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Π ε ρ ί λ η ψ η  

Η διαδικασία της μάθησης συντελείται με διάφορους τρόπους: με την 
παρακολούθηση ενός μαθήματος στο σχολείο, τη μελέτη ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη ή στο 
σπίτι, την ώρα που βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση ή την ώρα που πλοηγούμαστε 
στο Διαδίκτυο. Το ζητούμενο είναι όμως, η μάθηση που πραγματοποιείται να είναι 
αποδοτική, αποτελεσματική, εις βάθος και να μη μένει σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Έτσι, ένας 
από τους στόχους της εκπαιδευτικής έρευνας είναι ο καθορισμός των αρχών σχεδιασμού 
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού υλικού. Με την ανάπτυξη των νέων πολυμεσικών τεχνολογιών 
οι ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους στο πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και στο πώς το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουν μπορεί να 
σχεδιαστεί με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να υποστηρίζεται με βέλτιστο τρόπο η μαθησιακή 
διαδικασία, με άλλα λόγια να επιτυγχάνεται ουσιαστική και εις βάθος μάθηση (meaningful 
and deep learning).   

Μέσα από δύο γενιές έρευνας πάνω στην αποτελεσματικότητα των πολυμεσικών 
τεχνολογιών έχουν προκύψει σημαντικά συμπεράσματα, με τη μορφή αρχών, που καθοδηγούν 
τους σχεδιαστές στον καλύτερο σχεδιασμό πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Μελετήθηκαν 
παράγοντες που έχουν σχέση με τις πολλαπλές αναπαραστάσεις (οπτική και λεκτική 
πληροφορία), τη γνωστική υπερφόρτωση (η ποσότητα της απασχόλησης/του έργου που 
επιβάλλεται στην μνήμη), κ.ά. Ωστόσο, τα συμπεράσματα δεν είναι οριστικά και  η έρευνα 
συνεχίζεται για τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης και σύνθεσης των υπαρχουσών αρχών 
καθώς και για την ανεύρεση πρόσθετων παραμέτρων και αρχών. Σε συνδυασμό με τις 
υπάρχουσες, οι νέες αρχές και παράμετροι θα αποτελέσουν ένα περιεκτικό πλαίσιο σε μικρο-
επίπεδο για στο σχεδιασμό αποτελεσματικού πολυμεσικού περιεχομένου καθώς και για το 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που θα παρέχουν πολυμεσικό υλικό στους μαθητές 
με τεχνολογίες και μεθόδους που θα συμβάλλουν με αποδοτικότερο και ουσιαστικότερο 
τρόπο στη μάθηση.   

Αρκετές εμπειρικές μελέτες των τελευταίων ετών συνθέτουν μια νέα γενιά 
πολυμεσικής έρευνας και το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών αρχίζει να εστιάζεται σε νέα 
μοντέλα και νέες θεωρίες μάθησης καθώς και σε παράγοντες που μέχρι σήμερα αγνοήθηκαν, 
με την ελπίδα ότι θα επιτύχουν μια βαθύτερη κατανόηση του πώς ακριβώς τα πολυμέσα 
επηρεάζουν τη μάθηση. Για παράδειγμα, αντί να εστιάζεται η έρευνα διαρκώς και 
αποκλειστικά στο πώς θα μειωθεί η ονομαζόμενη αρνητική γνωστική υπερφόρτωση, όλο και 
συχνότερα τα τελευταία χρόνια διεξάγονται μελέτες που θεωρούν σημαντικό τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η θετική γνωστική υπερφόρτωση, η οποία θεωρείται ότι μπορεί 
να ενισχύσει τη διαδικασία της μάθησης. Επίσης κρίνεται απαραίτητο να μελετηθούν 
παράμετροι όπως είναι το επίπεδο της προϋπάρχουσας (προηγούμενης) γνώσης των μαθητών, 
το κατά πόσο το διαφορετικό περιεχόμενο για το ίδιο θέμα μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση 
κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης μαθησιακής δραστηριότητας, το είδος και ο βαθμός της 
υποστήριξης που θα παρέχεται στους μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι τρόποι με 
τους οποίους θα μπορούσαν οι μαθητές να μετατραπούν από παθητικοί δέκτες μιας 
πολυμεσικής παρουσίασης σε ενεργούς μετόχους ενός αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού 
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περιβάλλοντος, η μορφή του περιεχομένου και των στρατηγικών διδασκαλίας που ταιριάζουν 
με τον ιδιαίτερο μαθήτυπό τους, κ.ά.  

Συγχρόνως, με την ανάπτυξη των τεχνολογιών του Διαδικτύου και του 
Σημασιολογικού Ιστού, αυξάνεται το ενδιαφέρον στον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
για τη δημιουργία περιεχομένου ως αντικειμένων μάθησης και για την εύρεση τρόπων 
αξιοποίησης των μεταδεδομένων τους. Δηλαδή, εφόσον επιλεγεί το Διαδίκτυο ως μέσο 
μετάδοσης του εκπαιδευτικού υλικού, δεν αρκεί πια το υλικό αυτό να σχεδιάζεται όπως 
παλιότερα για χρήση σε ένα απομονωμένο σύστημα, αλλά απαιτείται σχεδιασμός 
πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα μπορεί: να εντοπίζεται γρήγορα μέσα στο 
περιβάλλον του Διαδικτύου, να διαμοιράζεται μεταξύ συστημάτων ποικίλων προδιαγραφών 
και να επαναχρησιμοποιείται με ευκολία. Επιπλέον, η αξιοποίηση των μεταδεδομένων 
προσδίδει χαρακτηριστικά προσαρμογής στο εκπαιδευτικό υλικό έτσι ώστε να μπορεί αυτό να 
καλύψει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μαθητών.   

Ο πρώτος στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να εξετάσει ορισμένες 
από τις νέες παραμέτρους της πολυμεσικής μάθησης και να καταλήξει σε συμπεράσματα 
σχετικά με τον ρόλο αυτών των παραμέτρων κατά τη μάθηση μέσω ενός αλληλεπιδραστικού 
πολυμεσικού περιβάλλοντος που βασίζεται στο Διαδίκτυο. Ο δεύτερος στόχος της διατριβής 
αναφέρεται στην πρόταση ενός μοντέλου και μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού ενός 
πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης. Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε εδραιωμένες αρχές 
πολυμεσικής σχεδίασης και μάθησης, αλλά ταυτόχρονα ενσωματώνει και ορισμένες νέες 
παραμέτρους. Από τεχνική σκοπιά η υλοποίηση του μοντέλου βασίζεται στη χρήση 
αντικειμένων μάθησης. Προτείνεται και τεκμηριώνεται η επιλογή συγκεκριμένου συνόλου 
μεταδεδομένων που χρειάζεται να συνοδεύουν τα αντικείμενα μάθησης. Τα μεταδεδομένα 
αυτά χρησιμοποιούνται για να εκφραστούν οι παραπάνω παράμετροι σε συνάρτηση με το 
εκπαιδευτικό υλικό, ώστε αυτό να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών με 
βάση την προϋπάρχουσα γνώση τους με σκοπό να γίνει κατάλληλη διαχείριση της γνωστικής 
υπερφόρτωσης του μαθητή και να υποστηριχτεί η εις βάθος μάθηση. Έτσι, ο τρίτος στόχος 
της διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού προσαρμοζόμενης παροχής 
μαθησιακού υλικού με την οποία αξιοποιείται και ελέγχεται το προτεινόμενο μοντέλο.  

Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκε το γνωστικό αντικείμενο των αλγορίθμων και των δομών 
δεδομένων. Το αντικείμενο αυτό αποτελεί μάθημα της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και του 
Εσπερινού Λυκείου και θεωρείται αρκετά δύσκολο, αφού το ποσοστό των μαθητών που 
γράφει κάτω από τη βάση κάθε χρόνο αγγίζει το 50%. Επομένως μέσα από τη διατριβή 
γίνεται ταυτόχρονα μια προσπάθεια να βρεθούν μέθοδοι και να υλοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό 
που θα βοηθήσουν τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου να κατανοήσουν σε βάθος και με 
μεγαλύτερη ευκολία το μάθημα αυτό.   
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Πρόλογος 

 

Το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος είναι θέμα που μου κέντριζε πάντα το ενδιαφέρον. 
Γιατί μερικοί μαθητές αντιλαμβάνονται με ευκολία τις νέες έννοιες που συναντούν ενώ άλλοι 
δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα καινούργια θέματα που διδάσκονται στις υπάρχουσες 
γνωστικές δομές τους; Έχει να κάνει αυτό με τις γνώσεις που έχει ήδη ο μαθητής, με το πόσο 
προσεκτικός είναι κατά την παράδοση του μαθήματος, με τις ιδιότητες της μνήμης του, με το 
κατά πόσο είναι συμβατοί οι μέθοδοι και τα μέσα διδασκαλίας με τα χαρακτηριστικά του 
εγκεφάλου και τον ιδιαίτερο μαθήτυπό του, με το κατά πόσο εμπλέκεται και συμμετάσχει ο 
ίδιος στην εκπαιδευτική διαδικασία;  

Όταν άρχισα να διδάσκω αλγορίθμους και προγραμματισμό αντιλήφτηκα πως 
υπάρχει μια μεγάλη μερίδα μαθητών που χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη για να 
καταλάβουν θέματα που για άλλους μαθητές φαίνονται απλά. Επίσης κατάλαβα πόσο 
επισφαλές είναι να περιμένεις από μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το μάθημα των 
αλγορίθμων να το κατανοήσουν και να το μάθουν όπως και οι υπόλοιποι μαθητές, δηλαδή 
απλά με την παράδοση του μαθήματος στην τάξη και ακολούθως με την προσωπική μελέτη 
που θα έκαναν στο σπίτι˙ με άλλα λόγια εφαρμόζοντας τις ίδιες διδακτικές μεθόδους για όλους 
τους μαθητές. Το θέμα μοιάζει με τις διφορούμενες εικόνες, όπως για παράδειγμα η περίφημη 
διφορούμενη φιγούρα του Δανού ψυχολόγου Edgar Rubin, η οποία κρύβει μέσα της ένα 
άσπρο βάζο σε μαύρο φόντο και συγχρόνως δυο μαύρα πρόσωπα σχεδιασμένα προφίλ σε 
άσπρο φόντο. Κάποια άτομα βλέπουν με ευκολία κι από την αρχή και τις δύο εικόνες, κάποια 
άλλα βλέπουν την πρώτη εικόνα ενώ ορισμένα άλλα άτομα βλέπουν τη δεύτερη. Έτσι και με 
τους αλγορίθμους, κάποιοι μαθητές βλέπουν και αντιλαμβάνονται αμέσως τον τρόπο 
λειτουργίας τους ενώ άλλοι πρέπει να βοηθηθούν να «κοιτάξουν» με το σωστό τρόπο για να 
τον αντιληφτούν, να τον κατανοήσουν και να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν σε 
ανάλογες περιπτώσεις. 

 

Η μάθηση λοιπόν είναι το επιδιωκόμενο. Αλλά μάθηση με ποιον τρόπο; Ο Η/Υ και 
ιδιαίτερα το Διαδίκτυο είναι το μέσο εκείνο που έχει αλλάξει αλλά και που αναμφίβολα θα 
μεταβάλλει και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία τα επόμενα χρόνια. 
Είναι μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιούμενη σωστά από εκπαιδευτικούς και μαθητές 
μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης που γνώρισε η 
ανθρωπότητα. Στο πλαίσιο αυτό με ενδιέφερε να διερευνήσω τις δυνατότητες των συστημάτων 
ηλεκτρονικής μάθησης και των πολυμεσικών εκπαιδευτικών πόρων κι έτσι άρχισα να μελετώ 
ερευνητές που τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με το πως πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά από 
σχεδιαστές και εκπαιδευτικούς τα πολυμέσα για να βοηθήσουν τους μαθητές να μαθαίνουν με 
τρόπο ελκυστικό και αποτελεσματικό. Μέσα από τον προβληματισμό πάνω σε όλα τα 
παραπάνω ζητήματα γεννήθηκε η ιδέα αυτής της διατριβής.       
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Η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής είναι ένα εγχείρημα δημιουργικό και 
όμορφο, από τα πλέον ανταποδοτικά της ζωής αλλά συγχρόνως δύσκολο και επίπονο, 
ιδιαίτερα για έναν εργαζόμενο. Συχνά μοιάζει με ένα αβάσταχτο φορτίο και πιστεύω πως δεν 
είναι λίγοι εκείνοι οι εργαζόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι πολλές φορές, όπως κι εγώ, 
κατά τη διάρκεια αυτού του εγχειρήματος πέρασαν στιγμές εξαντλητικές και φορτισμένες, με 
αποτέλεσμα να αναρωτούνται αν θα μπορέσουν να το φέρουν σε πέρας. Είναι ένας δρόμος 
που ξεκινά κανείς να διασχίζει μόνος του αλλά στην πορεία, ευτυχώς, υπάρχουν πρόσωπα που 
σε στηρίζουν για να μπορέσεις να φτάσεις στο τέρμα. Ήμουν τυχερή να έχω κοντά μου 
ανθρώπους που με βοήθησαν με τον έναν ή άλλο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια.  

Θεωρώ χρέος μου να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες στην Καθηγήτριά μου    
κ. Δέσποινα Μακρίδου-Μπούσιου, μια εξαίρετη επιστήμονα με ευαισθησίες για τους φοιτητές 
της, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να με αναλάβει ως υποψήφια διδάκτωρ. 
Αμέριστη ήταν η κατανόηση και πολύτιμες οι υποδείξεις της, οι εύστοχες παρατηρήσεις της 
πάνω σε θέματα διδακτικής, μάθησης και παιδαγωγικής και η στήριξη και συνεχής 
παρακίνησή της όλο αυτό το διάστημα. Επίσης θα ήθελα να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα για 
την εμπιστοσύνη της να μου επιτρέψει να συνεργαστώ μαζί της για τη συγγραφή του βιβλίου 
της, μια ιδιαίτερα πολύτιμη εμπειρία για μένα, η οποία με βοήθησε να καθορίσω το 
θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε, τον Καθηγητή 
κ. Κωνσταντίνο Ταραμπάνη, ο οποίος ανέλαβε τη διπλωματική μου εργασία στο 
μεταπτυχιακό του τμήματος των Πληροφοριακών Συστημάτων, γεγονός που αποτέλεσε την 
αφετηρία να ασχοληθώ με το θέμα της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς επίσης και για την 
ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετάσχω σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Μέσα από τη 
συμμετοχή αυτή είχα την ευκαιρία να διερευνήσω σε μεγαλύτερο βάθος το χώρο της 
ηλεκτρονικής μάθησης. 

Ευχαριστώ επίσης τον Καθηγητή κ. Σταύρο Τσόπογλου, από τους πρωτοπόρους 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για την 
πρόθυμη συμμετοχή του στην τριμελή επιτροπή μου, τη συμπαράστασή και υποστήριξή του. 

Πολύτιμη ήταν η βοήθεια της συναδέλφου και καλής φίλης κ. Ελένης 
Χατζημαυρουδή, η οποία διάβασε προσεκτικά τη διατριβή και προσέφερε τις απόψεις της 
καθώς και βελτιώσεις στο επίπεδο της γλώσσας. 

Ευχαριστώ επίσης θερμά για τη συμπαράσταση και υποστήριξή του τον συνεργάτη 
και φίλο κ. Θανάση Γιουβανάκη, ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος να με βοηθήσει, συζητώντας 
μαζί μου για θέματα διδακτικής και τεχνολογίας και προκαλώντας με συχνά να αντιμετωπίζω 
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 Κ ΕΦΑ Λ Α Ι Ο  1 :  
Ε ι σ α γ ω γ ή  

Αντικείμενο της διατριβής αποτελούν τα πολυμεσικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, με 
δυνατότητες προσαρμογών, στο χώρο του Διαδικτύου. Η διατριβή προτείνει ένα μοντέλο μάθησης με 
χρήση πολυμέσων, το οποίο βασίζεται μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα δύο ευρέως αποδεκτών θεωριών 
μάθησης με τη χρήση πολυμέσων. Επίσης, στο πλαίσιο του προτεινόμενου μοντέλου, η διατριβή επιχειρεί 
να αξιοποιήσει την αναδυόμενη τεχνολογία των μαθησιακών αντικειμένων (Learning Objects) για την 
ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητες προσαρμογών. 

1.1 Το αντικείμενο και τα πεδία έρευνας της διατριβής   

Ο άνθρωπος διαρκώς μαθαίνει και η διαδικασία της μάθησης συντελείται με 
διάφορους τρόπους, κάποιοι από τους οποίους είναι ορατοί και κάποιοι όχι, για παράδειγμα, 
κατά την παράδοση ενός μαθήματος στο σχολείο, μελετώντας ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη ή 
στο σπίτι, την ώρα που βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση ή παρακολουθούμε μια 
πολυμεσική εφαρμογή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας ή την ώρα που πλοηγούμαστε στο 
διαδίκτυο. Η μεγάλη ποικιλία ορισμών σε σχέση με τη μάθηση δείχνει τη δυσκολία 
προσδιορισμού αυτής της έννοιας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των διαφόρων θεωριών μάθησης 
παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις για το τι είναι μάθηση (Μακρίδου-Μπούσιου κ.ά., 
2003:3). Κατά το Φλουρή (1984), ο πληρέστερος ορισμός για τη μάθηση είναι ο εξής: 
«Μάθηση είναι η διαδικασία που υποβοηθάει τους οργανισμούς να τροποποιήσουν ή να 
αλλάξουν τη συμπεριφορά τους σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και με έναν μάλλον 
μόνιμο τρόπο, έτσι ώστε η ίδια τροποποίηση ή αλλαγή να μη χρειασθεί να συμβεί ξανά σε 
κάθε νέα ανάλογη περίπτωση». Επομένως, μάθηση υπάρχει όταν κατανοούμε μια διαδικασία, 
κατάσταση, ένα γεγονός ή αντικείμενο που δεν κατείχαμε προηγουμένως, και όταν μπορούμε 
να διατηρήσουμε αυτήν την αντίληψη κατά τρόπο που να μας επιτρέπει την εφαρμογή σε νέες 
καταστάσεις. Το θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα διδάξουμε τους μαθητές με τρόπο 
ώστε η μάθηση που πραγματοποιείται να μην είναι τυχαία ή αναποτελεσματική αλλά όσο το δυνατό πιο 
αποδοτική, αποτελεσματική και ουσιαστική και να μην μένει σε ένα επιφανειακό επίπεδο, αλλά ο μαθητής 
να πετυχαίνει αυτό που καλείται «εις βάθος και ουσιαστική μάθηση» (deep and meaningful learning). 
Το ερώτημα αυτό, επιπλέον, είναι απαραίτητο να απαντηθεί στο πλαίσιο των συνθηκών και αναγκών της 
σύγχρονης εποχής.  

Η «εις βάθος μάθηση» (deep learning) έχει ως θεμέλιο τη σχολή της εποικοδομητικής 
μάθησης (Bruner, Ausubel και Piaget) και ιδιαίτερα τη σύγχρονη θεωρητική τάση του 
κοινωνικού εποικοδομισμού (social constructivism) (Vygotsky), ενώ η «ουσιαστική μάθηση» 
(meaningful learning) προέρχεται από το μοντέλο μάθησης του Ausubel.  Πηγάζοντας από 
το έργο των Jean Piaget και Lev Vygotsky, και με πηγή έμπνευσης την ενεργό μάθηση (active 
learning) του John Dewey, ο εποικοδομισμός πρεσβεύει ότι όλες οι γνώσεις μας 
«κατασκευάζονται» με βάση τις εμπειρίες και τις διαθέσιμες γνωστικές δομές μας. Η 
πραγματικότητα αποκτά συνοχή και λογική, επειδή την κατασκευάζουμε. Οι γνώσεις δεν είναι 
πράγματα που μας βομβαρδίζουν και απορροφώνται, αλλά κάτι που κατασκευάζουμε ενεργά, 
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για να δώσουμε νόημα στο κόσμο μας.  Η μάθηση προϋποθέτει την αναζήτηση καινούργιας 
γνώσης και είναι έντονα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες του παιχνιδιού, της ανακάλυψης 
και της επίλυσης προβλημάτων. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και εξερευνά, ανακαλύπτει, και επιλέγει πληροφορίες, τις επεξεργάζεται και «κατασκευάζει» 
γνώσεις. Γενικά η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία ο μαθητής 
κατασκευάζει νέες ιδέες ή έννοιες βασισμένες στις προηγούμενες ή παρούσες γνώσεις του. 
Κατά τη διαδικασία αυτή στηρίζεται στις γνωστικές δομές που έχει (στα νοητικά σχήματα και 
μοντέλα) έτσι ώστε να μπορέσει να οργανώσει και να δώσει νόημα στις εμπειρίες του. 
Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό, δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να θεωρεί ως δεδομένη μια 
προϋπάρχουσα δίψα για γνώσεις από τη σκοπιά των μαθητών του, αλλά αντιθέτως χρειάζεται 
να δημιουργεί περιβάλλοντα ανακαλυπτικής μάθησης και να προσπαθεί να ενθαρρύνει τους 
μαθητές να μάθουν να ανακαλύπτουν μόνοι τους αρχές και γνώσεις.  Ειδικότερα, σύμφωνα με 
το μοντέλο μάθησης του Ausubel, στη διαδικασία αυτή, η αξιοποίηση των προηγούμενων 
γνώσεων του μαθητή -γνωστικού υπόβαθρου, και η συμπλήρωσή τους με νέες, απλές και 
κατανοητές γνώσεις παίζει σπουδαίο ρόλο. Για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία, πρέπει  
να βοηθήσει τον μαθητή να συσχετίσει κάθε νέα γνώση με τα γνωστικά σχήματα που διαθέτει. 
«Η διαδικασία της συσχέτισης καθιστά τη διαδικασία της μάθησης ενεργητική και το προϊόν 
της κατανοητό (meaningful). Γνώση που δεν συσχετίζεται είναι μηχανική και θα χαθεί» 
(Ματσαγγούρας, 2002:391). Μέσα λοιπόν από αυτό το μοντέλο προβάλλεται η ουσιαστική 
μάθηση (meaningful learning). Αυτή έχει δύο στόχους, πρώτον την ενίσχυση της διδακτικής 
ικανότητας του  δασκάλου και δεύτερον τον σχεδιασμό της διδακτικής πράξης έτσι ώστε η γνώση 
να είναι ουσιαστική, περιεκτική, κατανοητή και ενδιαφέρουσα (Μπούσιου, 2006:44). Με βάση τα 
παραπάνω ο όρος «εις βάθος και ουσιαστική μάθηση» θα αναφέρεται στα πλαίσια της 
παρούσας διατριβής στη διαδικασία μάθησης κατά την οποία το άτομο προσπαθεί να 
κατανοήσει και να βγάλει νόημα από τη νέα πληροφορία που του παρουσιάζεται, επιχειρώντας 
να τη συνδέσει και να την ενσωματώσει στις υπάρχουσες γνωστικές δομές του, διαδικασία που 
είναι ακριβώς αντίθετη με τη μηχανική διαδικασία της απομνημόνευσης. 

Ο δραματικός ρυθμός των κοινωνικοοικονομικών, εργασιακών, επιστημονικών και 
τεχνολογικών αλλαγών που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργούν νέες ανάγκες 
και η εκπαιδευτική κοινότητα προβληματίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια 
σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επιτυγχάνεται «εις βάθος και ουσιαστική μάθηση» στο 
πλαίσιο των σημερινών συνθηκών. Ο προβληματισμός αυτός αναφέρεται τόσο στις μεθόδους 
και τα μέσα με τα οποία γίνεται η προσέγγιση της μάθησης και της διδακτικής πράξης όσο και 
στο ίδιο το περιεχόμενο ή στις «γνώσεις» που προσφέρονται σήμερα στους μαθητές. Το 
εκπαιδευτικό μοντέλο μέχρι πρόσφατα -- μοντέλο μεταφοράς-προσφοράς -- βασίστηκε στην 
αντίληψη ότι κάθε γνωστική πληροφορία μπορεί να μεταδοθεί προφορικά από τον 
εκπαιδευτικό στο μαθητή (Carin, 1997) και ως βασικά γνωρίσματα του θεωρήθηκαν ο 
προκαθορισμένος χρόνος και τόπος παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. πέντε μέρες 
την εβδομάδα στη σχολική τάξη, ή δύο πρωινά ή απογεύματα στο πανεπιστημιακό 
αμφιθέατρο ή στην αίθουσα σεμιναρίων μιας επιχείρησης), αλλά και το προκαθορισμένο 
(δηλαδή το πανομοιότυπο για όλους) εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Παρόλο που ποτέ δεν έγινε 
επιστημονικά αποδεκτό ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά αποδοτική η 
εκπαιδευτική διαδικασία, φαίνεται πως δεν έχει ανατραπεί μέχρι τις μέρες μας στην πρακτική 
της διδασκαλίας.  
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Η προσφορά στατικού και απαράλλακτου περιεχομένου και γνώσεων για όλους μέσα 
στα πλαίσια προκαθορισμένου χρόνου και τόπου παροχής δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της 
εποχής μας και οι μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας, είναι απαραίτητο να έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε κατάλληλο, πλούσιο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και 
στα μέσα και τις μεθόδους που θα τους διευκολύνουν και θα τους υποστηρίζουν να μαθαίνουν 
και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους όποτε οι ίδιοι το κρίνουν απαραίτητο και ανάλογα με τις 
υπάρχουσες γνώσεις, ιδιαιτερότητες και ανάγκες τους. Πρέπει δηλαδή να προσφέρεται 
κατάλληλα σχεδιασμένο και αποδοτικό εκπαιδευτικό υλικό αλλά και μαθησιακά σενάρια 
εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες του κάθε μαθητή 
έτσι ώστε να εξασφαλίζονται βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα. Συγχρόνως αναζητούνται 
νέοι τρόποι για να εφοδιαστούν οι μαθητές με εκείνες τις δεξιότητες  που μπορούν να τους 
εξασφαλίζουν διαρκή μάθηση και επαύξηση των γνώσεών τους. 

Συνεπώς υποστηρίζεται η ανάγκη μετεξέλιξης από το υπάρχον, συχνά ελλιπές, 
εκπαιδευτικό σκηνικό προς ένα νέο, που θα προσφέρει στους μαθητές εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και ακόμα θα τους επιτρέπει να αναζητούν 
πληροφορίες, να μαθαίνουν τρόπους να τις επεξεργάζονται και κατά συνέπεια να μαθαίνουν να 
δημιουργούν οι ίδιοι τις γνώσεις τους (Knapp και Glenn, 1996). Υπάρχει ανάγκη μετεξέλιξης 
του παρόντος εκπαιδευτικού προτύπου σε εκπαιδευτικά μοντέλα που θα παρέχουν στους 
μαθητές δεξιότητες για συνεχή μάθηση, τις αποκαλούμενες «μετα-ικανότητες» (meta-skills), 
μέσα σε μια κοινωνία όπου μία απ’ τις κυριότερες κινητήριες δυνάμεις είναι η πληροφοριακή 
και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία. Bασικές συνιστώσες της μετεξέλιξης από το παλαιό στο νέο 
εκπαιδευτικό μοντέλο είναι η προσωπική εξερεύνηση, η ενεργός μάθηση, η κριτική σκέψη, ο 
νέος ρόλος του εκπαιδευτικού, η συνεργατική μάθηση, το μεταβαλλόμενο περιεχόμενο, η 
ετερογένεια (Πομπόρτσης κ.α., 1996). Στο πλαίσιο αυτό η ηλεκτρονική μάθηση (eLearning) 
και ειδικότερα η πολυμεσική μάθηση που παρέχεται μέσα από ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον 
μάθησης, με δυνατότητες προσαρμογών, θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο και να 
προσφέρει απαντήσεις στο ερώτημα που τέθηκε παραπάνω.  

Ο όρος «ηλεκτρονική μάθηση» περικλείει ένα ευρύ φάσμα μορφών μάθησης που 
βασίζονται στο Διαδίκτυο και/ή υποστηρίζονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μπορεί να 
περιλαμβάνει τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού και γενικότερα λειτουργίες, λογισμικό και 
εργαλεία βασισμένα στο Διαδίκτυο όπως τα υπερμέσα, τα πολυμεσικά CD-ROM ή τους 
ιστοχώρους, τους ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων, συνεργατικό λογισμικό, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, blogs, wikis, αξιολόγηση βασισμένη στο Η/Υ, εκπαιδευτικό animation, 
προσομοιώσεις, παιχνίδια, συστήματα διαχείρισης μάθησης και πολλά άλλα, τα οποία 
πιθανότατα συνδυάζουν κάποια από τα παραπάνω. Με τον όρο αυτό μπορούμε από τη μια να 
αναφερόμαστε σε ολόκληρες σειρές μαθημάτων, στις οποίες όλες οι διαδικασίες (η εγγραφή 
των μαθητών, η διδασκαλία, η αξιολόγηση) να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και με μικρή 
ή καθόλου συμμετοχή καθηγητή, ή από την άλλη να έχουμε την παραδοσιακή παρουσία 
καθηγητή και μαθητών στην πραγματική τάξη, οι οποίοι όμως θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
μεταξύ άλλων μαθησιακούς πόρους (learning resources) διαθέσιμους στο περιβάλλον του 
Διαδικτύου.  Ως διαδικασία η ηλεκτρονική μάθηση ταιριάζει με την εξ αποστάσεως μάθηση 
(distance learning) καθώς και με την ευέλικτη μάθηση (flexible learning), αλλά μπορεί επίσης 
να συνδυαστεί με την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο μάθηση, οπότε και συνηθίζεται να 
αποκαλείται υβριδική μάθηση (blended learning). 
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Τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία εξέλιξη και αναβάθμιση των υποδομών, η 
ηλεκτρονική μάθηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μαθήματα και μαθησιακούς πόρους με 
τη μορφή αντικειμένων μάθησης, δηλαδή ψηφιακών οντοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι 
πολυμεσικές συνδυάζοντας πολλών διαφορετικών μορφών μέσα, όπως γραφικά, κινούμενες 
εικόνες, βίντεο και ήχο. Έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι τα πολυμέσα έχουν τη δυνατότητα να 
υποστηρίξουν και να βελτιώσουν τη μάθηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σύνθετα πεδία 
γνώσης, αλλά και για αρχάριους μαθητές που επιχειρούν να προσεγγίσουν ένα καινούργιο 
αντικείμενο. Επιπλέον, η πολυμεσική μάθηση που παρέχεται μέσα από ένα ηλεκτρονικό 
περιβάλλον μάθησης, με δυνατότητες προσαρμογών, θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο 
πάνω στο οποίο θα βασιστούν τα νέα εκπαιδευτικά μοντέλα. Μέσα από τα περιβάλλοντα αυτά 
επιδιώκεται τα μαθησιακά σενάρια να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του κάθε 
μαθητή και ανεξάρτητα από τον τόπο και τρόπο παροχής. 

Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής έρευνας είναι ο καθορισμός αρχών 
σχεδίασης αποτελεσματικού εκπαιδευτικού υλικού και αποτελεσματικών ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων μάθησης. Με την ανάπτυξη των νέων πολυμεσικών τεχνολογιών οι ερευνητές 
έχουν στρέψει την προσοχή τους στο πώς αυτές οι τεχνολογίες ενδείκνυται να 
χρησιμοποιούνται και στο πώς το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουν μπορεί να σχεδιάζεται 
έτσι ώστε να υποστηρίζεται με βέλτιστο τρόπο η μαθησιακή διαδικασία, με άλλα λόγια να 
επιτυγχάνεται εις βάθος  και ουσιαστική μάθηση. Σήμερα υπάρχει η πεποίθηση ότι τα 
ηλεκτρονικά πολυμεσικά περιβάλλονται μάθησης μπορούν να προσφέρουν λύσεις στις 
επείγουσες και θεμελιώδεις εκπαιδευτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, αρκεί να 
καθοριστεί πλαίσιο αποτελεσματικής σχεδίασης και ανάπτυξής τους. Η διατριβή αυτή 
επιχειρεί να προτείνει ένα τέτοιο πλαίσιο σχεδίασης πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης 
προτείνοντας αρχικά ένα μοντέλο πολυμεσικής μάθησης και συνδέοντάς το με την 
αναδυόμενη τεχνολογία των μαθησιακών αντικειμένων (Learning Objects) για την ανάπτυξη 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητες προσαρμογών. 
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1.2 Πολυμεσική μάθηση και σύνθετα πεδία γνώσης 

Η χρήση των πολυμέσων στο χώρο της εκπαίδευσης έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα 
τελευταία χρόνια. Σε αυτό έχουν συμβάλλει τόσο η σημαντική εξέλιξη που έχει σημειωθεί 
στην τεχνολογία των πολυμέσων όσο και η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide 
Web) ως ένα εύχρηστο για τη διανομή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού και «φιλικό» μέσο.  
Στη βιβλιογραφία απαντά μεγάλος αριθμός ορισμών για τον όρο πολυμέσα. Συχνά o όρος 
«πολυμέσα» χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο «υπερμέσα»· σε άλλες περιπτώσεις τα 
«υπερμέσα» αποτελούν ευρύτερη έννοια, η οποία καλύπτει τις τεχνολογίες του υπερκειμένου 
και των πολυμέσων. Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιοι από τους ορισμούς που έχουν αποδοθεί 
στον όρο πολυμέσα: 

• Πολυμέσα είναι «ο συνδυασμός σε μια παραγωγή: κειμένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης 
και κινητής) και βίντεο διανθισμένων με ισχυρή δόση διαλογικότητας με τον χρήστη» 
(Πομπόρτσης κ.ά., 1996). 

• Πολυμέσα είναι «η συνδυασμένη χρήση πολλαπλών μέσων, όπως οι κινηματογραφικές 
ταινίες, τα σλάιντ, η μουσική και ο φωτισμός, με ιδιαίτερο σκοπό την εκπαίδευση και 
την ψυχαγωγία» (Brooks, 1997:17). 

• Πολυμέσα είναι «η χρήση πολλαπλών μορφών διαφορετικών μέσων σε μια 
παρουσίαση» (Schwartz & Beichner, 1999:8).  

• Πολυμέσα είναι «πληροφορίες με τη μορφή γραφικών, ήχου, βίντεο ή ταινιών. Ένα 
πολυμεσικό έγγραφο περιέχει μορφές μέσων πλην του απλού κειμένου» (Greenlaw & 
Hepp, 1999:44). 

• Τα πολυμέσα συνήθως αναφέρονται σήμερα στο κείμενο, τον ήχο, τα γραφικά, την 
κινούμενη εικόνα και το βίντεο δοσμένα μέσα από κάποιον Η/Υ (Jonassen, 
2000:207). 

• Πολυμέσα είναι ένα πρόγραμμα Η/Υ το οποίο περιέχει «κείμενο μαζί με ένα 
τουλάχιστον από τα εξής: ήχο, μουσική, βίντεο, φωτογραφίες, τρισδιάστατα γραφικά, 
κινούμενη εικόνα ή υψηλής-ανάλυσης γραφικά» (Maddux, Johnson, & Willis, 
2001:253). 

• Πολυμέσα είναι η παρουσίαση υλικού με τη μορφή λέξεων και εικόνων (Mayer, 2001).  

Γενικά θα  λέγαμε ότι τα πολυμέσα είναι συνδυασμός κειμένου, γραφικών, ήχου, 
κινούμενων εικόνων και βίντεο που διανέμονται με τη βοήθεια Η/Υ ή άλλων ηλεκτρονικών 
μέσων. Όταν επιτρέπουμε στον τελικό χρήστη μιας πολυμεσικής εφαρμογής να ελέγχει το 
ποια στοιχεία και το πότε θα παρουσιαστούν, τότε αναφερόμαστε σε «αλληλεπιδραστικά 
πολυμέσα». Όταν επιπλέον παρέχουμε μια δομή συνδεδεμένων στοιχείων στα οποία ο 
χρήστης μπορεί να πλοηγείται, τότε χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος «υπερμέσα» αντί του 
όρου «πολυμέσα». Στην παρούσα διατριβή υιοθετείται η εξής άποψη, η οποία έχει κοινά 
σημεία με τους παραπάνω ορισμούς: Πολυμέσα θεωρούνται όλες εκείνες οι εφαρμογές που 
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έχουν να κάνουν με την ενοποίηση πολλαπλών μέσων σε κάποια παρουσίαση και τη διάσπαση 
των πληροφοριών σε μικρούς κόμβους, οι οποίοι μπορούν να επιλεγούν με δυναμικό τρόπο 
(Jonassen, 2000; McKnight et al, 1991). Συνεπώς στην παρούσα διατριβή ο όρος «πολυμέσα» 
θα περικλείει όλων των μορφών τις εφαρμογές, οι οποίες συνδυάζουν πολλαπλά μέσα, 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης και πλοήγησης και επομένως πολυμεσικές  και υπερμεσικές 
εφαρμογές θα θεωρούνται ισοδύναμες.   

Ένα πολυμεσικό μάθημα είναι η παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής ενότητας με τη 
χρήση πολλαπλών μέσων˙ στο μάθημα αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η αλληλεπίδραση 
χρήστη-συστήματος για την ενεργοποίηση  του εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο της μαθησιακής 
διαδικασίας. Η αρχή είναι ότι όταν ο μαθητής αλληλεπιδρά μέσα σ' αυτό το πλούσιο 
περιβάλλον, τότε η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική. Τα πολυμεσικά εργαλεία (όπως μια 
πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια, μια πολυμεσική βάση δεδομένων ή ένα πολυμεσικό μάθημα το 
οποίο είναι αποθηκευμένο μέσα σ’ ένα cd-rom ή διανέμεται μέσα από το διαδίκτυο) 
προσφέρουν πολλαπλές όψεις (κείμενο, ήχο, εικόνα, κινούμενη εικόνα) για σύνθετες ή 
δύσκολες έννοιες βοηθώντας τον μαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα τα θέματα που μελετά 
(Toomey & Ketterer, 1995).    

Πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι τα πολυμέσα διαθέτουν δυνατότητες που μπορούν να 
βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Οι ισχυρισμοί αυτοί ποικίλλουν, εστιάζοντας σε 
διάφορους λόγους, όπως, για παράδειγμα, στο ότι τα πολυμεσικά συστήματα έχουν τη 
δυνατότητα να μειώσουν το χρόνο μάθησης ή ότι ελαττώνουν το κόστος, ενώ αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητα του μαθήματος. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία δεν απαντάται μεγάλος 
αριθμός δημοσιεύσεων, στις οποίες να φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί αυτοί τεκμηριώνονται μέσα 
από την έρευνα (Najjar, 2001; Hede, 2002). Άλλοτε πάλι οι μελέτες χαρακτηρίζονται από 
εσφαλμένες θεωρητικές υποθέσεις, ελλιπή ερευνητικό σχεδιασμό ή ανεπάρκεια σε σταθερά και 
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (Liao, 1999). Βέβαια αυτή η έλλειψη θετικών 
αποτελεσμάτων και η μείωση ή ακόμα και η αδυναμία προσδιορισμού της αξίας των 
πολυμέσων μπορεί να οφείλεται στον εσφαλμένο σχεδιασμό της πολυμεσικής διεπαφής.  

Την τελευταία δεκαπενταετία παρατέθηκαν διάφοροι λόγοι που συνηγορούν στην 
άποψη ότι τα πολυμέσα διαθέτουν χαρακτηριστικά που ευνοούν τη μάθηση. Αναφέρονται 
παρακάτω κάποιοι από αυτούς (Dillon & Gabbard, 1998): 

• Επιτρέπουν μη-γραμμική προσπέλαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών (Nielsen, 
1990) 

• Οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν σε βάθος και κατά απαίτηση τις 
πληροφορίες (on demand) (Collier, 1987) 

• Η αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι αυτό-ρυθμιζόμενη 
(self-paced) (Barratt, 1988) 

• Διατηρούν την προσοχή και εμπλέκουν τον χρήστη (engaging) (Jonassen, 1989) 

• Ο τρόπος αναπαράστασης των πληροφοριών είναι φυσικός και εναρμονισμένος με 
τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου (Delnay & Gilbert, 1991) 
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Μέσα από την εξέταση σχετικών ερευνών που είχαν γίνει μέχρι το 1996, ο L. Najjar 
(1998) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τα πολυμέσα 
μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να μάθει καλύτερα από ό,τι ο παραδοσιακός τρόπος 
διδασκαλίας. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις στις οποίες α) τα πολυμέσα ενθαρρύνουν την 
διπλή κωδικοποίηση (dual coding) των πληροφοριών, β) τα μέσα υποστηρίζονται μεταξύ τους, 
και γ) τα πολυμέσα παρουσιάζονται σε μαθητές που διαθέτουν πολύ λίγες γνώσεις ή 
ικανότητες στο διδασκόμενο αντικείμενο.  Επίσης, ο Bagui (1998) συσχέτισε τη μάθηση με 
πολυμέσα με τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών και υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητα 
των πολυμέσων οφείλεται α) στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης, β) στις δυνατότητες που 
παρέχονται στο μαθητή να ελέγξει την κατεύθυνση και το ρυθμό της μάθησής του αλλά και να 
αλληλεπιδράσει με το εκπαιδευτικό υλικό, γ) στο ότι τα πολυμέσα ενθαρρύνουν την 
ομαδοποίηση (chunking) των πληροφοριών και ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών λόγω 
εγγενών χαρακτηριστικών, όπως η ανατροφοδότηση, η εξατομίκευση, η ενεργός 
αλληλεπίδραση, κ.ά., και, δ) στο ότι τo πολυμεσικό υλικό είναι συνήθως ευέλικτο και πλούσιο 
σε περιεχόμενο και μορφές παρουσίασης. 

Γενικά φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά των πολυμέσων που οδηγούν σε πιθανά 
θετικά αποτελέσματα για τη μάθηση είναι τα εξής: 

• H διπλή κωδικοποίηση (dual coding) των λεκτικών και μη-λεκτικών (ή 
οπτικών) πληροφοριών των πολυμέσων στη μνήμη μας. Σύμφωνα με τη θεωρία 
της διπλής κωδικοποίησης ο άνθρωπος διαθέτει δύο ξεχωριστά αλλά συνδεδεμένα 
μεταξύ τους κανάλια/συστήματα για την αποθήκευση και αποκωδικοποίηση 
πληροφοριών, ένα για λεκτικές πληροφορίες (π.χ. το κείμενο ή την ηχητική αφήγηση 
που παρέχονται μέσα από ένα πολυμεσικό μάθημα) και ένα  για τις μη-λεκτικές 
πληροφορίες (π.χ. εικόνες και ήχους του μαθήματος). Η θεωρία της διπλής 
κωδικοποίησης αποφαίνεται ότι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική, όταν κατά την 
παροχή της πληροφορίας χρησιμοποιούνται και τα δύο κανάλια αντί του ενός όταν 
π.χ. δίνεται κείμενο με εικόνα (λεκτική-οπτική πληροφορία) και όχι κείμενο με 
αφήγηση (λεκτική-λεκτική πληροφορία). 

• Ο έλεγχος της μάθησης περνάει στον μαθητή (learner control). Τα  πολυμέσα 
επιτρέπουν στους μαθητές να ρυθμίσουν τον ρυθμό ή την ταχύτητα μελέτης καθώς 
και τη διαδρομή του εκπαιδευτικού υλικού που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να 
βρουν πληροφορίες που έχουν σημασία για αυτούς. Συνεπώς, ενισχύεται το 
ενδιαφέρον τους, αφού μπορούν να επιλέγουν τον ρυθμό και την ακολουθία του 
περιεχομένου. Αυτό αυξάνει τη συνάφεια και τη σπουδαιότητα του υλικού για αυτούς 
και δημιουργεί μεγαλύτερη επιθυμία για μάθηση, γεγονός που τελικά οδηγεί σε 
απόκτηση και διατήρηση μεγαλύτερου ποσοστού γνώσεων. 

• Η πολυμεσική μάθηση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη δημιουργία μαθησιακών 
περιβαλλόντων που επιτρέπουν στους μαθητές να κατασκευάζουν τα δικά τους 
νοητικά μοντέλα με βάση την πρόσληψη και τον συνδυασμό πολλαπλών 
γνωστικών αναπαραστάσεων (Mayer & Moreno, 1999). 

Μέχρι πρόσφατα η έρευνα σε σχέση με την πολυμεσική μάθηση εστίαζε σε δύο 
κεντρικά ζητήματα:  
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α) πώς είναι καλό να σχεδιάζονται τα πολυμεσικά μαθήματα έτσι ώστε να μην 
οδηγούν το μαθητή σε γνωστική υπερφόρτωση και να διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία 
(Sweller, 1989; Sweller & Chandler 1994) και,  

β) πώς χρειάζεται να διευθετούνται/διατάσσονται οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες 
με τρόπο τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται ο αρχάριος μαθητής να διακρίνει δομές και σχέσεις 
και να κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ των λεκτικών και οπτικών πληροφοριών,  
λειτουργίες που για τον ειδικό ενός πεδίου γνώσης εκτελούνται με μεγάλη ευκολία (Mayer & 
Moreno, 1999; Mayer, 2001).  

Αυτές οι δύο κυρίαρχες ερευνητικές κατευθύνσεις αποτελούν τα θεμέλια των δύο 
βασικών θεωριών στις οποίες έχει στηριχτεί η μέχρι τώρα έρευνα στον χώρο των πολυμέσων:  
η θεωρία της γνωστικής υπερφόρτωσης του Sweller και η γνωστική θεωρία της 
πολυμεσικής μάθησης  του Mayer. Από τις δύο αυτές θεωρίες μάθησης με τη χρήση 
πολυμέσων έχουν προκύψει σημαντικά συμπεράσματα και μια σειρά από αρχές σχεδίασης των 
πολυμέσων οι οποίες έγιναν ευρέως αποδεκτές και χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από 
τους έγκυρους δημιουργούς πολυμεσικών εφαρμογών. Οι δύο αυτές θεωρίες καθώς και οι 
αρχές τους θα παρουσιαστούν λεπτομερώς και θα κριθούν σε επόμενο κεφάλαιο. Ωστόσο, 
λόγω των αντικρουόμενων αποτελεσμάτων, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναδύεται μια 
νέα γενιά πολυμεσικής έρευνας (Schnotz & Bannert, 2003; Mayer, 2003; Kozma, 2003; 
Seufert, 2003; Suefert & Brünken, 2004). Σήμερα υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός 
εμπειρικών μελετών, οι οποίες εξετάζουν πρόσθετες παραμέτρους και διαπραγματεύονται μια 
σειρά από νέα ζητήματα. Η νέα αυτή γενιά χαρακτηρίζεται από μια στροφή προς σύγχρονα 
μοντέλα και θεωρίες που ενσωματώνουν τις παραμέτρους εκείνες, οι οποίες αναμένεται να 
ωθήσουν την πολυμεσική έρευνα προς καινούργιες πρόσφορες κατευθύνσεις (Samaras et al, 
2006).  

Ιδιαίτερα στα σύνθετα πεδία γνώσης (όπως είναι π.χ. η μετεωρολογία, η φυσική, η 
μηχανική και ο προγραμματισμός), όπου o αρχάριος μαθητής αντιμετωπίζει μεγαλύτερες 
δυσκολίες μάθησης, έχει υποστηριχτεί ότι τα πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο. Σ’ αυτά τα πεδία γνώσης ο αρχάριος μαθητής καλείται να διακρίνει 
μοτίβα (patterns) και σχέσεις (relationships) του συγκεκριμένου πεδίου γνώσης. Αυτό είναι 
κάτι που ο αρχάριος μαθητής δυσκολεύεται ιδιαίτερα να καταφέρει, ενώ ένας ειδικός στο 
χώρο μπορεί να πραγματοποιήσει με μεγάλη ευκολία (Goldman, 2003). Ένα βασικό ζήτημα 
που απασχόλησε τους ερευνητές στο χώρο της πολυμεσικής μάθησης ήταν το πώς θα έπρεπε 
να διατάσσονται (χωρικά και χρονικά) οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες έτσι ώστε να 
διευκολύνονται οι μαθητές να «βλέπουν» τα μοτίβα και τις σχέσεις αυτές (Mousavi, Low, & 
Sweller, 1995; Mayer & Anderson, 1991; Mayer & Moreno, 1998, 1999). Αρκετοί ερευνητές, 
ιδιαίτερα εκείνοι της δεύτερης γενιάς πολυμεσικής έρευνας (θα παρουσιαστεί στο επόμενο 
κεφάλαιο), με βασικό εκπρόσωπο τον Richard Mayer, υποστήριξαν ότι τα πολυμεσικά 
περιβάλλοντα μάθησης έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των 
αρχάριων μαθητών στα σύνθετα πεδία γνώσης κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. Αυτό οφειλόταν, 
κατά τις απόψεις και τα εμπειρικά  αποτελέσματα αυτών των ερευνητών, στο ότι η πολυμεσική 
μάθηση ήταν ιδιαίτερα εναρμονισμένη με τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία 
επιτρέπουν στους μαθητές να κατασκευάσουν τα δικά τους νοητικά σχήματα μέσω του 
συνδυασμού και συντονισμού πολλαπλών αναπαραστάσεων της γνώσης (“Multimedia learning 
is particularly well suited to create learning environments that allow learners to construct 
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their own mental models by experiencing and coordinating multiple knowledge 
representations”) (Mayer & Moreno, 1999). Ο Mayer υποστήριξε μάλιστα ότι, όταν 
μαθαίνουμε είτε μέσα από οπτικές (στατικές ή δυναμικές) πληροφορίες είτε μέσα από λεκτικές 
είτε μέσω συνδυασμού και των δύο, τότε μέσα από τρεις συγκεκριμένες διεργασίες με τις 
οποίες το πολυμεσικό περιβάλλον καλεί τον μαθητή να εμπλακεί, ο μαθητής, και ιδιαίτερα ο 
αρχάριος, μπορεί να οδηγηθεί σε ουσιαστική και εις βάθος μάθηση. Οι τρεις διεργασίες είναι: 
α) η επιλογή (δηλαδή να επιλέξει ο μαθητής τις κατάλληλες λέξεις και εικόνες), β) η οργάνωση 
(να τις οργανώσει σε δύο αναπαραστάσεις που έχουν συνοχή) και τέλος, γ) η ενοποίηση (να 
ενοποιήσει τις αντίστοιχες λεκτικές και οπτικές αναπαραστάσεις). 

Ενώ όμως θεωρήθηκε αρχικά ότι τα πολυμέσα θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη 
μάθηση στα σύνθετα πεδία γνώσης, ωστόσο, η σχετική έρευνα φαινόταν συχνά να καταλήγει 
σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφειλόταν στο ότι οι αρχάριοι μαθητές επέλεγαν να 
μείνουν «παθητικοί παρατηρητές» του πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης. Όταν δηλαδή οι 
αρχάριοι μαθητές επιχειρούσαν να μάθουν με κάποιο πολυμεσικό μάθημα ή σύστημα, λόγω 
ενός υπερβολικά μεγάλου αριθμού στοιχείων πληροφορίας και αλληλεπιδράσεων,  εκτιμούσαν 
ότι οι γνωστικές απαιτήσεις αυτού του τρόπου μάθησης ήταν υπέρμετρα αυξημένες (αυξημένη 
«γνωστική υπερφόρτωση») και συνειδητά αποφάσιζαν να μην «επενδύσουν» τους γνωστικούς 
τους πόρους στη μαθησιακή διαδικασία. Κατέληγαν έτσι να είναι απλοί και παθητικοί 
παρατηρητές, παρά να μετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και έτσι παρέμεναν σ’ 
ένα επιφανειακό επίπεδο μάθησης, χωρίς να πετυχαίνουν την «εις βάθος και ουσιαστική 
μάθηση» (van Someren, Reimann, Boshuizen & deJong, 1998; Kozma & Russell, 1996; 
Seufert, 2003; Yerushalmy, 1991). Επομένως μια οποιαδήποτε πολυμεσική σχεδίαση δεν 
εγγυάται πάντα τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκουμε για τους μαθητές μας. 

Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης που βασίζονται στα 
πολυμέσα απαιτεί να υποστηρίξουμε με κατάλληλο τρόπο τους μαθητές μας, αρχάριους και 
προχωρημένους, και να τους παράσχουμε την κατάλληλη βοήθεια, για να κατασκευάσουν 
νοητικά σχήματα που διαθέτουν συνοχή. Ιδιαίτερα οι αρχάριοι μαθητές χρειάζονται να 
ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται από το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης να 
πραγματοποιούν τις διεργασίες της επιλογής, της οργάνωσης και της ενοποίησης έτσι ώστε να 
μην παραμένουν παθητικοί παρατηρητές. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία περιβαλλόντων 
μάθησης, τα οποία είναι ικανά να παρέχουν εξατομικευμένη διδασκαλία και υποστήριξη σε 
μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους, 
προϋπάρχουσα γνώση, ευφυΐα/ικανότητα, κ.λπ.) καθώς και το σχεδιασμό και διανομή 
πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού μέσω αυτών των περιβαλλόντων με βάση αυτά τα 
χαρακτηριστικά των μαθητών. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ενσωμάτωση μέσα στο 
σύστημα διδασκαλίας πλούσιου πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών 
αναπαραστάσεων σχεδιασμένο με βάση τις αρχές των εδραιωμένων θεωριών πολυμεσικής 
μάθησης καθώς και διαδικασιών και στρατηγικών μάθησης που μπορούν να επιλέγονται από 
τους μαθητές μας με βασικό κριτήριο το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης τους. Μέσα σ’ 
αυτό το πλαίσιο έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια μια νέα προσέγγιση, αυτή της 
προσαρμοζόμενης ή εξατομικευμένης μάθησης. Αναμφισβήτητα, όσο πιο κοντά στις ανάγκες του 
μαθητή μπορούν να προσαρμόζονται το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό και οι στρατηγικές 
μάθησης, τόσο πιο αποδοτική και αποτελεσματική θα είναι η μάθηση. Η προσέγγιση αυτή θα 
αναπτυχθεί λεπτομερέστερα παρακάτω.  
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Στα πλαίσια της διατριβής αυτής αναπτύχθηκε ένα προσαρμοζόμενο σύστημα 
πολυμεσικής μάθησης, το οποίο αξιοποιεί την αναδυόμενη τεχνολογία των μαθησιακών 
αντικειμένων (Learning Objects) για την παροχή εξατομικευμένου πολυμεσικού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου ενός σύνθετου πεδίου γνώσης σε μαθητές με διαφορετικό επίπεδο 
προϋπάρχουσας γνώσης. 
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1.3 Η ανάπτυξη αλγορίθμων, οι δομές δεδομένων και ο προγραμματισμός 

ως σύνθετα πεδία γνώσης  

Συχνά, αναφερόμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης αλγορίθμων, η οποία αποτελεί 
ανθρώπινη δραστηριότητα υψηλού επιπέδου, με τον όρο αλγοριθμική σκέψη. Γενικά με τον 
όρο «αλγόριθμος» εννοούμε μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών ή βημάτων που απαιτούνται για 
την επίλυση ενός προβλήματος. Την έννοια του αλγορίθμου τη συναντάμε σε αρκετούς τομείς, 
ενώ αρχικά εμφανίζεται στην επιστήμη των μαθηματικών (π.χ. αλγόριθμος του Ευκλείδη για 
την εύρεση του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη). Ειδικά όμως στην Πληροφορική οι αλγόριθμοι 
ως διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων αποτελούν τον πυρήνα της επιστήμης των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, διότι το υπολογιστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται σε ορισμένα 
δευτερόλεπτα από έναν αποτελεσματικό αλγόριθμο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
διαφορετικά.  Στον προγραμματισμό ο όρος «αλγόριθμος» αναφέρεται σε ένα διατεταγμένο και 
πεπερασμένο σύνολο εντολών αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο για τη 
διενέργεια μιας διεργασίας, στο τέλος της οποίας – και δεδομένης μιας αρχικής κατάστασης – θα 
προκύψουν κάποια επιθυμητά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια θα καταλήξουμε στην επίλυση του 
αρχικού προβλήματος. Η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου περιλαμβάνει την ανάλυση μιας 
σύνθετης εργασίας σε στοιχειώδεις εργασίες, την αναγνώριση των επαναλαμβανόμενων 
εργασιών, την εκτίμηση της διάρκειας μιας διαδικασίας, και την επαλήθευσή του, εάν η 
διαδοχή των στοιχειωδών πράξεων οδηγεί στο αναμενόμενο αποτέλεσμα (Satratzemi, 2000). 
Ο ρόλος του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης για δύο τουλάχιστον λόγους. Αφενός, χωρίς 
αλγόριθμο δεν μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα και επομένως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μια εργασία μέσω υπολογιστή. Αφετέρου, οι αλγόριθμοι είναι ανεξάρτητοι τόσο από τη 
γλώσσα προγραμματισμού στην οποία διατυπώνονται, όσο και από τον υπολογιστή ο οποίος 
τους εκτελεί (Goldshlager & Lister, 1996).  

Αναπόσπαστο συστατικό ενός αλγορίθμου αποτελούν οι δομές δεδομένων με τις 
οποίες αυτός υλοποιείται. Με τον όρο «δομές δεδομένων» εννοούμε διάφορες διμελείς σχέσεις 
που ορίζονται πάνω στα σύνολα δεδομένων είτε είναι αυτά αρχικά είτε παράγονται κατά την εκτέλεση του 
αλγορίθμου. Οι δομές δεδομένων αφορούν τον τρόπο που τα δεδομένα είναι οργανωμένα στη 
μνήμη του Η/Υ καθώς και το σύνολο των πράξεων ή λειτουργιών μέσω των οποίων υφίστανται 
επεξεργασία τα δεδομένα αυτά. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης έχει τεράστια σημασία, γιατί μια 
εσφαλμένη οργάνωση (λανθασμένη επιλογή δομών δεδομένων) μπορεί να κάνει 
αναποτελεσματικό τον αντίστοιχο αλγόριθμο. Απ’ την άλλη η χρήση κατάλληλων δομών 
δεδομένων μπορεί να κάνει τον αντίστοιχο αλγόριθμο εκατομμύρια φορές γρηγορότερο και 
πιο αποτελεσματικό. Βασική προϋπόθεση για να κατανοεί κανείς τα θέματα της ανάλυσης και 
του σχεδιασμού αλγορίθμων είναι να αποκτήσει ικανότητες ανάλυσης αλγορίθμων και να 
κατανοεί τις υποκείμενες δομές δεδομένων. 

