καζήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. ε καζήκαηα κε ζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ εθαξκφδνπλ νηθνλνκηθά 

κνληέια θαη πεξηιακβάλνπλ κεγάιν φγθν ππνινγηζκψλ θαη πξάμεσλ, φπσο Οηθνλνκηθά 

καζεκαηηθά, Οηθνλνκεηξία θ.α.. Σα καζήκαηα κε θνηλσληνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ κειέηε νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, γηα 

παξάδεηγκα Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ θ.α.. Σέινο, ηα καζήκαηα κηθηνχ 

ραξαθηήξα, πνπ βαζίδνληαη ηφζν ζε ππνινγηζκνχο, δεδνκέλα θαη εθαξκνγή καζεκαηηθψλ 

κεζφδσλ, φζν θαη ζηε κειέηε αηνκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ π.ρ. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

θ.α. (Σπξνβνχδεο θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2002). 

Ζ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζε πνζνηηθέο αλαιχζεηο, γξαθήκαηα θαη 

δηαγξάκκαηα, θπξίσο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζε 

πξνζνκνηψζεηο θαη παηρλίδηα, θπξίσο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ θνηλσληθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θαη Σζφπνγινπ, 2001). πλεπψο, νη λέεο 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη ελζσκαησζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε  

νηθνλνκηθψλ είλαη ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο - παξαγσγηθφ ινγηζκηθφ (productivity 

software) ή/θαη ινγηζκηθφ εηδηθήο ρξήζεο, δειαδή ινγηζκηθφ εηδηθφηεηαο ή εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, φπνπ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα ππνζηεξίδνπλ ηα αληίζηνηρα 

εξγαιεία δηδαζθαιίαο (γξαθήκαηα, πξνζνκνηψζεηο θηι.) (Σπξνβνχδεο θαη Μαθξίδνπ – 

Μπνχζηνπ, 2002). 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε αξζξνγξαθία, νη ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε είλαη θαη καζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο. 

Ο ιφγνο είλαη φηη γηα ηελ επξχηεξε θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ απαηηείηαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. Ζ δηδαζθαιία ζα πξέπεη αθελφο λα έρεη έλα 

θνηλσληθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ πεξηερφκελν, σο κέξνο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη αθεηέξνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηα καζεκαηηθά κνληέια κε ζθνπφ ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε αθεξεκέλσλ θαη γεληθψλ (abstract) νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ θαη 

ελλνηψλ.  

Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ (quantifying the qualitative concepts) θαη ε 

ελλνηνινγηθή πιαηζίσζε ησλ πνζνηήησλ (conceptualizing the quantities) κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε γξαθεκάησλ, δηαγξακκάησλ θαη γξαθηθψλ αλαιχζεσλ. Σα 

δηαγξάκκαηα είλαη ην εξγαιείν – γέθπξα πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

ελνπνηήζνπλ (integrate) ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο κε ηα απζεληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

θαη ηηο εκπεηξηθέο θαηαζηάζεηο, εθαξκφδνληάο ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 
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απνθεχγεηαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε είηε ησλ «κεηέσξσλ ζεσξηψλ» (dangling 

theories), είηε ησλ «θνπξαζηηθψλ καζεκαηηθψλ» (tedious mathematics). Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ησλ αξρψλ νηθνλνκίαο (economics principles) 

πεξηέρνπλ πιεζψξα δηαγξακκάησλ θαη πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ηα 

δηαγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε δχζθνισλ ζεσξηψλ.  

Παξφια απηά, ε δηδαζθαιία ησλ αξρψλ νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ 

καζεκάησλ, δελ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ππεξβνιηθά ζηα δηαγξάκκαηα νχηε λα 

ππεξεθηηκείηαη ε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καζψο, ειιείςεη 

ελνπνηεηηθήο ζθέςεο (integrative thinking), ηα δηαγξάκκαηα κπνξνχλ λα νδεγνχλ ζε 

παξαλνήζεηο (misconceptions). Γηα απηφ, νη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη αλαιχζεηο 

(graphical representations and analyses – GR and GA) πξνο ηα πάλσ ζα πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη πξνο ηα θάησ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνλ 

εκπεηξηθφ θφζκν (empirical world) (Shiu and Sin, 2006; Wilson and Dixon, 2009). πσο 

έρεη είδε αλαθεξζεί, ν Gagné πξφηεηλε ηελ «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ πξψηα ηηο 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ δεμηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα νηθνδνκνχλ πάλσ ζε απηέο, ελψ ν 

Ausubel, εθθξαζηήο ηεο λνεκαηηθήο πξνζιεπηηθήο κάζεζεο, ζπλέζηεζε ηελ «απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ» πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Δπεηδή, ινηπφλ, ηα δηαγξάκκαηα αλήθνπλ ζην 

κεζαίν επίπεδν δεμηνηήησλ ε δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη κε απηά (Roblyer, 2008; 

Μαθξίδνπ - Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Shiu and Sin, 2006; Μαπξίδεο, 2007). 

Οη καζεηέο, ελψ ζσξνχλ ηα δηαγξάκκαηα ρξήζηκα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ, 

δπζθνιεχνληαη λα ηα δηαβάζνπλ, λα ηα θαηαλνήζνπλ, λα ηα εξκελεχζνπλ, λα ηα 

ζρεδηάζνπλ κε αθξίβεηα θαη γεληθά λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ ζηε 

κάζεζε (Cohn and Cohn, 1994; Cohn et al. 2001; Hill and Stegner, 2003). Τπάξρνπλ 

εξεπλεηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα νπνία καζεηέο κε καζεκαηηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν 

(mathematics background) κπνξεί λα έρνπλ απμεκέλε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ 

δηαγξακκάησλ θαη ζπλεπψο σθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ άιινπο (Cohn et al. 2001; Hill 

and Stegner, 2003).  

χκθσλα κε έξεπλεο ησλ Cohn et al., ηα δηαγξάκκαηα κπνξνχλ λα είλαη σθέιηκα σο 

γλσζηηθά εξγαιεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο. Ζ αθξίβεηα ησλ γξαθηθψλ, είηε απηά παξέρνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είηε 

ζρεδηάδνληαη απφ ηνπο καζεηέο, ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ. 

ε κηα δηδαζθαιία νηθνλνκηθνχ καζήκαηνο, ηα νηθνλνκηθά δηαγξάκκαηα ζπλνδεχνληαη απφ 

ιεθηηθέο εμεγήζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο 

έλλνηεο. Παξνπζηάδνληαο ηηο νηθνλνκηθέο έλλνηεο κε ρξήζε δχν ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, 

αληί γηα έλα, δηεπθνιχλεηαη ε κάζεζε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ εθπαηδεπηηθφο  ρξεζηκνπνηεί 

αξρηθά ηελ νηθεία ιεθηηθή παξνπζίαζε (familiar verbal presentation) θαη ζπλερίδεη κε ηελ 
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ελνπνηεηηθή (integrative) αιιά ιηγφηεξν νηθεία παξνπζίαζε ησλ δηαγξακκάησλ, θαη φρη ην 

αληίζεην φπσο ζπλεζίδεηαη θαηά ηε δηδαζθαιία. Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ γξαθηθή 

αλάιπζε θαη ηε ιεθηηθή ηεο παξνπζίαζε πξέπεη λα είλαη αξθεηφο, ψζηε νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη ηε δηαγξακκαηηθή 

πξνζέγγηζε. Σέινο, ηα δηαγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα 

κελ είλαη πνιχπινθα, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα κελ ηνπο κπεξδεχνπλ 

(Cohn and Cohn, 1994; Cohn and Cohn, 2001). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Kapp (1947), ηα νπηηθά βνεζήκαηα (visual aids), φπσο 

εμηζψζεηο, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν βειηηψλνπλ ηελ αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε.  

Οπφηε, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη αθεξεκέλεο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο ηνπο (Hill and Stegner, 2003), 

πξνζπαζψληαο λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζην λα δηαβάδνπλ θαη λα 

εξκελεχνπλ δηαγξάκκαηα, λα ηα ζρεδηάδνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη θαηαζθεπάδνληαο 

νη ίδηνη ζηελ ηάμε ηα δηαγξάκκαηα ζηα νπνία νη καζεηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε (Cohn et al. 

2001). Χζηφζν, απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ πξέπεη λα αθηεξσζνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο (Cohn and Cohn, 1994). 

Γεληθά, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νπηηθή ηνπο κλήκε (visual memory) 

δηεπθνιχλνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Χζηφζν, πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο κεζφδσλ νπηηθήο αλαπαξαζηάζεηο πεξηνξίδνληαλ ζε ζηαηηθή αλάιπζε 

νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ. Δμειίμεηο ζην καζεκαηηθφ ινγηζκηθφ θαηέζηεζαλ εθηθηή ηελ 

εχθνιε θαη γξήγνξε θαηαζθεπή δηαδξαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ καζεκαηηθήο 

αθξίβεηαο. Σα ζπγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα πξνζθέξνπλ δπλακηθή παξνπζίαζε θαη 

αλάιπζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ ηνπ 

ζηα δεδνκέλα. Απηφ ζεκαίλεη κεγαιχηεξε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Hey, 2005; Kapp, 1947). 

 

2.3.3 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα θαη Γηδαθηηθνί ηόρνη 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο νξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ησλ ζθνπψλ, 

ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (Βξεηηφο θαη Καςάιεο, 1999;24). 

χκθσλα κε ηνπο Pitler et al. (2007), γηα ηελ ελζσκάησζε λέσλ θαη νηθείσλ (familiar) 

ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, ην πην ζεκαληηθφ θαη πξσηαξρηθφ βήκα είλαη ν 

θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ, επέιηθησλ θαη πξνζσπηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Οη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζε απηνχο ηνπ γλσζηηθνχ, ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα.  
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Ο γλσζηηθφο ηνκέαο (cognitive domain) αθνξά ηα δηαλνεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ηε 

γλψζε, ηελ θαηαλφεζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζθέςε. χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ B. 

S. Bloom et al., ζην βηβιίν The Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Domain 

(1956), γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα, ηα γλσζηηθά επίπεδα απφ ην ρακειφηεξν 

ζην ςειφηεξν είλαη ε γλψζε (σο αλάθιεζε), ε θαηαλφεζε, ε εθαξκνγή, ε αλάιπζε, ε 

ζχλζεζε θαη ε αμηνιφγεζε. Παξαδείγκαηα γλσζηηθψλ ζηφρσλ γηα ηα νηθνλνκηθά είλαη ν 

νξηζκφο βαζηθψλ ελλνηψλ, ε εξκελεία δηαγξακκάησλ θαη γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, ε 

αλαγλψξηζε ινγηθψλ ιαζψλ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, ε πξφβιεςε ηνπ απνηειέζκαηνο ζε 

κηα πξάμε πνπ ελέρεη αξρέο νηθνλνκίαο. 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο (affective domain) ζρεηίδεηαη κε ζπλαηζζήκαηα θαη 

αηζζήζεηο, φπσο ην ελδηαθέξνλ, ε ζηάζε θαη ε εθηίκεζε. Γηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, νη 

Krathwell et al. (1964) ζην βηβιίν The Taxonomy of Educational Objectives: Affective 

Domain παξνπζηάδνπλ πέληε θαηεγνξίεο ηελ πξφζιεςε (receiving), ηελ αληίδξαζε 

(responding), ηελ εθηίκεζε αμηψλ (valuing), ηελ νξγάλσζε αμηψλ (organization), ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ βάζεη κηαο αμίαο ή ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ (characterization). 

πλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη γηα ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα κπνξνχλ λα είλαη ε νινθιήξσζε 

εξγαζηψλ, ε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε, ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηα 

νηθνλνκηθά, εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ νηθνλνκηθψλ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Ζ αλάπηπμε ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Δμάιινπ, ε λνεκνζχλε ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο (π.ρ. Piaget θαη Bruner), έρεη 

ςπρνθηλεηηθφ ραξαθηήξα. Δπίζεο, ε γξαθή είλαη θαη ςπρνθηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη 

θαηεγνξίεο ζηφρσλ ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα, φπσο θαηαηάζζνληαη απφ ηνλ Harrow είλαη 

νη αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο, νη βαζηθέο ζεκειηαθέο θηλήζεηο, νη αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο 

(πρ. θηλαηζζεηηθή δηάθξηζε, νπηηθή δηάθξηζε, αθνπζηηθή δηάθξηζε, απηηθή δηάθξηζε θαη 

ζπγρξνληζκέλεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο), θπζηθέο δεμηφηεηεο, θηλήζεηο δεμηφηεηαο, φπσο 

απιέο πξνζαξκνζηηθέο θαη ζχλζεηεο πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο, θαη θηλεηηθή 

επηθνηλσλία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε επηθνηλσλία κε ζσκαηηθέο θηλήζεηο, γηα παξάδεηγκα 

έθθξαζε ζψκαηνο θηι.. 

πκπεξαζκαηηθά, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη επηδηψθνπλ ηε κάζεζε κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. Κάζε θαηεγνξία γλσζηηθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη 

ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα πεξηιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηψηεξσλ ζηαδίσλ (Μαγνπιά, 

2009:56-73; Μπξίληα, 2006:36-41; Walstad and Saunders, 2007; Pitler et al., 2007; 

Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005:235-263; Whitehead θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 

2006:79-105). 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ζηελ 

Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα απνζθνπνχλ ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ, 
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ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα ησλ καζεηψλ θαη ηείλνπλ λα είλαη επέιηθηα κε 

ζαθείο ζηνρνζεηηθέο αλαθνξέο.  

Αθνινπζεί κηα αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά καζήκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε 

ρψξα καο ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Ζ ειιεληθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλεη ην Γπκλάζην, ην Γεληθφ Λχθεην θαη ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην.  

ην Γπκλάζην, δελ ππάξρνπλ ακηγψο νηθνλνκηθά καζήκαηα. Δπηπξφζζεηα, ην 

γεληθφηεξν αζθπθηηθφ παηδαγσγηθφ πιαίζην, κε απψιεηεο δηδαθηηθψλ σξψλ, πξνζπάζεηα 

θάιπςεο ηεο χιεο, έιιεηςε ππνδνκψλ θ.α., δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ 

απφ ηνπο θαζεγεηέο ησλ νηθνλνκηθψλ. Σηο παξαπάλσ ειιείςεηο επηρεηξνχλ λα θαιχςνπλ 

νη ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο «Οηθνλνκία θαη Δγψ» γηα ην Γπκλάζην θαη ε «Οηθνλνκία-

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ην Γεληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ ιχθεην. Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεπηνχλ ζην πψο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ 

ην πεξηερφκελν ησλ επέιηθησλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

Δπίζεο, λα επηκνξθσζνχλ ζην πσο νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ βησκαηηθήο, δηεξεπλεηηθήο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

νηθνδφκεζε νηθνλνκηθήο γλψζεο, ηε ζχλδεζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ελλνηψλ θαη 

ζεσξηψλ κε απζεληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ην λα κάζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ ηα νηθνλνκηθά (Μαγνπιά, 2009:56-73; Σπξνβνχδεο θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 

2002). 

ην Γεληθφ Λχθεην, ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ ή επηινγήο νηθνλνκηθψλ 

καζεκάησλ θαη ηα νπνία αθνινπζνχλ κηα πην επηζηεκνληθή – αθαδεκατθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη νη απφθνηηνη γεληθνχ ιπθείνπ είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ζε Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα. Αληίζεηα, ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα είλαη πεξηζζφηεξα θαη πην πξαθηηθά, 

επεηδή ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ. Καηά ηνπο Wilson θαη Dixon (2009), ην «ηη» δηδάζθεηο δελ κπνξεί λα είλαη 

απνθνκκέλν απφ ην «πψο» ην δηδάζθεηο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Owen (2007) ην θιεηδί 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε εκπεηξηθψλ κεζφδσλ. χκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, θαζεγεηέο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ 

θαηάιιεια γηα λα εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ αθαδεκατθή κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ. Δλψ, θαζεγεηέο ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εληάμνπλ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηάθνξεο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο 

εηδηθφηεηεο, πρ. Λνγηζηέο, Τπεχζπλνη Μάξθεηηλγθ, Ξελνδνρνυπάιιεινη θηι. (Μαγνπιά, 

2009:56-73; Σπξνβνχδεο θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2002; Wilson θαη Dixon, 2009; Owen, 

2007). 
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2.3.4 Μέζνδνη θαη Μέζα Γηδαζθαιίαο 

Βαζηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο γηα ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα είλαη ε δηάιεμε, ε 

δηαηχπσζε εξσηήζεσλ, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ (brainstorming), ε νκαδηθή εξγαζία, ε 

ζπδήηεζε θαη νη ιεθηηθέο αληηπαξαζέζεηο, ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, νη κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ, νη ξφινη θαη νη πξνζνκνηψζεηο, κε ηελ εθπαηδεπηηθή ινγηθή, νη εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο, νκαδνζπλεξγαηηθέο ή δηαζεκαηηθέο ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο, ε ζχλδεζε 

κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ε ρξήζε επηζθέςεσλ ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη έξεπλεο 

πεδίνπ θαη ε ρξήζε επηζθεπηψλ – νκηιεηψλ, ζρνιηθά ζπλέδξηα θ.α. (Μαθξίδνπ – 

Μπνχζηνπ θ.α., 2005:271-336; Μπξίληα, 2006:27-33; Whitehead θαη Μαθξίδνπ – 

Μπνχζηνπ, 2006:125-282). 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο, πνπ πξνεγήζεθε, γίλνληαη εκθαλείο νη 

δηδαθηηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο. Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε θαιχηεξεο ελλνηνινγηθέο θαη γλσζηηθέο 

θαηαζθεπέο, ζχκθσλα κε ηνλ Γλσζηηθφ Δπνηθνδνκεηηζκφ, είλαη ε κειέηε πεξηπηψζεσλ, ε 

αηνκηθή θαη νκαδηθή αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ, νη ζπδεηήζεηο, ε αληαιιαγή απφςεσλ 

θ.ιπ.. Δλψ, κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ ελεξγφ κάζεζε, 

ζχκθσλα κε ην Ρηδνζπαζηηθφ Δπνηθνδνκεηηζκφ, είλαη νη απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε πξνζσπηθή έθθξαζε απφςεσλ, ε γλσζηηθή καζεηεία, ε εμέηαζε 

ελαιιαθηηθψλ πξννπηηθψλ, ν αλαζηνραζκφο, ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ε κάζεζε 

κέζσ εξγαζηψλ (project-based learning) θαη ε κάζεζε κέζσ επίιπζεο πξαγκαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (Problem-Based Learning). Δηδηθά ε ηειεπηαία κέζνδνο ηεο 

κάζεζεο, κέζσ επίιπζεο απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ, κπνξεί λα ζπλδπάζεη αξθεηέο απφ 

ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο. Μάιηζηα, ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Economics Network ηελ 

παξνπζηάδεη σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δεκηνπξγεί ε παξαδνζηαθή 

δηδαθηηθή ηερληθή ηεο δηάιεμεο (νινκσλίδνπ, 2006; Wilson and Dixon, 2009).  

Παξά ηε ζχγρξνλε ηάζε γηα αιιαγή ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

καζεκάησλ, θπξίαξρε κέζνδνο είλαη ε κέζνδνο ηεο δηάιεμεο. Ζ είζνδνο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαίλεηαη φηη απιψο ηελ έρεη εθζπγρξνλίζεη θαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ηεο 

κνξθή «θηκσιία θαη νκηιία» (chalk and talk), ηελ κεηέηξεςαλ αξρηθά ζε κνξθή Power 

Point θαη νκηιία (Power Point and talk) θαη πην πξφζθαηα ζε δηάιεμε εγγεγξακκέλε ζε 

βίληεν ξνήο (streaming lecture video) θαη άκεζα δηαζέζηκε απφ ην Γηαδίθηπν κέζσ 

κεηαθφξησζεο (downloading). Γελ ηίζεηαη δήηεκα κε εθαξκνγήο ηεο, αιιά αλάγθε γηα 

ρξήζε θη άιισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ κεζφδσλ είλαη ε κάζεζε βαζηζκέλε ζε επίιπζε πξνβιεκάησλ (Problem Based 

Learning), ε νκαδηθή εξγαζία, ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ, 

πξνζνκνηψζεηο, πεηξάκαηα, παηρλίδηα, ρξήζε νκηιεηψλ-επηζθεπηψλ, επηζθέςεηο 
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ζχλδεζεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία θηι.. Δληνχηνηο, ε εμήγεζε είλαη απιή, νη 

εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ φπσο δηδάρζεθαλ. Γειαδή, κε ηηο κεζφδνπο πνπ δηαπίζησζαλ 

φηη είραλ απνηέιεζκα ζηνπο ίδηνπο θαη φρη κε ηηο κεζφδνπο πνπ δηδάρζεθαλ πσο πξέπεη λα 

δηδάζθνπλ. 

Γηα απηφ ζα πξέπεη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ, δειαδή ησλ 

εθθνιαπηφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη θαηά ηελ επηκφξθσζε ησλ ελ ελεξγεία 

θαζεγεηψλ λα γίλεηαη επξεία ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Γηα παξάδεηγκα, λα δηδάζθνληαη νη δηάθνξεο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ κε παξαιιαγέο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ή λα γίλεηαη ρξήζε βηληενζθφπεζεο γηα αλάπηπμε θαη απηναμηνιφγεζε ησλ 

θαζεγεηψλ. Απηέο θαη παξφκνηεο δηαδηθαζίεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηηο βαζηθέο αξρέο θαη εθαξκνγέο ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ, ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο , δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο 

ηνπο, ψζηε λα επηιχνπλ απζεληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο, ην πψο λα 

δηδάζθνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Wilson and Dixon, 2009; Savage, 

2009; Walstad and Saunders, 2007; Williams, 2005; Σπξνβνχδεο θαη Μαθξίδνπ-Μπνχζηνπ 

2002; Dickey and Dickey, 2001). 