Τέλος, για να εκτελεστεί ένας αλγόριθμος σε Η/Υ, είναι απαραίτητο να γραφεί ένα 
κατάλληλο πρόγραμμα Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το πρόγραμμα αυτό υλοποιεί τον 
συγκεκριμένο αλγόριθμο. Ένας αλγόριθμος μπορεί όμως να υλοποιείται με περισσότερα από 
ένα προγράμματα, τα οποία δεν είναι όλα το ίδιο αποτελεσματικά κι έτσι τίθεται το ζήτημα 
δημιουργίας ή επιλογής του προγράμματος εκείνου που ικανοποιεί με τον καλύτερο δυνατό 
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τρόπο τα προκαθορισμένα κριτήρια του αλγορίθμου. Η διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων 
Η/Υ πέρασε σταδιακά από το επίπεδο της τέχνης στο επίπεδο της επιστήμης από τα τέλη της 
δεκαετίας του ΄60. Πρωτοπόροι στην προσπάθεια αυτή ήταν οι E.W. Dijkstra και Ν. Wirth, 
οι οποίοι εισήγαγαν την έννοια του δομημένου προγραμματισμού, θέτοντας έτσι τα θεμέλια 
για μια μαθηματική πλέον θεώρηση του προγραμματισμού Η/Υ (Λουκάκης, 1998). Κατά τη 
βασική εξίσωση που διατύπωσε ο Wirth το 1976 ισχύει:  

Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα 

Η εξίσωση αυτή δείχνει ότι η δομή δεδομένων και ο αλγόριθμος είναι αδιάσπαστες 
και συνυφασμένες έννοιες κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος Η/Υ. Επομένως, βασική 
προϋπόθεση για να κατανοεί κανείς τα θέματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού αλγορίθμων 
είναι να αποκτήσει ικανότητες ανάλυσης αλγορίθμων και να κατανοεί τις υποκείμενες δομές 
δεδομένων. 

Η ανάπτυξη αλγορίθμων και ο προγραμματισμός συνιστούν νοητικές δραστηριότητες 
μιας πιο εκτεταμένης κλάσης δραστηριοτήτων που αποκαλούνται «επίλυση προβλημάτων»  
(problem solving). Η κλάση αυτή αποτελεί αντικείμενο μελέτης της γνωστικής ψυχολογίας 
(Cognitive Psychology). Έχει διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία των σπουδαστών, ακόμα κι αυτοί 
που είναι εγγεγραμμένοι σε τμήματα Πληροφορικής, θεωρούν ότι η ανάλυση και ο 
σχεδιασμός αλγορίθμων και ο προγραμματισμός αποτελούν πολύπλοκες γνωστικές 
διαδικασίες (Guindon, 1990; Jeffries et al, 1981; Kim & Lerch, 1986; Letovsky, 1986; 
Simon, 1988; Mayer, 1989). Υπάρχει μάλιστα μεγάλο ποσοστό αποτυχίας των σπουδαστών 
στα μαθήματα αυτά. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι αρκετοί. Μεταξύ αυτών, 
θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους εξής: 

• Ο αλγόριθμος περιγράφει μια διαδικασία που είναι ταυτόχρονα αφηρημένη και 
δυναμική,  ενώ οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του δεν είναι. 

• Για να κατανοήσει σε βάθος ο αρχάριος μαθητής τη λογική πίσω από έναν 
αλγόριθμο, η ανθρώπινη μνήμη καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα πλήθος από 
περίπλοκα πρωτοεμφανιζόμενα στοιχεία, γεγονός που την επιβαρύνει και 
δυσχεραίνει τη μαθησιακή διαδικασία (Sweller, van Merrienboer & Paas, 1998).  

• Τα νοητικά σχήματα (οι αναπαραστάσεις) που έχουν οι μαθητές, ακόμη και οι 
φοιτητές, για τις προγραμματιστικές δομές είναι συχνά εσφαλμένα, δηλαδή 
παρατηρούνται παρανοήσεις (misconceptions) για τη λειτουργία των δομών. Για 
παράδειγμα, συχνά οι μαθητές χρησιμοποιούν τις σωστές εντολές, αλλά τις γράφουν 
με λανθασμένη σειρά μέσα στον αλγόριθμο, διότι τις παρανοούν.  

• Ενώ οι περισσότεροι μαθητές είναι οπτικοί (visual) (δηλαδή μαθαίνουν καλύτερα 
μέσω οπτικών πληροφοριών), οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν τους αλγορίθμους και 
τα προγράμματα μέσω λεκτικών πληροφοριών, δηλαδή με τρόπο αντίθετο προς το 
μαθήτυπο των μαθητών. 

• Οι σπουδαστές δυσκολεύονται να μεταφράσουν εννοιολογικά τα στατικά 
διαγράμματα που παρουσιάζονται στα βιβλία τους και στον πίνακα στις δυναμικές 
διεργασίες που αντιπροσωπεύονται από τα διαγράμματα αυτά.  
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• Κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού δίνεται συχνά έμφαση στο συντακτικό 
της ψευδογλώσσας ή κάποιας άλλης γλώσσας προγραμματισμού και όχι επαρκής 
βαρύτητα στην επίλυση προβλημάτων και στη σχεδίαση του αλγορίθμου. 

• Η ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων και ο προγραμματισμός απαιτούν την 
απόκτηση σύνθετων και υψηλού επιπέδου γνωστικών δεξιοτήτων όπως είναι η λογική 
(reasoning), η επίλυση προβλημάτων (problem-solving) και ο σχεδιασμός 
(planning). Επίσης απαιτείται μαθηματικό υπόβαθρο. Έχει διαπιστωθεί σε έρευνες 
ότι οι μαθητές που έχουν κλίση στα μαθηματικά  (δηλαδή διαθέτουν μαθηματική 
σκέψη) έχουν μεγαλύτερη ικανότητα στον προγραμματισμό.  

• Η προγραμματιστική δραστηριότητα δεν έχει ισοδύναμο στο πλαίσιο των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, αλλά συνιστά μια ξεχωριστή δραστηριότητα μέσα στο 
σύνολο των νοητικών δραστηριοτήτων, δηλαδή συνιστά μια σύνθετη και πολύπλοκη 
μάθηση, η οποία συνδυάζει τρία είδη γνώσης: τη συντακτική (γνώσεις που αφορούν τα 
χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού), την εννοιολογική (γνώσεις που 
αφορούν τις δομές και τις αρχές που προσδιορίζουν τη σημασιολογία των 
προγραμματιστικών ενεργειών) και τη στρατηγική (τις πιο πολύπλοκες γνώσεις που 
πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές σε σχέση με τον προγραμματισμό και αφορούν  
την ανάπτυξη ενός μεγάλου εύρους ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων). 

 Γενικά η διδασκαλία σε αρχάριους μαθητές των αντικειμένων της σχεδίασης 
αλγορίθμων, των δομών δεδομένων και της συγγραφής προγραμμάτων εντάσσεται στα 
σύνθετα πεδία γνώσης. Τα αντικείμενα αυτά διδάσκονται στην Ελλάδα σε επίπεδο μέσης 
εκπαίδευσης στην Γ΄ τάξη του Ενιαίου και Εσπερινού λυκείου (στην τεχνολογική κατεύθυνση) 
μέσα από το γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα που ονομάζεται «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον». Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στους 
αλγορίθμους και τον προγραμματισμό -με βασικές ενότητες του μαθήματος την ανάλυση 
προβλήματος, τη σχεδίαση αλγορίθμων, τη διαχείριση δομών δεδομένων και την υλοποίηση 
προγράμματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον- και έχει ως γενικό σκοπό «οι μαθητές και 
μαθήτριες να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες 
μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα σε 
προγραμματιστικό περιβάλλον» (Βακάλη, κ.ά.). Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαθητές λυκείου 
το μάθημα αποδεικνύεται αρκετά απαιτητικό και δύσκολο.  

Μαθητές οι οποίοι δεν διαθέτουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, δεν έχουν έφεση 
(aptitude) στον προγραμματισμό και δεν έχουν διδαχθεί προηγουμένως κάποιες βασικές 
έννοιες και αρχές που συνδέονται με την ανάλυση προβλήματος και τη δημιουργία 
αλγορίθμων συναντούν αρκετές δυσκολίες κατά την πρώτη επαφή τους με το μάθημα και 
συχνά το μαθαίνουν με «μηχανικό» τρόπο αδυνατώντας να το κατανοήσουν σε βάθος. Έτσι 
ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών  δεν καταφέρνει να εμπεδώσει το μάθημα και δεν είναι σε θέση 
να εφαρμόσει  τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων και ανάπτυξης 
προγραμμάτων, όταν δίνεται ένα πρόβλημα μέτριας έως αυξημένης δυσκολίας όπως είναι 
συνήθως το 3ο και 4ο θέμα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Εξάλλου τα ποσοστά των 
υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση στο μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον» τα τελευταία τέσσερα έτη (2003: 35,77%, 2004: 45%, 2005: 
49,74%, 2006: 53,87%)  υπογραμμίζουν τα παραπάνω και τονίζουν την ανάγκη μιας 
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διαφορετικής αντιμετώπισης στη διδασκαλία του μαθήματος έτσι ώστε οι μαθητές να 
κατανοήσουν τις βασικές έννοιες από την αρχή, σταδιακά να «χτίσουν» μια καλύτερη αντίληψη 
του μαθήματος και τελικά να καταφέρουν να αποκτήσουν δεξιότητες αλγοριθμικής 
προσέγγισης στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και συγγραφής προγραμμάτων.   

Προς αυτήν την κατεύθυνση ένα πολυμεσικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης 
βασισμένο στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να αποτελέσει αφενός έναν συμπληρωματικό και 
αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης και αφετέρου έναν αποδοτικό τρόπο υποστήριξης της 
διδασκαλίας που γίνεται στην τάξη. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να υποστηρίξει 
αρχάριους μαθητές να  κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα αυτών των σύνθετων πεδίων γνώσης, 
να μειώσει τις παρανοήσεις παρέχοντας χαρακτηριστικά οπτικοποίησης, αλληλεπίδρασης, 
πολλαπλών αναπαραστάσεων, κ.λπ. Επίσης θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Στο πλαίσιο 
της παρούσας διατριβής σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια συγκεκριμένη εφαρμογή 
λογισμικού βασισμένη στο Διαδίκτυο, που παρέχει εξατομικευμένο πολυμεσικό εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο και υποστήριξη σε μαθητές της Γ΄τάξης Λυκείου έτσι ώστε να κατανοήσουν 
καλύτερα και να εμπεδώσουν το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον». 
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1.4 Προσαρμοζόμενα εκπαιδευτικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης 

Τα προσαρμοζόμενα εκπαιδευτικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης -γνωστά και ως 
Προσαρμοζόμενα Εκπαιδευτικά Υπερμέσα (Adaptive Educational Hypermedia)- έγιναν 
ιδιαίτερα δημοφιλή την τελευταία δεκαετία παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να 
λαμβάνει πληροφορίες κατάλληλα προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, τις 
ανάγκες κ.λπ., που μπορεί να έχει. Σε περιβάλλον Διαδικτύου και ειδικότερα σε περιβάλλον 
Σημασιολογικού Ιστού, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αντιστοιχούν και να συνθέτονται 
από πόρους (resources) οποιασδήποτε, ψηφιακής ή μη, μορφής. Οι πόροι αυτοί 
προσδιορίζονται κατά μοναδικό τρόπο με βάση την ταυτότητα (Uniform Resource 
Identifier, URI) που φέρουν. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χώρο της εκπαίδευσης έχουν τα Συστήματα 
Προσαρμοζόμενων Πολυμέσων (Adaptive Μultimedia Systems) με τα οποία επιχειρείται μια 
προσωπικοποίηση (personalization) του πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, έτσι ώστε 
να αυξηθεί η λειτουργικότητά τους. Για κάποιους ερευνητές η προσαρμοστικότητα ενός 
συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο τον χρήστη. Οι 
χρήστες μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές στους στόχους τους, τις προτιμήσεις, το 
υπόβαθρο και τη γνώση του αντικειμένου που καλύπτεται από το σύστημα ηλεκτρονικής 
μάθησης. Τα συνηθισμένα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρουν το ίδιο 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το ίδιο σύνολο συνδέσμων σε όλους τους χρήστες, ενώ στην 
πραγματικότητα κάθε χρήστης έχει ανάγκη από διαφορετική πληροφορία. Κάθε χρήστης 
μπορεί να ενδιαφέρεται για διαφορετικά τμήματα πληροφορίας μιας συνηθισμένης σελίδας ή 
να χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδέσμους για εξερεύνηση. Η παρουσίαση πληροφοριών και 
συνδέσμων που δεν είναι απαραίτητοι για τον συγκεκριμένο χρήστη, δημιουργούν γνωστική 
υπερφόρτωση (cognitive overload) και δυσχεραίνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Ένας τρόπος 
αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η χρήση ενός μοντέλου χρήστη που θα διατηρεί 
πληροφορίες γύρω από κάθε χρήστη, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα 
προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού και των συνδέσμων που παρουσιάζονται. 

Τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά συστήματα μάθησης έχουν σχετικά μικρούς 
υπερχώρους και αντιπροσωπεύουν συνήθως ένα μάθημα ή ένα τμήμα μαθήματος πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Στόχος του μαθητή είναι να μάθει το υλικό ή μέρος αυτού. Το πιο 
σημαντικό χαρακτηριστικό του χρήστη στα ηλεκτρονικά συστήματα μάθησης είναι η γνώση 
που έχει αυτός γύρω από το θέμα που παρουσιάζεται (Kalyuga, S., Chandler, P., & Sweller, J., 
2000; Ramp, E., De Bra, P., & Brusilovsky, P., 2006.). Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που 
συσχετίζονται με το επίπεδο γνώσεων των μαθητών, όπως:  

• Οι γνώσεις των διαφόρων χρηστών μπορεί να ποικίλλουν. Έτσι, για κάποιους μαθητές 
το εκπαιδευτικό υλικό μιας σελίδας μπορεί να είναι δυσνόητο και ασαφές και για 
άλλους ιδιαίτερα απλό και ανιαρό. Απαιτείται επομένως η παροχή κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε μαθητή.  

• Οι αρχάριοι μαθητές που εισέρχονται  στο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης δεν έχουν 
συνήθως καθόλου γνώσεις γύρω από το θέμα. Χρειάζονται λοιπόν ιδιαίτερη 



 29

ενθάρρυνση και βοήθεια πλοήγησης, για κινηθούν στον υπερχώρο και να μη χαθούν 
μέσα σ’ αυτόν (ακόμα και όταν είναι μικρός) έτσι ώστε να μπορούν με ευκολία να 
εντοπίσουν το εκπαιδευτικό υλικό που τους ταιριάζει. Η δυσκολία εύρεσης 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού δημιουργεί επιπρόσθετη γνωστική υπερφόρτωση, η 
οποία μπορεί να αποτρέψει τους αρχάριους μαθητές να πετύχουν «εις βάθος και 
ουσιαστική μάθηση». 

• Οι γνώσεις του μαθητή μπορεί να αυξηθούν πολύ γρήγορα και ο μαθητής να περάσει 
από το επίπεδο του αρχάριου σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Είναι απαραίτητο 
επομένως να έχει την ευκαιρία να προσαρμόζει το επίπεδό του έτσι ώστε να του 
δίνεται σταδιακά πιο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

1.4.1 Τα χαρακτηριστικά του χρήστη που χρησιμοποιούνται σαν βάση για την 

προσαρμογή 

Πέντε είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του χρήστη που χρησιμοποιούν τα 
προσαρμοζόμενα εκπαιδευτικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης για να κάνουν την 
προσαρμογή τους: η γνώση, οι στόχοι, το υπόβαθρο, οι προτιμήσεις και η εμπειρία του 
χρήστη στον υπερχώρο (Brusilovsky, 1996).   

Η γνώση του θέματος από τον χρήστη θεωρείται το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό στα 
υπάρχοντα προσαρμοζόμενα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Χρησιμοποιείται από το ένα 
τρίτο των τεχνικών προσαρμογής και είναι μεταβλητό μέγεθος για κάθε χρήστη. Αυτό 
σημαίνει ότι ένα προσαρμοζόμενο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης που βασίζεται στη γνώση 
του χρήστη πρέπει να αναγνωρίζει τις αλλαγές στην κατάσταση γνώσης του χρήστη και να 
προσαρμόζει το μοντέλο του χρήστη ανάλογα. Τα υπάρχοντα προσαρμοζόμενα συστήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιούν δύο τρόπους αναπαράστασης αυτής της γνώσης:  

Ο πρώτος τρόπος κάνει χρήση ενός μοντέλου επικάλυψης (overlay model) που 
βασίζεται στο δομημένο μοντέλο του χώρου μάθησης (Vassileva, 1996). To δομημένο 
μοντέλο του χώρου μάθησης αναπαρίσταται ως ένα δίκτυο των εννοιών αυτού του χώρου, οι 
οποίες σχετίζονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα είδος σημασιολογικού (semantic) δικτύου. 
Σε διαφορετικά συστήματα οι έννοιες αυτές μπορεί να έχουν διαφορετικές ονομασίες –π.χ. 
θέματα, αντικείμενα, αποτελέσματα μάθησης- αλλά σε όλες τις περιπτώσεις αποτελούν 
στοιχειώδη κομμάτια γνώσης για τον συγκεκριμένο χώρο. Η πλειονότητα των συστημάτων 
χρησιμοποιεί αρκετά περίπλοκα μοντέλα χώρου, με αρκετούς τύπους εννοιών και διάφορα 
είδη συνδέσμων που παριστάνουν σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες.  

Για κάθε έννοια του χώρου μάθησης το μοντέλο επικάλυψης αποθηκεύει μια τιμή ή 
εκτίμηση (ποιοτική ή ποσοτική) αντιπροσωπευτική του επιπέδου γνώσης του χρήστη  γι’ 
αυτήν. Δηλαδή το μοντέλο επικάλυψης διατηρεί ένα ζεύγος τιμών «έννοια – βαθμός γνώσης» 
για κάθε έννοια του χώρου μάθησης.  

Ο δεύτερος τρόπος χρησιμοποιεί το μοντέλο στερεότυπων των χρηστών. Σε αυτό 
το μοντέλο γίνεται διάκριση διαφορετικών τύπων ή «στερεοτύπων» χρηστών (π.χ. αρχάριος, 
μέτριος, προχωρημένος, ειδικός) και αντιστοιχίζεται κάθε χρήστης σε ένα στερεότυπο 
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(Vassileva, 1996). Κι εδώ αποθηκεύονται ζεύγη τιμών «στερεότυπο – τιμή», όπου η τιμή 
μπορεί να είναι μια πιθανότητα (η πιθανότητα να ανήκει ο χρήστης στο συγκεκριμένο 
στερεότυπο) ή μια δυαδική τιμή (π.χ. αληθής – ψευδής). 

Οι στόχοι του χρήστη σχετίζονται με την επίτευξη έργων από τον χρήστη μέσα στο 
περιβάλλον των υπερμέσων παρά με τον ίδιο τον χρήστη. Ανάλογα με το είδος του 
συστήματος, μπορεί να είναι στόχος εργασίας (σε εφαρμογές), στόχος εύρεσης πληροφορίας 
(σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών) ή στόχος επίλυσης προβλημάτων ή μαθησιακός 
στόχος (σε εκπαιδευτικά συστήματα). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο στόχος είναι η 
απάντηση στην ερώτηση: «Γιατί ο χρήστης χρησιμοποιεί το σύστημα υπερμέσων και τι θέλει 
πραγματικά να επιτύχει;». Οι στόχοι του χρήστη είναι το πιο ευμετάβλητο χαρακτηριστικό 
του, αφού διαφοροποιούνται από μάθημα σε μάθημα και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του 
ίδιου μαθήματος. Σε μερικά συστήματα είναι λογικό να διακρίνουμε τοπικού επιπέδου στόχους 
που μπορούν να αλλάζουν αρκετά συχνά και γενικού ή υψηλού επιπέδου στόχους που είναι πιο 
σταθεροί. Για παράδειγμα, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ο μαθησιακός στόχος είναι στόχος 
υψηλού επιπέδου, ενώ η επίλυση ενός προβλήματος είναι στόχος χαμηλού επιπέδου. Ο 
τρέχων στόχος του χρήστη μοντελοποιείται με τρόπο παρόμοιο με το μοντέλο επικάλυψης. 
Κάθε σύστημα υποστηρίζει ένα σύνολο από πιθανούς στόχους χρήστη που μπορεί να 
αναγνωρίσει. Για να μοντελοποιήσει το σύστημα τους στόχους του χρήστη, μπορεί να κάνει 
χρήση ενός δένδρου (δηλαδή μιας ιεραρχίας) ενεργειών (Vassileva, 1996) ή μιας σειράς από 
ζεύγη τιμών «στόχου-τιμής» όπου η τιμή αντιστοιχεί στην πιθανότητα ότι κάποιος στόχος 
είναι ο τρέχων στόχος του χρήστη. 

Το υπόβαθρο του χρήστη αναφέρεται σε όλες εκείνες τις πληροφορίες που συνδέονται με 
την προηγούμενη εμπειρία του, θεωρούνται έξω από το θέμα που παρουσιάζει το σύστημα 
υπερμέσων αλλά αρκετά χρήσιμες για τη μάθηση (Vassileva, 1996). Περιλαμβάνει το 
επάγγελμα του χρήστη, την εμπειρία του σε εργασίες παρεμφερών περιοχών, την προοπτική 
και την άποψη του χρήστη, κ.λπ.  

Με τον όρο εμπειρία του χρήστη σε δεδομένο υπερχώρο εννοούμε τον βαθμό 
εξοικείωσης που έχει ο χρήστης με τη δομή του υπερχώρου και την ευκολία πλοήγησης σε 
αυτόν. Έτσι, η εμπειρία του χρήστη διαφέρει από τη γνώση του για το αντικείμενο που 
παρουσιάζεται από το σύστημα υπερμέσων, αφού ο χρήστης μπορεί να έχει κάποιες γνώσεις 
γύρω απ’ αυτό, αλλά να μην είναι εξοικειωμένος με τη δομή του υπερχώρου ή αντίστροφα να 
γνωρίζει πώς να πλοηγείται μέσα στον υπερχώρο, αλλά να του λείπουν οι σχετικές γνώσεις 
σχετικά με το αντικείμενο της αναζήτησής του (Vassileva, 1996). 

Οι προτιμήσεις του χρήστη. Για διάφορους λόγους ο χρήστης μπορεί να προτιμά 
κάποιους κόμβους ή συνδέσμους από κάποιους άλλους ή συγκεκριμένα τμήματα σελίδας από 
άλλα. Οι προτιμήσεις διαφέρουν από τα άλλα χαρακτηριστικά του μοντέλου χρήστη, αφού 
δεν μπορούν να προκύψουν αυτόματα από το σύστημα (ο χρήστης πρέπει να το ενημερώσει 
άμεσα ή έμμεσα για αυτές) και ο τρόπος αναπαράστασής τους είναι διαφορετικός (οι 
προτιμήσεις συχνά αναπαρίστανται με αριθμητικές τιμές και με ειδικούς τρόπους, π.χ. με τη 
χρήση μοντέλου ομάδας χρηστών που συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των μελών μιας 
συγκεκριμένης ομάδας χρηστών) (Vassileva, 1996).  
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1.4.2 Τα χαρακτηριστικά του συστήματος που μπορούν να προσαρμοστούν  

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος που μπορούν να προσαρμοστούν, από μια 
τεχνική είναι τα στοιχεία εκείνα που το σύστημα μπορεί να παρουσιάσει με διαφορετικό 
τρόπο ανάλογα με τον συγκεκριμένο χρήστη. Στα Συστήματα Προσαρμοζόμενων 
Υπερμέσων οι δυνατότητες προσαρμογής είναι περιορισμένες (Brusilovsky, 1996). Τα 
υπερκείμενα αποτελούνται από κόμβους και συνδέσμους. Κάθε κόμβος περιέχει τοπική 
πληροφορία και συνδέσμους σε σελίδες με σχετικές πληροφορίες. Τα συστήματα υπερμέσων 
μπορεί ακόμα να περιέχουν έναν κατάλογο δεικτών και έναν πλήρη χάρτη με συνδέσμους σε 
όλες τις προσπελάσιμες σελίδες. Τα στοιχεία του συστήματος που μπορούν να 
προσαρμοστούν είναι:  

• το περιεχόμενο των σελίδων (προσαρμογή σε επίπεδο περιεχομένου)  

• οι σύνδεσμοι από τις κανονικές σελίδες, τις σελίδες δεικτών (index pages), καθώς 
και τους χάρτες (προσαρμογή σε επίπεδο συνδέσμων) 

Αναφέρονται παρακάτω επτά διαφορετικοί τρόποι προσαρμογής υπερμέσων. Αυτοί οι 
τρόποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες προσαρμογής: προσαρμοζόμενο περιεχόμενο και 
προσαρμοζόμενη υποστήριξη της πλοήγησης (βλ. σχήμα 1.1). 

1.4.2.1 Προσαρμοζόμενο περιεχόμενο 

Η κεντρική ιδέα εδώ είναι η προσαρμογή του περιεχομένου μιας σελίδας με βάση 
την παρούσα γνώση, τους στόχους και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του χρήστη· π.χ. στον 
«προχωρημένο» χρήστη το σύστημα θα παρέχει «βαθύτερη» πληροφόρηση, ενώ στον αρχάριο 
επιπλέον εξηγήσεις. Επειδή το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει κείμενο αλλά 
και πολυμεσικά στοιχεία, διακρίνονται δύο τρόποι προσαρμογής του περιεχομένου: η 
προσαρμοζόμενη παρουσίαση κειμένου και η προσαρμοζόμενη παρουσίαση πολυμέσων. 
Προς το παρόν οι σχετικές ερευνητικές εργασίες αναφέρονται κυρίως σε προσαρμοζόμενη 
παρουσίαση κειμένου. 
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Σχήμα 1.1: Τεχνολογίες Προσαρμογής στα προσαρμοζόμενα συστήματα  
ηλεκτρονικής μάθησης (Brusilovsky, 1996) 

1.4.2.2 Προσαρμοζόμενη υποστήριξη της πλοήγησης 

Η κεντρική ιδέα  των τεχνικών προσαρμοζόμενης υποστήριξης της πλοήγησης είναι 
να βοηθηθεί ο χρήστης να βρει τα κατάλληλα μονοπάτια στον υπερχώρο. Έτσι, γίνεται 
προσαρμογή του τρόπου παρουσίασης των συνδέσμων ανάλογα με τους στόχους, τη γνώση 
και τα άλλα χαρακτηριστικά του χρήστη. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται και υλοποιούνται 
αρκετές ενδιαφέρουσες τεχνικές. Αυτές μπορούν να χωριστούν σε πέντε ομάδες ανάλογα με 
τον τρόπο που προσαρμόζουν την παρουσίαση των συνδέσμων:  

• Απευθείας καθοδήγηση (direct guidance) (Brusilovsky, 1996) 

• Ταξινόμηση (adaptive ordering) (Brusilovsky, 1996) 

• Απόκρυψη (hiding) (Brusilovsky, 1996) 

• Σχολιασμός (adaptive annotation) (Brusilovsky, 1996) 

• Προσαρμογή χάρτη (map adaptation) (Brusilovsky, 1996) 

Προσαρμοζόμενη
παρουσίαση κειμένου

Προσαρμοζόμενη παρουσίαση
πολυμέσων

Προσαρμογή χάρτη

Προσαρμοζόμενος
σχολιασμός συνδέσμων

Προσαρμοζόμενη απόκρυψη
συνδέσμων

Προσαρμοζόμενη ταξινόμηση
συνδέσμων

Άμεση καθοδήγηση

Προσαρμοζόμενη
υποστήριξη πλοήγησης

Προσαρμοζόμενο περιεχόμενο

Τεχνολογίες προσαρμογής
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Για να συγκριθούν οι παραπάνω τεχνικές, πρέπει πρώτα να γίνει αναφορά στο 
περιβάλλον και στον τρόπο παρουσίασής τους. Διακρίνονται τέσσερις τύποι συνδέσμων με 
βάση του τι μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί. 

Τοπικοί σύνδεσμοι ανεξάρτητοι του περιεχομένου (local non-contextual links): 
Συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη συνδέσμων σε συνηθισμένες σελίδες υπερμέσων, που είναι 
ανεξάρτητοι από το περιεχόμενο της σελίδας. Μπορούν να εμφανίζονται ως σύνολο πλήκτρων 
ή μενού και είναι εύκολοι στο χειρισμό τους. 

Σύνδεσμοι που έχουν σχέση με το περιεχόμενο (contextual ή “real hypertext” links): 
Συμπεριλαμβάνονται οι θερμές λέξεις (hotwords) κειμένου, θερμά σημεία (hotspots) σε 
εικόνες καθώς και άλλα είδη συνδέσμων, που είναι ενσωματωμένοι στον περιεχόμενο της 
σελίδας και δεν μπορούν να αφαιρεθούν. 

Σύνδεσμοι από σελίδες δεικτών και περιεχομένου (links from index and content pages):  Ένας 
κατάλογος ή μια σελίδα περιεχομένων είναι μια ειδική σελίδα που περιέχει μόνο συνδέσμους. 

Σύνδεσμοι σε τοπικούς και πλήρεις χάρτες υπερκειμένου (links on local maps and links on 
global hyperspace maps): Οι χάρτες συνήθως παρουσιάζουν γραφικά τον υπερχώρο ως ένα δίκτυο 
από κόμβους συνδεδεμένους με βέλη.  

Με βάση τις παραπάνω κατηγορίες συνδέσμων προτείνονται (Brusilovsky, 1996) οι 
εξής τεχνικές προσαρμογής της παρουσίασής τους: 

Η απευθείας καθοδήγηση είναι η πιο απλή τεχνική προσαρμοζόμενης υποστήριξης 
της πλοήγησης και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα έχει τη δυνατότητα να 
«αποφασίζει» ποιος είναι ο αμέσως επόμενος καλύτερος κόμβος να επισκεφτεί ο χρήστης με 
βάση τους στόχους του και άλλες παραμέτρους που είναι αποθηκευμένες στο μοντέλο χρήστη. 
Το σύστημα παρέχει απευθείας καθοδήγηση είτε υποδεικνύοντας οπτικά τον σύνδεσμο προς 
τον "βέλτιστο" κόμβο ή με την παρουσίαση ενός επιπρόσθετου δυναμικού συνδέσμου που 
συνδέεται με τον "βέλτιστο" κόμβο. Ο πρώτος τρόπος είναι πιο ξεκάθαρος, ενώ ο δεύτερος 
πιο ευέλικτος, γιατί μπορεί να υποδείξει έναν κόμβο που δεν συνδέεται άμεσα με τον παρόντα. 
Η τεχνική αυτή υλοποιείται εύκολα, δεν πρέπει όμως να αποτελεί την κύρια μορφή 
υποστήριξης της πλοήγησης, γιατί δεν παρέχει υποστήριξη στον χρήστη που δεν θέλει να 
ακολουθήσει την προτεινόμενη διαδρομή του συστήματος.   