Σα ζχγρξνλα επνπηηθά κέζα πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ πην ειθπζηηθέο, ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο θαη πην εχθνια 

πξαγκαηνπνηήζηκεο ηηο ήδε ππάξρνπζεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηλνχξηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θιίζε εηδηθνχ κπνξεί λα γίλεη κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο, ε επίζθεςε ζε κηα επηρείξεζε, κηα ηξάπεδα ή έλαλ νξγαληζκφ λα γίλεη 

εηθνληθά, ε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ λα γίλεηαη κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ κνληεινπνίεζεο 

θαη φρη ζηνλ πίλαθα κε ην ρέξη θ.α. Μηα ηερληθή, ζχκθσλα κε ηνπο Σπξνβνχδε θαη 

Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ (2002), πνπ δελ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε θαλέλα απφ ηα 

παξαδνζηαθά κέζα, είλαη απηή ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο (webquest).  

Με ηε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ε δηδαζθαιία κπνξεί θαη είλαη επηζπκεηφ λα 

απνθηήζεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αιιειεπίδξαζε (interaction), δηαδξαζηηθφ ή δηαινγηθφ ινγηζκηθφ. Ζ αιιειεπίδξαζε 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο δηαιφγνπ κεηαμχ ρξήζηε θαη ινγηζκηθνχ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γεληθά, 

αιιειεπίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ζεκαίλεη ακνηβαία δξάζε κεηαμχ 

καζεζηαθνχ κέζνπ θαη ρξήζηε. 

 Οδεγνχκελε απφ ην ρξήζηε (user - driven), απηνχ ηνπ είδνπο δηδαζθαιία δίλεη ζην 

καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη ηκήκαηα ηεο χιεο πνπ επηζπκεί είηε γηα 

θαηαλφεζε, είηε γηα πεξαηηέξσ εμάζθεζε ή εκβάζπλζε. 
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 Δκπινπηηζκέλε (enriching), είλαη ε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία ε εθπαηδεπηηθή 

πιεξνθνξία παξέρεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο (ήρν, εηθφλα, γξαθηθά, θίλεζε) θαη 

εκπινπηίδεη ην δηδαθηηθφ θαη καζεζηαθφ πιηθφ. 

 Γηαζεκαηηθφηεηα ή δηεπηζηεκνληθφηεηα (interdisciplinary learning), εμέηαζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζέκαηνο απφ δηάθνξεο νπηηθέο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαλφεζε εηο βάζνο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ καζεηή. 

 Γπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο (exploratory). Ζ εμεξεπλεηηθή ή δηεξεπλεηηθή κάζεζεο 

κέζσ ινγηζκηθνχ πξνηξέπεη ην καζεηή λα αλαθαιχςεη ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο 

θαη λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, θαζψο ηνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ππνζέζεσλ, ιήςεο απνθάζεσλ, εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ, κάζεζε κέζα απφ ιάζε θηι..  

 πλεξγαηηθή κάζεζε (cooperative learning). Μέζσ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο νη 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ σο νκάδα, λα ζπλεηζθέξνπλ, ν θαζέλαο 

κε ηηο γλψζεηο ηνπ, θαη λα νηθνδνκήζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα πην ζηαζεξή θαη 

δηαηεξήζηκε, ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε, γλψζε. 

Οη ειεθηξνληθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ δηέπνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

παηδαγσγηθέο αξρέο κπνξεί λα θαηαζηνχλ εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθέο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:21-23).  

Σν ινγηζκηθφ, πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε, αλάινγα κε ην 

ζθνπφ δεκηνπξγίαο ηνπ δηαθξίλεηαη ζε ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο ή παξαγσγηθφ ινγηζκηθφ, 

ινγηζκηθφ εηδηθφηεηαο θαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. (Πξέδαο, 2003; Παλαγησηαθφπνπινο 

θ.α., 2003; Σπξνβνχδεο θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2002).  

Γεληθήο ρξήζεο ή παξαγσγηθφ ινγηζκηθφ είλαη ην ινγηζκηθφ πνχ δεκηνπξγήζεθε γηα  

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (παξαγσγηθφ ινγηζκηθφ - productivity software). 

Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ ινγηζκηθψλ: 

1. Δπεμεξγαζηέο θεηκέλνπ γηα αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, δηαγσλίζκαηα, ηεζη  (Word, 

Wordperfect). 

2. Τπνινγηζηηθά θχιια γηα θαηαζθεπή γξαθεκάησλ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη πνιιά 

άιια. Δηδηθά γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ηα ππνινγηζηηθά θχιια απνηεινχλ θαη βαζηθφ 

ινγηζκηθφ εηδηθφηεηαο (π.ρ. Excel, lotus 123, Quatro-Pro).  

3. Λνγηζκηθφ Παξνπζίαζεο γηα παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ, δηαγξακκάησλ θαη δεδνκέλσλ 

(π.ρ. PowerPoint, Harvard Graphics) 

4. Φπιινκεηξεηέο (Browsers) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ζε 

δηθηπαθνχο ηφπνπο φπσο:  
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 Γηθηπαθνί ηφπνη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα είλαη ην πεδίν 

ζην νπνίν ε ππεξνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

είλαη μεθάζαξε. ην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα βξεζνχλ δεδνκέλα απφ ηζηνζειίδεο 

θξαηηθψλ θνξέσλ φπσο ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο, δηεζλψλ νξγαληζκψλ ΟΖΔ, ΔΔ, 

ΟΟΑ θηι., ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ θ.α. Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα είλαη ρξήζηκα σο ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ή 

σο δεδνκέλα αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ θαη ζπλεπψο ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα φια 

ζρεδφλ ηα καζήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ. 

 Γηθηπαθνί ηφπνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ ν θαζεγεηήο ησλ νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα εθαξκφζεη δηδαθηηθέο θαη 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξφιν πνπ ν ζθνπφο θαηαζθεπήο απηψλ ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ δελ είλαη εθπαηδεπηηθφο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηθηπαθνί ηφπνη, φπνπ γίλνληαη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, γηα 

λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Δπίζεο, δηθηπαθνί ηφπνη 

εηαηξεηψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ εξεπλψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε 

λα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Έλαο 

θαηάινγνο κε ινγηζκηθφ θαη δηθηπαθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο γηα ηνλ 

νηθνλνκνιφγν εθπαηδεπηηθφ ππάξρεη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.de.sch.gr/~ptyrovou/logismiko.html. 

 Γηθηπαθνί ηφπνη, ηφζν γηα ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία φζν θαη γηα ηελ 

ελζσκάησζή ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

1) www.economicsnetwork.ac.uk/ 

2) www.editlib.org/search/ 

3) www.econlab.arizona.edu/index.php/TeachingResources 

4) www.noe-kaleidoscope.org/pub/ 

5) sourceforge.net/ 

6) opensoft.sch.gr/ 

7) graphicssoft.about.com/od/businesspresentationwin/Business_Presentation

_Multimedia_Authoring_Software_for_Windows.htm 

8) www.econguru.com/diagram-bank.shtml 

9) www.educational-software-directory.net/publications/journals 

10) www.aeee.dk/ 

11) www.etpe.gr/ 

12) www.epyna.gr/ 

13) www.didaskalia.eu/index.php θ.α. 
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Δπίζεο, νη θπιινκεηξεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηα ζεηξά άιισλ δηθηπαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ φπσο απνζηνιή θαη αλάθηεζε αξρείσλ, ιήςε θαη απνζηνιή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθηέιεζε αξρείσλ θηι. Μέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

θπιινκεηξεηψλ είλαη δπλαηή ε ιήςε πνιιψλ δηαδηθηπαθψλ (online) ππεξεζηψλ, γηα 

παξάδεηγκα κέζσ δηθηπαθψλ ηφπσλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη λα 

εθηειεζηνχλ ηεζη αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, επηηπγράλεηαη ε αλαδήηεζε πεγψλ, 

πιηθνχ θαη δηεπζχλζεσλ κε ιέμεηο θιεηδηά κέζσ ηεο ρξήζεο κεραλψλ αλαδήηεζεο 

(π.ρ. Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera). Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη 

εθηθηή ε δηδαθηηθή ηερληθή ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο (webquest). 

5. Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (π.ρ. Outlook Express, Netscape Messenger, 

Pine), γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, αξρείσλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε ιίζηεο επηθνηλσλίαο (mailing lists), κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ηνπ, λα ζέηεη εξσηήκαηα θαη 

απνξίεο λα βνεζά ζπλαδέιθνπο ηνπ κνηξάδνληαο ηελ πείξα ηνπ ζε θάπνην 

πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ιίζηα 

επηθνηλσλίαο Edtech ηεο νπνίαο ε ζεκαηνινγία αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

6. Λνγηζκηθφ κεηαθνξάο αξρείσλ (FTP) γηα ηελ απνζηνιή ή/θαη ιήςε αξρείσλ κεηαμχ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ server πνπ θηινμελεί ηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ (π.ρ. WS_FTP, Smart FTP). 

7. Λνγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο, γηα επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ρξήζε εηθφλαο, ήρνπ θαη γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο. Απνηειεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ινγηζκηθφ γηα ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο 

θιήζεο εηδηθνχ ή γηα ηελ εηθνληθή επίζθεςε ζε θάπνην ρψξν (π.ρ. Netmeeting, 

Paltalk, Skype, VCon). 

8. Λνγηζκηθφ ζπκπίεζεο – απνζπκπίεζεο αξρείσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά 

ηνπο κέζσ ησλ γξακκψλ ζχλδεζεο (π.ρ. Winzip, Winrar). 

9. Δπεμεξγαζηέο HTML (π.ρ. Dreamweaver, Frontpage, Netscape Composer), έλα 

βαζηθφ εξγαιείν γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα κπνξεί ν ίδηνο λα πιεξνθνξήζεη 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηηο εξγαζίεο, ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο, λα παξέρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, λα παξαζέηεη πεγέο θαη γεληθά λα 

ελζσκαηψζεη φζεο απφ ηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θξίλεη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζηφρσλ. 

10. Βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ 

αλαδήηεζε δεδνκέλσλ κε επηζπκεηά θξηηήξηα (π.ρ. Access, MySQL). 
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11. Λνγηζκηθά γξαθηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ θαη κεηέπεηηα 

ρξήζε ησλ εηθφλσλ απηψλ ζε θείκελα, παξνπζηάζεηο, δηαγσλίζκαηα, ηζηνζειίδεο, 

ζρέδηα καζήκαηνο θηι. (π.ρ. Photoshop, Paintshop, Irfaview, Hypersnap, Gimp). 

12. Λνγηζκηθά πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. Authorware, Director, Flash, Toolbook, 

Viewletbuilder). Σα ινγηζκηθά απηά ελζσκαηψλνπλ ήρν, εηθφλα, θίλεζε γηα ηελ 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ 

(tutorials).  

Σν ινγηζκηθφ εηδηθφηεηαο είλαη ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επαγγεικαηίεο ζηηο 

εηδηθφηεηεο ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ θιάδνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή δηεπθφιπλζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Γηα ηα νηθνλνκηθά, ινγηζκηθφ εηδηθφηεηαο απνηεινχλ: 

1. Λνγηζηηθά Παθέηα (π.ρ. Κεθάιαην4), δειαδή επαγγεικαηηθά παθέηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ρξήζνπ 

ηνπο ελδείθλπηαη γηα ην κάζεκα Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο ησλ ΔΠΑΛ, ελψ γηα ην 

κάζεκα Δηζαγσγή ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή ζα πξέπεη λα βξεζεί ινγηζκηθφ κε 

ιηγφηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

2. Λνγηζκηθά θαηαζθεπήο Μάξθεηηλγθ (π.ρ. Marketing Plan), πνπ βνεζνχλ ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο πξνζθέξνληαο έλα 

πξνδηαηππσκέλν πξφγξακκα ζην νπνίν ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία 

κηαο εηθνληθήο ή πξαγκαηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, πξνζθέξνληαη απηφκαηνη νδεγνί (wizards) γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ 

εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Παξάιιεια δίλνληαη νη νξηζκνί  γηα φξνπο ηνπ 

κάξθεηηλγθ ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ζρνιηθφ βηβιίν. Μπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Αξρέο Μάξθεηηλγθ θαη Αξρέο Οξγάλσζεο 

θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

3. Λνγηζκηθά θαηαζθεπήο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ (Business Plan), ηα νπνία έρνπλ 

παξφκνην ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε ηα ινγηζκηθά θαηαζθεπήο Μάξθεηηλγθ θαη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ ίδησλ καζεκάησλ. 

4. Τπνινγηζηηθά θχιια κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απνδνηηθά ζρεδφλ ζε φια ηα 

καζήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο ράξε ζηελ επειημία θαη ηηο πνιιαπιέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο. Απνηεινχλ, ινηπφλ, ηζρπξφηαην εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ, θαζψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ, ιχζε 

πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ ή εθαξκνγή κνληέισλ. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμάγνπλ γξαθηθά ηα θαζηζηά ηδαληθά εξγαιεία φρη κφλν γηα ηε 

κάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο αιιά θαη ηελ πνζνηηθή εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηελ πξάμε. 

5. ηαηηζηηθά παθέηα γηα αλάιπζε νηθνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, φπσο EViews, SPSS θ.α. 
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Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (educational software) απνηειεί κηα εηδηθή θαηεγνξία 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. (Γινπηίδεο, 2002; Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:21) Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ ή/θαη ππνζηεξηθηηθφ κέζν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν λα εθπιεξψλεη ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο, ζθνπνχο θαη απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. (Πξέδαο, 2003; 

Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:21) 

1. Λνγηζκηθά καζεκάησλ, φπσο ινγηζκηθφ εμάζθεζεο θαη εθγχκλαζεο (drill and 

practice) θαη θαζνδεγνχκελεο εθκάζεζεο (tutorial). Πξφθεηηαη γηα δηαδξαζηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ δηαηίζεληαη είηε ζε cd-rom, είηε δηαδηθηπαθά (online) θαη παξέρνπλ 

νπηηθά παξαδείγκαηα, ηζηνξηθά ζηνηρεία, δηαγξάκκαηα ζηαηηζηηθά ή θηλνχκελα κε ηε 

ρξήζε java applets, ηεζη απηναμηνιφγεζεο, ελψ παξαζέηνπλ πεγέο θαη 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηελ θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα. 

Σα πεξηζζφηεξα αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία κηθξννηθνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ 

ελλνηψλ. Μπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα φια ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα, ηδηαίηεξα γηα 

ην κάζεκα ησλ Αξρψλ Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δχν 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, κηθξννηθνλνκηθή θαη καθξννηθνλνκηθή.  

2. Δηθνληθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα είλαη ινγηζκηθά ηα νπνία παξέρνπλ ζεηξά 

εξγαιείσλ γηα ηε δηεμαγσγή καζεκάησλ απφ απφζηαζε ή ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 

θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο (π.ρ. WebCT, Blackboard, Top class, Manhattan, 

Schoolmation) 

3. Λνγηζκηθά βαζκνιφγεζεο θαη απνπζηψλ (π.ρ. Έπαθνο, Class builder) γηα 

θαηαρψξεζε ησλ βαζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ παξνπζηψλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

εμαγσγή αλαθνξψλ γηα θάζε έλα καζεηή ή έλα ηκήκα. 

4. Λνγηζκηθά αμηνιφγεζεο (π.ρ. Hot Potatoes, Quiz Faber), ε ρξήζε ηνπο αθνξά ζηελ 

θαηαζθεπή δηαγσληζκάησλ αληηθεηκεληθνχ θιεηζηνχ ηχπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, 

ζσζηνχ ιάζνπο, αληηζηνίρεζεο θηι.) ή αλνηθηνχ ηχπνπ (π.ρ. ζχληνκεο αλάπηπμεο). 

Σα δηαγσλίζκαηα αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ εμάγνπλ άκεζα ηε βαζκνινγία. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ν καζεηήο ελεκεξψλεηαη απεπζείαο γηα ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα απνζηαινχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

5. Δξγαιεία κνληεινπνίεζεο ή θαηαζθεπήο δηαγξακκάησλ (modeling). ηα νηθνλνκηθά 

καζήκαηα ε ρξήζε δηαγξακκάησλ θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή. Οη Becker θαη Watts 

(1996) δηαπίζησζαλ κε έξεπλά ηνπο φηη νη αθαδεκατθνί θαζεγεηέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζεσξνχλ ηα δηαγξάκκαηα ζεκαληηθά γηα ηελ νηθνλνκεηξία θαη ηε ζηαηηζηηθή θαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθά ζηηο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο. Ήδε έρεη αλαθεξζεί ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θχιισλ ζηελ θαηαζθεπή ζηαηηζηηθψλ ή 

θηλνχκελσλ δηαγξακκάησλ. Παξάιιεια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ιφγσ ηεο 
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ζεκαζίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηα νηθνλνκηθά, γεσκεηξηθά ή αιγεβξηθά ινγηζκηθά 

(Mathematica, Maple, GeoGebra) ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζηαζεξή ή θηλνχκελε κνξθή. 

6. Παηρλίδηα. Οη Gremmen θαη Potters (1997) εληφπηζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθνχ παηρληδηνχ (π.ρ. Econ201 (http://web.uncg.edu/dcl/econ201/), 

Simutrans, Lincity, Mars Simulation Project, Kapitalist, Opencity) θαη επίδνζεο ζηα 

νηθνλνκηθά καζήκαηα. Παηρλίδηα κε νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν ππάξρνπλ ήδε ζηελ 

αγνξά θαη κάιηζηα πνιιά απφ απηά είλαη εκπνξηθά επηηπρεκέλα. Σν γεγνλφο φηη ηα 

παηρλίδηα είλαη απνδεθηά απφ ηνπο καζεηέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

κνλνπσινχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, νθείιεηαη ζηε δηαζθέδαζε πνπ παξέρνπλ. 

Σα παηρλίδηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ 

πνπ ιακβάλνληαη απφ θάζε κάζεκα. Χζηφζν, ε ρξήζε ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη πξνζεθηηθά, ψζηε λα απνδίδνπλ 

παηδαγσγηθά θαη καζεζηαθά. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ελφο 

θνηλνχ επηπέδνπ γλψζεσλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξέζεη έπεηηα ν 

εθπαηδεπηηθφο λα αμηνπνηήζεη ην θνηλφ επίπεδν θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εμέιημε ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, παίδνληαο νη καζεηέο έλα παηρλίδη πνπ πξαγκαηεχεηαη 

ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο απνθηνχλ φινη εμνηθείσζε κε ηνπο 

ζρεηηθνχ φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Σα καζήκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη απηά κε θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο Αξρέο 

Οηθνλνκίαο, Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, Αξρέο 

Μάξθεηηλγθ, θαζψο ππάξρεη πιεζψξα παηρληδηψλ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ. 

7. Πξνζνκνηψζεηο. Με απηέο πξνζπαζνχκε λα κηκεζνχκε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη λα πιεζηάζνπκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο ελφο θαηλνκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Sterman (2000) νη 

πξνζνκνηψζεηο παξέρνπλ εξγαζηήξηα κάζεζεο ρακεινχ θφζηνπο. Οη 

πξνζνκνηψζεηο κπνξνχλ αμηνπνηεζνχλ θπξίσο γηα ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα κε 

θνηλσληνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο Αξρέο Οηθνλνκίαο, Αξρέο Οηθνλνκηθήο 

Θεσξίαο, Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, Αξρέο Μάξθεηηλγθ, Κνηλσληνινγία θαη 

Δηζαγσγή ζην Γίθαην θαη ηνπο Πνιηηηθνχο Θεζκνχο. ηφρνο είλαη λα δηεπξχλνπλ ηα 

νηθνλνκηθά κνληέια θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα κνληεινπνηήζνπλ 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. 

8. Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Sterman (2000), νη εηθνληθνί θφζκνη 

επηηξέπνπλ ηε ζπκπίεζε ή ηε δηαζηνιή ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Οη ελέξγεηεο 

κπνξεί λα επαλαιεθζνχλ θάησ απφ ηηο ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ πξνζνκνίσζε γηα λα ζθεθζεί ηελ αληίδξαζή ηνπ. 

Απνθάζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο, κε πξαθηηθέο, αλήζηθεο ζε έλα πξαγκαηηθφ 
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ζχζηεκα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν. Αθφκε ζε έλαλ εηθνληθφ 

θφζκν κπνξείο λα εθαξκφζεηο ζηξαηεγηθέο πνπ δηαηζζάλεζαη φηη νδεγνχλ ζε 

απνηπρία ή αθφκε ζηελ θαηαζηξνθή. πρλά, νδεγψληαο έλα ζχζηεκα ζηα φξηά ηνπ, 

ζνπ απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξα γηα ηε δνκή θαη ηε δπλακηθή ηνπ απφ φηη νη ζηαδηαθέο 

πξνζαξκνγέο επηηπρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. 

Τπάξρεη πιεζψξα ινγηζκηθψλ γεληθήο ρξήζεο - παξαγσγηθφηεηαο, εηδηθφηεηαο θαη 

θαζαξά εθπαηδεπηηθνχ ζθνπνχ. Οξηζκέλα απφ απηά έρνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο, πνπ αθελφο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

επαλαιακβαλφκελεο θαη θνπξαζηηθέο εξγαζίεο θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

επηθεληξσζεί ζε πην νπζηαζηηθά ζέκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη αθεηέξνπ λα ηνπ δψζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν, ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κε έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ θαη θαηλνηφκν ηξφπν 

απφ ηα κέρξη ηφηε επνπηηθά κέζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο πηπρψλ θαη πεξηνρψλ ησλ νηθνλνκηθψλ πνπ κε ηα 

πξνεγνχκελα επνπηηθά κέζα ήηαλ απξνζπέιαζηεο, Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηα 

νηθνλνκηθά απνηεινχλ ηα ινγηζκηθά φπσο ην Mathematica, Maple, Mathcad θ.α. πνπ 

έθαλαλ εθηθηή ηελ εκθάληζε ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ. Ο Boyd, ζπγθεθξηκέλα, επηζήκαλε 

πσο ε αδπλακία δεκηνπξγίαο ηξηζδηάζηαηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο έδηλε ηε 

ιαλζαζκέλε εληχπσζε ζηνπο καζεηέο φηη ε κφλε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο είλαη έλαο ράξηεο αδηαθνξίαο (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003; Σπξνβνχδεο 

θαη Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2002). 

Έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ, γηα παξάδεηγκα έλα δηάγξακκα ή έλα γξάθεκα, παξέρεη, κε 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν, ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

ζχλδεζήο ηνπο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη 

λα παξαθηλήζνπλ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζεηή κέζσ ζπζηεκάησλ ζπκβφισλ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ παξέρνπλ. 

Σα γλσζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ειεθηξνληθέο εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο, φπσο ηα δηαδξαζηηθά νηθνλνκηθά δηαγξάκκαηα, είλαη θαηαζθεπέο πνπ 

επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε ηνπο λα απνζαθελίζεη, λα θαηαζηήζεη μεθάζαξα θαη λα ζπδεηήζεη 

ζθέςεηο, κε ηε βνήζεηα κηαο δηεπηθάλεηαο ρξήζεο ππνινγηζηή. Σα γλσζηηθά εξγαιεία 

επεθηείλνπλ ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζθέςε, ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 

θαη ηε κάζεζε. ε πεξίπησζε, ινηπφλ, πνπ είλαη νξζά ζρεδηαζκέλα θαη πινπνηεκέλα, 

κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο.  

Σα γλσζηηθά εξγαιεία δηαθξίλνληαη ζε εξγαιεία κειέηεο, δηδαζθαιίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο. Σα εξγαιεία κειέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ 

πιηθνχ, ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ. Σέηνηα 
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παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην επξεηήξην φξσλ, ην εηθνληθφ κνπζείν, ην ζεκεησκαηάξην, ν 

ρψξνο ζρεδίαζεο, ην εξγαιείν αλαδήηεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θ.α.. Σα εξγαιεία 

δηδαζθαιίαο δηαθξίλνληαη ζε δηδαθηηθά ζελάξηα θαη εξγαιεία γηα ηνλ εκπινπηηζκφ κε λέν 

δηδαθηηθφ πιηθφ. Σα δηδαθηηθά ζελάξηα αλαθέξνληαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη 

ππνζηεξίδνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο, ηα νπνία είηε είλαη έηνηκα θαη 

πξνηείλνληαη, είηε κπνξεί λα ηα δεκηνπξγήζεη θαη λα ηα ελζσκαηψζεη ν εθπαηδεπηηθφο. Σα 

γλσζηηθά εξγαιεία εηδηθά γηα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε: 

 ζχγρξνλα, πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (π.ρ. chat, 

ηειεδηαζθέςεηο (videoconference)),  

 αζχγρξνλα – κε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ πξνσζνχλ ζηε ζπλεηζθνξά ζηελ νκάδα 

κε αηνκηθή εξγαζία (π.ρ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν e-mail), 

 πξφζσπν κε πξφζσπν είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ απνπζηάδνπλ νη 

δηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη 

 ηα απνκαθξπζκέλα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

(Πξέδαο, 2003) 

Ζ είζνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αιιάδεη θαη ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα κέζα 

δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα ηάμε-εξγαζηήξην ζπλδεδεκέλε ζην δηαδίθηπν, θξίλεηαη αλαγθαίν νη 

θαζεγεηέο λα γλσξίδνπλ εθηφο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή (Windows, 

Linux θ.α.), ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ θαη ηε ζπλδεζκνινγία θαισδίσλ 

ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ ηνπ (π.ρ. νζφλε, πνληίθη, πιεθηξνιφγην, 

κηθξφθσλν, θάκεξα, εθηππσηήο, ζαξσηήο θ.α.). Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ βηληενπξνβνιέα. Ο βηληενπξνβνιέαο ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ ζηαζεξφ ή 

θνξεηφ ππνινγηζηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή ΣΠΔ ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε. Ζ 

επειημία απηή, ιχλεη κεξηθψο ην πξφβιεκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ σξψλ ηνπ 

ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ. 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη κηα ζπλερήο θαη δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ δελ απνηειεί απηνζθνπφ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά έλα κέζν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. Γηα απηφ δηδαθηηθνί ζηφρνη, επνπηηθά κέζα, ζηξαηεγηθέο, κέζνδνη 

θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο αιιεινζρεηίδνληαη άκεζα θαη πξέπεη λα 

ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια. Ήηαλ αλακελφκελν, ινηπφλ, ε αιιαγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, 

απφ ηελ επίδξαζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνηχπνπ 

θαη απφ ηελ είζνδν ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, λα έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ 

αιιαγή ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Παξαδνζηαθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο γηα ηα καζήκαηα 

νηθνλνκηθψλ ήηαλ θαη είλαη ηα γξαπηά δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη κε εξσηήζεηο αλάπηπμεο, 

εξσηήζεηο αλνηθηνχ αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (π.ρ. ζπκπιήξσζεο θελνχ δηαζηήκαηνο, 

ζχληνκεο αλάπηπμεο) θαη θιεηζηνχ αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (φπσο πνιιαπιήο επηινγήο, 
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ζσζηνχ ιάζνπο, ζχδεπμεο). Με ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

παξαηεξήζεθε ε εκθάληζε πνιιψλ ειεθηξνληθψλ ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο γηα ηα 

νηθνλνκηθά. Άιιεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο είλαη ε πξνθνξηθή εμέηαζε, πνπ δίλεη ζηνλ 

θαζεγεηή ηε δπλαηφηεηα λα εθκαηεχζεη θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, ην ηεηξάδην ηνπ καζεηή θαη ν θάθεινο 

αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο απφ αληηθεηκεληθέο 

εξσηήζεηο έσο ζέκαηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη παξέρνπλ επειημία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θ.α.. ρεδφλ φιεο νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηηο 

ΣΠΔ. Δηδηθά ν θάθεινο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα έρεη ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα 

δεκηνπξγεζεί κέζσ έηνηκσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ, ινγηζκηθψλ ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ, 

εγγξάθσλ PDF, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηζηνζειίδσλ θαη βίληεν. Απνηειεί δε κηα 

ραξαθηεξηζηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ ζπλάδεη κε ην επνηθνδνκεηηθφ πξφηππν θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ζεσξίεο κάζεζεο (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Walstad and Saunders, 

2007; Roblyer, 2008).  

Βέβαηα, νη θαζεγεηέο ησλ Οηθνλνκηθψλ ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε φινπ ηνπ 

θάζκαηνο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Χζηφζν, δελ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πην 

ζχγρξνλε ηερλνινγία. Δμάιινπ, απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν αλ φρη αδχλαην, αθνχ ε 

πξφνδνο ηεο ηερλνινγία ζήκεξα πξαγκαηνπνηείηαη κε γεσκεηξηθνχο ξπζκνχο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθείλα ηα κέζα ησλ νπνίσλ ηε ρξήζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίδνπλ θαιχηεξα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζην 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θαη Σζφπνγινπ, 2001; Roblyer, 2008).  

 

2.4 ΥΔΓΗΑΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

 2.4.1 Θέκαηα ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Φεθηαθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη κηα καθξφρξνλε θαη ζπλεξγαηηθή 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη εηδηθνί απφ δηάθνξνπο ρψξνπο, νχησο ψζηε ν θαζέλα 

λα ζπκβάιεη κε ηηο γλψζεηο ηνπ ζε απηφ ην δηεπηζηεκνληθφ έξγν. Ο ζπληνληζηήο – 

ππεχζπλνο παξαγσγήο (project manager) ζπληνλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γηα ην εθάζηνηε 

ινγηζκηθφ νκάδεο φπσο απηή ησλ ελεξγψλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ εηδηθψλ ζηε δηδαθηηθή θαη 

ζηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ηνπ γλσζηηθνχ ζέκαηνο πνπ ζα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην 

ινγηζκηθφ, ησλ αλαιπηψλ – πξνγξακκαηηζηψλ, ησλ εξγνλφκσλ ινγηζκηθνχ (εηδηθνί ζε 

ζέκαηα επρξεζηίαο ινγηζκηθνχ κε θχξην έξγν ην ζρεδηαζκφ δηεπηθαλεηψλ αιιειεπίδξαζεο 

ρξήζηε εθαξκνγήο) θ.α.. ηελ πξάμε, φκσο, ην ίδην πξφζσπν κπνξεί λα έρεη ηελ επζχλε 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο εξγαζηψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη κηα πνιχπινθε, ρξνλνβφξα θαη 

πςεινχ θφζηνπο δηαδηθαζία. Μάιηζηα απφ πιεπξάο θφζηνπο, πνιππινθφηεηαο θαη 
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ρξφλνπ, ζπλήζσο ην 80% αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ην 20% ηελ πινπνίεζε Σα κνληέια 

αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη αξθεηά. Γχν απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα είλαη ην 

κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε θαη ην κνληέιν ηεο έιηθαο. Σν κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε έρεη σο 

δηαθξηηέο θάζεηο ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ, ηε ζρεδίαζε, ηελ πινπνίεζε, ηελ 

νινθιήξσζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Μεηά απφ θάζε θάζε, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο εγθπξνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ηνπ έξγνπ θαη 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Σν κνληέιν έιηθαο ππνζηεξίδεη κηα εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο εθαξκνγήο κε ηελ επαλαιεπηηθή εθηέιεζε ελφο θχθινπ 

θάζεσλ (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003). 

Ζ ηερληθή ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ 

παηδαγσγηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην ίδην. Ζ ηερληθή αθνξά ηφζν ηελ ηερληθή 

δφκεζεο ηεο παξνπζίαζεο φζν θαη ηα ηερληθά κέζα παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(Πξέδαο, 2003). 

Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρνπλ δχν ηξφπνη  δφκεζεο ηεο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

πξνο ηνλ ρξήζηε ε παζεηηθή-γξακκηθή θαη ε αιιειεπηδξαζηηθή. ηελ παζεηηθή 

παξνπζίαζε, ε πιεξνθνξία αθνινπζεί έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην πνξείαο, πάλσ ζην 

νπνίν ν ρξήζηεο δελ έρεη θαλέλα νπζηαζηηθφ έιεγρν. Απηνχ ην είδνπο νη παξνπζηάζεηο 

νλνκάδνληαη γξακκηθέο. Ο κφλνο έιεγρνο πνπ παξέρεηαη ζην ρξήζηε είλαη ε εθθίλεζε, ν 

ηεξκαηηζκφο θαη θάπνηεο ξπζκίζεηο, φπσο ε έληαζε ηνπ ήρνπ. Σέηνηα παξάδεηγκα 

απνηεινχλ απιέο ζειίδεο, γξακκηθή ζρεδίαζε κε άικαηα, δνκή δέληξνπ, δίθηπν, 

ιεσθφξνο θηι.. Αληίζεηε κε ηε γξακκηθή είλαη ε αιιειεπηδξαζηηθή (interactive) ή κε 

γξακκηθή παξνπζίαζε. Απνηειεί ηε δηδαθηηθή ζρεδίαζε παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(instruction design) πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Gagné . ε απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί επηπιένλ 

λα θαζνξίζεη ηε ζεηξά, ηελ ηαρχηεηα θαη ηε κνξθή ηεο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο νλνκάδνληαη βαζκνί 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε. Έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ δελ 

πξνζθέξεη απαξαίηεηα φινπο ηνπο βαζκνχο (Πξέδαο, 2003).  

Βαζηθά ηερληθά κέζα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ππνινγηζηή είλαη ην 

ππεξθείκελν θαη ηα πνιπκέζα. Δμέιημε ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ απνηεινχλ 

ηα ππεξκέζα θαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Πξέδαο, 2003). Σα πνιπκέζα παξνπζηάδνπλ 

ηελ πιεξνθνξία κε πνιιαπινχο ηξφπνπο φπσο θείκελν, ήρν, εηθφλα, κνπζηθή, γξαθηθά κε 

ή ρσξίο θίλεζε, θηλνχκελε εηθφλα (βίληεν). Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ κε πνιπκέζα ζηε κάζεζε. Σν ππεξθείκελν 

ζπγθεληξψλεη θαη δηαζπλδέεη θείκελα-θνξείο πιεξνθνξίαο κε κε ζεηξηαθφ ηξφπν. Σα 

ππεξκέζα δηαζπλδένπλ πνιπκέζα, δειαδή φρη κφλν θείκελν αιιά θαη εηθφλεο, γξαθηθά, 

ήρν, βίληεν, θηλνχκελεο εηθφλεο θαη απνηεινχλ ζχγρξνλε κνξθή ηνπ ππεξθεηκέλνπ. Ζ 

ζχλδεζε ηεο θάζε κνξθήο πιεξνθνξίαο, κέζσ ησλ ππεξκέζσλ, επηηπγράλεηαη κε ηε 
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ρξήζε ζπλδέζκσλ (links) θαη νη πιεξνθνξίεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ηκεκαηηθά, βξίζθνληαη 

ζε απηφλνκα-παθέηα εγγξαθέο, ηνπο θφκβνπο (nodes). Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξά αιιειεπηδξαζηηθψλ ηξηζδηάζηαησλ θαληαζηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, βαζηζκέλσλ ζε ππνινγηζηή. Τπνζηεξίδεη ηελ επνηθνδνκεηηθή κάζεζε θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα κειινληηθά γλσζηηθά εξγαιεία (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 

2003). 

Κξίζηκα δεηήκαηα ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο κε ην εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Όπαξμε θηλήηξσλ γηα ηελ εκπινθή ησλ ρξεζηψλ κε ην πξφγξακκα, ηδηαίηεξα ζε 

κηθξέο ειηθίεο. 

 Σν ιεθηηθφ κέξνο ησλ δηαιφγσλ ηνπ ινγηζκηθνχ (είηε κε θείκελν είηε κε ήρν) πξέπεη 

λα είλαη απνιχησο πξνζαξκνζκέλν ζην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ ρξεζηψλ. 

 Σν ινγηζκηθφ ζε ιάζνο απαληήζεηο ή ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε δελ πξέπεη λα ηνλ θάλεη 

λα ληψζεη ληξνπή. Αληίζεηα, νη πξνηξνπέο ηνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα παξνηξχλνπλ 

θαη λα ελζαξξχλνπλ ην ρξήζηε, ψζηε λα ζπλερίζεη λα αζρνιείηαη κε απηφ 

 Σα ζεκεία πνπ ζεσξνχληαη «δχζθνια» ζηελ θαηαλφεζε πξέπεη λα έρνπλ 

επηζεκαλζεί απφ ηελ νκάδα δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα έρνπλ 

πξνζερηεί ηδηαίηεξα θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Αλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ, απαηηνχληαη πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, απηέο πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλεο θαη 

θαηαγεγξακκέλεο ζηα ζπλνδεπηηθά έληππα. 

 Ζ απιφηεηα, ε θηιηθφηεηα θαη ε εξγνλνκία ζην ρεηξηζκφ είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ρξήζηε, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο θαη ζηηο κεγάιεο ειηθίεο. 

 Σα ερεηηθά θαη νπηηθά εθέ πξέπεη λα είλαη ζε ηζνξξνπία θαη λα κελ ιεηηνπξγνχλ 

εληππσζηάδνληαο ην ρξήζηε, κε απνηέιεζκα λα ηνλ απνπξνζαλαηνιίδνπλ απφ ηνλ 

γλσζηηθφ ζηφρν. 

 Σν ζελάξην πξέπεη λα ιεηηνπξγεί φζν ην δπλαηφ θαη αλεμαξηήησο ειηθίαο ζηεξηγκέλν 

ζε πξαγκαηηθά – θπζηθά ζέκαηα θαη φρη ζε επθάληαζηα γεγνλφηα. Βέβαηα ην παηρλίδη 

θαη ην παξακχζη είλαη ρξήζηκα κέζα γηα λα «κάζεη», θπξίσο ην παηδί. Ζ πξνζαξκνγή 

ηνπ ζελαξίνπ, φκσο, ζε γεγνλφηα ζηεξηγκέλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

βνεζήζεη ην παηδί λα «κάζεη», αιιά παξάιιεια κπνξεί λα δηακνξθψζεη ζεηηθά άιια 

γλσζηηθά πεδία. 

 Ζ δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (εθηφο εμαηνκηθεπκέλεο δίλεη 

θίλεηξν ρξήζεο θαη βνεζά πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε) (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 

2003). 
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Μέζα απφ έξεπλα θαη κε βάζε γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο κε 

πνιπκέζα, πξνέθπςαλ κηα ζεηξά απφ εθαξκφζηκεο αξρέο ζρεδίαζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε ελφο πνιπκεζηθνχ καζήκαηνο: 

1. Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα απφ ην ζπλδπαζκφ ιέμεσλ θαη εηθφλσλ παξά απφ 

ηε ρξήζε ιέμεσλ κφλν. 

2. Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ νη ιέμεηο θαη νη εηθφλεο ηνπνζεηνχληαη θνληά 

παξά ζε απφζηαζε πάλσ ζηε ζειίδα ή ζηελ νζφλε. 

3. Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ ιέμεηο θαη νη αληίζηνηρεο εηθφλεο 

παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα παξά ζεηξηαθά. 

4. Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα, φηαλ αληί, λα ζπκπεξηιακβάλνληαη, παξαιείπνληαη 

ιέμεηο, εηθφλεο θαη ήρνη πνπ είλαη άζρεηεο/-νη κε ηελ επηδησθφκελε γλψζε. 

5. Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ παξνπζηάδεηαη θηλνχκελε εηθφλα (animation) 

κε αθήγεζε παξά θηλνχκελε εηθφλα ζπλνδεπφκελε απφ θείκελν ζηελ νζφλε. 

6. Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ ηνπο παξνπζηάδεηαη θηλνχκελε εηθφλα κε 

αθήγεζε παξά θηλνχκελε εηθφλα, αθήγεζε θαη θείκελν ζπγρξφλσο ζηελ νζφλε 

7. Ζ ζσζηή ζρεδίαζε ηνπ πνιπκεζηθνχ καζήκαηνο παίδεη πην ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο 

αξράξηνπο καζεηέο παξά γηα ηνπο πην πξνρσξεκέλνπο (Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 

2005).  

Σα ρξψκαηα πνπ επηιέγνληαη ζηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο γηα ηηο γξακκαηνζεηξέο, ην 

θφλην δηαθάλεηαο, ηηο εηθφλεο, ηα γξαθήκαηα θηι. δελ έρνπλ κφλν αηζζεηηθή αιιά θαη 

εθπαηδεπηηθή ζεκαζία. Καηαξρήλ, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ επεξεάδεη ηε δηάζεζε 

θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο, ζεκαζίεο θαη κελχκαηα πνπ ζπλδένληαη κε νξηζκέλα απφ ηα πην 

ζπλεζηζκέλα ρξψκαηα: 

 Κφθθηλν: θίλδπλνο, ελζνπζηαζκφο, επηθπιαθή, επηζήκαλζε 

 Κίηξηλν: ζηγνπξηά, δεζηαζηά, ζνθία 

 Μπιε: αιήζεηα, εκπηζηνζχλε, δηθαηνζχλε, εξεκία 

 Πξάζηλν: δσή, λεφηεηα, αλάπηπμε 

 Πνξηνθαιί: ελέξγεηα, αηζηνδνμία 

 Μσβ: αμηνπξέπεηα, εθιέπηπλζε 

 Καθέ: θηιηθή δηάζεζε, δεζηαζηά, ειηθία, ζάλαηνο 

 Γθξη: αθεξαηφηεηα, σξηκφηεηα 

 Άζπξν: επαγγεικαηηζκφο, θαηλνχξην, αζσφηεηα 

 Μαχξν: δχλακε, εμνπζία 

Σν κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ησλ ρξσκάησλ απμάλεη κε ηελ αθφινπζε ρξσκαηηθή θιίκαθα 

Μπιε, Πξάζηλν, Κίηξηλν, Πνξηνθαιί θαη Κφθθηλν. Δπηπιένλ, ηα ρξψκαηα απνθαιχπηνπλ 
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νξγαλψζεηο θαη κνξθέο, πξνζζέηνπλ δηαζηάζεηο, θάλνπλ πην ξεαιηζηηθέο ηηο εηθφλεο, 

βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζπκβάινπλ ζηε κάζεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ ε ρξήζε ησλ 

ρξσκάησλ λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη πεξηνξηζκέλα. Ο ιφγνο είλαη φηη ε ππεξβνιηθή 

ρξήζε ρξσκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο 

απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ην λφεκα θαη ηα κελχκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

απφζπαζε ηεο πξνζνρήο, ζχγρπζε ή κπεξδεκέλα ζπλαηζζήκαηα γηα έλλνηεο θαη 

κελχκαηα, πξφθιεζε κε επηζπκεηψλ ή/θαη αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο 

(Πξέδαο, 2003:66-67; Λεφληηνο θαη Γαβαλά, 2004:18-22). 