Η τεχνική της ταξινόμησης  ταξινομεί τους συνδέσμους μιας σελίδας με βάση το 
μοντέλο χρήστη και κάποια άλλα κριτήρια. Όσο πιο κοντά στην κορυφή της ταξινόμησης 
τόσο πιο σχετικοί είναι οι σύνδεσμοι. Ωστόσο η τεχνική αυτή έχει περιορισμένη εφαρμογή, 
αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συνδέσμους ανεξάρτητους του ευρύτερου πλαισίου 
(non-contextual). Άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι η σειρά των συνδέσμων γίνεται ευμετάβλητη: 
είναι πιθανό να αλλάξει κάθε φορά που ο χρήστης μπαίνει στη σελίδα. Η τεχνική αυτή 
χρησιμοποιείται συχνά σε συστήματα εκπαιδευτικών υπερμέσων. 

Η απόκρυψη αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για προσαρμοζόμενη 
υποστήριξη της πλοήγησης. Βασικό σημείο της είναι ο περιορισμός του χώρου της 
πλοήγησης με την απόκρυψη συνδέσμων σε "μη σχετικές" σελίδες. Η σελίδα μπορεί να 
θεωρηθεί μη σχετική για αρκετούς λόγους, π.χ. να μην είναι σχετική με τους στόχους του 
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χρήστη ή ο χρήστης να μην είναι έτοιμος να κατανοήσει το περιεχόμενό της. Η τεχνική αυτή 
έχει εφαρμογή σε όλους τους τύπους συνδέσμων και υλοποιείται με απλό τρόπο βοηθώντας 
τους χρήστες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της γνωστικής υπερφόρτωσης, αφού περιορίζει 
τον υπερχώρο.  

Ο προσαρμοζόμενος σχολιασμός συνδέσμων είναι μια τεχνική με την οποία γίνεται 
επαύξηση των συνδέσμων με κάποιο είδος σχολίων που δίνουν στον χρήστη περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των κόμβων πίσω από τους σχολιασμένους 
συνδέσμους. Οι σχολιασμοί αυτοί μπορεί να έχουν τη μορφή κειμένου ή ορατών ενδείξεων 
και μπορούν να υλοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, π.χ. με τη χρήση διαφορετικών 
εικονιδίων, χρωμάτων ή μεγεθών γραμματοσειράς. Ο προσαρμοζόμενος σχολιασμός 
συνδέσμων είναι μια αποτελεσματική μέθοδος υποστήριξης της πλοήγησης και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει και δυναμικό σχολιασμό με βάση το μοντέλο χρήστη.  

Η τεχνική προσαρμογής χάρτη συνδυάζει διάφορους τρόπους για τη προσαρμογή 
της μορφής που έχουν οι πλήρεις και τοπικοί χάρτες που παρουσιάζονται στον χρήστη. 
Πλοήγηση βασισμένη στη χαρτογράφηση ιδεών μπορεί να βοηθήσει και να ενθαρρύνει το 
μαθητή να αναπτύξει τη δική του αναπαράσταση γύρω από το γνωστικό αντικείμενο. Εργαλεία 
χαρτογράφησης ιδεών μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης κατά τον σχεδιασμό για να 
βοηθήσουν τους συγγραφείς στην κατασκευή περισσότερο δομημένων συστημάτων 
υπερμέσων αλλά και κατά τη χρήση του συστήματος παρέχοντας τη δυνατότητα στους 
μαθητές να πλοηγηθούν κατά μήκος ιδεατών διαδρομών πλοήγησης.  

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια συγκεκριμένη 
εφαρμογή λογισμικού στο περιβάλλον του Διαδικτύου, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
εξατομικευμένης παροχής μαθησιακού υλικού και δραστηριοτήτων στους μαθητές με βάση 
ένα μοντέλο στερεότυπων των χρηστών και με χρήση τεχνικών προσαρμογής του 
περιεχομένου και της πλοήγησης. 
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1.4.2.3 Παρουσίαση γνωστών προσαρμοζόμενων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

Κάποια καθιερωμένα προσαρμοζόμενα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης που 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία εμφανίστηκαν από το 1999 και μετά (Γιουβανάκης, 2006). Τα 
συστήματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέτρο σύγκρισης για την ανάπτυξη 
παρόμοιων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Διαθέτουν δυνατότητες προσαρμογών 
διαφόρων τύπων και στηρίζονται συνήθως σ’ ένα μοντέλο μαθητή και σ’ ένα μοντέλο του 
πεδίου γνώσης το οποίο επιχειρούν να διδάξουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι κανένα 
από αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν με βάση κάποια προτυποποίηση και δεν 
χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό με μορφή αντικειμένων μάθησης. Αντίθετα, πρόκειται 
συνήθως για κλειστά συστήματα τα οποία προσφέρουν στους χρήστες τους εκπαιδευτικό υλικό 
που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτά. Με άλλα λόγια οι δημιουργοί των συστημάτων 
αυτών αναφέρονται σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δεν κάνει χρήση κάποιων μεταδεδομένων 
και επομένως δεν διατίθεται ελεύθερα στο χώρο του Διαδικτύου με τη μορφή αντικειμένων 
μάθησης. Παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικά τέσσερα από τα πιο βασικά και πλέον 
γνωστά προσαρμοζόμενα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία έχουν τη δυνατότητα 
να παρέχουν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό στον μαθητή. 

Α) InterBook (Bursilovsky, Eklund & Schwarz, 1998) 

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα περιβάλλοντα συγγραφής προσαρμοζόμενων 
ηλεκτρονικών βιβλίων (Electronic Textbooks) με τη δυνατότητα δημιουργίας 
προσαρμοζόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους, το υπόβαθρο και τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις του μαθητή. Οι προσαρμογές αφορούν τον τρόπο πλοήγησης 
(adaptive navigation) και όχι το ίδιο το περιεχόμενο ενώ γίνεται χρήση μιας προσέγγισης 
βασισμένης σε έννοιες (concept-based approach) που προτάθηκε από τον Brusilovsky το 
1996. Το περιβάλλον InterBook διακρίνει δύο τύπους γνώσης που απαιτούν το σχεδιασμό 
δύο μοντέλων: 1) γνώση που αφορά το προς διδασκαλία αντικείμενο (μοντέλο γνώσης - 
domain model) και 2) γνώση που αφορά τους μαθητές (μοντέλο μαθητή - student model).  

Το πεδίο γνώσης αποτελείται από ένα δίκτυο κόμβων οι οποίοι αντιστοιχούν σε 
έννοιες. Οι έννοιες συνδέονται με άλλες με διάφορους τύπους σχέσεων, ενώ για κάθε έννοια 
αποθηκεύεται στο μοντέλο μαθητή μια τιμή η οποία αντιπροσωπεύει την τρέχουσα γνώση του 
μαθητή γι αυτήν την έννοια (μοντέλο επικάλυψης). Το περιβάλλον στηρίζεται στη χρήση 
μαθησιακών στόχων (learning goals), οι οποίοι αντιστοιχούν σ’ ένα σύνολο εννοιών που πρέπει 
να διδαχθούν. Επίσης επιτρέπονται οι τεχνικές προσαρμογής: 1) προσαρμοζόμενος 
σχολιασμός συνδέσμων (οπτικές ενδείξεις όπως το χρώμα ή η γραμματοσειρά που 
προσδιορίζουν τον τύπο και την τρέχουσα εκπαιδευτική αξία του συνδέσμου) και β) απευθείας 
καθοδήγηση (σύσταση προς τον μαθητή για την επόμενη προς διδασκαλία ενότητα). Οι 
τεχνικές αυτές εφαρμόζονται εφόσον κάθε σελίδα του μαθήματος συνδέεται με κάποιες έννοιες 
του μοντέλου γνώσης οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως προαπαιτούμενες ή ως επόμενες, 
δηλαδή το σύστημα «γνωρίζει» κάθε στιγμή ποιες έννοιες μπορούν να παρουσιαστούν στο 
μαθητή και ποιες έχουν προαπαιτούμενες. 
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B) Arthur (Gilbert & Han, 1999) 

Οι προσαρμογές του περιβάλλοντος Arthur βασίζονται στη χρήση μαθήτυπων 
δηλαδή αφού ανιχνεύσει το σύστημα το συγκεκριμένο μαθήτυπο του χρήστη προσαρμόζει 
ανάλογα την παροχή εκπαιδευτικού υλικού προς αυτόν με βάση την τεχνολογία «case-based 
reasoning». Το σύστημα περιλαμβάνει τρία διαφορετικά είδη διδασκαλίας για το ίδιο 
εκπαιδευτικό υλικό: 1) διδασκαλία βασισμένη σε ήχο, 2) διδασκαλία βασισμένη σε εικόνες και 
3) διδασκαλία βασισμένη σε κείμενο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνδυασμού τους.  

Αρχικά ο μαθητής αντιστοιχίζεται τυχαία με ένα μαθήτυπο, ο οποίος σχετίζεται μ’ 
έναν από τους παραπάνω τύπους διδασκαλίας. Αφού συμπληρώσει την πρώτη διδακτική 
ενότητα, ελέγχεται το ποσοστό των ορθών απαντήσεων του μαθητή. Αν είναι πάνω από 80%, 
τότε το σύστημα διατηρεί τον μαθητή στον τρέχον μαθήτυπο, δηλαδή εξακολουθεί να του 
παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τον ίδιο τύπο διδασκαλίας. Σε διαφορετική 
περίπτωση το σύστημα μεταβάλλει τον τύπο διδασκαλίας. 

Γ) TANGOW (Carro, Pudilo & Rodriguez, 1999) 

Το σύστημα TANGOW παρέχει σελίδες εκπαιδευτικού υλικού οι οποίες 
συντίθενται δυναμικά με διάφορα πολυμεσικά στοιχεία τα οποία αντλούνται μέσα από μια 
βάση δεδομένων. Οι προσαρμογές βασίζονται στην παρουσίαση διαφορετικών σελίδων στον 
κάθε μαθητή ανάλογα με το προφίλ του (ηλικία, γλώσσα), τις προηγούμενες ενέργειές του και 
την τρέχουσα εκπαιδευτική στρατηγική. Χρησιμοποιούνται κανόνες και απαιτείται η 
διάρθρωση του εκπαιδευτικού υλικού σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (teaching tasks), ώστε 
να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό διασπάται αρχικά 
εννοιολογικά το μάθημα σε δραστηριότητες και υπο-δραστηριότητες, η σύνδεση των οποίων 
επιτυγχάνεται στη συνέχεια μέσω κανόνων.  Η δραστηριότητα προσδιορίζεται με τον 
καθορισμό γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών.  

Γενικά χαρακτηριστικά είναι το όνομα, η περιγραφή, ο τύπος του περιεχομένου της 
δραστηριότητας (θεωρία, παράδειγμα, πρακτική), ο βαθμός πολυπλοκότητας (ατομική ή 
σύνθετη, δηλαδή αποτελούμενη από επιμέρους δραστηριότητες), οι παράμετροι καθώς και ο 
τρόπος αποτίμησής τους. Οι διαθέσιμοι παράμετροι είναι ο αριθμός των σελίδων που πρέπει 
συνολικά να επισκεφτεί ο μαθητής, ο αριθμός των σελίδων που πρέπει να επισκεφτεί και που 
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι ασκήσεις που πρέπει να κάνει, κ.λπ. Το 
σύστημα επιτρέπει τρόπους αποτίμησης σύμφωνα με τον αριθμό των σελίδων και την 
ορθότητα των απαντήσεων του μαθητή (π.χ. 80% σωστές απαντήσεις). Ο σχεδιαστής καλείται 
να επιλέξει μία ή περισσότερες παραμέτρους και έναν τρόπο αποτίμησης. Ειδικά 
χαρακτηριστικά είναι το σύνολο των στοιχείων (media elements) που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της κάθε σελίδας . Επίσης παρέχονται πρότυπα 
(templates) βάση των οποίων καθορίζεται η θέση των διαφόρων πολυμεσικών στοιχείων κάθε 
σελίδας.  

Αφού καθοριστούν οι δραστηριότητες, ακολουθεί ο καθορισμός των κανόνων. Για 
κάθε κανόνα ο σχεδιαστής παρέχει το όνομά του, τη δραστηριότητα στην οποία θα 
εφαρμοστεί, τις υπο-δραστηριότητες στις οποίες διασπάται, και τον τρόπο διαδοχής των υπο-
δραστηριοτήτων (sequencing). Για τον καθορισμό της διαδοχής ο σχεδιαστής κάνει χρήση 
των τελεστών XOR, OR, AND και ANY. Τέλος απαιτείται ο καθορισμός της συνθήκης για 
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την παρουσίαση μιας δραστηριότητας και των παραμέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
για την αποτίμηση στη συνθήκης.  

Δ) ΑΗΑ (De Bra & Calvi, 1998) 

Πρόκειται για ένα από τα πλέον γνωστά συστήματα προσαρμοζόμενων υπερμέσων 
το οποίο μπορεί να κάνει προσαρμογές, τόσο σε επίπεδο σελίδας, όσο και σε επίπεδο 
πλοήγησης. Παράλληλα με το σύστημα, αναπτύχθηκε και μοντέλο AHAM (Adaptive 
Hypermedia Application Model), το οποίο αποτελεί ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσεται και το AHA.  Ο πυρήνας του συστήματος AHA βασίζεται σ’ ένα μοντέλο 
χρήστη το οποίο περιέχει πληροφορία για τη γνώση του μαθητή σχετικά με τις έννοιες του 
πεδίου γνώσης και ένα μοντέλο του γνωστικού χώρου το οποίο αποτελείται από έννοιες, 
σελίδες και τμήματα σελίδας. Το σύστημα ΑΗΑ κάνει χρήση ενός μοντέλου επικάλυψης. 
Kαταχωρώντας για κάθε μαθητή τις σελίδες που διάβασε και τα αποτελέσματα των τεστ του, 
δημιουργεί έναν πίνακα στον οποίο αντιστοιχεί κάθε προς μάθηση έννοια με μια τιμή που 
εκφράζει τη γνώση του μαθητή για την έννοια αυτή.  

Για την προσαρμογή περιεχομένου χρησιμοποιείται η τεχνική των ποικίλων 
τμημάτων σελίδας (fragment variants), ενώ για την προσαρμογή πλοήγησης, η τεχνική του 
σχολιασμού συνδέσμων. Η βασική οντότητα και παράλληλα η μικρότερη που αναγνωρίζει το 
μοντέλο χρήστη είναι η σελίδα. Κάθε σελίδα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα 
(fragments) ενώ μια ή περισσότερες σελίδες μαζί συνθέτουν μια έννοια. Η ανάγνωση 
(πρόσβαση) σελίδων από τον μαθητή συνεπάγεται γνώση της σελίδας αναλογική (εν μέρει) 
γνώση της έννοιας στην οποία η σελίδα ανήκει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τους «κανόνες 
παραγωγής». Ένας κανόνας παραγωγής συνδέει τη σελίδα με την έννοια στην οποία ανήκει, 
καταχωρώντας της μια τιμή που εκφράζει το ποσοστό γνώσης του μαθητή για αυτή την έννοια 
( π.χ. «αν πρόσβαση στη σελίδα Π, τότε η γνώση της έννοιας C ίσον με 70»). 

Εκτός από τους κανόνες παραγωγής, υπάρχουν και «κανόνες απαιτήσεων». Η 
επιλογή μιας σελίδας, ή μια έννοιας, εξαρτάται από την γνώση άλλων εννοιών. Έτσι, για κάθε 
σελίδα υπάρχει η πληροφορία για το ποιες σελίδες αποτελούν προαπαιτούμενες για την ίδια. 
Οι κανόνες απαιτήσεων αξιοποιούν αυτήν ακριβώς την πληροφορία. Τέλος, στο AHA 
υπάρχουν κανόνες που 1) ορίζονται από το ίδιο το σύστημα (system defined) και 2) ορίζει ο 
συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού (author defined). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 
«γενικοί κανόνες προσαρμογής» ενώ στη δεύτερη οι «ειδικοί κανόνες προσαρμογής» που 
συνήθως αναφέρονται και εξαρτώνται από το περιεχόμενο.  
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1.5 Η αναδυόμενη τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης  

Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αναδύονται και να ωριμάζουν σιγά-σιγά αρκετές 
προτυποποιήσεις για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού με τη μορφή των 
αντικειμένων μάθησης και την έξυπνη διαχείρισή του στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού 
και ειδικότερα του Σημασιολογικού Ιστού. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας των 
αντικειμένων μάθησης και των προτυποποιήσεων γίνεται εφικτή η χρήση τους σε πολλαπλά 
μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και ο εύκολος εντοπισμός τους και η επαναχρησιμοποίησή 
τους (Duval, 2000). Επιπλέον μπορεί να υποστηριχτεί η εξατομικευμένη μάθηση σ’ ένα 
διαδικτυακό περιβάλλον, δηλαδή να προσαρμοστεί το περιεχόμενο, οι μαθησιακές 
δραστηριότητες, ο ρυθμός και η ακολουθία του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με τους 
μαθησιακούς στόχους, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του μαθητή. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί στο πλαίσιο συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης που βασίζονται σε τεχνολογίες του 
Παγκόσμιου Ιστού, των αλληλεπιδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia) και των 
ευφυών συστημάτων (intelligent systems), εφόσον τα συστήματα αυτά μπορούν να αντλήσουν 
τις κατάλληλες πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, για να είναι δυνατός ο διαμοιρασμός 
(sharing) του μαθησιακού υλικού και η επαναχρησιμοποίηση του, κάθε αντικείμενο μάθησης 
συνοδεύεται από πρόσθετη πληροφορία, η οποία κωδικοποιείται στη γλώσσα XML 
(eXtensible Markup Language) με στόχο να είναι η πληροφορία αυτή παγκόσμια κατανοητή 
από κάθε σύστημα αυτοματοποιημένης σύνθεσης και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού.  

1.5.1 Πρότυπα ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού και γλώσσα XML  

Τα αντικείμενα μάθησης είναι ένας νέος τρόπος θεώρησης του μαθησιακού 
περιεχομένου. Η ιδέα της τεχνολογίας των αντικειμένων μάθησης ξεκινά από το 
αντικειμενοστραφές πρότυπο της επιστήμης των υπολογιστών με το οποίο συστήνεται η 
δημιουργία αντικειμένων που μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται σε πολλαπλές περιπτώσεις 
(Dahl & Nygaard, 1966; Montlick, 1999). Με παρόμοιο τρόπο ο εκπαιδευτικός σχεδιαστής 
κατασκευάζει μικρές εκπαιδευτικές οντότητες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα 
σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια. Το αντικείμενο μάθησης (learning object) είναι ένα 
σύνολο από ψηφιακά στοιχεία (όπως π.χ. εικόνες, κείμενο, ήχο, ιστοσελίδες, κ.λπ.), τα οποία 
ομαδοποιούνται σε μια αυτόνομη οντότητα με αυτοτελή μαθησιακή αξία. Σύμφωνα με το 
μοντέλο LOM (Learning Object Model) του οργανισμού ΙΕΕΕ: «Ως αντικείμενα μάθησης 
ορίζονται όλες εκείνες οι οντότητες, ψηφιακές ή μη, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να 
επαναχρησιμοποιήσουμε ή στις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε κατά τη διάρκεια μάθησης 
υποστηριζόμενης από τεχνολογία. Παραδείγματα αντικειμένων μάθησης αποτελούν το πολυμεσικό υλικό, 
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οι μαθησιακοί στόχοι, το εκπαιδευτικό λογισμικό ή τα εργαλεία λογισμικού, 
τα πρόσωπα, οι οργανισμοί ή τα γεγονότα στα οποία αναφερόμαστε κατά τη μάθηση που υποστηρίζεται 
από την τεχνολογία». (“Learning Objects are defined here as any entity, digital or non-digital, which can be 
used, re-used or referenced during technology supported learning. Examples of Learning Objects include 
multimedia content, instructional content, learning objectives, instructional software and software tools, and 
persons, organizations, or events referenced during technology supported learning”). Τα αντικείμενα 
μάθησης θεωρούνται ως δομικά στοιχεία του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και, όταν 
συνδυάζονται κατάλληλα, δημιουργούν διαφορετικά ηλεκτρονικά μαθήματα, ανάλογα με τις 
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εκπαιδευτικές ανάγκες (μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία ενοτήτων ή κεφαλαίων 
μαθημάτων, όλου του μαθήματος και τελικά ολόκληρου του προγράμματος σπουδών). Ενώ 
δηλαδή, για παράδειγμα, ένα ηλεκτρονικό μάθημα – όπως και το αντίστοιχο παραδοσιακό 
μάθημα – μπορεί να διαρκεί μία διδακτική ώρα, τα αντικείμενα μάθησης είναι συνήθως 
μικρότερες εκπαιδευτικές οντότητες με διάρκεια εκμάθησης, από τον τυπικό χρήστη, δύο έως 
δεκαπέντε λεπτών (Duval, 2000).  

Η συναρμολόγηση των αντικειμένων μάθησης λέγεται «πακετάρισμα περιεχομένου» 
(content packaging) και παρέχει έναν τυποποιημένο τρόπο (προτυποποιημένα μεταδεδομένα) 
για να χρησιμοποιούνται τα αντικείμενα μάθησης σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα: να 
μπορούν να εντοπίζονται γρήγορα μέσα στο περιβάλλον του Διαδικτύου, να διαμοιράζονται 
μεταξύ συστημάτων ποικίλων προδιαγραφών και να επαναχρησιμοποιούνται με ευκολία. Όπως 
φαίνεται από το σχήμα 1.2, τα αντικείμενα μάθησης υποστηρίζουν τη θεώρηση του 
μαθησιακού υλικού από τη σκοπιά των πολλαπλών αναπαραστάσεων, δηλαδή του 
πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επιπλέον, τα αντικείμενα μάθησης μπορούν να 
απεικονίσουν δομημένα, ημιδομημένα καθώς και σύνθετα και αδόμητα πεδία γνώσης και 
συνεπώς ταιριάζουν με μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία παρέχουν ευέλικτες μαθησιακές 
μεθόδους και τεχνικές για την υποστήριξη μαθητών με διαφορετικά χαρακτηριστικά.  Εφόσον 
τα μαθησιακά αντικείμενα είναι αυτόνομες ενότητες, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
εύκολα και να εφαρμοστούν σε διαφορετικά μαθησιακά σενάρια. Η συγκεκριμένη 
παιδαγωγική αξία μιας τέτοιας προσέγγισης συνάγεται στην υποστήριξη εννοιών και αρχών οι 
οποίες προέρχονται από διαφορετικές θεωρίες μάθησης όπως είναι ο εποικοδομισμός 
(constructivism), η θεωρία της γνωστικής ευελιξίας (cognitive flexibility theory), η θεωρία των 
μαθήτυπων (learning style theory) και η γνωστική θεωρία πολυμεσικής μάθησης (cognitive 
theory of multimedia learning).  

Τα τελευταία χρόνια το μαθησιακό υλικό στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού 
αναπτύσσεται ή τουλάχιστον προτείνεται από τους πρωτοπόρους της διεθνούς εκπαιδευτικής 
κοινότητας να αναπτύσσεται στη μορφή αντικειμένων μάθησης (Duval, E., 2001; Laurillard, 
D., 2002; IEEE, 2002; IMS, 2003). Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις προσπάθειες των 
δημιουργών των γνωστότερων συστημάτων διαχείρισης μαθησιακού περιβάλλοντος στο 
Διαδίκτυο να παρέχουν λειτουργίες που αξιοποιούν την ανάπτυξη μαθησιακού υλικού στη 
μορφή αντικειμένων μάθησης. Οι προσπάθειες αυτές ωστόσο βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο 
στάδιο, αφού η αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων είναι μάλλον στοιχειώδης. 
Απουσιάζουν επί του παρόντος μαθησιακά μοντέλα στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσε να 
γίνεται αυτόματη σύνθεση του μαθησιακού υλικού στη βάση της πρόσθετης, κωδικοποιημένης 
σε XML, πληροφορίας, την οποία, όπως προαναφέρθηκε, ενσωματώνουν τα αντικείμενα αυτά. 
Άλλωστε και η παρούσα διατριβή στοχεύει να συνεισφέρει στην κατεύθυνση αυτή. 
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Σχήμα 1.2: Συναρμολόγηση αντικειμένων μάθησης για τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων έως και 
συνολικών προγραμμάτων σπουδών1 

Σημαντικό ρόλο για να μπορεί να γίνεται ο συνδυασμός, η διαχείριση και η 
επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων μάθησης παίζει η προτυποποίηση. Κάθε αντικείμενο 
μάθησης περικλείεται από πρόσθετη πληροφορία η οποία κωδικοποιείται σε γλώσσα XML 
(eXtensible Markup Language) και περιγράφει το περιεχόμενό του, π.χ. είναι πληροφορία 
που αφορά το είδος και τη μορφή του περιεχομένου του, το επίπεδο δυσκολίας του για έναν 
τυπικό μαθητή, τον χρόνο που απαιτείται, για να μάθει ένας τυπικός μαθητής το περιεχόμενό 
του, κ.λπ. Η πρόσθετη αυτή πληροφορία αποτελεί τα μεταδεδομένα του αντικειμένου μάθησης 
και διατηρείται σε ξεχωριστό έγγραφο, στο οποίο να μπορεί να έχει πρόσβαση το σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης ή το οποίο είναι γενικά προσβάσιμο από καταλόγους και μηχανές 
αναζήτησης, χωρίς να είναι απαραίτητο το άνοιγμα ή η εμφάνιση του περιεχομένου του 
αντικειμένου μάθησης. Η γλώσσα XML έχει επιλεγεί από τους οργανισμούς προτυποποίησης 
για την έκφραση των μεταδεδομένων. Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ετικετών (tags) με τις 
οποίες μπορούν να επισημειωθούν (annotate) σελίδες, ενότητες κειμένου κ.λπ. Αυτές οι 
ετικέτες μπορούν να διαβαστούν και να χρησιμοποιηθούν από προγράμματα, ωστόσο ο 
συντάκτης του προγράμματος χρειάζεται να γνωρίζει τη σημασία της κάθε ετικέτας, για να τη 
χειριστεί κατάλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος. Για παράδειγμα θα μπορούσε μια 
εφαρμογή λογισμικού να χρησιμοποιεί την ετικέτα <συγγραφέας> ή <έτος δημιουργίας>, για 
να αναζητήσει ηλεκτρονικό υλικό το οποίο δημιουργήθηκε από έναν συγκεκριμένο συγγραφέα 
ή παράχθηκε κάποιο συγκεκριμένο έτος που μας ενδιαφέρει. Η XML χρησιμοποιείται για 
έγγραφα που περιέχουν δομημένη πληροφορία, η οποία συνδυάζει τόσο το καθεαυτό 
περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, κ.λπ.), όσο και πληροφορίες για τη χρήση, τον στόχο και τα 

                                                 

1 Πηγή: Santally, M., Govinda, M., Senteni, A. (2004). Reusable Learning Objects Aggregation for e-Learning 
Courseware Development at the University of Mauritius. Instructional Technology and Distance Learning. Vol 1(7). pp. 27-34 
[Online] Available http://www.itdl.org/Journal/Jul_04/article02.htm 
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χαρακτηριστικά αυτού του περιεχομένου. Αν και η προσθήκη μεταδεδομένων δεν είναι γενικά 
υποχρεωτική, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η εισαγωγή τους σ' ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης θεωρείται σημαντική, αφού έτσι γίνεται καλύτερη τεκμηρίωση του 
εκπαιδευτικού υλικού, ενώ δίνονται οι δυνατότητες για την ανάπτυξη μαθησιακών μοντέλων 
και εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες θα επιτρέπουν την αυτόματη, ή ημιαυτόματη επιλογή 
μαθησιακών αντικειμένων, τον συνδυασμό τους, την επαναχρησιμοποίηση τους, κ.λπ.  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα, δηλαδή έχουν προταθεί διαφορετικά σύνολα 
μεταδεδομένων από αρκετούς οργανισμούς προτυποποίησης για την περιγραφή και 
διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή αντικειμένων μάθησης. Μια τέτοια 
προτυποποίηση η οποία προέκυψε μέσα από τις ερευνητικές προσπάθειες τεσσάρων βασικών 
οργανισμών προτυποποίησης και αναπτύχθηκε από την ADL (Advanced Distributed 
Learning Initiative) είναι η προτυποποίηση ή το μοντέλο SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model). Ειδικότερα, η προτυποποίηση SCORM αποτελεί μια συλλογή από 
κανόνες και προδιαγραφές που προήλθαν από άλλους οργανισμούς μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται οι οργανισμοί ARIADNE, AICC, IMS and IEEE. Οι προδιαγραφές 
και κανόνες αυτοί επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την 
επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου βασισμένου στο Διαδίκτυο (web-based 
content). H προτυποποίηση SCORM βασίζεται στα παρακάτω συγκεκριμένα πρότυπα: 

• IEEE/LTSC Learning Object Meta-data (LOM) Standard (ΙΕΕΕ, 2002) 

• IMS XML Meta-data Binding Specification (IMS, 2003) 

• IMS Content Packaging Specification (IMS, 2003) 

Το μοντέλο SCORM περιλαμβάνει τα εξής τρία συστατικά (τμήματα) τα οποία 
περιγράφονται από τα αντίστοιχα τεύχη-τεκμηριώσεις τους: 

1. Overview – περιγράφει το μοντέλο, το όραμα και τους μελλοντικούς στόχους του 
SCORM. Σύμφωνα με το τεύχος αυτό, το όραμα της ADL στοχεύει στην παροχή 
υψηλής ποιότητας διδασκαλίας και στην υποστήριξη αποφάσεων οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε και η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών. Στο 
όραμα περιλαμβάνεται η δημιουργία βιβλιοθηκών ή αποθηκών αντικειμένων 
μάθησης, τα οποία θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να καταχωρίζονται σε 
καταλόγους για ευρεία διανομή και χρήση. 