Παξφια απηά, έξεπλα ησλ Srinivasan and Crooks (2005) πνπ έγηλε γηα ηε ζεκαζία ησλ 

ρξσκάησλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε δηαδηθηπαθά καζήκαηα σο πιαίζην ζηήξημεο 

(scaffolding) γηα ηνπο καζεηέο, έδεημε φηη δελ έρνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ επίδνζή 

ηνπο. Σν θχιν ησλ καζεηψλ θάλεθε λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

επηινγή ρξψκαηνο παξά γηα ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη είρε 

δνζεί αξθεηφο ρξφλνο κειέηεο πνπ κπνξνχζε λα έρεη επεξεάζεη ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ 

ρξσκάησλ θαη επίζεο, πσο ζα έπξεπε λα έρνπλ δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη νη δχν 

ηχπνη κνξθνπνηήζεσλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ησλ δχν. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο πξνηείλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηε ρξήζε ησλ ρξσκάησλ σο 

παξάγνληα πιαηζίνπ ζηήξημεο (scaffolding agent) (Srinivasan and Crooks, 2005).  

 

2.4.2 ύγρξνλεο Σάζεηο Γεκηνπξγίαο Σερλνινγηθά Δκπινπηηζκέλωλ Μαζεζηαθώλ 

Πεξηβαιιόληωλ 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαηαζθεπήο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ηείλνπλ ζηελ ελνπνίεζε 

δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ινγηζκηθνχ θαη γλσζηηθψλ εξγαιείσλ. Γηα απηφ πιένλ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

Αλάινγα κε ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

δηαθξίλνληαη ζε ηα αλνηθηά πεξηβάιινληα θαη ηα θιεηζηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

Αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ή «άδεηεο ηερλνινγίεο» (empty technologies) είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα φπνπ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ φηη επηζπκνχλ. 

Σέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθά ζηεξίδνληαη ζε ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνηχπνπ (επνηθνδνκεηηζκφο, θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο θαη ζεσξία 

πνιιαπιήο λνεκνζχλεο). Σα αλνηθηά πεξηβάιινληα πξνζθέξνληαη γηα πξνζέγγηζε 

νιηζηηθνχ ηχπνπ, ε νπνία παξέρεη επξεία, ζθαηξηθή, θαη πνιχπιεπξε θάιπςε ησλ ζεκάησλ 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη. Απαηηνχλ, φκσο, έληαμε ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα φξηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο. Τπνθαηεγνξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

αλνηθηψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη ινγηζκηθφ αλαθαιππηηθήο κάζεζεο (discovery model), 

κνληεινπνίεζεο (modeling), πξνζνκνηψζεσλ (simulations), εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(virtual reality), αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, γηα παξάδεηγκα κεραλέο 
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αλαδήηεζεο, εθπαηδεπηηθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο (portals), ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.α., 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. γιψζζα Logo), λνήκνλα ζπζηήκαηα (expert systems) 

εθπαίδεπζεο ή δηδαζθαιίαο, ηα νπνία απνθαζίδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ, 

επηιέγνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαθηηθή κέζνδν, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

θαηάιιεια ζε καζεζηαθά πξνβιήκαηα.  

Σα θιεηζηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ή αιιηψο «θιεηζηέο ηερλνινγίεο» (full 

technologies) έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, φπσο ηα καζήκαηα βαζηζκέλα ζε 

ππνινγηζηή (computer based training) θαη ηα παθέηα εμάζθεζεο (drill and practice). Σα 

παθέηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο ζηεξίδνληαη ζε ζεσξίεο κάζεζεο θαζνδεγεηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνηχπνπ (ζπκπεξηθνξηζκφο θαη ζεσξίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ). Οη 

θιεηζηέο ηερλνινγίεο πξνζθέξνληαη γηα εζηηαζκέλεο πξνζεγγίζεηο. Σέηνηνπ είδνπο 

πξνζεγγίζεηο είλαη πην εθαξκφζηκεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαζψο είλαη βξαρπρξφληεο, 

απαηηνχλ ιηγφηεξν απφ κηα δηδαθηηθή ψξα θαη εκθαλίδνπλ κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξέρνπλ, αθφκε, ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο. Καηεγνξίεο ινγηζκηθνχ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε θιεηζηά 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα είλαη ινγηζκηθφ πξαθηηθήο θαη εμάζθεζεο (drill and practice) 

δηδαθηηθνχ (instructional) ηχπνπ, εκπέδσζεο, θαζνδεγεηηθήο δηδαζθαιίαο (Tutorials), 

εξγαιεία επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, 

παηρλίδηα (Games) δξάζεο θαη ζηξαηεγηθήο, δνθηκαζίεο (Tests), παηδαγσγηθέο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. ε γιψζζα Logo κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα εμάζθεζε-

εκπέδσζε ζε απνθηεζείζα γλψζε) (Πξέδαο, 2003:55-58).  

Οη εμειίμεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

επνηθνδνκεηηθψλ, ηερλνινγηθά εκπινπηηζκέλσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

1. Πινύζηα Πεξηβάιινληα Δλεξγνύ Μάζεζεο (Rich Environments for Active Learning, 

REALs)  

Σα REALs δελ είλαη κηθξφθνζκνη ή πξνζνκνηψζεηο απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ αιιά 

απνηεινχλ ηα ίδηα απζεληηθά πεξηβάιινληα. Απνηεινχλ ελαιιαθηηθή ιχζε γηα απνθπγή 

αδξαλνχο γλψζεο, θαζψο πξνσζνχλ ηε κειέηε θαη ηε δηεξεχλεζε κέζα ζε απζεληηθά 

πιαίζηα. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ δπλακηθέο, δηαζεκαηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα πξνζσπηθή θαηαζθεπή πινχζησλ λνεηηθψλ θαη γλσζηηθψλ δνκψλ 

κέζσ ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, αλαπηχζζνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή 

απηνλνκία, ελζαξξχλνπλ ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ηνπο βνεζνχλ λα αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ζπδήηεζε ζην πιαίζην ησλ πεξηβαιιφλησλ 

REALS δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, απηή ησλ εηδηθψλ (expertise). 
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2. Πεξηβάιινληα Σθόπηκεο Μάζεζεο Υπνζηεξηδόκελα από Υπνινγηζηή (Computer 

Supported Intentional Learning Environments, CSILE) 

χκθσλα κε ηε νινκσλίδνπ (2006), νη Scardamalia θαη Bereiter (1994) πξφηεηλαλ ηε 

δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ ζθφπηκεο κάζεζεο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ θνηλφηεηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο (knowledge building communities), 

κε ελδνζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή ιεηηνπξγία, πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο κεζφδνπο ηεο 

δηάιεμεο θαη ηνπ κνλφινγνπ. Θα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο κεγαιχηεξε απηνλνκία, 

εξγαιεία κάζεζεο θαη κεηαγλψζεο θαη ζα ηνπο ελδπλακψλνπλ λα αζθνχλ ζθφπηκν έιεγρν 

ζηε κάζεζή ηνπο. Ζ ζθφπηκε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη καζεηέο έρνπλ δηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ,πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηηο θαηάιιειεο 

κεζφδνπο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δπλακηθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο πνπ πξνζαξκφδνληαη θαη εκπινπηίδνληαη ζπλερψο ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ-καζεηψλ. Κεληξηθφ δήηεκα, ινηπφλ, ζηα 

πεξηβάιινληα CSILE είλαη ε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε κηαο θνηλήο βάζεο γλψζεσλ, π.ρ. 

ζε ππνινγηζηή, ε νπνία λα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνζήθεπζε δηαθφξσλ 

κνξθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, θείκελα, γξαθηθά, ηαηλίεο, βίληεν, ήρνπο θαη ηε ζχλδεζε  

απηψλ κε ππεξκεζηθέο δνκέο. Γχν άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία απηψλ ησλ πεξηβαιιφλησλ 

είλαη ε απνθεληξσκέλε αλνηθηή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, κε έκθαζε ζηε ζπιινγηθή 

κάζεζε θαη ε έληνλε αιιειεπίδξαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ θαη 

πξαθηηθψλ επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ηε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ζηελ θνηλή βάζε 

γλψζεσλ, δηαδηθαζία παξφκνηα κε ηε δεκνζίεπζε άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Οη 

Scardamalia θαη Bereiter αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα ζρεδίαζεο ηέηνησλ πεξηβαιιφλησλ, πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηίηιν Knowledge Forum (βι. http://www.knowledgeforum.com/). 

3. Πεξηβάιινληα Σπλεξγαηηθήο Μάζεζεο Υπνζηεξηδόκελα από Υπνινγηζηή (Computer-

Supported Collaborative Learning, CSCL) 

Σα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ππνινγηζηή 

δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηχπνπ CAI θαη ηα logo-like 

πεξηβάιινληα. Σα πεξηβάιινληα CSCL εζηηάδνπλ ζην πσο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ θαη λα 

δηεπθνιχλεη ην δηακνηξαζκφ θαη ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Τπάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα πεξηβάιινληα CSCL θαη ε νπνία αλαδχζεθε απφ ηελ έξεπλα 

ζηα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο (Computer-Supported Collaborative Work, 

CSCW). Οη έξεπλεο απηέο, επεξεαζκέλεο απφ ην έξγν ηνπ Piaget θαη ηνπ Vygotsky, 

εμεηάδνπλ θπξίσο ην θαηά πφζν κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί ε αηνκηθή θαη ε νκαδηθή κάζεζε 

θαη λα απνθεπρζεί ε αδξαλήο γλψζε φηαλ άλζξσπνη θαη ππνινγηζηέο δξνπλ ζε 

ζπλέξγεηα. Παξά ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, δελ ππάξρεη απφδεημε φηη ε 

ζπλεξγαζία κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμαηξεηηθά καζεζηαθά 
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απνηειέζκαηα. Ο P. Dillenbourg (2003), έλαο απφ ηνπο πιένλ γλσζηνχο εξεπλεηέο ζηνλ 

ηνκέα, ζεσξεί φηη γηα λα επηηεπρζεί ζπζηεκαηηθή παξαγσγή ηεο κάζεζεο κέζσ 

ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ απαηηνχληαη θαιά δνκεκέλα ζελάξηα (scripts) ζπλεξγαζίαο 

θαη αιιειεπίδξαζεο, κε πξνθαζνξηζκέλεο θάζεηο, ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη κηα 

ζεηξά απφ θαλφλεο θαη εληνιέο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο καζεηέο-

ζπλεξγάηεο. Απηή ε κέζνδνο ζπληζηά κηα πνιιά ππνζρφκελε πξνζέγγηζε γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιιφλησλ CSCL (νινκσλίδνπ, 

2006:79-84). 

 

 2.4.3 Δξγαιεία Αλάπηπμεο θαη Δκπιεθόκελεο Σερλνινγίεο 

Ζ θαηαζθεπή ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεη κε γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, παθέηα παξνπζίαζεο, ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο θαη εξγαιεία ζπγγξαθήο 

βαζηζκέλα ζην Γηαδίθηπν (web based authoring tools). Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (1995), αξθεηά εξγαιεία άξρηζαλ λα πξνζθέξνληαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο, 

κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξεί θαλείο εχθνια λα θαηαζθεπάζεη θαη λα εθζέζεη ζην 

δηαδίθηπν εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:45). 

Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ή ειεθηξνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ είλαη νη 

αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (object oriented programming), φπσο 

C++, Java θ.α., νη γιψζζεο βαζηζκέλεο ζε αληηθείκελα (object based), π.ρ. Visual Basic 

θαη άιιεο. Ζ πξψηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο είλαη ε Logo. Ζ γιψζζα πνπ θαηαζθεχαζε ν Papert δεκηνπξγνχζε 

κηθξφθνζκνπο, κέζα ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο νηθνδνκνχζαλ ηε γλψζε ελεξγά θαη 

ζηαδηαθά, κέζσ δνθηκήο θαη απφξξηςεο.  

Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο (courseware ή authorware tools) απαηηνχλ κηθξφηεξν βαζκφ 

εμεηδίθεπζεο απφ ηα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά παξέρνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξε 

επειημία. Χζηφζν, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ επνρή ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Πιεξνθνξίαο, φπνπ ε γλψζε δελ είλαη ζηαηηθή θαη βαζηθή επηδίσμε είλαη λα γίλεη 

εθηθηή ε αλνηθηή θαη επέιηθηε κάζεζε. Ο ιφγνο είλαη φηη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

δεκηνπξγίαο ινγηζκηθνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο πςειφ θφζηνο, κεγάιν ρξφλν 

δεκηνπξγίαο θαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα 

δεκηνπξγεί πεξηερφκελν, ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο αληηθείκελα δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ, 

φπσο θείκελν, ζηαηηθά ή θηλνχκελα γξαθηθά, ήρν, εηθφλα, θηλνχκελε εηθφλα, παξέρνληαο 

επειημία ζηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηνπ πιηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ Γηαδηθηχνπ, 

δηαδξαζηηθψλ CD/DVD, info-kiosks θαη απηφλνκσλ εθηειέζηκσλ εθαξκνγψλ. Οξηζκέλα 

απφ ηα πην δηαδεδνκέλα είλαη ην Macromedia Director, Macromedia Authorware, Toolbook 

Instructor, eXe (eLearning XTML editor), Mediator, Lectora, θ.α.. 
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Με ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, αξθεηά ινγηζκηθά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

εξγαιεία ζπγγξαθήο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, 

αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, ηαηληψλ Flash, αξθεί λα ππνζηεξίδνπλ δηεζλή πξφηππα γηα ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην πξφηππν S.C.R.O.M. (ADL 

2008) (Shareable Content Object Reference Model). Αθφκε θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ηάμεο (class management systems) παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο καζεκάησλ 

(courseware development) (νθφο θαη Κψζηαο, 2008; Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:45-

55).  

Σα παθέηα παξνπζίαζεο (presentation software) βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία 

παξνπζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ειθπζηηθφ θαη εληππσζηαθφ 

ηξφπν. Χζηφζν, ε ζπκβνιή ηνπο είλαη κηθξή ιφγσ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο 

πνπ παξέρνπλ. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε θαη ελδερνκέλσο απηφο λα είλαη ν 

ιφγνο πνπ είλαη απφ ηα πξψηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ελζσκάησζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Έλα απφ ηα πην γλσζηά παθέηα παξνπζίαζεο είλαη ην 

PowerPoint ηνπ Microsoft Office, ην νπνίν κεηέηξεςε ηε κέζνδν θηκσιία θαη νκηιία (chalk 

and talk) ζε PowerPoint θαη νκηιία (PowerPoint and talk). Άιια παθέηα παξνπζίαζεο είλαη 

ηα παθέηα Corel Presentations, Harvard Graphics Pro Presentations, Lotus Freelance 

Graphics, Milory Training Tools, ImPress, Impov. 

Σα ζπγγξαθηθά πεξηβάιινληα γηα ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο καζεκάησλ (courseware development) θαη ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Απνηεινχλ κηα κεηεμέιημε ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηνχλ, ζπλήζσο γιψζζεο ζήκαλζεο (markup languages), νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα είλαη ε HTML (Hypertext Markup Language), γηα δεκηνπξγία ππεξθεηκέλσλ 

κε ρξήζε ζπλδέζκσλ, ε XML (eXtensible Markup Language), ε νπνία δελ αληηθαζηζηά 

αιιά επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο HTML, ε ASP (Active Server Pages), πνπ απνηειεί 

αλάκεημε ηεο HTML θαη ηεο Visual Basic, ε JavaScript, ε νπνία παξέρεη επθνιία ζηε 

δεκηνπξγία θνξκψλ. Σέινο, ε VRML (Virtual Reality Modeling Language) είλαη γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα πεξηβάιινληα ηξηζδηάζηαηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ 

Παγθφζκην Ηζηφ θαη γηα ηηο ηζηνζειίδεο πνπ δεκηνπξγεί απαηηείηαη εηδηθφο VRML 

θπιινκεηξεηήο (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:45-55). 

Δξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζε εθαξκνγψλ, κέζσ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, απνηεινχλ ηα εξγαιεία νπηηθήο ζπγγξαθήο ηζηνζειίδσλ, (πρ. 

Macromedia DreamWeaver θαη Microsoft Front Page), ε ηερλνινγία ξνήο (streaming) θαη 

ε ηερλνινγία Shockwave. Ζ ηερλνινγία ξνήο (streaming) ιχλεη ην πξφβιεκα αλακνλήο 

κέρξη λα θηάζνπλ απφ ηνλ εμππεξεηεηή ζηνλ ρξήζηε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία 

πνιπκέζσλ. ε απηφ ζπκβάινπλ, επηπιένλ, έμππλνη θαη ηαρχηαηνη αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο. 
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Ζ ηερλνινγία Shockwave, επηλφεζε ηεο Macromedia, επηηξέπεη ηε κεηαθνξά κηαο 

εθαξκνγήο πνιπκέζσλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. Ζ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο εθαξκνγψλ, ησλ 

νπνίσλ ε ζπγγξαθή έρεη γίλεη ζην Director ή ην Authorware, παξέρεηαη απφ ην Shockwave 

Player ή/θαη ην Authorware Web Player. Δλψ, γηα επίζθεςε ζε ζειίδεο κε θίλεζε 

απαηηείηαη ην πξφγξακκα Macromedia Flash (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:56-57).  

Δλ θαηαθιείδη, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ ζπγγξαθηθψλ εξγαιείσλ, ε πξφζθαηε 

αξζξνγξαθία, ζην πιαίζην εχξεζεο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ, εθαξκνγψλ πεξηιακβάλεη ζπγθξίζεηο θαη πξνηάζεηο. Οη Tzidamis et al. 

(2007) αλαθέξνπλ ζε ζρεηηθφ ηνπο άξζξν φηη δελ ππάξρεη έλα παθέην ζην πεδίν ησλ 

«δσληαλψλ» παξνπζηάζεσλ (live presentations), ην νπνίν λα έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθφ 

ζθνπφ. Δλψ, νη νθφο θαη Κψζηαο (2008) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη 

ινγηζκηθφ ζπγγξαθήο πνιπκεζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ λα θαιχπηεη φια ηα 

δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά, ιφγσ ηεο αλαδηακφξθσζεο ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ γηα ηηο νπνίεο 

αλαπηχρζεθαλ αξρηθά. Οη ίδηνη, ιίγν αξγφηεξα (νθφο θαη Κψζηαο, 2009), πξνηείλνπλ σο 

ην πιένλ θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ην 

eXe (eLearning XTML editor). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ θεληξηθή ζέζε, 

πνπ πξνηάζζεη ηελ παηδαγσγηθή πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο ηερλνινγηθήο πξνζέγγηζεο, κε 

ηε ινγηθή φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαινί πξνγξακκαηηζηέο γηα λα 

παξάγνπλ ειεθηξνληθά πιηθά, αιιά λα ρεηξίδνληαη εχρξεζηα θαη βηψζηκα, δειαδή αλνηρηά, 

ινγηζκηθά σο απνδνηηθά εξγαιεία ηεο παηδαγσγηθήο ηνπο εξγαζίαο (Tzidamis et al., 2007; 

νθφο θαη Κψζηαο, 2008; νθφο θαη Κψζηαο, 2009). 

 

 2.4.4 Αμηνιόγεζε Φεθηαθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ 

πσο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απαηηείηαη κηα 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ην ίδην θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γίλεηαη ηφζν απφ παηδαγσγηθή, φζν θαη απφ 

ηερλνινγηθή ζθνπηά.  

Καηά ηελ παηδαγσγηθφ-δηδαθηηθή αμηνιφγεζε αμηνινγείηαη ε παηδαγσγηθφ – δηδαθηηθή 

πιεπξά ηεο εθαξκνγήο, ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, ε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή 

κεζνδνινγία, ε ζρεδίαζε θαη δφκεζε πεξηερνκέλνπ, ε δηεπηθάλεηα ρξήζηε (user 

interface), νη δπλαηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:129-160). 

Ζ δηεπηθάλεηα ρξήζηε απνηειεί ην ζπλδεηηθφ ηκήκα κεηαμχ ρξήζηε θαη καζεζηαθνχ 

πιηθνχ, θαζψο κέζσ απηνχ επηθνηλσλεί ν καζεηήο κε ηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή. Ζ 

πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο πνπ παξέρεη ε δηεπηθάλεηα εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα θαη νξνινγία, φζν θαη απφ ηε δνκή πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
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ζρεδηαζκέλε, ψζηε λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θηλεζεί κε άλεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ ν 

ρξήζηεο λα ειέγρεη ηελ πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ δέρεηαη, ηελ πινήγεζε ζηα δηάθνξα 

κέξε ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη λα κπνξεί λα επηιέγεη κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ. 

ζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πνιπκέζσλ ζε κηα δηεπηθάλεηα ρξήζηε 

πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ αηζζεηηθή αξηηφηεηα, ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηε 

ζπλνρή, ην ζπγρξνληζκφ θαη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο. Γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ην 

αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε νξζνινγηθφ 

ηξφπν ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ γξακκαηνζεηξψλ, κεγεζψλ γξακκάησλ θαη ρξσκάησλ 

θεηκέλνπ, ε ρξήζε ζπκβφισλ, εηθνληδίσλ, πηλάθσλ θαη ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

νκνηφκνξθε, ηα κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε ζα πξέπεη λα ην δηεπθνιχλνπλ 

θαη λα ηνλ θαζνδεγνχλ θαη λα παξνπζηάδνληαη κφλν ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ ζεκαζία ηεο 

δηεπηθάλεηαο είλαη κεγάιε, επεηδή αλ δελ ζρεδηαζηεί ζσζηά κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα, αλεμαξηήησο πφζν θαιά δνκεκέλν είλαη ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν 

θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:144-153). Πξφζθαηε 

έξεπλα έδεημε φηη ν ηχπνο δηεπηθάλεηαο, γηα παξάδεηγκα δηεπηθάλεηα βαζηζκέλε ζε θείκελν 

ή δηεπηθάλεηα γξαθηθψλ, δελ επηδξά ζηε καζεζηαθή απφδνζε, ηε γλσζηηθή θφξησζε, ηελ 

επρξεζηία θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ δηεπηθαλεηψλ (Cheon and Grant, 2009).  

ηελ ηερλνινγηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ αμηνινγείηαη ε ηερληθή 

αξηηφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, (δειαδή ε θαηαιιειφηεηα 

(suitability), ε αμηνπηζηία (reliability), ε απνδνηηθφηεηα (efficiency), ε επρξεζηία (usability) 

θαη ε αζθάιεηα (security)), ε ζπκβαηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ηα εξγαιεία 

δαζθάινπ, ηα εξγαιεία καζεηή θαη νη δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ (Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:161-181).  

Ζ επρξεζηία ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9241-11, νξίδεηαη σο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε κε ηελ νπνία ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα. Παξάκεηξνη πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Nielsen (1993), ε επθνιία 

εθκάζεζεο απφ λένπο ρξήζηεο, ε πςειή απφδνζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ 

πεπεηξακέλνπο ρξήζηεο, ε δηαηεξεζηκφηεηα ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ ην ρξήζηε, ν κηθξφο αξηζκφο εζθαικέλσλ ρεηξηζκψλ θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν εχθνινο ηξφπνο αλάλεςεο απφ εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο θαη ε 

ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα. χκθσλα κε 

ηνλ Grudin, ε ρξεζηκφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο αλαιχεηαη ζε δχν έλλνηεο, ηελ σθέιεηα πνπ 

παξέρεη ζην ηειηθφ ρξήζηε θαη ηελ επρξεζηία ηνπ. Ζ σθέιεηα αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε επρξεζηία ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα απηή. Οη δχν έλλνηεο είλαη αιιειέλδεηεο θαη δελ πξνυπνζέηεη ε κηα ηελ 

άιιε. Έηζη, έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθφ, ζπκβάιινληαο ζηε 
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δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, αιιά λα κελ είλαη εχθνιν ζην ρεηξηζκφ ή κπνξεί λα είλαη εχθνιν 

ζηνλ ρεηξηζκφ αιιά λα κελ ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε. Γηα απηφ ην ιφγν, ζην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ε έλλνηα ηεο επρξεζηίαο ζπλδέεηαη πην άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο σθέιεηαο, 

δειαδή κε ην θαηά πφζν ππνζηεξίδεηαη ε κάζεζε. Κξίλεηαη ρξήζηκν, ινηπφλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηε/ηηο ζεσξία/-εο κάζεζεο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, λα 

ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ λνεηηθνχ κνληέινπ ηνπ καζεηή θαη ηνπ επηζπκεηνχ 

λνεηηθνχ κνληέινπ, δειαδή απηνχ ηνπ ζρεδηαζηή (Πξέδαο, 2003:75-76; Σζέιηνο θ.α., 

2002). 

Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθήο αμίαο ελφο παθέηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη είηε λα θξίλεη απφ κφλνο ηνπ, είηε λα ελεκεξσζεί απφ ηξίηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζεη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζηε δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. Ζ 

πξψηε πεξίπησζε είλαη εθ θχζεσο πξνβιεκαηηθή, αθνχ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηιακβάλεη ήδε πνιιέο αξκνδηφηεηεο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πιεζψξαο εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ είλαη κηα ρξνλνβφξνο δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ. Ζ δεχηεξε εθδνρή ηεο ελεκέξσζεο απφ ηξίηνπο είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιήο, 

θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ελεκεξσζεί θαη λα δηαζηαπξψζεη πιεξνθνξίεο απφ 

επίζεκα ζηνηρεία θξηηηθήο ινγηζκηθνχ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ θνξέα (πεξηνδηθά - website), 

δεκνζηεπκέλεο θξηηηθέο ινγηζκηθνχ ζε εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά ή πεξηνδηθά 

κηθξνυπνινγηζηψλ, εξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά ή πνξίζκαηα 

νκάδσλ εξγαζίαο, αλαθνηλψζεηο νκάδσλ εηδήζεσλ (newsgroups) θ.α. 

(Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 2003:67-68). Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηα ππάξρνληα ινγηζκηθά θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θάλνληαο 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν. πλεπψο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηε δεμηφηεηα 

εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ην έξγν ηνπ (Σπξνβνχδεο θαη 

Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2002). 

 

2.5 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΥΔΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ 

ηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ηα δηαγξάκκαηα θαη νη 

πξνζνκνηψζεηο ιφγσ ηεο θχζεο ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ (βι. ζει. 37). Χζηφζν, δελ 

ππάξρεη θάπνην εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε κνληεινπνίεζε νηθνλνκηθψλ 

ζεσξηψλ, ηελ πξνζνκνίσζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη γεληθά ηε δεκηνπξγία 

δηαδξαζηηθψλ δηαγξακκάησλ. Γηα απηφ ην ιφγν, γηα ηελ αλάπηπμε είηε ζηαηηθψλ είηε 

δηαδξαζηηθψλ δηαγξακκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο ζρεδφλ ηερλνινγίεο θαη εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (βι. ζει. 59). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχο, φπσο 

ε Java, καζεκαηηθά ινγηζκηθά κνληεινπνίεζεο φπσο ην Maple θαη ην Mathematica, 

ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ην Flash θαη νη αληίζηνηρεο 
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ηερλνινγίεο, ινγηζκηθφ εηδηθφηεηαο, φπσο ην Excel αιιά θαη ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο φπσο 

ην Power Point (Stone, 1999). 

Ο Gerdes (2000) δεκηνχξγεζε κε ρξήζε Java θαη CGI (Common Gate Interface) έλαλ 

ηζηνρψξν (Web site) κε δηαδξαζηηθέο δηδαθηηθέο ελφηεηεο (interactive modules). ηφρνο 

δελ ήηαλ κφλν λα εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

αθνκνίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ελλνηψλ κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ είλαη εθηθηφο κε ηα 

ζπκβαηηθά δηδαθηηθά κέζα, γηα παξάδεηγκα κε ηηο θσηνηππίεο θαη ηνλ πίλαθα, ιφγσ ηεο 

ζηαηηθφηεηαο ηνπο. Έλα απιφ παξάδεηγκα εμνηθείσζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο είλαη ε εθαξκνγή (applet) Γξακκηθή Εήηεζε, Διαζηηθφηεηα θαη 

πλνιηθή Πξφζνδνο. Ζ εθαξκνγή απηή επηηξέπεη ηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ κε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη πνζφηεηεο θαη λα δνπλ ηηο αιιαγέο θαηά κήθνο ηεο θακπχιεο 

δήηεζεο. Άιιεο πην εμειηγκέλεο εθαξκνγέο επηηξέπνπλ ηνλ καζεηή λα αμηνινγήζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ κέζσ πνιιαπιψλ επηινγψλ. Ζ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρνπλ ζην 

καζεηή ελζαξξχλεη ηελ ελεξγή θαηαλφεζε (active understanding) ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνληέισλ θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παζεηηθή παξαθνινχζεζε. Μηα αθφκε εθαξκνγή είλαη 

ην 2D Function Studio, πνπ βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα νπηηθνπνηήζνπλ νηθνλνκηθέο 

ζπλαξηήζεηο θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε κεηαβνιή ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ κεγεζψλ ησλ 

παξακέηξσλ. 

Σo ινγηζκηθφ εηδηθφηεηαο, Microsoft Excel, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, είλαη απφ ηα 

πξψηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαη δηαγξακκάησλ. πλδπάδεη πίλαθεο, αιγεβξηθέο θαη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο, αθφκα θαη ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε κέζσ πιαηζίσλ θεηκέλσλ κέζα 

ζην θχιιν εξγαζίαο (Mixon and Tohamy, 2000). O Mixon ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο, πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην Excel, γηα λα δεκηνπξγήζεη δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο γηα ηε δηδαζθαιία 

αξρψλ νηθνλνκίαο. Οη Mixon θαη Σνhamy (2000) δεκηνχξγεζαλ ειεθηξνληθά βηβιία 

εξγαζίαο ζην Excel σο πιηθφ γηα επηπιένλ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ βαζίζηεθε ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην κεηαηξέπνληαο 

θάζε γξάθεκα ζε γξάθεκα ηνπ Excel. Δπίζεο, ελζσκαηψζεθαλ ζπλνδεπηηθέο εξγαζίεο 

σο εμάζθεζε θαη νδεγφ κειέηεο γηα ηνπο καζεηέο. Σα δηαδξαζηηθά δηαγξάκκαηα 

αθνξνχζαλ ελφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ φπσο έκκεζνη θφξνη θαη ηζνξξνπία ηεο αγνξάο, 

επηβνιή δαζκψλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζε κηα κηθξή ρψξα, αγνξά θεθαιαίνπ θαη αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο (Mixon and Tohamy, 2000). Σν Excel έρεη, επίζεο, ρξεζηκνπνηεζεί σο 

εξγαιείν επίιπζεο θαη πξνζνκνίσζεο κνληέισλ πξαγκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ, 

γηα νηθνλνκηθά καζήκαηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Hokari et al. 2007). Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, δεκηνπξγήζεθε ην αξρείν Efficiency.xls. Σν 

αξρείν απηφ απνηειεί έλα δηαδξαζηηθφ εξγαιείν πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηεπζέηεζε νξηζκέλσλ 

δηδαθηηθψλ πξνθιήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Βνεζά ηνπο καζεηέο λα 
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κάζνπλ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, επηηξέπνληάο ηνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, π.ρ. ηηκέο, αξηζκφο ησλ παξαγσγψλ, θαη λα δνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

επηδξάζεηο ζηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα (Boyce, 2008). Οη Mixon et al. (2008) 

δεκηνχξγεζαλ έλαλ ηζηφηνπν (website), ν νπνίνο παξείρε έλα βηβιίν εξγαζίαο Microsoft 

Excel, ην νπνίν θάιππηε ζέκαηα αλάιπζεο ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο. Σέινο, ιφγσ ηεο 

ζεκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ καθξνρξφληνπ θαη βξαρπρξφληνπ κέζνπ 

θφζηνπο δεκηνπξγήζεθε κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή κε ην Excel, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Excel πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφηεηα, δπλακηθή θαη φιν ηνλ έιεγρν ζην 

ρξήζηε. Παξέρεη δηάθνξνπο ειέγρνπο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ γξαθήκαηνο κέζσ θνπκπηψλ 

επηινγήο, φπσο ηα θνπκπηά «Δκθάληζε» θαη «Απόθξπςε». Απνηειεί έλα δηδαθηηθφ 

βνήζεκα πνπ ζηνρεχεη ζε κεγαιχηεξε αθνκνίσζε θαη εκβάζπλζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καθξνρξφληνπ κέζνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε επέιηθησλ θαη νπηηθψλ (visual) πφξσλ 

(resources) (Mitchell, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Hey (2005), νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ νηθνλνκηθά ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ άιγεβξα θαη ινγηζκφ (calculus). Απηφ, φπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαγξακκάησλ, πνπ ζα παξνπζηάδνπλ ηα 

θξίζηκα ζεκεία ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ θαη κνληέισλ. Γηα ηε δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, φπσο ην 

Power Point. Χζηφζν, εμειίμεηο ζην καζεκαηηθφ ινγηζκηθφ έρνπλ θαηαζηήζεη εθηθηή ηε 

γξήγνξε θαη εχθνιε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ δηαγξακκάησλ καζεκαηηθήο αθξίβεηαο. Σα 

πην δεκνθηιή ινγηζκηθά, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, είλαη ην Maple θαη ην 

Mathematica. πλεπψο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηδάζθεη νηθνλνκηθά θαη λα αθήζεη ζην 

ινγηζκηθφ λα θάλεη ηα καζεκαηηθά. Φπζηθά, θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρε κέζνδν 

αμηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Hey (2005) ρξεζηκνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ ην 

ινγηζκηθφ Maple, γηα ηελ εχθνιε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ, 

αιιά νη εμεηάζεηο, κε ηηο νπνίεο αμηνιφγεζε ηνπο καζεηέο ηνπ, δελ απαηηνχζαλ θακία 

γλψζε άιγεβξαο θαη ινγηζκνχ. Πηινηηθή έξεπλα, ησλ Snarr and Gold (2006), έδεημε φηη ην 

ζπκβνιηθφ καζεκαηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα 

ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ. Σν καζεκαηηθφ ινγηζκηθφ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εχθνιεο επεμεξγαζίαο εμηζψζεσλ κε 9 ή 12 κεηαβιεηέο. Απηφ βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ζχλζεηα καζεκαηηθά ζπζηήκαηα θαη κέζσ ηεο νπηηθνπνίζεο 

ηνπο λα ζπκνχληαη ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο. ηελ έξεπλά ηνπο, νη Snarr and Gold, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην Maple γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ 

δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Καηά ηνπο Raymond et al. (2008) ε ρξήζε 

ηερλνινγίαο πξνζνκνίσζεο φρη κφλν κπνξεί λα εμεγήζεη ζχλζεηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

αιιά θαη λα πξνσζήζεη ηελ ελεξγφ θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ηελ εξγαζία ηνπο, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην αιγεβξηθφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα (computer algebra system), Maple, 
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γηα λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο εθαξκνγήο δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ρξήζε ππνινγηζηηθήο 

ηερλνινγίαο (computer technology) (Hey, 2005; Snarr and Gold, 2006; Raymond et al. 

2008).  

To Wolfram Demonstrations Project απνηειεί κηα ζπλερψο αλαπηπζζφκελε, 

δηαδηθηπαθή (online), ζπιινγή δηαδξαζηηθψλ απεηθνλίζεσλ (interactive illustrations) γηα 

έλα κεγάιν εχξνο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ. Ο 

ζηφρνο ησλ δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ (applet) είλαη λα επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε, κέζσ 

δηαδξαζηηθψλ ειέγρσλ, λα κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο παξακέηξνπο ησλ 

κνληέισλ. Οη εθαξκνγέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο αλαπηχρζεθαλ κε ην καζεκαηηθφ 

ινγηζκφ, Mathematica 6, θαη απηφ δηαζθαιίδεη ηε καζεκαηηθή αθξίβεηα ησλ δηαγξακκάησλ. 

Κάζε εθαξκνγή, πεξηιακβάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηξνπνπνίεζε 

ηεο απφ ηνπο ρξήζηεο. Μηθξέο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ε αιιαγή ρξσκάησλ θαη ην πάρνο 

ησλ θακππιψλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ρξήζηεο, κε ιίγε εκπεηξία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Mathematica. Σν Mathematica, φπσο θαη ην Maple, δελ είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 

πλεπψο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα ζρνιεία ή νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ην 

αγνξάζνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ δηαδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Χζηφζν, 

ην ινγηζκηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα ηξέμνπλ νη παξαπάλσ εθαξκνγέο, δειαδή ην 

Mathematica Player, είλαη ειεχζεξν θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ην θαηεβάζνπλ δσξεάλ. Οη 

έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηνπ Mathematica, εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηηο εθαξκνγέο ηεο ζπιινγήο θηινδνμνχλ, λα ηελ θαηαζηήζνπλ ηελ πην νινθιεξσκέλε 

πεγή δηαδξαζηηθψλ νπηηθνπνηήζεσλ (interactive visualizations) ζηνλ θφζκν (Maclachlan 

et al., 2009). 

Οη Kaufman θαη Kaufman (2002) αλέπηπμαλ έλαλ ηζηνηφπν (website), ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη δηαδξαζηηθά νηθνλνκηθά δηαγξάκκαηα, θαηαζθεπαζκέλα κε ην Macromedia 

Flash. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα κπνξεί ν καζεηήο, φπνηε ζειήζεη, λα επαλαιάβεη ηελ αλάιπζε 

ησλ επηδξάζεσλ δηάθνξσλ αιιαγψλ ζηηο παξακέηξνπο θαη ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κνληέινπ. Ο ιφγνο ήηαλ φηη, ζηελ ηάμε, νη εμεγήζεηο θαη νη ρεηξηζκνί ησλ 

δηαγξακκάησλ αλαιχνληαη, ζπλήζσο, κφλν κηα θνξά θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπο απφ ηνπο 

καζεηέο είλαη δχζθνιε. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πεξηνξίδνληαη ζε γξαπηέο εμεγήζεηο θαη 

ζηαηηθέο απεηθνλίζεηο θαη δελ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηε βήκα πξνο βήκα δπλακηθή 

θαη εθαξκνγή ελφο νηθνλνκηθνχ κνληέινπ. Σα δηαδηθηπαθά δηαδξαζηηθά νηθνλνκηθά 

δηαγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο αθνξνχλ κεηαβνιέο ζηελ δήηεζε, ηελ 

πξνζθνξά, ηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο, ηελ θακπχιε καθξνρξφληνπ κέζνπ θφζηνπο κηαο 

επηρείξεζεο θαη άιιεο βαζηθέο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ 

λα ειέγμνπλ ηα γξαθηθά, λα ζχξνπλ (drag) ηηο θακπχιεο, λα θάλνπλ επηινγέο, λα 

παξαηεξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε. Απηή ε πξνζέγγηζε 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ. 
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Γεληθά, ηα θηλνχκελα γξαθηθά θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα ζπλδπαζκέλε κε ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθά βειηησκέλν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Χζηφζν, επεηδή ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγίαο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ δελ παξέρεηαη ε καζεκαηηθή αθξίβεηα, πνπ ζα έδηλε 

ζηνπο καζεηέο έλα κεγαιχηεξν εχξνο πεηξακαηηζκνχ θαη πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο. 

ηελ Διιάδα, νη Μπνχξνπ θαη Αιηκήζεο (2003) ζηελ εξγαζία ηνπο παξνπζίαζαλ κηα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο θαη παξαγσγήο επηρείξεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

Modellus. Χζηφζν, δελ δηεξεπλήζεθαλ νχηε νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, νχηε ε επίδξαζε 

ηεο ελ ιφγσ εθαξκνγήο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

Ο Υαηδεπιήο (2005) αλέπηπμε κηα παξφκνηα εθαξκνγή γηα ηε δηδαθηηθή ελφηεηα 

αλψηαηεο-θαηψηαηεο ηηκήο, φκσο εθηφο ηνπ φηη δελ δηεξεχλεζε ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ δελ ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αιιά ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο θαη 

εηδηθφηεηαο (PowerPoint θαη Excel). Σα ινγηζκηθά απηά δελ παξέρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ ηνπ GeoGebra, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαδξαζηηθψλ δηαγξακκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

ην πιαίζην ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο «Γηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθψλ κε Υξήζε 

Διεπζέξνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ: Μηα Δθαξκνγή κε ην Δξγαιείν GeoGebra ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο 

ζπκβνιήο δηαδξαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ζε ηξία Γεληθά Λχθεηα ηνπ 

Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζε 29 καζεηέο ηεο Γ΄ (ηξίηεο) ηάμεο  Γεληθνχ Λπθείνπ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ είρε επηιέμεη ην κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, σο 

κάζεκα επηινγήο. Γηα λα εμεηαζηνχλ ζε απηφ, είηε ελδνζρνιηθά, είηε παλειιαδηθά, ζε 

πεξίπησζε πνπ ζηφρεπαλ ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

5νπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ, Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. ηελ έξεπλα, ζπκκεηείρε, 

ζπκπησκαηηθά, θη έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ, πνπ είραλ επηιέμεη σο κάζεκα 

επηινγήο, Σερλνινγία Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα. 

Ζ νκάδα ζηφρνο ηεο έξεπλαο δελ απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ καζεηψλ ηεο 

Γ΄ (ηξίηεο) ηάμεο  Γεληθνχ Λπθείνπ νιφθιεξεο ηεο ρψξαο, πνπ έρνπλ επηιέμεη ην κάζεκα 

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, σο κάζεκα επηινγήο. Γηα απηφ ηα απνηειέζκαηα δελ 

κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. 

Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα βήκα γηα λα μεθηλήζεη κηα 

δηεξεχλεζε θαη κειέηε ησλ αξρηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ επνηθνδνκεηηθά, ηερλνινγηθά εκπινπηηζκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο γηα 

ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ε πξνζπάζεηα απηή, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλδεημε γηα ην αλ ππάξρεη ιφγνο δεκηνπξγίαο θαη άιισλ 

παξφκνησλ εθαξκνγψλ θαη ίζσο δψζεη ην έλαπζκα γηα κηα αληίζηνηρε παλειιαδηθή 

έξεπλα. 

 

3.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

3.2.1 Δπηινγή Δξγαιείνπ Αλάπηπμεο ηεο Δθαξκνγήο 

Σν GeoGebra αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Markus Hohenwarter θαη κηα δηεζλή νκάδα 

πξνγξακκαηηζηψλ, κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηα ζρνιεία. 

Δίλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη απηφ ην θαζηζηά βηψζηκν θαη επέιηθην. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθφ κνληεινπνίεζεο απνηειεί έλα δπλακηθφ καζεκαηηθφ εξγαιείν πνπ ζπλδπάδεη ηε 
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γεσκεηξία, ηελ άιγεβξα θαη ην ινγηζκφ (calculus = an area of advanced mathematics in 

which continually changing values are studied), κηα πεξηνρή πξνεγκέλσλ καζεκαηηθψλ 

ζηελ νπνία κειεηψληαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ηηκέο. 

Σν GeoGebra κε απιέο νδεγίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα θαη απφ αξράξηνπο 

ρξήζηεο. Φπζηθά ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ θαη κε ηελ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο 

ελεξγεηηθήο, ζπλεξγαηηθήο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο.  

Σν ινγηζκηθφ GeoGebra παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηξηψλ απεηθνλίζεσλ: 

 Αιγεβξηθή 

 Γξαθηθή 

 Φχιινπ Δξγαζίαο 

Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο εξγαιείν παξνπζίαζεο.  

Γηα απηφ, κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ επηηπγράλνληαη, κέζσ καζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιιαπιέο απεηθνλίζεηο νηθνλνκηθψλ αληηθεηκέλσλ. ιεο 

νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ίδην αληηθείκελν ζπλδένληαη δπλακηθά θαη πηνζεηνχλ 

απηφκαηα ηελ φπνηα αιιαγή ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο αλαπαξαζηάζεηο (Hohenwarter 

and Hohenwarter, 2009). 

πλνπηηθά νη ιφγνη επηινγήο ηνπ GeoGebra είλαη νη αθφινπζνη: 

 Διεχζεξν, βηψζηκν θαη επέιηθην ινγηζκηθφ.  

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Δχθνιε ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θαη δελ ζα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο 

πιεξνθνξηθήο. 

 Δχρξεζην, κε αξθεηέο δπλαηφηεηεο αμηνπνηήζηκεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ. 

 Δμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ, δει. ζα ππάξρεη ειιεληθή έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Ζ ζεκαζία ησλ γξαθηθψλ, ηεο άιγεβξαο θαη γεληθά ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ. 

 Δλζσκαηψλεη ραξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο θαη εηδηθφηεηαο, φπσο 

ινγηζηηθά θχιια θαη δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζηε 

δηδαζθαιία νηθνλνκηθψλ κε ρξήζε ΣΠΔ. 

 

3.2.2. Παηδαγωγηθό – Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε ηεο Δθαξκνγήο 

Ζ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηεο εθαξκνγήο, θξαηηθή παξέκβαζε κε επηβνιή 

αλψηαησλ/θαηψηαησλ ηηκψλ, έγηλε κε βάζε ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φιεο ηηο ρξνληέο, απφ ην 

2000 έσο ην 2009, ππήξρε ζρεηηθή άζθεζε ζηα ζέκαηα ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 
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Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Κχξηνο ζθνπφο ηεο 

εθαξκνγήο είλαη λα αζρνιεζνχλ νη καζεηέο, επηπξφζζεηα, κε ηε κεζνδνινγία θαη ηελ 

επίιπζε ησλ αζθήζεσλ. Καζψο, νη αζθήζεηο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, ελδνζρνιηθά θαη παλειιαδηθά. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ βάζε ξφισλ, κε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ππνινγηζηή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ ηίζεηαη απφ ην 

εγρεηξίδην εθαξκνγήο. Με δεδνκέλν φηη έρνπλ δηδαρζεί ηε ζεσξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ελφηεηαο.  

Ζ παξνχζα εθαξκνγή (βι. Παξάξηεκα ζει.122) επηρεηξεί λα ελζαξξχλεη ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, λα παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο γηα πεηξακαηηζκφ κέζσ πξαθηηθήο θαη 

εμάζθεζεο θαη παξέρεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ξνήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο θαη ηε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο. Δπίζεο, έρεη ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη 

«νξζά» λνεηηθά ζρήκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα. Δίλαη, ινηπφλ, πηζαλή κηα 

γλσζηηθή ζχγθξνπζε, ιφγσ ελδερφκελεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ «νξζνχ» κνληέινπ θαη ηνπ 

λνεηηθνχ κνληέινπ ηνπ καζεηή. Ζ χπαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ο 

θαζεγεηήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαιείηαη λα θαζνδεγήζεη, λα ππνζηεξίμεη, λα ζπκβνπιέςεη, λα 

ελζαξξχλεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη νη καζεηέο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ GeoGebra 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κφλν ε γξαθηθή απεηθφληζε (βι. Παξάξηεκα ζει. 122), νχηε ε 

αιγεβξηθή, νχηε απηή ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, γηα λα απνθεπρζεί ε γλσζηηθή ππεξθφξησζε. 

Σα δηαδξαζηηθά γξαθηθά ζπλδπάζηεθαλ κε θείκελν, ψζηε ε κάζεζε λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθφηεξε, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο. Κχξην, ινηπφλ, 

δηδαθηηθφ εξγαιείν ήηαλ ην δηάγξακκα πνπ βξίζθεηαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζην 

κεζαίν επίπεδν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Δπεηδή δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δηδαζθαιία 

κε έλα δηάγξακκα, έγηλε αξρηθά αλαθνξά ζηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο γλψζεηο, ρακειφηεξνπ 

επηπέδνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα, φπσο αλαθνξά 

ζηελ έλλνηα ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ζηηο γξακκηθέο ηνπο ζπλαξηήζεηο, ζηηο 

έλλνηεο ηεο ηζνξξνπίαο, ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ πιενλάζκαηνο. Αθνινπζήζεθε, δειαδή, ε 

«απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο πνπ πξνηείλεη ν Gagné. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο, ζεσξείηαη φηη ε εθαξκνγή ζπλάδεη κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ 

επνηθνδνκεηηθνχ καζεζηαθνχ πξνηχπνπ. 

Οη ηξείο πξψηνη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη απηνί πνπ νξίδεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

καζήκαηνο, γηα ηε δηδαθηηθή ελφηεηα θξαηηθή παξέκβαζε κε επηβνιή 

αλψηαησλ/θαηψηαησλ ηηκψλ (Μαγνπιά, 2009). Χζηφζν, νη ππφινηπνη ζηφρνη αθνξνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή εθαξκνγή θαη ην δηδαθηηθφ ζελάξην ηεο έξεπλαο. 

Βαζηθφ επνπηηθφ κέζν ηεο εθαξκνγήο είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ε 

αληηζηνηρία είλαη έλαο ππνινγηζηήο γηα κηα ηξηκειή νκάδα καζεηψλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 
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καζήκαηνο ήηαλ 35 ιεπηά, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα δεθάιεπην γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθνινπζεί ην ζρέδην καζήκαηνο (Μαθξίδνπ – 

Μπνχζηνπ θ.α., 2005:470-485) ηεο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο 

πνπ παξέρεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο: 

ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (κάζεκα επηινγήο)  

2. Σίηινο Χξηαίαο Δλφηεηαο: Κξαηηθή παξέκβαζε ζηελ αγνξά – Δπηβνιή 

αλψηαησλ/θαηψηαησλ ηηκψλ 

3. Σάμε: Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

4. ηφρνη: ηαλ δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο, 2 ζηνπο 3 λα είλαη ηθαλνί: 

 Να νξίζνπλ ηηο αλψηαηεο θαη θαηψηαηεο ηηκέο. 

 Να αλαιχζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζηελ 

αθνξά ελφο πξντφληνο επηβάιινληαο άιινηε αλψηαηε θαη άιινηε θαηψηαηε ηηκή 

πψιεζεο. 

 Να εμεγήζνπλ θαη λα δείμνπλ κε βάζε ην δηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο ηηο 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο παξέκβαζεο. 

 Να επηιέμνπλ ηηο γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο, επηιέγνληαο 

ηα α, β, γ, δ, ψζηε ε ηηκή θαη ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο λα είλαη ζεηηθνί αθέξαηνη. 

Γηα ην αλ είλαη αθέξαηνη εκθαλίδεηαη κε κήλπκα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ αλ είλαη ζεηηθνί κε ην αλ ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο βξίζθεηαη ζην πξψην ηεηαξηεκφξην. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο θαη λα ππνινγίζνπλ ηελ 

ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο. 

 Να επηιέμνπλ κηα ηηκή κεγαιχηεξε θαη κηα ηηκή κηθξφηεξε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηη δεκηνπξγεί ζηελ αγνξά, έιιεηκκα ή πιεφλαζκα θαη ηη 

ζπλήζσο δεηείηαη ζηηο αζθήζεηο γηα απηέο ηηο ηηκέο, θξαηηθή επηβάξπλζε ή 

θαπέιν. 

 Να ππνινγίζνπλ ην έιιεηκκα θαη ην πιεφλαζκα θαζψο θαη ηελ θξαηηθή 

επηβάξπλζε θαη ην θαπέιν γηα ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

 Να ειέγμνπλ ηελ νξζφηεηα θαη λα δηνξζψζνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη ηηο επηινγέο θαη 

ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο. 

 Να πνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα ηη ζπκβαίλεη ζε θάζε ηηκή πνπ επηβάιεη ην θξάηνο, 

θέξνληαο σο παξάδεηγκα ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ. 
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5.  Βνεζήκαηα - Βηβιηνγξαθία: 

 Ληαλφο Θ θ.α. (1999). Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, Αζήλα: ΟΔΓΒ  

 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (2010). Θέκαηα Παλειιελίσλ 

Δμεηάζεσλ Αξρψλ Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (2000-2009) 

http://www.ypepth.gr/efarmoges/themata.php 

6. Απαηηνχκελα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα: 

 Έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο αλά ηξεηο καζεηέο 

 Σν ινγηζκηθφ GeoGebra 

 Φσηνηππίεο ηνπ ζπλνδεπηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο εθαξκνγήο 

ΠΟΡΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ηάδην (Γηάξθεηα) Μέζνδνο Μέζα 

Πξνεηνηκαζία (3 ιεπηά): 

«Απηφ είλαη ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ζα εξγαζηνχκε 

ζήκεξα». Δκθάληζε αξρηθήο 

εηθφλαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο 

εθαξκνγήο γηα πξνζέιθπζε 

πξνζνρήο θαη παξφηξπλζε: 

«Θπκίζηε κνπ ηνπο 

νξηζκνχο ηεο δήηεζεο θαη 

ηεο πξνζθνξάο, ηηο ηηκέο 

πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα 

α, β, γ, δ, ηνπο νξηζκνχο ηεο 

ηζνξξνπίαο, ηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ηνπ 

πιενλάζκαηνο» 

Γηάινγνο / Γηάιεμε (ζε 

πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο 

δελ επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ, αξγνχλ λα 

απαληήζνπλ ή δίλνπλ ιάζνο 

απαληήζεηο) 

Πξνθνξηθφο ιφγνο 

Παξνπζίαζε - Δθαξκνγή (7 

ιεπηά) 

Καζνδεγνχκελε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ επηινγή ησλ 

καζεηψλ γηα ηα α, β, γ, δ, 

κηαο ηηκήο κεγαιχηεξεο θαη 

κηαο ηηκήο κηθξφηεξεο ηεο 

ηηκήο ηζνξξνπίαο. Με ζθνπφ 

ηελ παξνπζίαζε ηεο 

Γηάινγνο / Γηάιεμε (ζε 

πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο 

δελ επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ, αξγνχλ λα 

απαληήζνπλ ή δίλνπλ ιάζνο 

απαληήζεηο) 

Τπνινγηζηήο θαη 

Πξνθνξηθφο ιφγνο 
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ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. 

Δξσηήζεηο ηχπνπ «ηη ζα 

επηιέγαηε σο…» 

Έιεγρνο (20 ιεπηά) 

Πξνζδηνξηζκφο θαη επίιπζε 

ηνπ δηθνχ ηνπο 

πξνβιήκαηνο, 

απηναμηνιφγεζε θαη έιεγρνο 

ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ πίλαθα 

ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ 

πλεξγαηηθή επίιπζε 

πξνβιήκαηνο, πνπ έζεζαλ 

νη ίδηνη ζηνλ εαπηφ ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο 

Τπνινγηζηήο 

Πξνθνξηθφο ιφγνο 

(ζπλεξγαζία θαη 

παξνπζίαζε δηθνχ ηνπο 

παξαδείγκαηνο) 

Γξαπηφο ιφγνο (γηα επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ζπκπιήξσζεο ηνπ πίλαθα) 

Αλαθεθαιαίσζε (2 ιεπηά) 

«πλνςίδνληαο, πσο 

θαιείηαη κηα ηηκή πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην θξάηνο 

θαη είλαη κηθξφηεξε ηεο ηηκήο 

ηζνξξνπίαο θαη πσο κηα 

κεγαιχηεξε, ηη δεκηνπξγεί 

ζηελ αγνξά θαη ηη δεηείηαη 

ζπλήζσο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο αζθήζεηο» 

Γηάινγνο / Γηάιεμε (ζε 

πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο 

δελ επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ, αξγνχλ λα 

απαληήζνπλ ή δίλνπλ ιάζνο 

απαληήζεηο) 

Πξνθνξηθφο ιφγνο 

Αλάζεζε εξγαζίαο (3 ιεπηά) 

«Βξείηε δχν ζρεηηθέο 

αζθήζεηο, ιχζηε ηηο, κε 

ζθνπφ λα ηηο δηνξζψζεηε θαη 

λα πεηξακαηηζηείηε πάλσ ζε 

απηέο κε ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο» 

- Παξνρή νδεγηψλ γηα 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

Γηάιεμε Πξνθνξηθφο ιφγνο 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο ειεθηξνληθήο 

εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ιήθζεθαλ ππφςε βαζηθέο αξρέο γηα ηελ 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, γηα ηε δηδαζθαιία 

νηθνλνκηθψλ θαη ην ζρεδηαζκφ δηαγξακκάησλ (Πξέδαο, 2003; Παλαγησηαθφπνπινο θ.α., 

2003; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Walstad and Saunders, 2007). 
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3.2.3. Σερλνινγηθό – Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε ηεο Δθαξκνγήο 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

ιήθζεθαλ ππφςε ζεσξίεο κάζεζεο επνηθνδνκεηηθνχ καζεζηαθνχ πξνηχπνπ κε 

απνηέιεζκα λα επεξεαζηνχλ θαη ηα ηερληθν-δηδαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πξάμε θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηήο 

θαζνξίδεη κφλνο ηνπ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ιχζεη. Δπίζεο, κπνξεί λα ειέγμεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ-ππνινγηζκψλ ηνπ. Ζ ζεσξία ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

νξγαλψζεθε ζε επίπεδα θαη θάζε επίπεδν εκθαλίδεηαη φηαλ ην επηιέμεη ν καζεηήο. 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη θαη ε κε γξακκηθή δνκή. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη παξέρνληαη νδεγίεο 

γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο (βι. Παξάξηεκα ζει.115-117), ψζηε λα κελ 

δπζθνιεχεηαη ν καζεηήο ζηε ρξήζε ηνπ αιιά λα δηεπθνιχλεηαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ γλψζεο. Οη νδεγίεο είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε ελδερφκελα πξνβιήκαηα 

νλνκαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ έθθξαζε πνπ έξρεηαη απζφξκεηα ζηνλ λνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ άπνςε ηεο εξεπλήηξηαο, γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. πσο, γηα παξάδεηγκα, 

«πνπ πήγε ην γξαθηθφ». 

Γφζεθε πξνζνρή ζηε ζπλνρή ηεο εθαξκνγήο θαη ζηελ παξνπζίαζε κφλν ησλ 

απαξαίηεησλ θάζε θνξά ζηνηρείσλ θαη επηινγψλ δηάδξαζεο (θνπηηά επηινγψλ κε ηα νπνία 

εκθαλίδνληαλ νη αληίζηνηρεο ιχζεηο). Ο αξηζκφο ησλ ρξσκάησλ ήηαλ θαη απηφο 

πεξηνξηζκέλνο θαη κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηνλ καζεηή ζηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ θαη 

ηελ επηζήκαλζε, φπνπ ήηαλ απαξαίηεην κε ζεξκά ρξψκαηα, φπσο ην θφθθηλν θαη ην 

πνξηνθαιί. Γηα ηε δήηεζε θαη ηνπο θαηαλαισηέο επηιέρζεθε ην πξάζηλν ρξψκα ελψ γηα 

ηελ πξνζθνξά θαη ηνπο παξαγσγνχο ην κσβ ρξψκα. Σν θφλην είλαη θίηξηλν κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα αθνχ ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ θίηξηλνπ κε ην πξάζηλν θαη ην κσβ είλαη ηαηξηαζηφο θαη απνδεθηφο. Γηα 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, ην θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία επίιπζεο ησλ 

αζθήζεσλ, γηα επηβνιή αλψηαηεο ηηκήο έρεη πξάζηλν ρξψκα, γηαηί ε αλψηαηε ηηκή 

επηβάιιεηαη γηα πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Δλψ γηα ηελ επηβνιή θαηψηαηεο ηηκήο 

επηιέρζεθε ην κσβ ρξψκα ζην θείκελν ηεο αληίζηνηρεο κεζνδνινγίαο επίιπζεο, θαζψο 

επηβάιιεηαη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο παξαγσγνχο. Γηα ην θείκελν θαη ηε δηαγξακκαηηθή 

απεηθφληζε, ηνπ θαπέινπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θφθθηλν ρξψκα, ελψ γηα ηελ θξαηηθή 

επηβάξπλζε ην πνξηνθαιί ρξψκα. Ζ γξακκαηνζεηξά κίθξπλε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

κεζνδνινγίαο αζθήζεσλ – εκθάληζεο ησλ ιχζεσλ σο έλδεημε δηαβάζκηζεο ηεο γλσζηηθήο 

πιεξνθνξίαο. Σν ιεμηιφγην θαη νη ζπκβνιηζκνί ηεο εθαξκνγήο είλαη αληίζηνηρνη ησλ 

νηθνλνκηθψλ φξσλ, ελλνηψλ θαη ζπκβφισλ πνπ δηδάζθνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο. 

Μηα παξάιεηςε, πνπ επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνπο καζεηέο, είλαη ην φηη δελ είραλ νλνκαζζεί 
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νη άμνλεο ηεο εθαξκνγήο. Γειαδή, ν άμνλαο ησλ ηηκψλ, δει. ν άμνλαο ησλ y σο P θαη ν 

άμνλαο ησλ πνζνηήησλ, δει. ν άμνλαο ησλ x σο Q (Πξέδαο, 2003; Παλαγησηαθφπνπινο 

θ.α., 2003; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ θ.α., 2005; Walstad and Saunders, 2007; Καξνχιεο, 

2007). 

 

3.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 

3.3.1 Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ είλαη 

ε κέζνδνο ηεο επηζθφπεζεο (Verma and Mallick, 2004; Cohen and Manion, 1994). Σν 

αλψλπκν γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα 

απαληήζνπλ απξφζσπα, αλψλπκα, γξήγνξα θαη εχθνια. Δπίζεο, παξέρεη ζηνπο 

εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ, ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

πιεξνθνξίεο, γηα ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα, ηηο νπνίεο αξγφηεξα κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ εχθνια ράξε ζηελ πιεζψξα πξνγξακκάησλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

πνπ ππάξρνπλ. Σν θχξην κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη εξσηψκελνη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ 

δέρνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή θαη ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθήο επαθήο, δελ 

δίλνπλ πάληα αθξηβείο απαληήζεηο, ηηο απαληήζεηο πνπ ελδερνκέλσο νη ίδηνη ζα ήζειαλ λα 

δψζνπλ, θαη δελ απαληνχλ απζφξκεηα. Έηζη, είλαη πηζαλφ νη απαληήζεηο ηνπο κεξηθέο 

θνξέο λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (ηξαβάθνπ, 2003). Γηα απηφ ην ιφγν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο θαζεγεηέο θαη νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο. 

 

3.3.2 Αλάπηπμε Δξεπλεηηθώλ Οξγάλωλ  

Σα εξεπλεηηθά φξγαλα γηα ηε κειέηε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ήηαλ ην αλψλπκν 

γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην θαη νη εκη-δνκεκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρζεθε εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Απνηεινχηαλ απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, θιίκαθαο ηάμεο εθηά (7) βαζκίδσλ, γηα 

αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα θαη πνιιαπιήο επηινγήο. Οη δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

βαζίζηεθαλ ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 1 Οκαδνπνίεζε Γειώζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ θαη ηωλ Μεηαβιεηώλ ηεο 
έξεπλαο 

α/α Οκάδα Δξωηήζεωλ 

Πιήζνο 

δειώζεωλ

/εξώηεζε 

Κωδηθνπνίεζε 

Μεηαβιεηώλ 
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1.  Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  7 V1 έσο V11 

2.   

πκβνιή ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζπκβνιή καζεκαηηθνχ εξγαιείνπ 

ζηα νηθνλνκηθά 

5 V12 έσο V16 

3.  Γεληθά θξηηήξηα 2 V17 έσο V18 

4.  Κξηηήξηα δπζθνιίαο  4 V19 έσο V22 

5.  Κξηηήξηα εγρεηξηδίνπ  3 V23 έσο V25 

6.  Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  3 V26 έσο V28 

7.  Καηαιιειφηεηα γηα άιια καζήκαηα 5 V29 έσο V33 

8.  
Καηαιιειφηεηα γηα άιιεο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
8 V34 έσο V41 

9.  
Υξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν 
10 V42 έσο V51 

10.  