2. Content Aggregation Model (Μοντέλο συσσωμάτωσης περιεχομένου) –περιγράφει τον 
τρόπο δημιουργίας του μαθησιακού υλικού, ως αντικείμενα μάθησης, έτσι ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Πρόκειται για ένα λεξικό 
ετικετών που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του μαθησιακού υλικού με 
ποικίλους τρόπους.  Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται επίσης:  

 το XML "binding",  το οποίο καθορίζει το πώς πρέπει να κωδικοποιούνται 
οι ετικέτες σε γλώσσα XML έτσι ώστε να είναι αναγνώσιμες από Η/Υ και 
από άνθρωπο· 
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 το IMS Content Packaging specification, το οποίο καθορίζει το πώς μπορεί 
να συναρμολογηθεί (να «πακεταριστεί») μια συλλογή από αντικείμενα 
μάθησης μαζί με τα μεταδεδομένα τους και με πληροφορίες σχετικά με το 
πώς το περιεχόμενό τους θα διανεμηθεί στους χρήστες.  Πιο συγκεκριμένα 
το «πακετάρισμα» περιλαμβάνει τη συμπίεση όλων των σχετικών αρχείων 
μαζί με ένα αρχείο που ονομάζεται XML "manifest" και το οποίο 
περιγράφει όλα τα περιεχόμενα καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Εντός 
του αρχείου manifest ενός πακέτου περιεχομένου υπάρχει μια οργάνωση η 
οποία καθορίζει τη δομή της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας. Ένα 
σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιεί την οργάνωση αυτή, για να 
καθορίσει ποιο μαθησιακό υλικό πρέπει να προσφέρει στο μαθητή και πότε. 

3. Run Time Environment: -περιγράφει το πώς το περιεχόμενο προωθείται, πώς η 
πρόοδος του μαθητή παρακολουθείται και πώς γίνεται αναφορά στο σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης για την πρόοδο αυτή. Κατά την εξέλιξη του SCORM 
χρειάστηκε ένας τυποποιημένος τρόπος, για να μπορεί το περιεχόμενο να στέλνει 
πληροφορίες από τον μαθητή (περιεχόμενο) στο σύστημα διαχείρισης μάθησης 
(LMS) και αντίστροφα. Η ADL συνεργάστηκε με την AICC για τη δημιουργία 
μιας προσέγγισης βασισμένης στον παγκόσμιο ιστό με χρήση της γλώσσας 
JavaScript και έτσι σχεδιάστηκε μια διεπαφή (Application Program Interface), η 
οποία παρέχει ένα τυποποιημένο τρόπο επικοινωνίας με ένα σύστημα διαχείρισης 
μάθησης (Learning Management System), ανεξαρτήτως των εργαλείων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του περιεχομένου.  
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1.6 Οι αδυναμίες των αντικειμένων μάθησης για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

Στην πράξη το υπάρχον μοντέλο αντικειμένων μάθησης αποδεικνύεται προβληματικό 
κατά τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ενός ηλεκτρονικού μαθήματος. Όπως 
προαναφέρθηκε, για την περιγραφή του περιεχομένου των αντικειμένων μάθησης, που είναι 
αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων ανά τον κόσμο, δεν υπάρχει σήμερα ένας 
συγκεκριμένος τρόπος προτυποποίησης. Αντίθετα υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ποικίλων 
προτύπων, τα οποία έχουν διαφορετική προέλευση και προκαλούν σύγχυση για αυτόν που 
πρόκειται να υιοθετήσει μια μέθοδο προτυποποίησης αλλά και για τα συστήματα που 
καλούνται να ερμηνεύσουν αυτά τα πρότυπα.  

Τα τεχνικά προβλήματα αποκρύπτουν μια πιο σοβαρή αδυναμία των αντικειμένων 
μάθησης, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο και τις δυνατότητες της παιδαγωγικής τους 
αξιοποίησης. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία για την έλλειψη 
παιδαγωγικών χαρακτηριστικών (μεταδεδομένων) στα αντικείμενα μάθησης (Wiley, 2000; 
Boyle & Cook, 2001; Ip & Morrison 2001; Allert, Dhraief & Nejdl, 2002; Stuckey et al, 
2002). Υποστηρίζεται ότι η υπάρχουσα προτυποποίηση δεν παρέχει σαφή υποστήριξη για την 
επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων μάθησης μέσα σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
Τα μεταδεδομένα των αντικειμένων μάθησης προσδιορίζουν χαρακτηριστικά μονάχα σε ένα 
πολύ βασικό επίπεδο αφαίρεσης αδυνατώντας να παράσχουν τη δυνατότητα έκφρασης 
σημασιολογικών σχέσεων ανάμεσα στα διαφορετικά αντικείμενα με βάση τη χρήση τους μέσα 
σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Οι παρούσες προσεγγίσεις των αντικειμένων μάθησης επικεντρώνονται στο «τι» πρέπει να 
διδαχθεί και στο «πότε» παρά στο «πώς» αυτό θα πρέπει να διδαχθεί. Προφανώς μια 
προτυποποίηση μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης δεν θα μπορούσε να επιβάλλει τον 
τρόπο διδασκαλίας, αλλά, θα έπρεπε οπωσδήποτε να παρέχει πληροφορίες για το πώς θα 
καθορίζονται τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων μάθησης (Allert, Dhraief & 
Nejdl, 2002). Ο Wiley (2000) υποστηρίζει ότι οι υπάρχουσες προσεγγίσεις δεν κατάφεραν να 
αποδώσουν τον εκπαιδευτικό καρπό που θα είχαν τη δυνατότητα να παράγουν τα αντικείμενα 
μάθησης, δηλαδή την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.   

Υπογραμμίζονται μια σειρά από προβλήματα που είναι απόρροια αυτών των 
προσεγγίσεων (Wiley, 2000): 

• Σχεδιασμός εκτός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου (decontextualized): Παρόλο που η 
διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ποιοτικού μαθήματος από τον 
εκπαιδευτικό σχεδιαστή ή κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα απαιτεί την 
τοποθέτηση των αντικειμένων μάθησης μέσα σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
(contextualization), σήμερα η χρήση των αντικειμένων μάθησης δεν υποστηρίζει 
αποδοτικά κάτι τέτοιο. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των αντικειμένων μάθησης 
οδηγείται όλο και περισσότερο προς τον «εκτός πλαισίου εκπαιδευτικό σχεδιασμό» 
(decontextualization). Αυτό συμβαίνει λόγω της άμεσης σχέσης μεταξύ του 
μεγέθους του αντικειμένου μάθησης και της πιθανότητάς του να 
επαναχρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, η σχέση ανάμεσα στο περιεχόμενο («εσωτερικό 
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πλαίσιο») του αντικειμένου και του εξωτερικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτό 
τοποθετείται προσδιορίζει το κατά πόσο το αντικείμενο αυτό αρμόζει σε αυτό το 
πλαίσιο. Έτσι, όσο πιο «αόριστο» είναι το περιεχόμενο του αντικειμένου τόσο αυτό 
έχει πιθανότητα να «ταιριάξει» με μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών πλαισίων. 
Αντίθετα, είναι περισσότερο περιορισμένος ο αριθμός των εκπαιδευτικών πλαισίων 
μέσα στα οποία θα «χωρούσε» ένα αντικείμενο πιο συγκεκριμένου ή εξειδικευμένου 
περιεχομένου. Για παράδειγμα, μια εικόνα του ουρανού θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως φόντο σ’ ένα παράδειγμα μετεωρολογίας, σ’ ένα μάθημα φυσικής 
ή σε μια άσκηση ζωγραφικής. Η εικόνα του ίδιου ουρανού με βέλη που δείχνουν την 
κίνηση σταγόνων από ένα σύννεφο πιθανότατα αρμόζει μόνο σε μια εξήγηση γύρω 
απ’ το φαινόμενο της βροχής.  

Με σκοπό την αύξηση της πιθανότητας επαναχρησιμοποίησης των 
αντικειμένων μάθησης, οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές αφαιρούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το πλαίσιο (δηλαδή τις πληροφορίες εκείνες που θα το τοποθετούσαν 
μέσα σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο) από τα αντικείμενα. Μια τέτοια λύση 
φαίνεται να είναι πιο οικονομικός τρόπος ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού από τα 
αντικείμενα μάθησης. Ωστόσο, η απλή παράταξη και μόνο των αντικειμένων από τα 
οποία έχουν αφαιρεθεί οι πληροφορίες αυτές δεν οδηγεί απαραίτητα στην κατασκευή 
ποιοτικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Αντίθετα, από το χώρο των σύγχρονων 
θεωριών μάθησης όλο και περισσότερο δίνεται έμφαση στην ανάγκη ενός πλαισίου 
μάθησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιοτική μάθηση (Vygotsky, 1981; Lave & 
Wegner, 1990; Jonassen 1991). Αν και πιο συμφέρων λοιπόν από οικονομικής 
άποψης, αυτός ο τρόπος θεώρησης των αντικειμένων μάθησης μπορεί τελικά να 
οδηγεί σε μη ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα.  

• Ο μύθος της επαναχρησιμοποίησης (the reusability paradox): Όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, επειδή ο κύριος  σκοπός της τεχνολογίας των αντικειμένων μάθησης είναι 
η επαναχρησιμοποίησή τους σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια, οι εκπαιδευτικοί 
σχεδιαστές τα «απογυμνώνουν» όσο το δυνατόν περισσότερο από τις πληροφορίες 
εκείνες που θα τα τοποθετούσαν μέσα σε ειδικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
(decontextualization). Ακόμα, όπως υποστηρίχτηκε από τους Reigeluth και Nelson 
(1997), η τυπική διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού για έναν εκπαιδευτικό 
(δηλαδή η αποσύνθεση του εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό τη συναρμολόγηση του 
και πάλι  σύμφωνα με τους ιδιαίτερους διδακτικούς του στόχους) συνδυάζεται άριστα 
με την τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης. Πιστεύεται δηλαδή ότι ο 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός «προ-αποσυντιθεμένων» (“pre-deconstructed”) και 
«απογυμνωμένων από το εκπαιδευτικό πλαίσιο» (“decontextualized”) αντικειμένων 
αυξάνει την ταχύτητα και αποδοτικότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, 
οι Wiley, Recker και Gibbons (2001) υποστήριξαν ότι τα «πολύ απογυμνωμένα» 
αντικείμενα και μέσα (media) μπορεί τελικά να αποβούν πιο δαπανηρά και δύσκολα 
στη χρήση κατά τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού λόγω α) δυσκολιών 
δεικτοδότησής τους, όταν πρόκειται για ανθρώπινη ανακάλυψη και χρήση και β) της 
αδυναμίας των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης να ερμηνεύσουν και επομένως να 
συνδυάσουν  τα αντικείμενα για τη δημιουργία ποιοτικών μονάδων εκπαιδευτικού 
υλικού. 
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• Μεταφορά γνώσης έναντι μάθησης (knowledge transfer vs. learning): Υπάρχει σήμερα η 
άποψη ότι μάθηση σημαίνει απλή μεταφορά γνώσης. Τα αντικείμενα μάθησης 
θεωρούνται ως «δοχεία πληροφοριών» ή «τμήματα περιεχομένου» που απλώς 
μεταφέρουν γνώση από τον ειδικό στον μαθητή.  Ωστόσο, η παροχή και μόνο της 
απαιτούμενης γνώσης δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η μάθηση. Αυτό λοιπόν 
που πρέπει να θεωρείται βασικό κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι η διαδικασία 
μάθησης καθεαυτή και όχι η μεταφορά γνώσης. Εξάλλου τις περισσότερες φορές δεν 
μαθαίνουμε από τις ίδιες τις πηγές γνώσης αλλά από τις δραστηριότητες στις οποίες 
καλούμαστε ως μαθητές να συμμετάσχουμε, λύνοντας π.χ. κάποιο πρόβλημα ή 
αλληλεπιδρώντας με το κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον. Οι έρευνες γύρω από τις 
διαδικασίες μάθησης επισημαίνουν αυτήν ακριβώς τη θέση, ότι δηλαδή η μάθηση 
δεν προέρχεται μόνο από τη μεταφορά της γνώσης αλλά και από τις δραστηριότητες 
των μαθητών μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον στις οποίες στηρίζεται η μάθηση. 
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης ασπάζονται αυτές τις απόψεις και όλο και 
περισσότερο υποστηρίζουν αυθεντικά (authentic), συνδεδεμένα με τον πραγματικό 
κόσμο (real-world) και ενταγμένα μέσα σε συμφραζόμενα (contextualized) 
εκπαιδευτικά σενάρια με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί εκπαιδευτικές στρατηγικές 
όπως τα σενάρια που βασίζονται σε περιπτώσεις (case-based scenarios) (Schank, 
Berman, & Macpherson, 1999) ή η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση 
προβλημάτων (problem-based learning) (Albanese & Mitchell, 1993; Vernon & 
Blake, 1993). Μέσα σε τέτοια πλαίσια από «δοχεία μεταφοράς γνώσης» τα 
αντικείμενα μετασχηματίζονται σε «σημειωτικά εργαλεία», τα οποία διαμεσολαβούν 
με σκοπό να διαμορφώσουν τις δραστηριότητες του μαθητή (Wertsch, 1985). 
Εξάλλου, ο Wertsch (1991) υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να εξετάζουμε τα 
αντικείμενα μάθησης απομονωμένα και έξω από κάποιο πλαίσιο αλλά ότι η μονάδα 
έρευνάς μας πρέπει να εστιάζεται στις πραγματικές χρήσεις των αντικειμένων μέσα 
σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. “Only by being part of action do 
mediational means come into being and play their role. They have no magical 
power in and of themselves (σελ.119).”       

• Απουσία ανθρώπινου στοιχείου (dehumanizing aspect): Η αυτοματοποίηση του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού με χρήση της τεχνολογίας των αντικειμένων μάθησης 
συνεπάγεται σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού όπως 
αναλύθηκε παραπάνω. Για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επιδιώκει τη διεξαγωγή έρευνας γύρω από τα αντικείμενα 
μάθησης με σκοπό την επίτευξη της μάθησης «οπουδήποτε και οποτεδήποτε» 
(“anywhere anytime learning”) μέσω της συναρμολόγησης αντικειμένων μάθησης 
προσαρμοζόμενων στην εξατομικευμένη μάθηση (Martinez, in press; Hodgins, 
2000; IEEE/LTSC, 2002; ADL, 2001). Ωστόσο, αυτό το μοντέλο έρχεται σε 
αντίθεση με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα 
εννοιών όπως η συνεργατική μάθηση (collaborative and cooperative learning) 
(Nelson, 1999; Johnson & Johnson, 1997; Slavin, 1990), οι κοινωνίες μαθητών 
(Brown, 1994), η κοινωνική διαπραγμάτευση (social negotiation) (Driscoll, 1994) 
και η μαθητεία (Rogoff, 1990). Αξιοσημείωτη είναι η άποψη του Wiley (2000) ότι 
«ακόμα κι αν αγνοήσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα παιδαγωγικής φύσεως, θα 
ήταν παράδοξο να τοποθετούσαμε εκατοντάδες, χιλιάδες ή και εκατομμύρια 
μαθητές μπροστά σε προηγμένη επικοινωνιακή τεχνολογία με σκοπό την ανάκτηση 
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δεδομένων από υποτιθέμενα ευφυή συστήματα, αντί να τους δίναμε τη δυνατότητα 
αλληλεπίδρασής με άλλους ανθρώπους».   

• Ειδικός σχεδιασμός για την επαναχρησιμοποίηση (specially designed for reusability): Αν και το 
κύριο κριτήριο σχεδίασης των αντικειμένων μάθησης είναι η επαναχρησιμοποίησή 
τους, τα ζητήματα του μεγέθους (granularity) (δηλαδή του πόσο εκτενές ή μεγάλο 
πρέπει να είναι το αντικείμενο μάθησης) και της αρχιτεκτονικής (δηλαδή της δομής 
σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να συναρμολογηθούν τα αντικείμενα) συχνά 
αναγκάζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιαστή να αναμορφώσουν το υπάρχον υλικό, ώστε 
να μπορέσει αυτό να είναι κατάλληλο για «επαναχρησιμοποίηση» σε ένα σύστημα 
αντικειμένων μάθησης. Για παράδειγμα ένα εγχειρίδιο γραμμένο σε Word ή σε 
PDF θα μπορούσε να χωριστεί σε μικρότερες ενότητες (chunks), να μετατραπεί σε 
XML, και να αποθηκευτεί σε βάσεις δεδομένων. Ο Wiley (2000) κατέκρινε τη 
θεωρία ΙΤΤ (Instructional Transaction Theory) του Merrill (1999) ως υπεύθυνη γι’ 
αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή κάθε αντικείμενο μάθησης θα 
έπρεπε κυριολεκτικά να μορφοποιηθεί και να «ετοιμαστεί» με ειδικό τρόπο, ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του. Αλλά και οι υπόλοιπες προσεγγίσεις 
των αντικειμένων μάθησης θεωρούν πως μια τέτοια προετοιμασία είναι απαραίτητη. 
Αυτό θα σήμαινε ότι η πληθώρα των terabyte εκπαιδευτικού υλικού που βρίσκονται 
στο Διαδίκτυο δεν θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί από συστήματα που έχουν 
σχεδιαστεί να υποστηρίζουν την τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης (όπως αυτά 
που βασίζονται στην προτυποποίηση IEEE/LTSC ή SCORM) χωρίς εκτεταμένη 
αναμόρφωση.  

Αν και έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες συμπλήρωσης των μεταδεδομένων με 
παιδαγωγικά χαρακτηριστικά (το πρότυπο LOM με τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του, το 
IMS με το sequencing), ωστόσο η περιγραφή των παιδαγωγικών αυτών χαρακτηριστικών είναι 
περιορισμένη και προσφέρει μόνο μια γενικευμένη περίληψη. Για παράδειγμα η 
προτυποποίηση LOM διαθέτει περιορισμένου εύρους εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά όπως ο 
τύπος αλληλεπίδρασης (interactivity type), το επίπεδο αλληλεπίδρασης (interactivity level) και 
ο τύπος εκπαιδευτικής πηγής (learning resource type). Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν επαρκεί 
για την αναπαράσταση των παιδαγωγικών και διδακτικών εννοιών που χρησιμοποιούνται σε 
ένα μαθησιακό περιβάλλον. Το μοντέλο SCORM διαθέτει χαρακτηριστικά για τη 
μοντελοποίηση του περιεχομένου και της δομής του. Μολονότι η δομή του περιεχομένου 
υπονοεί την ύπαρξη μιας παιδαγωγικής προσέγγισης, δεν το διακρίνουν παιδαγωγικά 
χαρακτηριστικά που να καθορίζουν τη δομή, την πλοήγηση καθώς και άλλα βασικά στοιχεία 
προσαρμογής. 

Τα παραπάνω πρότυπα αποτελούν τη βάση για τη διαλειτουργικότητα και 
επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων μάθησης. Ωστόσο, και τα τρία έχουν ανάγκη από 
ξεχωριστές επεκτάσεις το καθένα, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν για την περιγραφή του 
συνόλου των παιδαγωγικών και διδακτικών χαρακτηριστικών των μαθησιακών περιβαλλόντων. 
Γενικά, το υπάρχον μοντέλο αντικειμένων μάθησης όπως εφαρμόζεται προς το παρόν δεν 
παρέχει ικανοποιητικούς τρόπους έκφρασης του εκπαιδευτικού πλαισίου μέσα στα οποία αυτά 
εντάσσονται και των σημασιολογικών σχέσεων ανάμεσα στα διαφορετικά αντικείμενα 
μάθησης. Επίσης, το μοντέλο των αντικειμένων μάθησης είναι προβληματικό ως προς την 
αντιστοίχιση περιεχομένου και παιδαγωγικού πλαισίου (Koper, 2001). Υπάρχει ανάγκη 
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κατάταξης διαφορετικών αντικειμένων μάθησης μέσα σε ένα σημασιολογικό δίκτυο και 
καθορισμού ενός μοντέλου μάθησης που θα περιγράφει τη δομή του περιεχομένου και της 
συμπεριφοράς των διαφορετικών ειδών αντικειμένων μάθησης μέσα σε συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά σενάρια. Ένα τέτοιο μοντέλο μάθησης θα παρουσιαστεί και θα αναπτυχθεί 
αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.  

Η περιγραφή των αντικείμενων μάθησης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του παρόντος 
συστήματος για την υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης βασίστηκε στην 
προτυποποίηση SCORM. Η αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων έγινε α) με την 
αντιστοίχηση των στοιχείων του προτεινόμενου μοντέλου σε συγκεκριμένα μεταδεδομένα των 
μαθησιακών αντικειμένων και β) τη διατύπωση κανόνων για την εξατομικευμένη παροχή 
μαθησιακού υλικού και δραστηριοτήτων στους μαθητές. Σε κεφάλαιο 4 αναλύεται και 
τεκμηριώνεται η λογική της αντιστοίχησης και των κανόνων, και παράλληλα, αναδεικνύεται ο 
βαθμός επάρκειας των διαθέσιμων μεταδεδομένων καθώς και οι επιμέρους αδυναμίες κάλυψης 
του προτεινόμενου μοντέλου από τα διαθέσιμα μεταδεδομένα. 
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1.7 Η εστίαση και οι ερευνητικοί στόχοι της διατριβής 

Αντικείμενο της διατριβής αποτελούν τα πολυμεσικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, με 
δυνατότητες προσαρμογών, στο χώρο του Διαδικτύου. Σκοπός της διατριβής είναι αφενός να διατυπώσει 
ένα μοντέλο μάθησης με χρήση πολυμέσων, αφετέρου να αξιοποιήσει την αναδυόμενη τεχνολογία των 
αντικειμένων μάθησης για την ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, με δυνατότητες 
προσαρμογών, που βασίζεται στο προτεινόμενο μοντέλο πολυμεσικής μάθησης.  

Για την επίτευξη του σκοπού της διατριβής τέθηκαν οι παρακάτω επιμέρους στόχοι: 

1. Πρώτος στόχος αποτελεί η διατύπωση ενός μοντέλου μάθησης με χρήση πολυμέσων. Το 
προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα δύο ευρέως 
αποδεκτών θεωριών μάθησης με τη χρήση πολυμέσων: α) της θεωρίας γνωστικής 
υπερφόρτωσης (Cognitive Load Theory) (Sweller, Chandler, Tierney & Cooper, 1990; 
Chandler & Sweller, 1991) και β) της γνωστικής θεωρίας πολυμεσικής μάθησης 
(Cognitive Theory of Multimedia Learning) (Mayer, & Anderson, 1991; Mayer, 
2001) και ταυτόχρονα ενσωματώνει παραμέτρους οι οποίες αρχίζουν να αναδύονται 
τα τελευταία χρόνια στο χώρο της πολυμεσικής έρευνας και οι οποίες κρίνονται ότι θα 
μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της μάθησης σε σύνθετα πεδία 
γνώσης. 

2. Δεύτερος στόχος της διατριβής είναι η αξιοποίηση της αναδυόμενης τεχνολογίας των 
μαθησιακών αντικειμένων (Learning Οbject) για την ανάπτυξη συστημάτων 
ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητες προσαρμογών. Η αξιοποίηση αυτή γίνεται  
α) με την αντιστοίχηση των στοιχείων του προαναφερθέντος προτεινόμενου μοντέλου 
σε συγκεκριμένα μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων και β) τη διατύπωση 
κανόνων για την εξατομικευμένη παροχή μαθησιακού υλικού και δραστηριοτήτων 
στους μαθητές. Αναλύεται και τεκμηριώνεται η λογική της αντιστοίχησης και των 
κανόνων, και παράλληλα, αναδεικνύεται ο βαθμός επάρκειας των διαθέσιμων 
μεταδεδομένων καθώς και οι επιμέρους αδυναμίες κάλυψης του προτεινόμενου 
μοντέλου από τα διαθέσιμα μεταδεδομένα. 

3. Ο τελευταίος στόχος της διατριβής είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης 
εφαρμογής λογισμικού, με χρήση της γλώσσας Java και της XML, στο περιβάλλον του 
Διαδικτύου, με την οποία υλοποιείται και τεκμηριώνεται η αξία του παραπάνω 
μοντέλου, και επιπρόσθετα, ελέγχεται η εγκυρότητά του. Η εγκυρότητα του μοντέλου 
αναφέρεται α) στο κατάλληλο σχεδιασμό του πολυμεσικού υλικού και ακόμα β) στην 
κατάλληλη επιλογή, γ) διαδοχή και δ) υποστήριξη του συγκεκριμένου μαθητή για τον 
οποίο παράγεται το μαθησιακό υλικό.  
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1.8 Η συμβολή και η πρωτοτυπία της διατριβής στο χώρο της έρευνας των 

εκπαιδευτικών πολυμέσων 

Όπως καταδεικνύεται από τις προηγούμενες ενότητες, ο κύριος στόχος αυτής της 
ερευνητικής προσπάθειας είναι καταρχήν η διερεύνηση των πολυμεσικών συστημάτων 
ηλεκτρονικής μάθησης, με δυνατότητες προσαρμογών, στον χώρο του Διαδικτύου. Η 
διερεύνηση αυτή έγινε με οδηγό τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

• Πώς θα έπρεπε να σχεδιάζονται τα συστήματα αυτά λαμβάνοντας υπόψη  

o αφενός, αρχές σχεδίασης που βασίζονται σε εδραιωμένες θεωρίες 
πολυμεσικής μάθησης, και,   

o αφετέρου, τις νέες τάσεις στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας, τις 
κοινωνικοοικονομικές, εκπαιδευτικές, εργασιακές και τεχνολογικές αλλαγές 
που συντελούνται καθώς και τις ανάγκες των σημερινών μαθητών;  

• Πώς θα μπορούσε να αξιοποιείται καλύτερα η αναδυόμενη τεχνολογία των 
μαθησιακών αντικειμένων από ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης, το οποίο έχει τη 
δυνατότητα να ανιχνεύει και να εντοπίζει εκπαιδευτικό υλικό στο ανοιχτό περιβάλλον 
του Παγκόσμιου Ιστού για την καλύτερη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, 
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την ανάγκη να  προσαρμόζεται, με όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικό τρόπο, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του κάθε 
μαθητή; Για παράδειγμα, πως θα μπορούσε το σύστημα να κάνει χρήση της 
τεχνολογίας των μαθησιακών αντικειμένων για τον εντοπισμό εκπαιδευτικού υλικού 
που συνδυάζει κατάλληλα μέσα και μορφές, ανάλογα με το επίπεδο προϋπάρχουσας 
γνώσης του μαθητή; 

Το πεδίο της έρευνας στρέφεται γύρω από τα σύνθετα πεδία γνώσης και εστιάζει 
ειδικότερα σε μάθημα της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ’ τάξης του λυκείου με στόχο την 
υποστήριξη αρχάριων μαθητών που επιδιώκουν να πετύχουν εις βάθος και ουσιαστική μάθηση 
και, φυσικά, καλύτερη επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Η διατριβή  
επιχειρεί  

α) μέσα από την εξέταση και συγκέντρωση των συμπερασμάτων και αρχών των 
βασικών θεωριών μάθησης με χρήση πολυμέσων,  

β) μέσα από τις ελλείψεις και τα προβλήματα που εμφανίζουν οι υπάρχουσες 
πολυμεσικές σχεδιασμοί να υποστηρίξουν μαθητές με διαφορετικές ανάγκες κατά τη 
μάθηση αντικειμένων που ανήκουν στα σύνθετα πεδία γνώσης, καθώς και  

γ) μέσα από τις τάσεις οι οποίες αναδύονται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της 
πολυμεσικής έρευνας,  
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να υπογραμμίσει την ανάγκη ανάδειξης και διατύπωσης ενός νέου μοντέλου μάθησης 
με χρήση πολυμέσων για αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και πιο ουσιαστική μάθηση. 
Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα των δύο παραπάνω 
αποδεκτών θεωριών μάθησης με τη χρήση πολυμέσων και συγχρόνως επιχειρεί να 
ενσωματώσει παραμέτρους οι οποίες μέχρι σήμερα δεν λαμβάνονταν υπόψη κατά τον  
σχεδιασμό πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης. 

Η διδασκαλία σε αρχάριους μαθητές του μαθήματος της σχεδίασης αλγορίθμων και 
της συγγραφής προγραμμάτων εντάσσεται στα σύνθετα πεδία γνώσης. Ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για μαθητές λυκείου το μάθημα αποδεικνύεται αρκετά απαιτητικό και δύσκολο. 
Μαθητές οι οποίοι δεν διαθέτουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, δεν έχουν έφεση (aptitude) 
στον προγραμματισμό  και δεν έχουν διδαχθεί προηγουμένως κάποιες βασικές έννοιες και 
αρχές που συνδέονται με την ανάλυση προβλήματος και τη δημιουργία αλγορίθμων 
συναντούν αρκετές δυσκολίες κατά την πρώτη επαφή τους με το μάθημα και συχνά το 
μαθαίνουν με «μηχανικό» τρόπο (rote learning) αδυνατώντας να το κατανοήσουν σε βάθος.  