πκβνιή ηεο εθαξκνγήο ζηελ 

θαηαλφεζε, ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ 

επαλάιεςε ησλ γλψζεσλ  

6 V52 έσο V57 

Πεγή: ηφρνη θαη ππνζέζεηο έξεπλαο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπλάθεηα ησλ 

απαληήζεσλ θαη ζπλεπψο ε εγθπξφηεηα ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ έθηαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε λα κελ θνπξάζεη ηνπο εξσηψκελνπο, αιιά θαη ζην ζπλνδεπηηθφ 

εγρεηξίδην ηεο εθαξκνγήο, πνπ ζθνπφ είρε λα δηεπθνιχλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη λα πξνιάβεη ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

(βι. Παξάξηεκα ζει. 115-117). 

Οη εκη-δνκεκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν κε 

ηνλ/ηελ θαζεγεηή/-ηξηα ησλ νηθνλνκηθψλ, φζν θαη κε ηνπο καζεηέο πεξηειάκβαλε 

εξσηήζεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο, ην ελδηαθέξνλ γηα απφθηεζή ηεο, ην 

ελδηαθέξνλ γηα αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ δηαγξακκάησλ γηα άιιεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη 

ελδερφκελεο κειινληηθέο εθαξκνγέο θαη βειηηψζεηο. 

 

3.3.3 ηξαηεγηθή πγθξόηεζεο Πιεζπζκνύ 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία Γεληθά Λχθεηα ηνπ Ννκνχ 

Θεζζαινλίθεο, ζε 29 καζεηέο ηεο Γ΄ (ηξίηεο) ηάμεο  Γεληθνχ Λπθείνπ, πνπ θπξίσο είραλ 

επηιέμεη ην κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο σο κάζεκα επηινγήο, είηε γηα λα 

εμεηαζηνχλ ελδνζρνιηθά ή παλειιαδηθά ζε απηφ, κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θάπνηα 

ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 5νπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ, Οηθνλνκίαο θαη 

Γηνίθεζεο. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ δείγκαηνο αθνινπζήζεθε ε ηπραία δεηγκαηνιεςία. 
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Χζηφζν, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ, ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη 

ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. 

 

3.3.4 Γηαδηθαζία πιινγήο Γεδνκέλωλ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηε δηεχζπλζε ή / θαη ηνπο 

θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ νξίζηεθε εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο ζηα ζρνιεία. 

Ζ απαηηνχκελε δηάξθεηα γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ κηα δηδαθηηθή ψξα, 

δειαδή 45 ιεπηά, γηα θάζε ηκήκα. ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηδαθηηθφ ζελάξην, ε επηηφπηα ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

θαη νη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο-ζπδεηήζεηο ηφζν κε ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα αξηζκήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζην Excel 2007, κε βάζε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σέινο, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS Statistics 17.0.  

 

3.3.5 Σν Γηδαθηηθό ελάξην  

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηα ζρνιεία αθνινπζήζεθε έλα δηδαθηηθφ ζελάξην 

δηάξθεηαο 35 ιεπηψλ, ψζηε ηα 10 ηειεπηαία ιεπηά ηεο δηδαθηηθήο ψξα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηηο εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο.  

χκθσλα κε ην δηδαθηηθφ ζελάξην, νη καζεηέο έπξεπε λα ιάβνπλ ελεξγφ ξφιν θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή αλψηαηεο θαη θαηψηαηεο ηηκήο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην 

GeoGebra, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ κηα νκαδηθή εξγαζία. Αξρηθά, νη καζεηέο είραλ κηα 

πξψηε νπηηθή επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαη ξσηήζεθαλ γηα ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο ελφηεηαο πνπ είραλ ήδε δηδαρζεί. Αθνχ, έγηλε ε απαξαίηεηε αλαθεθαιαίσζε 

ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ, κνηξάζηεθε ζηνλ θαζέλα ηνπο έλα θπιιάδην ζπλνδεπηηθφ ηεο 

εθαξκνγήο. Σν θπιιάδην απηφ πεξηειάκβαλε ηφζν ηελ εξγαζία πνπ έπξεπε λα 

νινθιεξψζνπλ δνπιεχνληαο ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ, φζν θαη ιχζεηο ζε πηζαλά 

ηερληθά πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο (βι. Παξάξηεκα ζει.115-117). ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάζηεθε ην πεξηβάιινλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

GeoGebra θαη δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο νδεγίεο. Έπεηηα αθνινχζεζε ε νκαδηθή εξγαζία 

σο έιεγρνο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, νη καζεηέο έπξεπε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα 

επηιχζνπλ ην δηθφ ηνπο πξφβιεκα, λα δηνξζψζνπλ νη ίδηνη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ 

ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα παξνπζηάζνπλ φηαλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Δπίζεο, ε εξγαζία πεξηιάκβαλε ηξία ζηάδηα απηφ ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο, ηεο αλψηαηεο θαη 

ηεο θαηψηαηεο ηηκήο. 
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Πην αλαιπηηθά, νη καζεηέο έπξεπε λα νξίζνπλ ηηο ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

κεηαθηλψληαο ηνπο δξνκείο, έρνληαο ππφςε ηνπο λα εκθαληζηεί ην κήλπκα φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο νδεγνχλ ζε αθέξαηα ηηκή θαη πνζφηεηα ηζνξξνπίαο, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο. ηελ ζπλέρεηα, ζα έπξεπε λα 

επηιέμνπλ κηα ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο λα ηελ ραξαθηεξίζνπλ σο 

αλψηαηε ή θαηψηαηε θαη λα ππνινγίζνπλ ην θαπέιν ή ηελ θξαηηθή επηβάξπλζε αληίζηνηρα. 

Σέινο, ε ίδηα δηαδηθαζία ζα έπξεπε λα επαλαιεθζεί γηα κηα ηηκή κηθξφηεξε ηεο ηηκήο 

ηζνξξνπίαο. 

Ο ξφινο πνπ ζα αλαιάκβαλε θάζε έλαο απφ ηνπο ηξείο καζεηέο ζα έπξεπε λα είλαη 

δηαθνξεηηθφο ζε θάζε ζηάδην ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζα πξνζδηφξηδε ηηο ζπλαξηήζεηο ζα ππνιφγηδε ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο, θάπνηνο άιινο ζα έθαλε ηνλ έιεγρν ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ GeoGebra θαη ν ηξίηνο ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη πσο 

πξνζδηφξηζε ε νκάδα ηνπ ηηο ζπλαξηήζεηο θαη λα εμεγήζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηελ αληίζηνηρε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε. Αληίζηνηρα γηα ηελ αλψηαηε θαη 

ηελ θαηψηαηε ηηκή ζα γηλφηαλ αλαδηαλνκή ησλ ξφισλ, ψζηε ν θαζέλαο λα είλαη ζε ζέζε λα 

θάλεη ππνινγηζκνχο, λα ηνπο δηνξζψζεη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη λα 

εμεγήζεη θαη λα παξνπζηάζεη πξνθνξηθά ηηο ελέξγεηεο ηεο νκάδαο ηνπ. 

ην ηέινο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, έγηλε κηα αλαθεθαιαίσζε γηα ην πψο θαιείηαη κηα ηηκή 

πνπ επηβάιιεηαη απφ ην θξάηνο θαη είλαη κηθξφηεξε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο θαη πσο κηα  κεγαιχηεξε, 

ηη δεκηνπξγεί ε θάζε κηα ζηελ αγνξά θαη ηη δεηείηαη ζπλήζσο απφ ηηο αληίζηνηρεο αζθήζεηο. 

Έρνληαο κηα εηθφλα ηνπ πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην GeoGebra γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηα γξαπηά αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα θαη καδί 

κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ξσηήζεθαλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη αλ ζα ηνπο 

ελδηέθεξε ε απφθηεζή ηεο, ηνπο δεηήζεθαλ πξνηάζεηο ηφζν γηα άιιεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

πνπ ζα ηνπο ελδηέθεξε κηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγή φζν θαη γηα κειινληηθέο εθαξκνγέο 

θαη βειηηψζεηο. 

 

3.4 ΠΑΡΟΤΗΑΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο-ζπδεηήζεηο ηφζν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη κε ηνπο καζεηέο 

δηαπηζηψζεθε ε ρξεζηκφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. 

Δπηπιένλ, ππήξμε ελδηαθέξνλ απφθηεζεο ηεο εθαξκνγήο ηφζν απφ ηνπο θαζεγεηέο, φζν 

θαη απφ ηνπο καζεηέο. Μάιηζηα, έγηλε επηηφπηα κεηαθνξά ηεο εθαξκνγήο ζηνλ θνξεηφ 

ππνινγηζηή ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη 4 απφ ηνπο 29 καζεηέο δήηεζαλ ηελ απφθηεζε ηεο 

εθαξκνγήο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σέινο, παξαηεξήζεθε δήηεζε παξφκνησλ 

δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ γηα φιν ην εχξνο ηεο χιεο, θπξίσο απφ ηνπο θαζεγεηέο. 
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Απφ ηνπο 29 καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηα 19 ήηαλ αγφξηα θαη ηα 10 

θνξίηζηα. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, πνπ είραλ σο κάζεκα επηινγήο ηελ πιεξνθνξηθή ήηαλ 

κφιηο 2 θαη έηζη, δελ άιιαμε ηδηαίηεξα ε ζχλζεζε ησλ εξσηψκελσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ ήηαλ ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο, 21 ζηνπο 29 (72,4%), 6 ήηαλ ζεσξεηηθήο 

(20,7%) θαη κφιηο 2 ζεηηθήο. Απφ ηνπο 27 καζεηέο πνπ είραλ σο κάζεκα επηινγήο ηηο 

Αξρέο Οηθνλνκηθήο ζεσξίαο ζα ην έδηλαλ παλειιαδηθά νη 24 (82,8% ζηνπο 29). 

Οπζηαζηηθά, κφιηο ηξεηο, ζα εμεηαδφληνπζαλ ζε απηφ ελδνζρνιηθά. (Πίλαθαο 2) 

Πίλαθαο 2 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V2, V3, V4 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Απφ ηνπο 29 καζεηέο νη 28, ζρεδφλ φινη, ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ρξήζηε 

εθαξκνγψλ, ελψ ππάξρνπλ θαη 5 άηνκα πνπ εληάζζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ θαηεγνξία 

«πξνγξακκαηηζηήο», πνπ ζπλεπάγεηαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, εθηφο απφ 

γλψζεηο ρξήζεο ππνινγηζηψλ. (Πίλαθαο 3) 
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Πίλαθαο 3 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V5 θαη V6 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 37,9 % (11 καζεηέο) ζεσξεί φηη είλαη θαιφο ρξήζηεο εθαξκνγψλ, 

έλα 17,2% (5 καζεηέο) ραξαθηεξίδεηαη πνιχ θαιφο ρξήζηεο εθαξκνγψλ, ελψ έλα 10,3 % 

(3 καζεηέο) πηζηεχεη πσο είλαη θαιφο πξνγξακκαηηζηήο (Πίλαθαο 4). Σα παξαπάλσ 

απνηεινχλ έλδεημε φηη φινη νη καζεηέο, ζε θάπνην βαζκφ, είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

ηερλνινγία.  

Πίλαθαο 4 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V7 θαη V8 
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Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

ηηο εξσηήζεηο γηα ην αλ νη καζεηέο έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηήζεη ην GeoGebra, εληφο ή 

εθηφο ζρνιείνπ, θαη ζε πνην κάζεκα κφλν κηα απάληεζε ήηαλ ζεηηθή. Έλαο καζεηήο 

ρξεζηκνπνίεζε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζηα καζεκαηηθά κε δειψλνληαο ηνλ ρψξν. Σν 

αδηακθηζβήηεην ζπκπέξαζκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν, θαη κφλν, δείγκα είλαη φηη ζρεδφλ ε 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ ην έρεη μαλαρξεζηκνπνηήζεη (Πίλαθαο 5).  

Πίλαθαο 5 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V9 έωο V11 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

χκθσλα κε ηνλ κέζν φξν ησλ κεηαβιεηψλ ζηνλ Πίλαθα 6, νη καζεηέο ζπκθσλνχλ 

πνιχ κε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη επηζπκνχλ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζε έηνηκεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. 

Πίλαθαο 6 Μέηξα ζέζεο – δηαζπνξάο κεηαβιεηώλ V12 έωο V16 
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Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηεξαξρηθά απφ ην πεξηζζφηεξν ζην ιηγφηεξν ζπκθσλνχλ κε: 

 ηε ζπκβνιή ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ (6,48), 

 ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ (6,24), 

 ηε ζπκβνιή ελφο καζεκαηηθνχ εξγαιείνπ ζηα νηθνλνκηθά (6,07), 

 ηε ζεκαζία ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ (5,90), 

 ηε ζεκαζία ηνπ εγρεηξηδίνπ (5,48). 

Με ηηο απφςεηο λα κελ είλαη ηφζν μεθάζαξεο, φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ εγρεηξηδίνπ 

(ηππηθή απφθιηζε 1,503) θαη ηε ζεκαζία ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ (ηππηθή απφθιηζε 

1,263). Πην αλαιπηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκθψλεζαλ πάξα πνιχ (7) κε ηε ζπκβνιή 

ησλ ΣΠΔ ήηαλ 18 (62,1%) θαη κφιηο έλαο θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε. ζνλ αθνξά ηε 

ζεκαζία ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ 13 (44,8%) απφ ηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ απφιπηα 

ζεηηθνί (7), δχν δελ πήξαλ ζέζε θαη δχν ήηαλ αξλεηηθνί. Γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε εθαξκνγέο ειεχζεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζπκθψλεζαλ 

απφιπηα (7) 14 άηνκα απφ ηα 29 (48,3%), δελ δηαθψλεζε θαλείο ελψ κφιηο έλαο ήηαλ 

νπδέηεξνο (Πίλαθαο 7). Γηα ηε ρξεζηκφηεηα ελφο καζεκαηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηα νηθνλνκηθά 

ην 79,3% ησλ καζεηψλ  ζπκθψλεζε πνιχ (6 επέιεμαλ 11 άηνκα) θαη πάξα πνιχ (7 

επέιεμαλ 12 άηνκα), δχν άηνκα έκεηλαλ νπδέηεξνη θαη έλαο δηαθψλεζε. Σν 58,6% 

ζεψξεζε ην εγρεηξίδην ρξήζεο πνιχ (6 επέιεμαλ 9 καζεηέο) θαη πάξα πνιχ (7 επέιεμαλ 8 

καζεηέο) απαξαίηεην, δχν άηνκα ζεψξεζαλ πσο δελ είλαη απαξαίηεην θαη 4 ήηαλ 

νπδέηεξνη (Πίλαθαο 8). 
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Πίλαθαο 7 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V12 έωο V14 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 8 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V15 θαη V16 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9, νη καζεηέο ζπκθσλνχλ πνιχ φηη πξφθεηηαη γηα 

ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή θαη φηη επηζπκνχλ ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ 

καζήκαηνο. Χζηφζν φζνλ αθνξά ην δεχηεξν δελ είλαη απφιπηα βέβαηνη (ηππηθή απφθιηζε 

1,786). Ίζσο απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ ήδε πάξα πνιιά πνπ «πξέπεη» λα 

δηαβάζνπλ.  

Πίλαθαο 9 Μέηξα ζέζεο – δηαζπνξάο κεηαβιεηώλ V17 θαη V18 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 10, 23 καζεηέο ζπκθψλεζαλ πνιχ (6 επέιεμαλ 

14 καζεηέο) θαη πάξα πνιχ (7 επέιεμαλ 9 καζεηέο) φηη πξφθεηηαη γηα κηα ελδηαθέξνπζα 

εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή, έλαο δηαθψλεζε, ελψ, θαλέλαο δελ θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε. Γηα 

ηελ ελζσκάησζε ηεο εθαξκνγήο. Οη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ηνπ πίλαθα 11, δείρλνπλ φηη 4 

ήηαλ αξλεηηθνί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο εθαξκνγήο ζην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

καζήκαηνο, έλαο δηαηήξεζε νπδέηεξε ζηάζε αιιά πάλσ απφ ηνπο κηζνχο, 19 άηνκα 

(65,5%) ήηαλ πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεηηθνί. 

 

Πίλαθαο 10 πρλόηεηεο κεηαβιεηήο V17 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Πίλαθαο 11 πρλόηεηεο κεηαβιεηήο V18 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο δελ είραλ ζρεδφλ 

θαζφινπ δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή. Αθνινπζεί, σζηφζν, κηα ιίζηα ε νπνία μεθηλά απφ 

απηφ πνπ ηνπο δπζθφιεςε ιηγάθη πεξηζζφηεξν: 

 ε ηερληθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο (2,29), 



86 
 

 ε επίιπζε ησλ αζθήζεσλ (2,25), 

 ε ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ (2,22),  

 ε εθαξκνγή γεληθά, είλαη ζίγνπξν φηη δελ ηνπο δπζθφιεςε (1,96). 

Δίλαη ινγηθφ λα εκθαλίζεη κηα θάπνηα δπζθνιία ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ είλαη θάηη ην νπνίν νη καζεηέο ην αληηκεησπίδνπλ πξψηε θνξά. Χζηφζν, ηα ιηγφηεξν 

μεθάζαξα απνηειέζκαηα αθνξνχζαλ ηα νηθνλνκηθά, αζθήζεηο (ηππηθή απφθιηζε 1,647) θαη 

ζεσξία (ηππηθή απφθιηζε 1,553).  

Πίλαθαο 12 Μέηξα ζέζεο – δηαζπνξάο κεηαβιεηώλ V19 έωο V22 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

ηνπο πίλαθεο 13 θαη 14, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ. 

ε φιεο ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο-δειψζεηο πεξί δπζθνιίαο ηεο εθαξκνγήο, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία δελ ζπκθσλεί. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε επηθξαηέζηεξε 

απάληεζε είλαη πσο δηαθσλνχλ πάξα πνιχ κε ην φηη ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηελ φπνηα 

δπζθνιία (1 επέιεμαλ 13, 14, 13 θαη 11 καζεηέο γηα V19, V20, V21 θαη V22 αληίζηνηρα). 

Μφιηο 2 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχηεθαλ γεληθά ζηελ εθαξκνγή, 2 έκεηλαλ 

νπδέηεξνη θαη έλαο δελ απάληεζε. Ζ ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθφιεςε ηξεηο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο, ηξεηο δελ πήξαλ ζέζε θαη δχν δελ απάληεζαλ. Δλψ, νη αζθήζεηο 

δπζθφιεςαλ ηξεηο καζεηέο, δπν έκεηλαλ νπδέηεξνη θη έλαο δελ απάληεζε. Ζ ηερλνινγία ηεο 

εθαξκνγήο δπζθφιεςε κφλν έλαλ καζεηή, έλαο άιινο δελ απάληεζε θαη γηα έμη άηνκα ε 

ηερληθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο δελ ήηαλ νχηε εχθνιε, νχηε δχζθνιε. 
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Πίλαθαο 13 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V19 θαη V20 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 14 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V21 θαη V22 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Πίλαθαο 15 Μέηξα ζέζεο – δηαζπνξάο κεηαβιεηώλ V23 έωο V25 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη καζεηέο ζεσξνχλ ζαθέο θαη θαηαλνεηφ ζε 

γεληθέο γξακκέο ην εγρεηξίδην (5,37). Αιιά δειψλνπλ, πσο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ην 
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εγρεηξίδην (4,71) θαη παξνπζηάδνληαη, κάιινλ, νπδέηεξνη (4,18) γηα ην ξφιν ηνπ ζηελ 

εθαξκνγή. ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα εηπσζεί πσο ε εξεπλήηξηα, σο θαζνδεγεηήο, 

κεηέθεξε πξνθνξηθψο ηα φζα έγξαθε ην εγρεηξίδην θαη κε δεδνκέλε ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ ηερλνινγία, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη αηηηνινγεκέλα. Ο πίλαθαο 

16 αλαθέξεηαη ζηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο εξσηήζεηο-δειψζεηο γηα ην 

εγρεηξίδην.  
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Πίλαθαο 16 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V23 έωο V25 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 17 Μέηξα ζέζεο – δηαζπνξάο κεηαβιεηώλ V26 έωο V28 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 17, πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, 

ζεψξεζαλ πεξηζζφηεξν απαξαίηεηα ηα νηθνλνκηθά (5,57), ρξήζηκα ηα καζεκαηηθά  (4,79) 

θαη ηηο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο κάιινλ νπδέηεξεο ζεκαζίαο (4,36). Σα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ κε ηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε. Παξαηεξήζεθε, βέβαηα, κηα έληνλε 

δηαθνξά απφςεσλ φζνλ αθνξά ηα καζεκαηηθά (ηππηθή απφθιηζε 2,114) θαη ηελ 

πιεξνθνξηθή (1,909). 

Οη καζεηέο πνπ ζεψξεζαλ απαξαίηεηα ηα νηθνλνκηθά ήηαλ 22, απηνί πνπ ζεψξεζαλ 

απαξαίηεηα ηα καζεκαηηθά ήηαλ 20, ελψ ηελ πιεξνθνξηθή ραξαθηήξηζαλ απαξαίηεηε 14 

άηνκα (Πίλαθαο 18). 
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Πίλαθαο 18 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V26 έωο V28 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 19 Μέηξα ζέζεο – δηαζπνξάο κεηαβιεηώλ V29 θαη V34 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Σν GeoGebra, ζχκθσλα κε 24 καζεηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία 

άιισλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα καζεκαηηθά θαη θαηά ηελ άπνςε 

23 καζεηψλ θαη ζηε δηδαζθαιία θαη άιισλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ζηα νηθνλνκηθά. (Πίλαθεο 

19, 20, 21). 
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Πίλαθαο 20 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V29 έωο V32 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

ηα καζεκαηηθά κπνξεί λα ζπκβάιεη ην GeoGebra, ζχκθσλα κε 24 καζεηέο, ζηε 

θπζηθή θαηά ηελ άπνςε ησλ 18 απφ ηνπο 29, αθφκε θαη ζηε ρεκεία φπσο δήισζαλ 9 απφ 

απηνχο. Απφ ηνπο 6 καζεηέο πνπ πξφηεηλαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ GeoGebra θαη ζε άιια 

καζήκαηα, εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, νη ηξεηο (3) δήισζαλ ην κάζεκα Αλάπηπμε 
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Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ, νη δχν (2) ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο θαη 

έλαο ην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο. 

 

Πίλαθαο 21 πρλόηεηεο κεηαβιεηήο V34 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 22 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V35 έωο V37 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 23 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V38 έωο V40 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, πίλαθεο 22 θαη 23, νη καζεηέο πηζηεχνπλ πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζα ζπκβάιεη ζηε δηδαζθαιία θπξίσο ηεο ελφηεηαο: 

 Διαζηηθφηεηεο Πξνζθνξάο (20 άηνκα). 

 Διαζηηθφηεηεο Εήηεζεο θαη πλαξηήζεηο Κφζηνπο (18 καζεηέο). 

 Κακπχιε Παξαγσγηθψλ Γπλαηνηήησλ (16 ζπκκεηέρνληεο). 

 πλαξηήζεηο Παξαγσγήο (13άηνκα). 

 Κφζηνο Δπθαηξίαο (12 καζεηέο). 

Δλψ θαλέλαο καζεηήο δελ πξφηεηλε ν ίδηνο θάπνηα άιιε δηδαθηηθή ελφηεηα (V41). 

Δλδερνκέλσο λα έρνπλ θάπνηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θπξίσο, ζηηο πξψηεο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο θαη γηα απηφ ηηο επέιεμαλ. Δλψ, θαίλεηαη νη καζεηέο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζνπλ ζε πνηα άιια ζεκεία ηεο χιεο κπνξεί κηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγήο λα 

ηνπο βνεζήζεη. 
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Πίλαθαο 24 Μέηξα ζέζεο – δηαζπνξάο κεηαβιεηώλ V42 θαη V51 

 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Ζ ιίζηα πνπ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν (Πίλαθαο 24), είλαη ε αθφινπζε: 

1. Χο ιπζάξη (6,24). 

2. Δξγαιείν δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε (6,12). 

3. Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ (5,88). 

4. Δξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο κεζνδνινγίαο (5,67). 

5. Δξγαιείν πξαθηηθήο εμάζθεζεο (5,59). 

6. Δξγαιείν ζπλεξγαζίαο (5,52). 

7. Δξγαιείν γεληθήο επαλάιεςεο (5,48). 

8. Δξγαιείν επαλάιεςεο ηεο ζεσξίαο (5,46). 

9. Δξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο ζεσξίαο (4,78). 

10. Δξγαιείν απηνδηδαζθαιίαο (4,73). 

Δθεί πνπ εκθαλίζηεθε κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, 

δειαδή πςειφηεξεο ηππηθέο απνθιίζεηο, είλαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο σο 

εξγαιείν θαηαλφεζεο ζεσξίαο (1,948), απηνδηδαζθαιίαο (1,733) θαη επαλάιεςεο, είηε 

γεληθήο (1,806) είηε κφλν ζεσξίαο (1,794). Ο ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο θαίλεηαη λα έρεη 
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επηηεπρζεί αθνχ, επηβεβαηψζεθε ε αξρηθή ππφζεζε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, φπσο είρε νξηζηεί. Δλδηαθέξνλ, σζηφζν, παξνπζηάδεη φηη νη 

καζεηέο πηζηεχνπλ ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, κε ηε βνήζεηα 

θαζεγεηή. Αθνχ θαηαηάζζνπλ ζηε δεχηεξε ζέζε ηε ρξεζηκφηεηα σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο 

ζηελ ηάμε θαη ζηε δέθαηε θαη ηειεπηαία ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο σο εξγαιείν 

απηνδηδαζθαιίαο. ε απηφ, ελδερνκέλσο, παίδεη ξφιν φηη ε εθαξκνγή εθηειέζηεθε ζηελ 

ηάμε, κε δηεπθνιπληή (ηελ εξεπλήηξηα) θαη ην φηη νη καζεηέο έρνπλ ήδε δηδαρζεί ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ απφ ηνλ/ηελ θαζεγεηή/-ηξηά ηνπο θαη είλαη ινγηθφ 

λα έρνπλ ελδνηαζκνχο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο σο εξγαιείν απηνδηδαζθαιίαο. 

Οη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 25, 26, 27, 28 θαη 29.  

 

Πίλαθαο 25 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V42 θαη V43 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 26 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V44 θαη V45 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 27 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V46 θαη V47 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 28 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V48 θαη V49 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 29 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V50 θαη V51 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Πίλαθαο 30 Μέηξα ζέζεο – δηαζπνξάο κεηαβιεηώλ V52 θαη V57 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Πίλαθαο 

30) ηνπο βνήζεζε, θπξίσο, λα θαηαιάβνπλ ηε κεζνδνινγία αζθήζεσλ (5,60), λα ζπκεζνχλ 

ηε κεζνδνινγία αζθήζεσλ (5,56), λα κάζνπλ ηε κεζνδνινγία αζθήζεσλ (5,00). Αθνινπζεί 

ηεξαξρηθά ην φηη ηνπο βνήζεζε ιηγάθη λα ζπκεζνχλ ηε ζεσξία (4,60) θαη ην φηη ηνπο 

βνήζεζε ειάρηζηα έσο θαζφινπ λα θαηαιάβνπλ ηε ζεσξία (4,44). Σέινο, ε εθαξκνγή 
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θαίλεηαη λα κελ είρε θακία ζεηηθή ζπκβνιή ζην λα κάζνπλ νη καζεηέο ηελ ζεσξία (3,88). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πξαθηηθφ 

θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αζθήζεηο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο. πλεπψο, 

ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο. 

Οη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο εθαξκνγήο ζηελ 

θαηαλφεζε, ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ επαλάιεςε ησλ γλψζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

πίλαθεο 31, 32, 33. 

 

Πίλαθαο 31 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V52 θαη V53 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 32 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V54 θαη V55 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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Πίλαθαο 33 πρλόηεηεο κεηαβιεηώλ V56 θαη V57 

 

Πεγή: Δμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην SPSS Statistics 17.0 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, απηά πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί έλαο καζεηήο είλαη λα 

κάζεη λα καζαίλεη, λα ιχλεη απζεληηθά πξνβιήκαηα, λα αληηκεησπίδεη ηηο θξίζεηο, λα δέρεηαη 

ηελ αιιαγή, λα κάζεη λα αλαζεσξεί, λα αληηκεησπίδεη ηηο γλσζηηθέο ηνπ ζπγθξνχζεηο, κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ ζα ηνλ σζνχλ ζηελ γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή ηνπ 

αλάπηπμε θαη ζα ηνλ νινθιεξψζνπλ σο πξνζσπηθφηεηα θαη σο άλζξσπν. 

ήκεξα, ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Χζηφζν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ε 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ κφλε ηεο δελ δηαζθαιίδεη ηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ 

βειηηψλνπλ ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηερληθέο κάζεζεο ή δεκηνπξγνχλ 

λέεο αμηφινγεο θαη αμηνπνηήζηκέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, νη νπνίεο δελ είλαη εθηθηέο κε ηα 

παξαδνζηαθά επνπηηθά κέζα. ην ςεθηαθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, ζα πξέπεη λα 

ελζσκαηψλνληαη ζεσξίεο κάζεζεο, είηε θαζνδεγεηηθνχ δηδαθηηθνχ κνληέινπ, είηε 

επνηθνδνκεηηθνχ καζεζηαθνχ κνληέινπ ή αθφκα θαη ζπλδπαζκφο ηνπο. Οπσζδήπνηε, 

φκσο, ζα πξέπεη λα ζέηνληαη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ ςεθηαθνχ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Δπίζεο, θαηά ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ 

γηα ηα νηθνλνκηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο, πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζηε δηδαθηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ην ηξέρνλ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα φζν θαη ηε θχζε ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ. 

ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ξφιν-θιεηδί 

έρεη ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ην 

γεληθφηεξν, αιιά θαη ην εηδηθφηεξν θνηλσληθφ, ηερλνινγηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ψζηε λα πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο ηνπ θαηάιιεια γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε 

απηφ. Να αζρνιείηαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, 

δηφηη κφλν έηζη ζα θαηαλνήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνπλ. Απηή ε θαηαλφεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην δσηηθήο ζεκαζίαο εθπαηδεπηηθφ ηνπ ππφβαζξν, παηδαγσγηθέο-δηδαθηηθέο 

ηνπ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα ελζσκαηψζεη επηηπρψο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζηελ εξγαζία ηνπ. 

Σα δηαγξάκκαηα απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ θαζεγεηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ. Σα δηαδξαζηηθά νηθνλνκηθά δηαγξάκκαηα, πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη κε ρξήζε εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ 

ελεξγή, ζπλεξγαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε. Ζ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ ινγηζκηθψλ 

θαηέζηεζε εθηθηή ηελ αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ καζεκαηηθήο 
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αθξίβεηαο. Με έλα ειεχζεξν θαη επέιηθην καζεκαηηθφ εξγαιείν, φπσο ην GeoGebra, 

κπνξνχλ αθφκα θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί λα δεκηνπξγήζνπλ δηαδξαζηηθά νηθνλνκηθά 

δηαγξακκάησλ γξήγνξα, ζρεηηθά εχθνια θαη ρσξίο θφζηνο. Απηέο νη δηαδξαζηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξεο ρξήζεηο. Να ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

εξγαιεία πξαθηηθήο θαη εμάζθεζεο ή/θαη σο εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο 

πηζηεχνπλ πσο ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο ζπκβάινπλ ζηελ εκπέδσζε ηεο ζεσξίαο, ηελ 

θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ αζθήζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ.  

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη φηη ηα 

καζεκαηηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κνληεινπνίεζεο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 

εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, ηα ζπκπεξάζκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. πλεπψο, 

απαηηείηαη λα ζπλερηζηεί ε έξεπλα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ καζεκαηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκβνιή ησλ δηαδξαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δηαγξακκάησλ 

ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ. 
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Α. ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Δξγαζία Καηωηάηεο & Αλώηαηεο Σηκήο 

Γηα λα ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο ηξηψλ αηφκσλ, φπνπ 

ν θαζέλαο ζα έρεη μερσξηζηφ ξφιν γηα θάζε ζεηξά ζπκπιήξσζεο: 

1νο :Βαζηθόο ξόινο, επηινγή ησλ δεδνκέλσλ (δξνκείο), ππνινγηζκφο ησλ δεηνχκελσλ 

κηαο ζεηξάο θαη δηαλνκή ησλ ππφινηπσλ ξφισλ. 

2νο : Ρόινο αμηνιόγεζεο, ε εκθάληζε ησλ ιχζεσλ κε ηα θνπηηά επηινγήο. 

3νο :Ρόινο παξνπζίαζεο ηεο ζεηξάο θαη απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή εξψηεζε. 

 

 

Αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

ΒΖΜΑ 1ν:Πξνζδηνξίζηε ηηο δηθέο ζαο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο (δξνκείο α, 

β, γ ,δ) 

 

Πξνζνρή λα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα: 

 

εκαληηθφ: νη ζπλαξηήζεηο ζαο ζα είλαη ίδηεο γηα φιε ηελ εθαξκνγή.  

ΒΖΜΑ 2ν: Βξείηε ην ζεκείν Ηζνξξνπίαο (δξνκέα ηεο ηηκήο P) 

πλάξηεζε Εήηεζεο 

 

πλάξηεζε 

Πξνζθνξάο 
εκείν Ηζνξξνπίαο 

Ο Ρόινο κνπ 

(Βαζηθόο / 

Αμηνιόγεζε/ 

Παξνπζίαζε) 

Qd= Qs= PE=          QE=  

Καηώηαηε ή Αλώηαηε 

ηηκή 

Γεκηνπξγεί ζηελ 

αγνξά: 

ηηο αληίζηνηρεο 

αζθήζεηο δεηείηαη: 
Ο Ρόινο κνπ 

P> PE  είλαη     

P< PE  είλαη    
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ΒΖΜΑ 3ν: Γηαιέμηε κηα ηηκή κεγαιχηεξε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο θαη βξείηε:  

 Αλ είλαη θαηψηαηε ή αλψηαηε ηηκή 

 Σν «πιεφλαζκα ή έιιεηκκα» πνπ δεκηνπξγεί ζηελ αγνξά θαη  

 Σελ «θξαηηθή επηβάξπλζε ή θαπέιν» πνπ δεηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο αζθήζεηο 

ΒΖΜΑ 4ν: Γηαιέμηε κηα ηηκή κηθξφηεξε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο θαη βξείηε: 

 Αλ είλαη θαηψηαηε ή αλψηαηε ηηκή 

 Σν «πιεφλαζκα ή έιιεηκκα» πνπ δεκηνπξγεί ζηελ αγνξά θαη  

 Σελ «θξαηηθή επηβάξπλζε ή θαπέιν» πνπ δεηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο αζθήζεηο 

 

Δλδερόκελα Πξνβιήκαηα θαηά ηελ Δθαξκνγή 

 

1. Πρόβλημα «Πώσ να επιλζγω και να μετακινώ αντικείμενα (δρομείσ, κουτιά επιλογήσ, 

κείμενα κ.α.)» 

 

 

2. Πρόβλημα «Ποιά και πόςα κουτιά επιλογήσ υπάρχουν ςτην εφαρμογή» 

  

 
 

  

 

 

  

 

3. Πρόβλημα «Που πήγε το γραφικό» 
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Αιιηψο δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ γξαθηθψλ θαη εκθαλίδνληαη νη επηινγέο: 

 Μεγέζπλζε – Σκίθξπλζε 

 ΆμνλαοΦ :ΑμνλαοY 

 Γείμε όια ηα αληηθείκελα  

 Πξνβνιή Γξαθηθώλ  

Άμνλεο   

 

4. Πρόβλημα «Δεν δζχεται ο δρομζασ κάποιο αριθμό» 

 Δηζάγσ θαηεπζείαλ ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ: 

 Γεμί θιηθ πάλσ ζηνλ αληίζηνηρν δξνκέα   Ιδηόηεηεο   Βαζηθά   Τηκή 

 Αλ ην πξφβιεκα παξακέλεη ειέγρσ ην κέγηζην θαη ην ειάρηζην θαη ην 

δηνξζψλσ αλ ρξεηάδεηαη: 

 Γεμί θιηθ πάλσ ζηνλ αληίζηνηρν δξνκέα   Ιδηόηεηεο   Γξνκέαο   

Διάρηζην / Μέγηζην 
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Β. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

1. Σπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ: 

1. Φχιν: □ Αξζεληθφ □ Θειπθφ 

 

2. Καηεχζπλζε: 
  

□ Θεσξεηηθή □ Θεηηθή  □ Σερλνινγηθή 

 

3. Μάζεκα 

Δπηινγήο: 

 

□ Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

 

□ 

Άιιν………………………………………

……………………………… 

 

4. Δμέηαζε 

Παλειιαδηθά: 

 

□ Ναη  

 

□ ρη 

 

5. ρέζε κε ηελ 

ηερλνινγία: 

 

□ Υξήζηεο 

 

□ 

Πξνγξακκαηηζηήο 

 □ Αξράξηνο ρξήζηεο εθαξκνγψλ 
□ Αξράξηνο 

πξνγξακκαηηζηήο 

 □ Καιφο ρξήζηεο εθαξκνγψλ 
□ Καιφο 

πξνγξακκαηηζηήο 

 □ Πνιχ θαιφο ρξήζηεο εθαξκνγψλ 
□ Πνιχ θαιφο 

πξνγξακκαηηζηήο 

 

6. Έρεηε μαλαρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ GeoGebra: 

□ Ναη  

□ Δληφο ζρνιείνπ  

□ Δθηφο ζρνιείνπ 

□ ρη 

 

 

7. Αλ λαη, ζε πνην/α καζήκαηα: 

□ Μαζεκαηηθά □ Φπζηθή □ Άιιν………………………… 

 

2. Γειώζηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε κε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο (1 

θαζόινπ έσο 7 πάξα πνιύ) 
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1. Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Δίλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε ειεχζεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Δίλαη ζεκαληηθή ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο 

εθαξκνγέο 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Δίλαη ρξήζηκν έλα καζεκαηηθφ εξγαιείν γηα ηα νηθνλνκηθά 1 2 3 4 5 6 7 

5. Σν εγρεηξίδην ρξήζεο είλαη απαξαίηεην γηα νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ 1 2 3 4 5 6 7 

7. Θα ήζεια λα απνηειεί πιηθφ γηα ην κάζεκα ε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κε δπζθφιεςε 1 2 3 4 5 6 7 

9. Δίρα δπζθνιία σο πξνο ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο 

εθαξκνγήο, δει. ηηο νηθνλνκηθέο γλψζεηο 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Δίρα δπζθνιία σο πξνο ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο 

εθαξκνγήο, δει. ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Δίρα δπζθνιία σο πξνο ην ηερλνινγηθφ θνκκάηη ηεο 

εθαξκνγήο, δει. ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Σν εγρεηξίδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ήηαλ 

απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Σν εγρεηξίδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ήηαλ 

θαηαλνεηφ θαη ζσζηά δηαηππσκέλν 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Σν εγρεηξίδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ην 

ρξεζηκνπνίεζα ειάρηζηα 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Ζ γλψζε νηθνλνκηθψλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Ζ γλψζε καζεκαηηθψλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Ζ γλψζε πιεξνθνξηθήο ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Παξφκνηεο εθαξκνγέο ζα ζπλέβαιαλ ζηελ δηδαζθαιία θαη 

ηε κάζεζε θαη άιισλ καζεκάησλ Γ΄Λπθείνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Αλ λαη, ζε πνην/α καζήκαηα: 
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□ Μαζεκαηηθά 

□ Φπζηθή 

□ Υεκεία 

□ Άιιν……………………………………………………………………. 

20. Παξφκνηεο εθαξκνγέο ζα ζπλέβαιαλ ζηελ δηδαζθαιία θαη 

ηε κάζεζε θαη άιισλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ηεο χιεο ησλ 

Αξρψλ Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Αλ λαη, ζε πνηα/εο δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

□ Κακπχιε Παξαγσγηθψλ Γπλαηνηήησλ  

□ Κφζηνο Δπθαηξίαο 

□ Διαζηηθφηεηεο Εήηεζεο 

□ Διαζηηθφηεηεο Πξνζθνξάο 

□ πλαξηήζεηο Παξαγσγήο 

□ πλαξηήζεηο Κφζηνπο 

□ 

Άιιε…………………………………………………………….. 

 

 

3. Αμηνινγήζηε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο (1 θαζόινπ ρξήζηκν 

έσο 7 πάξα πνιύ ρξήζηκν) 

1. Χο εξγαιείν δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε 1 2 3 4 5 6 7 

2. Χο εξγαιείν αξρηθήο εθκάζεζεο ρσξίο 

θαζεγεηή 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Χο εξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Χο εξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο κεζνδνινγίαο 

ησλ αζθήζεσλ  

1 2 3 4 5 6 7 

5. Χο εξγαιείν πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη 

εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Χο εξγαιείν επαλάιεςεο ζεσξίαο 1 2 3 4 5 6 7 

7. Χο εξγαιείν γεληθήο επαλάιεςεο  1 2 3 4 5 6 7 

8. Χο εξγαιείν ζπλεξγαζίαο 1 2 3 4 5 6 7 

9. Χο εξγαιείν δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ 1 2 3 4 5 6 7 

10. Χο ιπζάξη αζθήζεσλ 1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Αμηνινγήζηε ηε βνήζεηα πνπ ζαο παξείρε ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (1 θαζόινπ 

έσο 7 ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ) 
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1. Με βνήζεζε λα κάζσ ηε ζεσξία 1 2 3 4 5 6 7 

2. Με βνήζεζε λα κάζσ ηε κεζνδνινγία 

αζθήζεσλ 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Με βνήζεζε λα ζπκεζψ ηε ζεσξία 1 2 3 4 5 6 7 

4. Με βνήζεζε λα ζπκεζψ ηε κεζνδνινγία 

αζθήζεσλ 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Με βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηε ζεσξία 1 2 3 4 5 6 7 

6. Με βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηε κεζνδνινγία 

αζθήζεσλ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Δπραξηζηώ γηα ηε δηάζεζε θαη ην ρξόλν ζαο & 

Καιή επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο 

Φξύζα Π. Φεξθειεηδή 
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Γ. ΔΗΚΟΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΣΟ GEOGEBRA 

 

 

 

 

 

 