Όσον αφορά στο μάθημα «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» 
της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου, ο χρόνος επίσης δεν επαρκεί για την 
αποτελεσματική κάλυψη της ύλης ενώ φαίνεται ότι οι μαθητές παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών – ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε 
θέματα προγραμματισμού. Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών  δεν καταφέρνει να εμπεδώσει 
το μάθημα και δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές 
σχεδίασης αλγορίθμων και ανάπτυξης προγραμμάτων, όταν δίνεται ένα πρόβλημα μέτριας έως 
αυξημένης δυσκολίας όπως είναι συνήθως το 3ο και 4ο θέμα των Πανελλαδικών εξετάσεων. 
Εξάλλου τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση στο μάθημα «Ανάπτυξη 
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» τα τελευταία τέσσερα έτη (2003: 35,77%, 
2004: 45%, 2005: 49,74%, 2006: 53,87%)  καταδεικνύουν τις δυσκολίες και υπογραμμίζουν 
την ανάγκη μιας διαφορετικής αντιμετώπισης στη διδασκαλία του μαθήματος έτσι ώστε οι 
μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες από την αρχή, σταδιακά να «χτίσουν» μια 
καλύτερη αντίληψη του μαθήματος και τελικά να καταφέρουν να αποκτήσουν δεξιότητες 
αλγοριθμικής προσέγγισης στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και συγγραφής 
προγραμμάτων.   

Προς αυτήν την κατεύθυνση ένα ηλεκτρονικό πολυμεσικό μάθημα βασισμένο στο 
Διαδίκτυο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν διαφορετικό και συμπληρωματικό τρόπο 
διδασκαλίας και να υποστηρίξει αρχάριους μαθητές να  κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα των 
σύνθετων πεδίων γνώσης, να μειώσει τις παρανοήσεις (π.χ. επειδή θα παρέχει χαρακτηριστικά 
οπτικοποίησης, αλληλεπίδρασης, πολλαπλών αναπαραστάσεων κ.λπ.) και να βοηθήσει τους 
μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στο αντικείμενο αυτό. Παρ’ ότι 
έχουν επισημανθεί τα οφέλη των πολυμέσων για τη μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για αρχάριους που αντιμετωπίζουν ένα σύνθετο πεδίο γνώσης, η υπάρχουσα έρευνα 
δεν έχει δώσει πλούσια δείγματα στατιστικώς σημαντικών θετικών αποτελεσμάτων έτσι ώστε 
να θεωρείται απαραίτητη ή έστω δικαιολογημένη η χρήση τους. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα 
έρευνες επιτεύχθηκε ο καθορισμός κάποιων βασικών αρχών πολυμεσικής σχεδίασης, οι οποίες 
εδραιώθηκαν και λαμβάνονται υπόψη από όσους αναπτύσσουν πολυμεσικά εκπαιδευτικά 
συστήματα. Πρόσφατα οι ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους προς μια σειρά από 
παραμέτρους, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονταν στον σχεδιασμό πολυμεσικών 
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περιβαλλόντων μάθησης. Οι παράμετροι αυτές δίνουν μια παιδαγωγική και γνωστική 
διάσταση στο θέμα της πολυμεσικής σχεδίασης, αφού αναφέρονται σε θέματα όπως είναι η 
προϋπάρχουσα γνώση (δηλαδή τα υπάρχοντα νοητικά σχήματα) του μαθητή, η γνωστική 
υπερφόρτωση, η ενεργός γνωστική επεξεργασία, η παρεχόμενη διαβαθμισμένη υποστήριξη 
(scaffolding) κ.λπ. Θεωρείται ότι με την κατάλληλη ενσωμάτωση των νέων αυτών παραμέτρων 
στα πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης θα προκύψουν πιο αποτελεσματικοί σχεδιασμοί 
βασισμένες σε ένα παιδαγωγικό υπόβαθρο, οι οποίες θα κατορθώσουν να φέρουν καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα.  

Επιπλέον τώρα πια θεωρείται ότι έχουν ωριμάσει αρκετές τεχνολογίες και 
προτυποποιήσεις για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού με τη μορφή των 
αντικειμένων μάθησης και την έξυπνη διαχείρισή του στο περιβάλλον του Παγκόσμιου ιστού 
αλλά και για την προσθήκη σε αυτό πληροφορίας που θα επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό του, 
την επαναχρησιμοποίησή του και την παροχή εξατομικευμένων μαθησιακών σεναρίων. 
Ωστόσο συχνά τονίζεται από την εκπαιδευτική κοινότητα το πρόβλημα ότι, ενώ οι 
προτυποποιήσεις αυτές παρέχουν δυνατότητες για το πακετάρισμα και την περιγραφή του 
μαθησιακού υλικού, ωστόσο, στερούνται παιδαγωγικού υπόβαθρου. Απαιτείται επομένως μια 
σύνδεση ανάμεσα στις εξεταζόμενες/προτεινόμενες παιδαγωγικές και γνωστικές παραμέτρους 
(όπως είναι η παρεχόμενη υποστήριξη προς το μαθητή, η θετική γνωστική υπερφόρτωση, η 
ενεργός γνωστική επεξεργασία, κ.λπ.) με τις υπάρχουσες προτυποποιήσεις, έτσι ώστε να 
σχεδιαστούν πιο πλούσια πολυμεσικά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία θα 
δίνουν μεγαλύτερη έμφαση από παιδαγωγική σκοπιά στον όσο το δυνατό αποτελεσματικότερο  
σχεδίασμό, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού 
εκπαιδευτικού υλικού.  

Με βάση τα παραπάνω, η συνεισφορά και η πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται κυρίως 
στα εξής: 

1. στη διεξαγωγή εκτεταμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης των ερευνών που έχουν 
διεξαχθεί στο χώρο της πολυμεσικής έρευνας και την κατηγοριοποίηση, σε τρεις 
γενιές πολυμεσικής έρευνας, των αποτελεσμάτων αυτής της ανασκόπησης· 

2. στην προσπάθεια συνδυασμού των συμπερασμάτων των σημαντικότερων θεωριών 
στο χώρο των εκπαιδευτικών πολυμέσων καθώς και κάποιων νέων παραμέτρων για 
την πρόταση ενός μοντέλου μάθησης με χρήση πολυμέσων. Η συμβολή του 
μοντέλου αυτού  θα είναι η αποτελεσματικότερη σχεδίαση πολυμεσικών 
περιβαλλόντων μάθησης τα οποία στοχεύουν να υποστηρίξουν μαθητές που 
επιχειρούν να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν μαθήματα σύνθετων πεδίων γνώσης. 

3. Στη σύνδεση του παραπάνω προτεινόμενου μοντέλου με την τεχνολογία των 
αντικειμένων μάθησης στα πλαίσια της παροχής εξατομικευμένου 
αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού μέσα από ένα σύστημα 
διαχείρισης μάθησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Η διατριβή υποδεικνύει τρόπους 
αξιοποίησης της τεχνολογίας αυτής α) με την αντιστοίχηση των στοιχείων του 
προαναφερθέντος προτεινόμενου μοντέλου σε συγκεκριμένα μεταδεδομένα των 
μαθησιακών αντικειμένων και β) τη διατύπωση κανόνων για την εξατομικευμένη 
παροχή μαθησιακού υλικού και δραστηριοτήτων στους μαθητές. 
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4. Στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και της υλοποίησης ενός συστήματος που 
βασίζεται στη χρήση αντικειμένων μάθησης με δυνατότητες προσαρμογών. Δεν 
υπάρχουν ακόμα ευρέως αποδεκτά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία 
αξιοποιούν την τεχνολογία αυτή για την παροχή εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού 
σε εκπαιδευόμενους. Το πολυμεσικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης που 
υλοποιήθηκε επιχειρεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή και να παράσχει 
σημαντικά συμπεράσματα για τον τρόπο ανάπτυξης και περιγραφής των 
αντικειμένων μάθησης.  

5. Τέλος, η διατριβή επιχειρεί να παράσχει ένα προσαρμοζόμενο πολυμεσικό 
περιβάλλον μάθησης και υποστήριξης του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον». Δεν υπάρχει στον ελληνικό χώρο αντίστοιχο 
προσαρμοζόμενο περιβάλλον μάθησης, το οποίο να βοηθάει μαθητές της 
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ΄ λυκείου να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν το 
μάθημα αυτό.  
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1.9 Οι περιορισμοί της διατριβής 

Θεωρείται ότι έχουν ωριμάσει αρκετές τεχνολογίες και προτυποποιήσεις για την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού με τη μορφή των αντικειμένων μάθησης  και την 
έξυπνη διαχείρισή του στο περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού αλλά και για την προσθήκη 
σε αυτό πληροφορίας που θα επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό του, την επαναχρησιμοποίησή 
του και την παροχή εξατομικευμένων μαθησιακών σεναρίων.  Ωστόσο, συχνά τονίζεται από 
την εκπαιδευτική κοινότητα το εξής πρόβλημα: 

Ενώ οι προτυποποιήσεις παρέχουν δυνατότητες για το πακετάρισμα και την 
περιγραφή του μαθησιακού υλικού, ωστόσο, στερούνται παιδαγωγικού υπόβαθρου. Απαιτείται 
επομένως μια σύνδεση ανάμεσα στις προτεινόμενες παιδαγωγικές και γνωστικές παραμέτρους 
(όπως είναι η παρεχόμενη υποστήριξη προς το μαθητή, η θετική γνωστική υπερφόρτωση, η 
ενεργός γνωστική επεξεργασία, κ.λπ.) με τις υπάρχουσες προτυποποιήσεις έτσι ώστε να 
σχεδιαστούν πιο πλούσια πολυμεσικά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία θα 
δίνουν μεγαλύτερη έμφαση από παιδαγωγική σκοπιά στον όσο το δυνατό αποτελεσματικότερο  
σχεδιασμό, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού 
εκπαιδευτικού υλικού.  

Η αντιστοίχιση των διαστάσεων του προτεινόμενου μοντέλου με τα μεταδεδομένα 
της προτυποποίησης που επιλέχθηκε δεν είναι εφικτή με απόλυτη ακρίβεια. Αυτό ερευνητικά 
θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην πρόταση πρόσθετων μεταδεδομένων. Ωστόσο, η διατριβή 
περιορίζεται και εμμένει στα υπάρχοντα μεταδεδομένα της προτυποποίησης SCORM, 
θεωρώντας ότι κάθε τέτοια πρόταση βρίσκεται έξω από τους στόχους τις διατριβής.  

Η λειτουργία ενός προσαρμοζόμενου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση 
πολυμέσων στον χώρο του Παγκόσμιου Ιστού, απαιτεί, για κάθε μαθησιακό στόχο, ένα 
αρκετά πλούσιο σύνολο μαθησιακών αντικειμένων, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγεται με 
αυτόματο τρόπο ένα υποσύνολο αυτών. Σήμερα δεν υπάρχει επαρκές εκπαιδευτικό υλικό με 
μορφή αντικειμένων μάθησης και πολύ περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό πολλαπλών μορφών 
για το ίδιο θέμα, ώστε να προσαρμόζεται με αυτόματο τρόπο το περιβάλλον μάθησης στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών.   

Επιπρόσθετος περιορισμός είναι η απαίτηση για εκπαιδευτικό υλικό στην Ελληνική 
γλώσσα. Η απαίτηση αυτή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ανεύρεση των απαραίτητων 
αντικειμένων μάθησης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 
αντικειμένων μάθησης από πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό στην Ελληνική γλώσσα 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή λογισμικού που αναπτύχθηκε για να 
υλοποιηθεί και να τεκμηριωθεί η αξία του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης με χρήση 
πολυμέσων.  
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1.10 Η δομή της διατριβής  

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, η σειρά παράθεσης των 
οποίων ακολουθεί τους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί τμήμα του εισαγωγικού μέρους και έχει αφιερωθεί 
στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των κυριότερων ερευνών σχετικά με την επίδραση των 
πολυμέσων στη μάθηση. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται κατηγοριοποίηση, σε τρεις γενιές 
πολυμεσικής έρευνας, των αποτελεσμάτων αυτής της ανασκόπησης και αναδεικνύονται τάσεις, 
δυνατότητες, αδυναμίες, ελλείψεις και προβλήματα της κάθε γενιάς όσον αφορά τα 
παραγόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Εστίαση γίνεται στα συμπεράσματα δύο ευρέως 
αποδεκτών θεωριών μάθησης με τη χρήση πολυμέσων: α) στη θεωρία γνωστικής υπερφόρτωσης 
και β) στη γνωστική θεωρία πολυμεσικής μάθησης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η διατύπωση ενός μοντέλου μάθησης με χρήση πολυμέσων. Το 
προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε συνδυασμό των συμπερασμάτων των δύο 
ευρέως αποδεκτών θεωριών μάθησης με τη χρήση πολυμέσων: α) της θεωρίας γνωστικής 
υπερφόρτωσης και β) της γνωστικής θεωρίας πολυμεσικής μάθησης και στην ενσωμάτωση κάποιων 
νέων παραμέτρων. Παρουσιάζονται οι παράμετροι του προτεινόμενου μοντέλου και 
τεκμηριώνεται η ανάγκη ενσωμάτωσής τους στο μοντέλο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια προσπάθεια:  

α) αξιοποίησης της αναδυόμενης τεχνολογίας των μαθησιακών αντικειμένων (Learning 
Οbject) για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητες προσαρμογών. 
Παρουσιάζεται α) ο τρόπος που αντιστοιχίζονται τα στοιχεία του προαναφερθέντος 
προτεινόμενου μοντέλου σε συγκεκριμένα μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων και β) 
οι κανόνες που έχουν διατυπωθεί για την εξατομικευμένη παροχή μαθησιακού υλικού και 
δραστηριοτήτων στους μαθητές. 

β) ανάπτυξης συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού με χρήση της γλώσσας Java και της 
XML, στο περιβάλλον του Διαδικτύου, βασισμένης στην τεχνολογία των αντικειμένων 
μάθησης με την οποία υλοποιείται και τεκμηριώνεται η αξία του παραπάνω μοντέλου.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση 
του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μάθησης 
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Κ ΕΦΑ Λ Α Ι Ο  2 :  
Α ν α σ κ ό π η σ η  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ τ ο ν  χ ώ ρ ο  τ ω ν  
π ο λ υ μ ε σ ι κ ώ ν  π ε ρ ι β α λ λ ό ν τ ω ν  μ ά θ η σ η ς 2  

Οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με την επίδραση των πολυμέσων πάνω στη μάθηση ξεκίνησαν 
αρκετές δεκαετίες νωρίτερα και προέρχονταν από χώρους εκτός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (π.χ. από 
τους χώρους της ψυχολογίας, της τέχνης και της διαφήμισης.).  Η συχνή εμφάνιση αντικρουόμενων 
αποτελεσμάτων στις πρώτες αυτές μελέτες αλλά και σε πρόσφατες οφείλονται, πιθανότατα, στο λόγο ότι 
στις σχεδιάσεις πολυμεσικών συστημάτων μάθησης παραβλέπονταν και συνεχίζουν να παραβλέπονται 
σημαντικές παράμετροι οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί μέσα στη σχεδίαση των συστημάτων 
αυτών έτσι ώστε να εγγυάται η αποτελεσματικότερη μάθηση. Μια στροφή προς την κατεύθυνση αυτή 
πραγματοποιείται από τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια εκτεταμένη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο χώρο της πολυμεσικής έρευνας μέχρι 
σήμερα και κατηγοριοποιούνται σε τρεις γενιές πολυμεσικής έρευνας τα αποτελέσματα αυτής της 
ανασκόπησης.     

2.1 Εισαγωγή 

Η μέχρι τώρα έρευνα πάνω στα πολυμέσα και παρόμοιες εκπαιδευτικές τεχνολογίες 
χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και δεν έχει καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα όσον αφορά 
τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα πολυμέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Όπως συνέβη και 
πολλές φορές στο παρελθόν με την εμφάνιση κάθε καινοτόμου τεχνολογίας, η εμφάνιση των 
πολυμεσικών τεχνολογιών συνοδεύτηκε από αντικρουόμενες απόψεις και στάσεις. Από τη μια 
υπήρχαν και υπάρχουν οι αισιόδοξες εκτιμήσεις ότι τέτοιου είδους εκπαιδευτικές τεχνολογίες 
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της μάθησης. Η άποψη αυτή 
υποστηρίχτηκε με ποικίλα επιχειρήματα όπως π.χ. ότι τα πολυμεσικά συστήματα είναι ικανά 
να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο μάθησης ή ότι μπορούν παράλληλα να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα της μάθησης. Από την άλλη, δεν έχουν λείψει οι αντίθετες απόψεις, οι 
οποίες συντήρησαν ένα κλίμα σκεπτικισμού και δυσπιστίας απέναντι στη χρήση των νέων 
πολυμεσικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Η σχετική έρευνα πάνω στην εκπαιδευτική χρήση των πολυμέσων και γενικότερα η 
έρευνα εκπαιδευτικών τεχνολογιών των τελευταίων δεκαετιών δεν κατάφερε να ξεκαθαρίσει το 
τοπίο, αφού δεν παρείχε ισχυρές αποδείξεις, οι οποίες θα μπορούσαν είτε να διαβεβαιώσουν 
με σαφή τρόπο ότι η χρήση των πολυμέσων είναι αποτελεσματικός τρόπος μάθησης ή, 
αντίθετα, να αποφανθούν ότι ο ρόλος τους είναι μηδαμινός έως και αρνητικός. Επίσης δεν 

                                                 

2 Το κεφάλαιο 2 αποτελεί προσαρμοσμένη έκδοση άρθρου που διακρίθηκε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο, Ed-Media 
2004, του οργανισμού AACE (Association for the Advancement of Computing in Education, Estab. 1981). Το άρθρο 
έλαβε την ανώτατη δυνατή βαθμολογία από τους κριτές και πρόσκληση για δημοσίευση εκτενέστερης έκδοσής του σε 
περιοδικό του οργανισμού AACE. Δημοσιεύτηκε με τον τίτλο “Towards a New Generation of Multimedia Learning 
Research” το 2006 στο  AACE Journal, τεύχος 14(1), σελ. 3-30. 
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κατάφερε να καταλήξει στην πρόταση κάποιου περιεκτικού πλαισίου σχεδιαστικών  αρχών σε 
μικρο-επίπεδο που να αναφέρονται στον βέλτιστο τρόπο ενσωμάτωσης πολυμεσικών 
στοιχείων μέσα σε ένα πολυμεσικό σύστημα μάθησης (Koumi, 2003).   

Στην πραγματικότητα, από τα σχετικά πειράματα κυρίως των τριών τελευταίων 
δεκαετιών φαίνεται ότι προκύπτουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν μελέτες με 
θετικά αποτελέσματα από τις οποίες  προκύπτουν μια σειρά από σημαντικές παράμετροι που 
φαίνονται να παίζουν αποφασιστικό ρόλο στον αποτελεσματικό σχεδιασμό πολυμεσικού 
υλικού (Mayer, 2001; Najjar, 2001). O Mayer συνόψισε πολλά από αυτά τα αποτελέσματα στη 
θεωρία του «Generative Theory of Multimedia Learning», η οποία περιέχει συγκεκριμένες 
αρχές σχεδιασμού πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει ένα 
μεγάλο σώμα ερευνών από τις οποίες δεν προκύπτουν βάσιμες αποδείξεις που θα 
δικαιολογούσαν τη χρήση των πολυμέσων ως εναλλακτικό τρόπο αποτελεσματικής μάθησης 
(Hede, 2002).     

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, πριν από την ευρείας κλίμακας εισβολή των 
πολυμέσων στο χώρο της εκπαίδευσης,  έγιναν αρκετές ερευνητικές προσπάθειες (τις οποίες η 
διατριβή αυτή κατηγοριοποιεί και εντάσσει στην πρώτη γενιά πολυμεσικής έρευνας) (Samaras, 
et al 2006), για να κατανοηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές ενοποιούν και 
επωφελούνται από πληροφορίες, οι οποίες τους παρουσιάζονται λεκτικά και οπτικά (Samuels, 
1967; Levie & Lentz, 1982). Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθησαν αρκετά μεγάλος αριθμός 
εμπειρικών μελετών οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία της «έρευνας σύγκρισης μέσων» (media 
comparison research), τα συμπεράσματα των οποίων συνόψισαν με δύο σπουδαία άρθρα τους 
οι Richard Clark και Robert Kozma. Οι συγκεκριμένοι μελετητές παρά τις διαφωνίες σε 
επιμέρους ζητήματα, τελικά έφτασαν σε μια πολύ βασική αρχή της εκπαιδευτικής έρευνας: ότι 
τελικά οι μέθοδοι σε συνδυασμό με τα μέσα – και όχι τα μέσα από μόνα τους –έχουν άμεση επιρροή 
πάνω στη μάθηση. 

Όταν στα επόμενα χρόνια η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας έδωσε τη 
δυνατότητα σε όλο και περισσότερα άτομα να δημιουργούν και να διανέμουν πολυμεσικό 
υλικό εύκολα και με μειωμένο κόστος, προέκυψε μια μεγάλης-κλίμακας παραγωγή 
εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού και πολυμεσικών συστημάτων. Αυτή η εκτεταμένη 
παραγωγή οδήγησε σε νέο και αυξημένο ενδιαφέρον στον χώρο της γνωστικής επιστήμης 
σχετικά με την επίδραση που θα μπορούσαν τα συστήματα αυτά να έχουν πάνω στην 
αποτελεσματική μάθηση και ένας νέος μεγάλος ευρείας κλίμακας εμπειρικών μελετών (μια 
δεύτερη γενιά) άρχισαν να διεξάγονται.  

Σ΄αυτή τη δεύτερη γενιά έρευνας μεγάλο ενδιαφέρον δόθηκε σε θέματα μάθησης και 
διδασκαλίας. Οι ερευνητές προσπάθησαν να βρουν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα: «Kάτω 
από ποιες συνθήκες και με βάση ποιες αρχές (οι οποίες προκύπτουν μέσα από την έρευνα) 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται τα πολυμέσα στην εκπαίδευση;»  (Reimann, 2003). 
Αρχικά θεωρήθηκε ότι τα πολυμέσα έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη μάθηση στα 
σύνθετα πεδία γνώσης (όπως είναι π.χ. στη μετεωρολογία, τη φυσική και τη μηχανική), αφού 
μπορούν να βοηθούσαν τον αρχάριο μαθητή να διακρίνει μοτίβα (patterns: μοντέλα;) και 
σχέσεις του συγκεκριμένου πεδίου γνώσης (κάτι που ένας ειδικός μπορεί να κάνει με μεγάλη 
ευκολία) (Goldman, 2003). Ένα βασικό ζήτημα της δεύτερης γενιάς ερευνών ήταν το πώς θα 
έπρεπε να διατάσσονται (χωρικά και χρονικά) οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες έτσι ώστε 
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να διευκολύνονται οι μαθητές να διακρίνουν τα μοτίβα και τις σχέσεις (Mousavi, Low, & 
Sweller, 1995; Mayer, & Anderson, 1991; Mayer, & Moreno, 1998, 1999). 

Ωστόσο, η σχετική έρευνα φαινόταν να καταλήγει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα, 
αφού από κάποιες εμπειρικές μελέτες προέκυπταν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Liao, 
1999) και ειδικά στις περιπτώσεις που γινόταν χρήση των πολυμέσων για την κατανόηση 
σύνθετων γνωστικών πεδίων (Mayer, & Anderson, 1991; Mayer, & Moreno, 1998, 1999), ενώ 
άλλες παρουσίαζαν μηδαμινά έως και αρνητικά αποτελέσματα μάθησης των εκπαιδευτικών 
πολυμέσων (Mousavi, Low, & Sweller, 1995; Dillon, & Gabbard, 1998). Αυτές οι μετέπειτα 
έρευνες οδήγησαν σε ένα σπουδαίο συμπέρασμα: οι μαθητές δεν κατάφερναν να μάθουν καλύτερα 
με τα πολυμεσικά συστήματα (multimedia) -ή τα συστήματα με τα πολλαπλά μέσα π.χ. κείμενο, εικόνα, 
ήχος, κ.λπ.- από ό,τι μάθαιναν μέσα από τα συστήματα που έκαναν χρήση ενός μόνο μέσου (unimedia) –
π.χ. μέσω του κειμένου– αυτά που οι σχεδιαστές του πολυμεσικού υλικού είχαν προβλέψει ότι θα μάθουν 
(Kozma, 1994).  

Το συμπέρασμα αυτό οδήγησε στην ανάγκη να εντοπιστούν και να εξεταστούν άλλοι 
παράγοντες πέρα από τη διάταξη και την παρουσίαση των διαφορετικών μέσων. Όλο και 
περισσότερο ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων (όπως π.χ. το καθεαυτό περιεχόμενο που 
απεικονίζεται μέσα από το πολυμεσικό υλικό, το επίπεδο προϋπάρχουσας γνώσης ή ο 
μαθήτυπος του μαθητή, κ.ά.) άρχισαν να θεωρούνται ως σημαντικές παράμετροι που θα 
έπρεπε να εξεταστούν από την έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν οδηγούν τους μαθητές σε 
θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Υπάρχει σήμερα ένας αυξανόμενος αριθμός εμπειρικών 
μελετών, οι οποίες πραγματεύονται τέτοια ερωτήματα με τον προσδιορισμό και την εξέταση 
πρόσθετων παραμέτρων. Σύμφωνα με την παρούσα εργασία έχουν αρχίσει να συνθέτουν μια 
νέα (τρίτη) γενιά πολυμεσικής έρευνας. 

Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής γίνεται μια εκτεταμένη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί στον χώρο της πολυμεσικής έρευνας και 
κατηγοριοποιούνται σε τρεις γενιές πολυμεσικής έρευνας τα αποτελέσματα της ανασκόπησης. 
Αυτή η εκτεταμένη ιστορική αναδρομή, συνολική παρουσίαση και κριτική της κατάστασης 
στον χώρο των εκπαιδευτικών πολυμέσων μέχρι σήμερα καθώς και ο συνδυασμός των 
συμπερασμάτων των σημαντικότερων θεωριών του χώρου των εκπαιδευτικών πολυμέσων έχει 
οδηγήσει στη διατύπωση ενός μοντέλου μάθησης με χρήση πολυμέσων, το οποίο 
περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. Παράλληλα, μέσα από τα συμπεράσματα του 
παρόντος κεφαλαίου θα γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που επιλέχθηκαν συγκεκριμένες 
παράμετροι για ενσωμάτωση στο προτεινόμενο μοντέλο. Αρχικά, στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται 
μια εισαγωγή σε βασικά θέματα, έννοιες και παράγοντες, οι οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι 
παίζουν θετικό ρόλο στην πολυμεσική μάθηση. Οι έννοιες και οι παράγοντες αυτοί έχουν 
προκύψει από τα συμπεράσματα των ερευνών των δύο πρώτων γενιών.  

Στο επόμενο μέρος αυτού του κεφαλαίου ακολουθείται η εξής διάρθρωση στη δομή 
των ενοτήτων:  

• Παρουσιάζονται αρχικά κάποια βασικά εισαγωγικά ζητήματα (παραδοχές, έννοιες, 
κανόνες και παράγοντες) που σχετίζονται με την πολυμεσική μάθηση και έρευνα. 
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• Στη συνέχεια παρατίθεται μια κριτική του θεωρητικού υπόβαθρου, των ερευνητικών 
κατευθύνσεων και των κύριων συμπερασμάτων δύο μεγάλων κατηγοριών (γενιών) 
πολυμεσικών ερευνών. Η παρούσα διατριβή κατατάσσει όλες τις έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί από το 1912 και μετά και οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως «έρευνες 
μέσων μάθησης» σε «τρεις γενιές πολυμεσικής έρευνας», ενώ γίνεται μια πιο 
λεπτομερής εστίαση στις αρχές που προέκυψαν από τη θεωρία γνωστικής 
υπερφόρτωσης του Sweller (Cognitive Load Theory) και τη γνωστική θεωρία 
πολυμεσικής μάθησης του Mayer (Cognitive Theory of Multimedia Learning), αφού 
αυτές αποτελούν το θεωρητικό  υπόβαθρο του προτεινόμενου μοντέλου. 

• Από την κριτική ανάλυση των δύο πρώτων γενιών έρευνας προκύπτει και 
τεκμηριώνεται η ανάγκη για μια τρίτη γενιά και προτείνονται για εξέταση στο πλαίσιο 
αυτής της γενιάς μια σειρά από παραμέτρους, τις οποίες δεν έλαβαν υπόψη τους 
καθόλου οι δύο προηγούμενες γενιές και δεν έχει επαρκώς εξετάσει μέχρι τώρα η 
τρίτη γενιά. Κάποιες από αυτές τις παραμέτρους ενσωματώνονται στο προτεινόμενο 
μοντέλο μάθησης μέσω πολυμέσων το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.  



 60 

2.2 Μέσο και μέθοδος: Μια αδιάσπαστη ενότητα με σημαντικές 

σχεδιαστικές προεκτάσεις (implications) και μαθησιακές επιπτώσεις 

Ένα ζήτημα το οποίο αποτέλεσε αφετηρία πολλών συζητήσεων και ερευνών και 
συνδέεται στενά με τα θέματα της πολυμεσικής σχεδίασης και έρευνας είναι η διαμάχη για την 
επιρροή των μέσων (media effects debate). Αυτό το θέμα, το οποίο μέχρι και σήμερα ως ένα 
βαθμό φαίνεται να μην έχει λυθεί, είχε να κάνει με το αν τα μέσα από μόνα τους έχουν επίδραση 
στη μάθηση. Ένθερμοι υπέρμαχοι των δύο παρατάξεων αυτής της αντιπαράθεσης υπήρξαν ο 
Richard Clark και ο Robert Kozma.  

Μετά από την εξέταση ενός εξαντλητικού αριθμού εμπειρικών μελετών και μετα-
αναλύσεων (που διεξήχθησαν από το 1912 μέχρι τις αρχές του ’80) σχετικά με την επιρροή 
των μέσων στη μάθηση, ο Clark (1983) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέσα δεν είναι παρά 
οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία (για τη διανομή/παράδοση της 
διδασκαλίας). Απέρριψε την άποψη ότι τα μέσα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα και υποστήριξε τον ουσιαστικό ρόλο του δασκάλου (δηλαδή της 
ίδιας της διδασκαλίας) στη μάθηση. Με λίγα λόγια, ο Clark πρεσβεύει ότι: Δεν πρόκειται να 
κερδίσουμε μαθησιακά οφέλη εξαιτίας της υιοθέτησης κάποιου συγκεκριμένου μέσου για την παράδοση 
της διδασκαλίας. Άσχετα με τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία τελικά μπορούν να έχουν 
επίδραση μόνο στο κόστος και την ταχύτητα της μάθησης, αυτό που πραγματικά συντελεί στη βελτίωση 
της μάθησης είναι η διδακτική μέθοδος την οποία εφαρμόζει ο δάσκαλος.  

Αυτή η άποψη επέφερε πολλές αντιδράσεις (Kozma, 1991; Bagui, 1998; Hede, 
2002) μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη απήχηση προς αυτή την κατεύθυνση είχε το άρθρο 
“Learning with Media” που δημοσίευσε ο Robert Kozma το 1991. Ο Kozma υποστήριξε 
ότι το μέσο και η μέθοδος έχουν μια αδιάσπαστη σχέση μεταξύ τους και επομένως και τα δυο αποτελούν 
βασικά συστατικά για τη σχεδίαση της διδασκαλίας.3  

Η σημασία της παραπάνω διαμάχης έχει αμφισβητηθεί από πολλούς ερευνητές 
(Jonassen, Campbell, & Davidson, 1994) με το επιχείρημα ότι το ερώτημα για το αν τα μέσα 
επηρεάζουν τη μάθηση δεν είναι θεμελιώδες (είναι ψευδοερώτημα) και ότι αυτό το ερώτημα 
οδηγεί αναπόφευκτα σε μια παρανόηση/εσφαλμένη αντίληψη. Κατά τον Jonassen (1996) δεν 
πρέπει να επιδιώκουμε τον προσδιορισμό κάποιου μοναδικού «υπερ-μέσου», το οποίο θα 
οδηγήσει σε αποτελεσματική μάθηση και να αναμένουμε ότι οι μαθητές μας θα πετύχουν 
σημαντική ακαδημαϊκή βελτίωση μόνο και μόνο εξαιτίας της επαφής με αυτό το συγκεκριμένο 
μέσο (Clark, 1983; Kozma, 1991; Simonsen, Clark, Kulik, Tennyson, & Winn, 1987). Στην 
ουσία το πρόβλημα έγκειται στην αντίληψη σχετικά με τη μάθηση και στον τρόπο που 

                                                 

3   Προχωρώντας τη διαμάχη ένα βήμα παραπέρα αξίζει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα διαρκώς 
αυξανόμενο σώμα εμπειρικών μελετών, τα αποτελέσματα των οποίων δείχνουν ότι και τα πολλαπλά μέσα (τα 
πολυμέσα) μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπαρκώς σχεδιασμένη διδασκαλία, η οποία δυσχεραίνει τη μάθηση 
(Hede, 2002). 
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αντιλαμβανόμαστε (αλλά και που οι Clark και Kozma αντιλαμβανόταν) τη διδασκαλία. 
Εφόσον δηλαδή αναλύσουμε προσεκτικά τις απόψεις που είχαν οι Clark και Kozma για τη 
διδακτική ίσως καταλήξουμε στο ότι οι απόψεις που διατύπωσαν οι δύο αυτοί μελετητές για τα 
μέσα δεν διέφεραν τελικά και τόσο πολύ μεταξύ τους (Nathan, & Robinson, 2001).  

Για παράδειγμα, αν, όπως και ο Clark, «δούμε» τη διδασκαλία ως μέσο και διδακτική 
μέθοδο, θεωρώντας ότι αυτά τα δύο είναι ξεχωριστές οντότητες, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα 
καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα με τον Clark, δηλαδή ότι τα μέσα δεν έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν τη μάθηση, αλλά ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι μόνο η διδακτική 
μέθοδος. Αν, από την άλλη, συμφωνήσουμε ότι, ενώ σε θεωρητικό επίπεδο είναι διαφορετικά, 
ωστόσο την ώρα της διδακτικής πράξης το μέσο και η μέθοδος συνθέτουν μια αδιάσπαστη 
μονάδα/ενότητα, τότε αναμφισβήτητα θα συμφωνήσουμε με την άποψη του Kozma, ότι 
δηλαδή τα μέσα χωρίς αμφιβολία επηρεάζουν τη μάθηση, αφού αποτελούν ένα από τα 
απαραίτητα συστατικά της διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως η παραπάνω διαμάχη 
οφείλεται στον τρόπο αντίληψης της διαδικασίας της διδασκαλίας. Επομένως, δεν υπάρχει 
λόγος να πιστεύουμε ότι τα μέσα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα, εφόσον δεν τα  θεωρούμε ξεκομμένα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μας.  

Μια κριτική ανάλυση των παραπάνω απόψεων δείχνει ότι είναι απαραίτητο να 
εξεταστούν περισσότερες πτυχές της διαμάχης των μέσων. Η άποψη που υποστηρίζεται σ΄ 
αυτή τη διατριβή είναι ότι τα μέσα  -και συνεπώς και τα πολλαπλά μέσα- έχουν την προοπτική 
να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στη μάθηση4 αλλά ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν 
αυτά επιλέγονται, σχεδιάζονται και εξετάζονται ερευνητικά βάσει κάποιων σημαντικών 
παραδοχών (ή κανόνων) και παραγόντων, οι οποίοι θα αναλυθούν στις υπόλοιπες 
παραγράφους αυτής της ενότητας.   

Παραδοχή 1η: Τα μέσα και οι μέθοδοι πρέπει να θεωρούνται και να εξετάζονται ως μια 
αδιάσπαστη ενότητα (media and instructional methods have an inseparable relationship and should always 
be examined in close association).  

Η πρώτη παραδοχή προκύπτει από την υιοθέτηση των αντιλήψεων του Kozma ότι η 
διδασκαλία προϋποθέτει την ενοποίηση (integration) μέσων και μεθόδων. Αυτή η αντίληψη 
μας οδηγεί στην ανάγκη -όταν σχεδιάζουμε την εμπειρική μελέτη μας σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της μάθησης- να εξετάζουμε τα μέσα που χρησιμοποιήσαμε σε 
αντιστοιχία με τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόσαμε.  Δεν μπορούμε επομένως να 
θεωρούμε ότι αφού επιλέχθηκε ένα συγκεκριμένο μέσο, π.χ. η κινούμενη εικόνα ή το κείμενο, 
εξασφαλίστηκε η αποτελεσματική μάθηση, αλλά ούτε ότι οι μαθητές μας έμαθαν (ή δεν 
έμαθαν) καλύτερα αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του μέσου –πρέπει να εξετάζονται τα μέσα 
σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζουμε. Η ταυτόχρονη 

                                                 

4  Μάλιστα ο Mayer υποστηρίζει ότι τα πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης έχουν τις δυνατότητες και την 
προοπτική να αποτελέσουν μια ισχυρή τεχνολογία μάθησης γιατί προάγουν την ενεργό γνωστική μάθηση μέσω 
τριών διεργασιών: α) πρώτα ο μαθητή επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις και εικόνες, β) στη συνέχεια τις οργανώνει 
σε δύο αναπαραστάσεις που έχουν συνοχή (coherence) (μια λεκτική και μια οπτική αναπαράσταση), και τέλος 
γ) ενοποιεί τις αντίστοιχες λεκτικές και οπτικές αναπαραστάσεις συνδυάζοντάς τις με τις υπάρχουσες γνωστικές 
δομές του (προϋπάρχουσα γνώση).  
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εξέταση μέσων και μεθόδων θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία της εμπειρικής μελέτης μας και 
θα μας βοηθήσει να μην οδηγηθούμε σε συγκεχυμένα αποτελέσματα (όπως, κατά τον Clark, 
συνέβη σε πολλές έρευνες της πρώτης γενιάς)5. Αν, για παράδειγμα, θέλουμε να συγκρίνουμε 
μια δυναμική εικόνα (σε σχέση) με ένα κείμενο που συνοδεύεται από στατικές εικόνες 
(animation vs. text and pictures) θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η διδασκαλία βασίστηκε 
στην ίδια μέθοδο, π.χ. της παρουσίασης-διάλεξης ή της διαλογικής άσκησης, ή ότι και τις δυο 
περιπτώσεις ο δάσκαλος τις ενσωμάτωσε μέσα σε μια άσκηση καταιγισμού ιδεών,  κ.ο.κ. 

Παραδοχή 2η: Δεν μπορούμε να ρωτάμε αν τα μέσα βοηθούν αλλά το πώς θα τα 
εκμεταλλευτούμε με στόχο τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας, Επομένως είναι ανάγκη να 
εντοπίσουμε νέες παραμέτρους που ως σήμερα έχουν αγνοηθεί ή δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς (we need 
to examine how to exploit and capitalize on the various media to make instruction and learning more 
effective, in other words we need to determine additional factors that until now have not been effectively 
examined). 

Η δεύτερη παραδοχή απορρέει και πάλι από τις απόψεις του Kozma και των 
υποστηρικτών του (Kozma, 1991; Rieber  2000; Nathan, & Robinson, 2001; Hede, 2002), 
και συγκεκριμένα εκφράζει ότι η θεμελιώδης ερώτηση δεν είναι το αν τα μέσα έχουν επίδραση 
στη μάθηση,  αλλά το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα μέσα έτσι ώστε να 
υποστηριχτεί αποτελεσματικά η διδασκαλία και η μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
γίνουν προσπάθειες, για να προσδιορίσουμε πότε (σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιες 
συνθήκες) τα μέσα διευκολύνουν τη μάθηση, πώς πρέπει να σχεδιάζονται τα μέσα, ώστε να 
είναι αποτελεσματικά και με ποιες διδακτικές μεθόδους θα μπορούσε να συνδυάζεται κάθε 
μέσο έτσι ώστε να αξιοποιούνται τα χαρακτηριστικά του, προκειμένου να υποστηριχτούν οι 
μαθησιακοί στόχοι που έχουμε διατυπώσει για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα. Συγχρόνως 
θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε υπόψη μας το είδος του περιεχομένου που  ταιριάζει καλύτερα 
με συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες και μέσα (Schnotz & Bannert,  2003) και 
επιπλέον να εντοπίσουμε τις περιπτώσεις (σενάρια) εκείνες που θα ήταν σωστότερο να 
αποφύγουμε τη χρήση κάποιων μέσων εντελώς. 

Οι παραπάνω ιδέες φαίνονται να συμφωνούν με τις απόψεις που διατύπωνε  ο Clark, 
όταν καλούσε τους ερευνητές να αποφεύγουν να σχεδιάζουν έρευνες σύγκρισης μέσων και αντ΄ 
αυτού να εστιάσουν στη διερεύνηση των απαραίτητων χαρακτηριστικών, διδακτικών μεθόδων 
και μεταβλητών που θα έπρεπε να εξεταστούν (Clark, 1983). Μόνο η διδασκαλία που 
μεταδίδεται από τα μέσα -και όχι τα μέσα καθαυτά - έχει την ικανότητα και τις προϋποθέσεις 
να επηρεάζει τη μάθηση (Rieber, 2000), αλλά το κάθε μέσο διαθέτει διαφορετικές 
δυνατότητες για κάθε συγκεκριμένο σενάριο, διδακτική δραστηριότητα, μαθητή, και μορφή 
εκπαιδευτικού περιεχομένου (π.χ. αφήγημα, επεξήγηση, περιγραφή, απαρίθμηση γεγονότων, 
κ.λπ.) (Mayer, & Moreno, 2003; Lowe, 2003; Schnotz, & Bannert,  2003).   

Για παράδειγμα, η δυναμική εικόνα (animation) μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση, 
όταν δοθεί σε μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών (π.χ. σε μαθητές που δεν έχουν 

                                                 

5  Κατά τον Clark (1983), τα θετικά αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των μέσων στη μάθηση δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται έγκυρα όταν οι πειραματικές μελέτες επιτρέπουν μεταβολές σε άλλα χαρακτηριστικά του 
πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού ή των συστημάτων εκτός από τα μέσα (όπως είναι η μέθοδος ή το 
περιεχόμενο) και όμως αποδίδουν τη βελτίωση ή την παρεμπόδιση στη μάθηση αποκλειστικά στα μέσα. 
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προϋπάρχουσες γνώσεις του θέματος που παρουσιάζεται μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό) και 
συνδυάζεται με μια ιδιαίτερη μορφή περιεχομένου και με μια συγκεκριμένη μαθησιακή 
δραστηριότητα (π.χ. στο πλαίσιο μιας επιστημονικής ερμηνείας για τον τρόπο λειτουργίας 
ενός πολύπλοκου τεχνικού συστήματος -όπως είναι το κιβώτιο ταχυτήτων του αυτοκινήτου- ή 
για την περιγραφή της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου) (Shih, & Alessi, 1994; Kann, Lindeman, 
& Heller, 1997; Mayer, & Moreno, 2003). Από την άλλη, η δυναμική εικόνα μπορεί να 
αποβεί επιβλαβής για τη μάθηση κάτω από μεταβλητές συνθήκες, δηλαδή όταν 
διαφοροποιηθούν είτε οι μαθητές, είτε η μορφή του περιεχομένου ή οι μαθησιακές 
δραστηριότητες, ακόμα κι αν το εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται στο ίδιο θέμα και συνδέεται 
με το ίδιο σύνολο μαθησιακών στόχων (Anderssen, & Myburg, 1992). Υπάρχει επομένως 
ανάγκη για τον καθορισμό ενός θεωρητικού πλαισίου, το οποίο θα βοηθάει τους σχεδιαστές 
να προβλέπουν αν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η επιλογή κάποιων συγκεκριμένων μέσων θα 
ωφελούσαν την κατανόηση και τη μάθηση  ή αν, αντίθετα, θα είχαν επιζήμια επίδραση.     

Η δεύτερη γενιά έρευνας των εκπαιδευτικών πολυμέσων έλαβε υπόψη της κάποια 
από τα παραπάνω θέματα και εξέτασε σχετικές με αυτά παραμέτρους ως κάποιον βαθμό, όχι 
όμως επαρκώς. Είναι απαραίτητο επομένως η  τρέχουσα έρευνα να ασχοληθεί με τα ζητήματα 
αυτά πιο συστηματικά. Αυτό μπορεί να γίνει, όταν τα μέσα δεν εξετάζονται αποκομμένα από 
τις μαθησιακές δραστηριότητες ή από το συγκεκριμένο περιεχόμενο και όταν λαμβάνονται 
υπόψη πρόσθετοι παράγοντες όπως: α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών π.χ. το 
επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης (αρχάριοι μαθητές ή προχωρημένοι μαθητές), ο 
μαθήτυπος (οπτικός, λεκτικός, εξαρτημένος/ανεξάρτητος από τον γνωστικό χώρο), κ.ά., β) ο 
τύπος της μαθησιακής  δραστηριότητας (π.χ. μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες είναι 
δασκαλο/συστημα-κεντρικές, δηλαδή έχουν τη μορφή παρουσίασης, που βασίζεται στη 
χρήση κειμένου και εικόνων ή οι πιο ανοιχτού-τύπου μαθησιακές δραστηριότητες, όπως οι 
προσομοιώσεις, οι οποίες βασίζονται στην πραγματικότητα και οι εμπειρίες εικονικής 
πραγματικότητας (Lowe, 2003; Kozma, 2003; Schnotz, & Bannert,  2003; Stern et al, 2003). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, λοιπόν, θα λέγαμε ότι είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τις 
πρόσθετες εκείνες παραμέτρους, οι οποίες είτε δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη ή δεν έχουν 
εξεταστεί επαρκώς μέχρι σήμερα και να διαπιστωθεί αν θα μπορούσαν (έχουν τη δυναμική) να 
οδηγήσουν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Παραδοχή 3η: Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το συγκεκριμένο πλαίσιο των 
ψυχολογικών, γνωστικών και κοινωνικών διεργασιών μέσα στο οποίο οι μαθησιακές δραστηριότητες 
εφαρμόζονται και οι μαθησιακή διαδικασία συντελείται και να επιλέγουμε τα κατάλληλα μέσα-μεθόδους 
που ταιριάζουν καλύτερα μέσα στο πλαίσιο αυτό (we should take into account the fact that learning tasks 
need to be placed within a specific context of psychological, cognitive and social processes and choose media 
appropriately within this context) 

Σύμφωνα με την τρίτη παραδοχή η επιλογή μέσων-μεθόδων δεν μπορεί να γίνεται 
χωρίς να εξετάζουμε το γενικότερο πλαίσιο των  ψυχολογικών, γνωστικών και κοινωνικών 
διεργασιών μέσα στο οποίο συντελείται η μαθησιακή διαδικασία (Nathan, & Robinson, 
2001). Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να μην λάβουμε υπόψη μας τις διαφορετικές θεωρίες 
μάθησης και ποια από αυτές επιθυμούμε να εφαρμόσουμε για συγκεκριμένους μαθητές και 
συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα. Ένα μέσο που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει 
μια μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία ακολουθεί την εποικοδομητική άποψη για τη μάθηση 
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(όπου βασικό ρόλο παίζει η ενθάρρυνση του μαθητή να «κατασκευάσει» τη δική του γνώση), 
είναι αποτελεσματικό στον βαθμό που επιτρέπει τον μαθητή να πραγματοποιήσει την 
παραπάνω διαδικασία (Nathan, & Robinson, 2001). Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε 
σχεδιάσει ένα πολυμεσικό μάθημα (σύστημα) για τον Παγκόσμιο Ιστό και έχουμε διατυπώσει 
γι΄αυτό μια σειρά από  εποικοδομητικούς μαθησιακούς στόχους (constructivist learning 
goals). Τότε αν το μάθημα αυτό παρέχει στο μαθητή μαθησιακές δραστηριότητες και σενάρια 
τα οποία τον τοποθετούν στο κέντρο τη μαθησιακής διαδικασίας και τον ενθαρρύνει να 
αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του μαθήματος και με άλλους μαθητές, προκειμένου να 
«κατασκευάσει» ο ίδιος τη γνώση, τότε τα χρησιμοποιούμενα μέσα –στην περίπτωση αυτή το 
πολυμεσικό μάθημα– θα έχουν επιτελέσει το στόχο τους, δηλαδή θα έχουν επιτύχει να 
επιδράσουν θετικά στη μάθηση.  Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν οι κύριες σχολές 
διδασκαλίας και μάθησης πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί μια διδασκαλία και θα 
παρουσιαστούν οι αρχές που διέπουν την κάθε σχολή.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε να 
σχεδιάζουμε πολυμεσικά συστήματα ή μια πολυμεσική εμπειρική μελέτη, χωρίς να λάβουμε 
υπόψη μας σοβαρά τις παραπάνω παραδοχές και τους παράγοντες στους οποίους 
παραπέμπουν. Κατά την ανάλυση και ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων της πολυμεσικής 
έρευνας που έγινε στο πλαίσιο αυτής της διατριβής  διαπιστώθηκε ότι αυτές που διεξήχθησαν 
τα πρώτα χρόνια (δηλαδή πριν το 1980) στερούνται οποιαδήποτε αξιοσημείωτη συσχέτιση με 
τις παραπάνω παραδοχές  και με βάση το κριτήριο αυτό θεωρήθηκε ότι συγκροτούν μια 
πρώτη γενιά πολυμεσικής έρευνας. Κάποια από τα θέματα που συνδέονται με τις παραπάνω 
παραδοχές άρχισαν να αναδύονται και να εξετάζονται όλο και περισσότερο σε έρευνες που 
διεξήχθησαν κατά τη δεκαετία του ’80 και για τον λόγο αυτό η περίοδος αυτών των ερευνών 
ονομάστηκε δεύτερη γενιά πολυμεσικής έρευνας. Πρόσφατες έρευνες (μετά το 1990) θεωρήθηκε 
ότι συγκροτούν μια τρίτη γενιά πολυμεσικής έρευνας, με κριτήριο ότι περιλαμβάνουν (βασίζονται 
σε) μια πιο μεθοδική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων και 
συγχρόνως εισάγουν νέες παραμέτρους προς εξέταση.  Στόχος των σχεδιαστών πολυμεσικού 
υλικού και πολυμεσικών συστημάτων πρέπει να είναι η αξιοποίηση  των δυνατοτήτων και των 
γνωρισμάτων των μέσων με στόχο την υποστήριξη συγκεκριμένων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μαθητών. Η έρευνα των πολυμεσικών 
περιβαλλόντων μάθησης πρέπει να προσδιορίσει και να εξετάσει με προσοχή όλες τις 
παραμέτρους.   

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται οι κύριες σχολές θεωριών μάθησης. 
Περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι αρχές τους, καθώς και το πώς η καθεμιά 
συσχετίζεται με τις τρεις γενιές πολυμεσικής έρευνας. Οι θεωρίες αυτές έχουν αποτελέσει το 
θεωρητικό υπόβαθρο για τη σχεδίαση πολυμεσικού υλικού και πολυμεσικών περιβαλλόντων 
μάθησης. Ακόμα και μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης τάσης να σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό 
υλικό ως αντικείμενα μάθησης υποστηρίζεται ότι πρέπει η σχεδίαση και ανάπτυξη των 
αντικειμένων αυτών να βασίζεται στις σημαντικές αρχές των θεωριών μάθησης (Baruque & 
Melo, 2004). Μάλιστα στις περιπτώσεις που τα αντικείμενα μάθησης σχεδιάστηκαν, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη κάποια θεωρία μάθησης, κατηγορήθηκαν ότι στερούνται παιδαγωγικού 
υπόβαθρου. Οι τρόποι με τους οποίους ενσωματώνονται ή συνδυάζονται οι αρχές των 
θεωριών μάθησης (όπως και άλλων γνωστικών θεωριών καθώς και χαρακτηριστικά των 
μαθητών αλλά και οι διάφορες άλλες παράμετροι) με τα αντικείμενα μάθησης θα 
παρουσιαστούν σε επόμενο κεφάλαιο.  
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2.3 Πολυμεσική σχεδίαση και αρχές θεωριών μάθησης: Συμπεριφορισμός, 

Γνωστικισμός, Εποικοδομητισμός και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 

Κάθε προσπάθεια σχεδίασης και ανάπτυξης μιας διδασκαλίας, είτε πρόκειται για μια 
διδακτική ώρα που θα παραδοθεί με τον καθιερωμένο τρόπο στην τάξη είτε για ένα 
αλληλεπιδραστικό πολυμεσικό μάθημα που θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτύου, οφείλει να 
στηρίζεται σε μία ή περισσότερες θεωρίες μάθησης, οι οποίες θα αποτελέσουν το θεωρητικό 
υπόβαθρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Οφείλει με άλλα λόγια να λάβει υπόψη της το πώς 
η ψυχολογία (αλλά και ολόκληρη η γνωστική επιστήμη) αντιλαμβάνεται και προσδιορίζει τη 
διαδικασία της μάθησης. Η συστηματική και επιστημονική μελέτη του πώς μαθαίνει ο 
άνθρωπος από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα έχει οδηγήσει στη δημιουργία τριών 
κυρίαρχων ψυχολογικών ρευμάτων που έχουν διαμορφώσει αντίστοιχα θεωρητικά μοντέλα 
ικανά να περιγράψουν και να εξηγήσουν τη μαθησιακή διαδικασία: τον συμπεριφορισμό, τον 
γνωστικισμό και τον εποικοδομιτισμό. Καθεμιά κάνει διαφορετικές υποθέσεις για τον τρόπο με 
τον οποίο μαθαίνει το άτομο και για τον τρόπο με τον οποίο θυμάται τη γνώση. Οι τρεις 
αυτές θεωρητικές θέσεις αποτελούν επίσης τις κυρίαρχες κατευθύνσεις στον τομέα της 
μάθησης μέσω αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού όπως είναι τα αλληλεπιδραστικά 
πολυμέσα (Jonassen, 1991; Atkins, 1993; Hannafin, Hannafin, Hooper, Rieber, & Kini, 
1996; Deubel, 2003). 

Το κεντρικό σημείο εστίασης της σχολής του συμπεριφορισμού είναι η συμπεριφορά και 
το πώς το εξωτερικό περιβάλλον επιδρά στη συμπεριφορά του ατόμου. Δίνεται έμφαση στην 
αναμετάδοση της πληροφορίας και στην τροποποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς (σχολή 
της συμπεριφοράς). Ο συμπεριφορισμός δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική, δηλαδή τη 
νοητική, λειτουργία των μαθητών, αφού ο νους θεωρείται ένα μαύρο κουτί χωρίς δυνατότητα 
πρόσβασης και η προσοχή εστιάζεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών εισόδου-εξόδου 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτό που προέχει είναι να γίνει η περιγραφή της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και όχι να εξηγηθεί αυτή και επομένως υπάρχει ανάγκη για σαφή ορισμό των 
μαθησιακών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και για την αξιολόγηση της επίτευξής τους 
(Κόμης, 2005).  

Κατά συνέπεια ο εκπαιδευτικός σχεδιαστής που ακολουθεί τις αρχές του 
συμπεριφορισμού οφείλει να προσδιορίσει και να ιεραρχήσει τα βήματα που θα βοηθήσουν το 
μαθητή να πετύχει τους στόχους του. Συγκεκριμένα πρέπει να διατυπώσει τον στόχο ο οποίος 
συνδέεται με τη συμπεριφορά που επιδιώκει για τους μαθητές, να διασπάσει  την επιδιωκόμενη 
συμπεριφορά σε επιμέρους απλούστερους στόχους-συμπεριφορές αλλά και 
ενέργειες/δραστηριότητες που σχετίζονται με τους επιμέρους στόχους και μετά να 
τοποθετήσει τις δραστηριότητες αυτές σε μια ακολουθία που θα οδηγήσουν τους μαθητές 
προς την εκπλήρωση των στόχων (Baruque & Melo, 2004). 

Η σχεδίαση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στις αρχές του 
συμπεριφορισμού πρέπει να ακολουθεί σύμφωνα με τον Atkins (1993) κάποιους κανόνες. 
Αυτοί αφορούν το περιεχόμενο του υλικού, τη διαδοχή του υλικού, τον έλεγχο του υλικού από 
τον μαθητή και τη μάθηση (Deubel, 2003): 
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• Σε σχέση με το περιεχόμενο πρέπει γενικά να γίνεται διάσπασή του σε μικρά, λογικά 
διακριτά εκπαιδευτικά βήματα, τα οποία παρουσιάζονται ως αρχές, κανόνες, κατηγορίες, 
τύποι ή ορισμοί. Παρέχονται επίσης θετικά παραδείγματα για ενίσχυση της κατανόησης 
ακολουθούμενα από αρνητικά για αποσαφήνιση των νοητικών ορίων.  

• Το υλικό σχεδιάζεται ως ακολουθία προκαθορισμένων οδηγιών με διακλάδωση (είτε μέσω 
συνθηκών είτε όχι) σε προηγούμενα/επόμενα τμήματα του προγράμματος. Σε 
συγκεκριμένα σημεία μέσα στο πρόγραμμα παρέχονται επίσης προκαθορισμένες επιλογές 
διακλάδωσης. Η διαδοχή του υλικού γίνεται από το ευκολότερο προς το δυσκολότερο. Ο 
μαθητής συνήθως δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη διαδοχή του υλικού ή να 
καθορίσει τον ρυθμό με τον οποίο αυτό του παρουσιάζεται. Με στόχο την αποδοτικότερη 
μάθηση και με βάση την επίδοσή του σε κάποιο τεστ, ο μαθητής μπορεί να κατευθυνθεί 
να επαναλάβει κάποια τμήματα του υλικού ή να παραλείψει άλλα. Ποικίλλει επίσης, 
ανάλογα με την επίδοσή του μαθητή, ο αριθμός πρακτικών ασκήσεων και επαναλήψεων.  

• Σε σχέση με τη μάθηση γίνεται σαφής διατύπωση των αποδεκτών κριτηρίων. Η επιθυμητή 
διαδικασία, λειτουργία ή δεξιότητα επιδεικνύεται στους μαθητές και αναλύεται σε 
επιμέρους τμήματα τα οποία συνοδεύονται από κατάλληλες επεξηγήσεις για το ποια 
ακριβώς συμπεριφορά αναμένεται να αντιγράψει ο μαθητής. Οι μαθητές αναπτύσσουν 
ικανότητες μέσω συχνών ανασκοπήσεων και επαναλήψεων με ανατροφοδότηση. 
Χρησιμοποιούνται μηνύματα (intrinsic & extrinsic messages) για ενίσχυση και διατήρηση 
του κινήτρου των μαθητών.  

Τέλος, επιβάλλεται από τους σχεδιαστές εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού να 
προσέξουν τον τρόπο που παρέχουν τα διάφορα ερεθίσματα στον μαθητή. Για παράδειγμα, 
όταν σε κάποιο εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν εικόνες, αυτές ανταγωνίζονται για να λάβουν την 
προσοχή του μαθητή. Αν οι εικόνες παρέχουν πιο εύκολα στο μαθητή τις πληροφορίες που 
χρειάζεται, για να δώσει τη σωστή απάντηση, τότε σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης 
προσπάθειας, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κυριαρχία του δεσμού ερεθίσματος-απάντησης 
της εικόνας έναντι όλων των άλλων δεσμών ερεθίσματος-απάντησης και έτσι ο μαθητής να 
δίνει έμφαση στην εικόνα. Από τη σκοπιά του συμπεριφορισμού, αυτό μπορεί να οδηγήσει 
είτε σε κατάλληλη είτε σε μη κατάλληλη μάθηση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο 
μαθητής μαθαίνει να διαβάζει, δεν θα ήταν καλό η προσοχή του να αποσπάται ή να 
κυριαρχείται από την ύπαρξη της εικόνας. Τα γραφικά λοιπόν είναι ενδεχόμενα ερεθίσματα τα 
οποία μπορούν είτε να εδραιώσουν τον δεσμό ερεθίσματος-απάντησης και να οδηγήσουν σε 
αποτελεσματικότερη μάθηση είτε να λειτουργήσουν αποδιοργανωτικά οδηγώντας σε μη 
αποτελεσματική μάθηση (Reiber, 2000).    

Οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις σχεδίασης πολυμεσικών περιβαλλόντων έχουν 
συνδυαστεί κυρίως με την αποτελεσματικότητα χαμηλότερου επιπέδου μαθησιακών 
στόχων/δραστηριοτήτων, για παράδειγμα με τη γρήγορη κατάκτηση  βασικών εννοιών, 
δεξιοτήτων και γνώσεων/γεγονότων (Atkins, 1993). Αντίθετα δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί 
κατά πόσο τέτοια περιβάλλοντα θα μπορούσαν να έχουν θετική επιρροή σε μαθησιακές 
δραστηριότητες υψηλότερου επιπέδου όπως είναι η επίλυση προβλημάτων ή η μεταβίβαση 
(transfer) (Deubel, 2003). Η πρώτη γενιά πολυμεσικής έρευνας βασίστηκε σε συμπεριφοριστικές 
προσεγγίσεις σχεδίασης και συνδέθηκε με χαμηλού επιπέδου μαθησιακές διεργασίες (π.χ. 
ανάγνωση, απομνημόνευση πληροφοριών οι οποίες παρουσιάζονται με ή χωρίς συνοδευτικές 
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εικόνες) και με συμπεριφοριστικές μεθόδους μέτρησης της γνώσης που αποκτήθηκε (τεστ με 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τεστ συμπλήρωσης, κ.λπ.) (Dwyer, 1972, 1978, 1987; Levie, 
& Lentz, 1982). 

Μια από τις πιο σημαντικές συνεισφορές της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
είναι ότι ανακάλυψε εκ νέου και καθιέρωσε μια παλιά ιδέα: ότι η μάθηση απαιτεί την ενεργό 
συμμετοχή του μαθητή. Η άποψη αυτή προϋπήρχε, αφού το 1916 ο John Dewey διατύπωνε 
ότι «η εκπαίδευση δεν είναι μια υπόθεση του να λέει κάποιος, ενώ κάποιος άλλος ακούει, αλλά 
είναι μια ενεργός διεργασία, μια αρχή, η οποία γενικά παραβιάζεται από τη διδακτική πράξη 
και εγκαταλείπεται από τη θεωρία». Ενώ η συμπεριφοριστική άποψη εστιάζει στο εξωτερικό 
περιβάλλον, η γνωστικιστική ενδιαφέρεται γι’ αυτό που συμβαίνει εσωτερικά (μέσα στον νου), 
αφού η μάθηση εκλαμβάνεται ως μια αλλαγή της γνώσης που είναι αποθηκευμένη μέσα στη 
μνήμη του μαθητή. Έτσι, δίνει έμφαση στον ενεργό ρόλο που έχουν οι μαθητές, καθώς 
επιχειρούν να ενοποιήσουν το νέο περιεχόμενο που προέρχεται από το μαθησιακό 
περιβάλλον με την προϋπάρχουσα γνώση της μακρόχρονης μνήμης τους. Συνεπώς ο 
εκπαιδευτικός σχεδιαστής πρέπει να οργανώσει  το πώς θα παρουσιάσει τις νέες πληροφορίες 
έτσι ώστε να γίνει σύνδεσή τους με την υπάρχουσα γνώση. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσει 
διάφορες τεχνικές, οι οποίες θα καθοδηγήσουν και θα υποστηρίξουν τις νοητικές διεργασίες 
του μαθητή (Baruque & Melo, 2004).  

Οι γνωστικιστικές προσεγγίσεις σχεδίασης πολυμεσικών περιβαλλόντων έχουν 
συνδυαστεί κυρίως με την αποτελεσματικότητα υψηλότερου επιπέδου μαθησιακών 
στόχων/δραστηριοτήτων εφόσον πληρούν εκείνες τις προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν 
την ποιότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται, καθώς ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά με 
το γνωστικό αντικείμενο (Atkins, 1993). Η ποιότητα της επεξεργασίας εξαρτάται από το κατά 
πόσο ορισμένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά και στρατηγικές έχουν 
εφαρμοστεί/ενσωματωθεί κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και υλοποιούνται μέσα στο 
εκπαιδευτικό υλικό (Duffy και Cunningham, 1996; Deubel, 2003):  

• Ανακαλυπτική μάθηση (Discovery Learning): Ο στόχος της μάθησης είναι να 
μάθουμε να μαθαίνουμε και συμπεριλαμβάνει την ικανότητα να ρωτάμε, να 
αξιολογούμε τις στρατηγικές μας και να δίνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις του 
πεδίου γνώσης (content domain). Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους 
μέσω της διερεύνησης και του χειρισμού αντικειμένων, της αντιμετώπισης 
ερωτήσεων και συζητήσεων ή τη διεξαγωγή πειραμάτων. Η ανακαλυπτική μάθηση 
δεν είναι απαραίτητη για τη μάθηση ορισμών, διαδικασιών και συμπερασμάτων από 
ένα σώμα γνώσεων. 

• Σταδιακή μείωση της στήριξης (Scaffolding): Βασίζεται στην ιδέα του Vygotsky ότι η 
δυνατότητα γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου περιορίζεται στο εύρος της ζώνης 
επικείμενης ανάπτυξης και συνίσταται στο ότι ο εκπαιδευτικός σταδιακά μειώνει τη 
βοήθεια που παρέχει με σκοπό να μπορέσει μόνος του ο μαθητής να επιλύει 
προβλήματα. 

• Ο εκπαιδευτικός ως προγυμναστής (Instructor as Coach): Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
είναι εκείνος του ειδικού συμβούλου (mentor) που επιδιώκει να διευρύνει τις 
τρέχουσες αντιλήψεις των μαθητών του. Δεν απαιτεί από τους μαθητές να τον 
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μιμηθούν, ενώ αντίθετα τους επιτρέπει να υποστηρίζουν τις απόψεις τους και σέβεται 
τη γνώμη τους. 

• Διδασκαλία/μάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων (Problem-Based 
Instruction/Learning): Η μάθηση δεν οργανώνεται γύρω από το εκπαιδευτικό υλικό 
του μαθήματος αλλά γύρω από ρεαλιστικά προβλήματα για το οποία οι μαθητές 
πρέπει να ανακαλύψουν λύσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τους 
μαθητές του να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, να γίνουν αυτόνομοι και να 
αποκτήσουν γνώση του αντικειμένου σε σχέση με τα προβλήματα.  

• Έλεγχος από τον μαθητή (Learner Control): Ο μαθητής έχει τον έλεγχο για τον 
ρυθμό, τη διαδοχή και το καθαυτό περιεχομένου του υλικού σύμφωνα με την 
παραδοχή ότι ο ίδιος ξέρει καλύτερα ποια γνώση τού είναι απαραίτητη και πώς να 
κάνει πιο κατάλληλη χρήση της. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι δύο αυτές 
προϋποθέσεις, τότε ο εκπαιδευτικός ή το σύστημα αναλαμβάνουν να ελέγξουν το 
περιεχόμενο και τις μαθησιακές δραστηριότητες. 

• Αξιολόγηση στο πλαίσιο της μάθησης (Assessment in Context of Learning): 
Αντίθετα με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, στον οποίο η μέτρηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας, στα 
γνωστικά μοντέλα δεν είναι ευδιάκριτα τα όρια μεταξύ της αξιολόγησης και της 
μάθησης. Η αξιολόγηση είναι ενσωματωμένη μέσα στη μαθησιακή δραστηριότητα 
και πάντα στο πλαίσιο της επίλυσης προβλημάτων. 

• Συνεργατική μάθηση (Cooperative Learning): Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά, για 
να επιλύσουν προβλήματα. Οι μέθοδοι συνεργατικής μάθησης είναι απολύτως 
συμβατές με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού, αφού ενθαρρύνουν τη 
διερεύνηση, την ανταλλαγή απόψεων, την πολύπλευρη παρουσίαση θεμάτων και την 
πρόκληση «θετικών συγκρούσεων», με την ανταλλαγή επιχειρημάτων ανάμεσα στους 
μαθητές.  

Η σχεδίαση και ανάπτυξη αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού που 
βασίζεται στο γνωστικό μοντέλο πρέπει να πληροί σύμφωνα με τους Herrington και Standen 
(2000) κάποια κριτήρια. Μεταξύ αυτών αναφέρονται τα εξής (Deubel, 2003): η χρήση 
αυθεντικού πλαισίου και αυθεντικών δραστηριοτήτων, η πρόσβαση στο έργο του ειδικού και η 
μοντελοποίηση διεργασιών, οι πολλαπλοί ρόλοι και οι ποικίλες απόψεις, η συνεργατικότητα, οι 
ευκαιρίες για έκφραση και στοχασμό, η προγύμναση και η σταδιακή μείωση της στήριξης, και 
τέλος, η αυθεντική αξιολόγηση. Κάποια χαρακτηριστικά σχεδίασης του πολυμεσικού υλικού 
που ανταποκρίνονται στο γνωστικό μοντέλο (επεξεργασίας πληροφοριών ή εποικοδομισμού) 
είναι τα εξής: 

• Η χρήση δραστηριοτήτων προσανατολισμού (orientation activities), πριν ξεκινήσει η 
μαθησιακή δραστηριότητα, με σκοπό να βοηθηθεί ο μαθητής να εστιάσει την 
προσοχή του σε νέες πληροφορίες ελαττώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο για την 
επεξεργασία των πληροφοριών και κάνοντας τη μάθησή του αποδοτικότερη. 
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• Η χρήση των προ-οργανωτών (advance organizers) στην αρχή της παρουσίασης του 
υλικού, με σκοπό να βοηθηθεί ο μαθητής να κατανοήσει το υλικό που ακολουθεί.  

• Η χρήση μεταγνωστικών εργαλείων (metacognitive devices) όπως συμβουλές, 
παροχή βοήθειας και υποδείξεις για αποτελεσματικότερη ενασχόληση και 
επεξεργασία των πληροφοριών. Η παροχή ενός μεταγνωστικού πλαισίου δεν είναι 
εύκολο θέμα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των μαθητών να 
χρησιμοποιούν τέτοια χαρακτηριστικά. 

• Η παρότρυνση για ενεργό ενασχόληση (active engagement) των μαθητών. 
Δημιουργούνται συνθήκες που προτρέπουν τους μαθητές να αναλύσουν, να 
συνθέσουν, να περιγράψουν, να συνοψίσουν και να επιλύσουν προβλήματα και τους 
ζητείται να αναπτύξουν υποθέσεις, επεξηγήσεις, ορισμούς, κατηγορίες, κανόνες, κ.ά. 
μέσα από την εξέταση παραδειγμάτων ή δικών τους εμπειριών. Ασχολούνται με 
παιχνίδια, μικρόκοσμους και προσομοιώσεις, όπου πρέπει να πάρουν αποφάσεις των 
οποίων οι συνέπειες είναι άμεσα ορατές. Επίσης αλληλεπιδρούν με ειδικούς. 

Η ενσωμάτωση τέτοιων χαρακτηριστικών μέσα στο εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό 
υπόσχεται υψηλή ποιότητα στην επεξεργασία που πραγματοποιείται, όταν ο μαθητής έρχεται 
σε επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό και συνεπώς βελτίωση της μάθησης. Ωστόσο, το σοβαρό 
πρόβλημα με τις γνωστικιστικές προσεγγίσεις σχεδίασης πολυμέσων είναι ότι δεν υπάρχει 
εύκολος και σαφής τρόπος, για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά τους, αφού είναι πολύ 
δύσκολο να προσδιοριστεί αυτό που συντελείται στο μυαλό του μαθητή. Έτσι οι ερευνητές 
αναγκάζονται να κάνουν χρήση παραδοσιακών εργαλείων μέτρησης,  όπως είναι ο 
παρατηρούμενος χρόνος ενασχόλησης με μια δραστηριότητα (time on task), ο 
παρατηρούμενος βαθμός ενασχόλησης (engagement with the task), καθώς και υποκειμενικές 
μετρήσεις αποτελεσματικότητας (Atkins, 1993; Deubel, 2003). Η δεύτερη γενιά πολυμεσικής 
έρευνας συνδέεται με συμπεριφοριστικές και με γνωστικιστικές προσεγγίσεις σχεδίασης.  

Όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον δίνεται τα τελευταία χρόνια στην έρευνα 
μαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία βασίζονται στην άποψη ότι δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ουσιαστική μάθηση, αν δεν ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές 
«οικοδομούν» τις γνώσεις. Κατά την εποικοδομητική άποψη η μάθηση είναι μια ενεργός 
διαδικασία κατά την οποία οι γνώσεις δεν μεταδίδονται, αλλά «οικοδομούνται» με προσωπικό 
τρόπο (Κόμης, 2005). Οι εποικοδομιστές αντιτίθενται στο μοντέλο μετάδοσης της γνώσης και 
πιστεύουν ότι «οι μαθητές κατασκευάζουν την προσωπική τους πραγματικότητα ή τουλάχιστον 
την ερμηνεύουν με βάση τις δικές τους αντιλήψεις για τις εμπειρίες τους και συνεπώς οι 
γνώσεις κάθε ατόμου εξαρτώνται από τις προηγούμενες εμπειρίες, τις νοητικές δομές και τα 
«πιστεύω» που χρησιμοποιούν οι μαθητές, για να ερμηνεύσουν αντικείμενα και γεγονότα» 
(Jonassen, 1991). Με άλλα λόγια, οι μαθητές οικοδομούν τις γνώσεις τους με βάση μια 
διερεύνηση της πραγματικότητας, η οποία συμπεριλαμβάνει τη γνώση με τις διάφορες μορφές 
μετάδοσής της (διδασκαλία, επικοινωνία, κ.λπ.). Τη γνώση αυτή την ιδιοποιείται με τρόπο μη 
γραμμικό, μέσω διαφοροποιήσεων, γενικεύσεων, ρήξεων, κ.λπ. Η ιδιοποίηση αυτή της γνώσης 
πραγματοποιείται ατομικά (εξατομικευμένες οικοδομήσεις) αλλά και συλλογικά (συλλογικές 
καταστάσεις τάξης), όπου συμβαίνουν γνωστικές συγκρούσεις, ικανές να βοηθήσουν στην 
οικοδόμηση γνώσεων.  
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Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή λοιπόν υποστηρίζεται ότι τα παιδιά, πριν ακόμα 
πάνε σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τα βοηθήσουμε 
να οικοδομήσουν νέες γνώσεις πάνω στις υπάρχουσες, δηλαδή να γεφυρώσουν το χάσμα 
ανάμεσα στις άτυπες και τυπικές γνώσεις τους (Κόμης, 2005). Συνεπώς οι μαθητές πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να είναι κύριοι πρωταγωνιστές στην 
οικοδόμηση των γνώσεών τους.  Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός σχεδιαστής καλείται να 
θέσει κατάλληλα προβλήματα, να οργανώσει ομαδικές δραστηριότητες και να καθοδηγήσει 
τους μαθητές κατά τη διαδικασία κατασκευής της γνώσης.  

Σημειώνεται ότι υπάρχει μια διάκριση των εποικοδομητικών θεωριών σε δύο 
διαφορετικά ρεύματα: στις Γνωστικές εποικοδομητικές θεωρίες (Cognitive oriented 
constructivist theories) και στις Κοινωνικές εποικοδομητικές θεωρίες (Socially oriented 
constructivist theories). Οι πρώτες δίνουν έμφαση στη διερεύνηση και την ανακαλυπτική 
μάθηση από την πλευρά κάθε μαθητή και ερμηνεύουν μέσα από τη διαδικασία αυτή το πώς 
συντελείται η μάθηση. Με άλλα λόγια, θεωρούν (όπως οι γνωστικιστές) ότι η γνώση είναι 
συμβολικές, εσωτερικές αναπαραστάσεις στο μυαλό του κάθε μαθητή. Οι δεύτερες 
υπογραμμίζουν τις συνεργατικές προσπάθειες ομάδων μαθητών ως πηγές μάθησης.  

Οι εποικοδομητικές προσεγγίσεις σχεδίασης πολυμεσικών περιβαλλόντων έχουν 
συνδυαστεί κυρίως με την αποτελεσματικότητα υψηλότερου επιπέδου μαθησιακών στόχων 
όπως είναι η απόκτηση προχωρημένων γνώσεων στα μη-δομημένα πεδία γνώσης (advanced 
knowledge acquisition in ill-structured domains), η γνωστική μαθητεία (cognitive 
apprenticeship), η συνεργατική μάθηση (collaborative learning), κ.λπ.  Κατά τον Jonassen 
(1994) τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα εποικοδομιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα 
είναι:  

• Τα εποικοδομιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις της 
πραγματικότητας.  

• Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις απαλείφουν την υπεραπλούστευση και απεικονίζουν την 
πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου.  

• Τα εποικοδομιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα δίνουν έμφαση στην οικοδόμηση της 
γνώσης και όχι στην αναμετάδοσή της.  

• Τα εποικοδομιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκεφτούν τις 
εμπειρίες τους.  

• Τα εποικοδομιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα παρουσιάζουν σενάρια πραγματικού 
κόσμου ή σενάρια που βασίζονται σε μελέτες περίπτωσης, αντί να θεωρούν ότι η μάθηση 
πρέπει να είναι μια προκαθορισμένη ακολουθία διδασκαλίας.   

• Τα εποικοδομιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα υποστηρίζουν τη «συνεργατική 
οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την κοινωνική διαπραγμάτευση και όχι εξαιτίας του 
ανταγωνισμού για αναγνώριση ανάμεσα στους μαθητές».  

• Στα εποικοδομιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα η οικοδόμηση των γνώσεων εξαρτάται 
άμεσα από το «πλαίσιο» και το «περιεχόμενο» (context- and content- dependent 
knowledge construction).  
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Εποικοδομητικές προσεγγίσεις σχεδίασης πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης 
συναντούμε κυρίως στην τρίτη γενιά πολυμεσικής έρευνας.  Ο πίνακας 2.1 συνοψίζει τα βασικά 
χαρακτηριστικά και τις στρατηγικές των τριών κυρίαρχων προσεγγίσεων εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού πολυμέσων. Αν και η παρούσα σχεδίαση ενσωματώνει χαρακτηριστικά και των 
τριών σχολών που παρουσιάστηκαν, βασίζεται κυρίως σε αρχές και στρατηγικές των δύο 
μεταγενέστερων σχολών, δηλαδή της σχολής του Γνωστικισμού και της σχολής του 
Εποικοδομιτισμού.  
Χακτηριστικά ΕΣ σύμφωνα με τη 
σχολή του Συμπεριφορισμού 

Χακτηριστικά ΕΣ σύμφωνα με τη 
σχολή του Γνωστικισμού 

Χακτηριστικά ΕΣ σύμφωνα με τη σχολή του 
Εποικοδομιτισμού 

• Θεωρεί ότι η γνώση δεν είναι τίποτα 
παραπάνω από παθητικές και κατά 
μεγάλο μέρος αυτόματες αποκρίσεις 
των μαθητών σε εξωτερικά ερεθίσματα 
του περιβάλλοντος.  

• Το εκπαιδευτικό υλικό διασπάται σε 
μικρά, λογικά, διακριτά εκπαιδευτικά 
βήματα.  

• Ο μαθητής γίνεται κύριος απλών 
βημάτων, πριν προχωρήσει σε 
προχωρημένα επίπεδα επίδοσης 
(ακολουθία βημάτων διδασκαλίας) 

• Παρουσίαση του ερεθίσματος στους 
μαθητές και δημιουργία ευκαιριών, για 
να εξασκηθούν οι μαθητές στο να 
δίνουν τη σωστή απάντηση.  

• Χρήση υποδείξεων και επαναλήψεων 
για την εξασφάλιση ισχυρών συνδέσεων 
ερεθίσματος-απόκρισης (διάταξη 
επαναλήψεων, υποδείξεων). 

• Γίνεται χρήση της ενίσχυσης 
(επιβράβευση/ανατροφοδότηση). 
Παρέχονται θετικά παραδείγματα για 
ενίσχυση της συμπεριφοράς και 
αρνητικά  για την καθιέρωση 
εννοιολογικών ορίων 

• Η σειρά και ο ρυθμός μελέτης του 
εκπαιδευτικού υλικού συνήθως δεν 
ελέγχεται από τον μαθητή (no learner 
control). 

• Η απαιτούμενη (προς μάθηση) 
λειτουργία, διαδικασία ή δεξιότητα 
παρουσιάζεται και διασπάται στα μέρη 
της, πριν ζητηθεί από τους μαθητές να 
αντιγράψουν την επιδιωκόμενη 
συμπεριφορά. 

• Τα κριτήρια επίδοσης διατυπώνονται 
με σαφήνεια.  

• Γίνεται αξιολόγηση, μόλις 
ολοκληρωθεί η μαθησιακή διαδικασία. 
Δίνεται έμφαση στην παραγωγή 
παρατηρήσιμων και μετρήσιμων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

• Οι μαθητές αναπτύσσουν/αποκτούν 
επάρκεια μέσω της συχνής 
ανασκόπησης ή επανάληψης και μέσω 
των τεστ ελέγχου σε στρατηγικά 
σημεία ή με επανάληψη της πρακτικής 
και της ανατροφοδότησης.  

• Θεωρεί ότι η γνώση ισοδυναμεί με 
αφηρημένη συμβολική αναπαράσταση 
στο νου κάθε μαθητή. 

• Kάνουμε τις γνώσεις να έχουν νόημα για 
τους μαθητές (meaningful knowledge) 
και βοηθάμε, ώστε να οργανώσουν και να 
συσχετίσουν τις νέες πληροφορίες με την 
προϋπάρχουσα στη μνήμη γνώση. 

• Ενθαρρύνουμε τη σύνδεση με την 
προϋπάρχουσα γνώση (ανάκτηση 
προαπαιτούμενων δεξιοτήτων, χρήση 
παραδειγμάτων/αναλογιών/μεταφορών). 

• Ενσωμάτωση στρατηγικών όπως είναι η 
διερευνητική μάθηση και η μετα-γνωστική 
λειτουργία (metacognition), δηλαδή η 
μάθηση για το πώς μαθαίνουμε. 

• Διάρθρωση, οργάνωση, και διάταξη 
πληροφοριών για διευκόλυνση βέλτιστης 
επεξεργασίας τους (χρήση γνωστικών 
στρατηγικών όπως το περίγραμμα, οι 
περιλήψεις, οι προ-οργανωτές). 

• Ενεργός συμμετοχή των μαθητών. 
Έλεγχος από τους μαθητές πάνω στον 
ρυθμό, στη σειρά μελέτης και στο 
περιεχόμενο των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται (learner control).   

• Υποστήριξη του μαθητή (scaffolding) και 
σταδιακή αφαίρεση της βοήθειας του 
δασκάλου έτσι ώστε να γίνει ο μαθητής 
ανεξάρτητος και ικανός στην επίλυση 
προβλημάτων.   

• Ο δάσκαλος ως 
προπονητής/προγυμναστής (instructor-
as-coach). Ως μέντορας επιδιώκει να 
επεκτείνει τις υπάρχουσες αντιλήψεις του 
μαθητή.  

• Ενσωμάτωση της αξιολόγησης εντός των 
δραστηριοτήτων. 

• Διερεύνηση χαρακτηριστικών του μαθητή 
ώστε να προσδιοριστεί η προδιάθεση για 
μάθηση και οι νοητικές δομές του για τη 
σχεδίαση διδασκαλίας που μπορεί εύκολα 
να αφομοιωθεί. 

• Διδασκαλία/μάθηση που βασίζεται στην 
επίλυση προβλημάτων˙ όπου η μάθηση 
οργανώνεται γύρω από την επίλυση 
προβλημάτων, αντί να οργανώνεται γύρω 
από το περιεχόμενο. 

• Θεωρεί ότι η γνώση είναι μια οντότητα που 
οικοδομείται προσωπικά από κάθε μαθητή μέσα 
από τη μαθησιακή διαδικασία. 

• Το γενικό πλαίσιο (context) μέσα στο οποίο είναι 
ενσωματωμένες οι γνώσεις παίζει σημαντικό ρόλο. 
Δίνεται έμφαση στο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 
αποκτηθούν και θα εφαρμοστούν οι δεξιότητες 
(anchoring learning in meaningful contexts).  

• Είναι βασικό να συντελείται η μάθηση μέσα σε 
σενάρια πραγματικού κόσμου (real world 
situations) και οι δραστηριότητες που επιλέγονται 
να συσχετίζονται με τις εμπειρίες των μαθητών.  

• Δημιουργία και διατύπωση «καλών» 
προβλημάτων. 

• Δημιουργία ομαδικών μαθησιακών 
δραστηριοτήτων. Συνεργατική μάθηση μεταξύ 
ομάδων (οι ομάδες δουλεύουν από κοινού για την 
επίλυση προβλημάτων). 

• Μοντελοποίηση και παροχή καθοδήγησης προς 
τους μαθητές για το πώς θα οικοδομήσουν τις 
γνώσεις και για το πώς θα παρακολουθούν, θα 
αξιοποιούν και θα ενημερώνουν αυτές τις γνώσεις.  

• Έλεγχος από τους μαθητές  και 
διαχείριση/αξιοποίηση των πληροφοριών (learner 
control and manipulation of information) . 

• Εστιάζει στην ευέλικτη χρήση της 
προϋπάρχουσας γνώσης αντί για την ανάκτηση 
προσυσκευασμένων νοητικών σχημάτων. 

• Παρουσίαση πληροφοριών με ποικίλους τρόπους 
(cognitive flexibility). 

• Υποστήριξη των μαθητών κατά την επίλυση 
προβλημάτων έτσι ώστε να προχωρήσουν πέρα 
από τις πληροφορίες που τους παρέχονται. 

• Δημιουργία αυθεντικών μαθησιακών 
περιβαλλόντων. 

• Οι μαθητές δημιουργούν νέες πρωτότυπες και 
προσωπικές αντιλήψεις με τη συναρμολόγηση 
προηγούμενων γνώσεων από διαφορετικές πηγές 
που συσχετίζονται με το προς επίλυση πρόβλημα. 

• Σχεδίαση εμπειριών που συσχετίζονται με τους 
μαθητές έτσι ώστε να μάθουν μέσα από αυθεντικά 
και σχετικά με αυτούς μαθησιακά σενάρια.  

• Ενσωμάτωση στρατηγικών όπως η γνωστική 
μαθητεία, η γνωστική ευελιξία, η κοινωνική 
διαπραγμάτευση, κ.λπ. 

Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού σχεδιασμού πολυμέσων με βάση τις τρεις κυρίαρχες θεωρίες 
μάθησης 6  

                                                 
6 Προσαρμοσμένος από τους Deubel, 2003,  Ertmer, P.A. και Newby, T.J.  (1993).  Behaviorism, Cognitivism, 
Constructivism: Comparing critical features from an Instructional Design perspective.  Performance 
Improvement Quarterly, 6(4), 50-72. 
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2.4 Γνωστική έρευνα και εκπαιδευτικός σχεδιασμός πολυμέσων 

Η γνωστική έρευνα ασχολείται με το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται, μαθαίνει, 
σκέφτεται και θυμάται τις πληροφορίες. Ένας γνωστικός ερευνητής θα μπορούσε να 
ενδιαφέρεται για το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει εικόνες ή για τον λόγο 
που θυμάται ορισμένα γεγονότα/πληροφορίες, ενώ ξεχνάει άλλα και για το πώς μαθαίνει 
κάποιος να μιλάει μια γλώσσα ή για τον τρόπο που σκέφτεται, όταν παίζει σκάκι ή προσπαθεί 
να επιλύσει καθημερινά προβλήματα (Sternberg, 1996). Έχουν μελετηθεί ποικίλα θέματα, τα 
οποία συσχετίζονται με το πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται, θυμούνται και μαθαίνουν 
πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται μέσα από μια πολυμεσική παρουσίαση/ένα πολυμεσικό 
μάθημα.  Για παράδειγμα, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες κατανόησης του πώς ο μαθητής 
συνδυάζει και μαθαίνει πληροφορίες που παρουσιάζονται λεκτικά και οπτικά, π.χ. μέσω ενός 
κειμένου στο οποίο έχουν ενσωματωθεί στατικές εικόνες ή μέσω μιας αφήγησης η οποία 
συνοδεύεται από δυναμική (κινούμενη) εικόνα (Levin, & Lesgold, 1978; Dwyer, 1972; 1978; 
1987). Ένα άλλο παράδειγμα αυτού του πεδίου αποτελεί η προσπάθεια σύγκρισης της 
επίδρασης των δυναμικών έναντι των στατικών μέσων για την επίτευξη συγκεκριμένων 
μαθησιακών στόχων (Guttormsen Schar, & Krueger, 2001; Lowe, 2003). Τα αποτελέσματα 
όλων αυτών των ερευνών έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στον χώρο της πολυμεσικής 
τεχνολογίας και έχουν επηρεάσει τον καθορισμό και την κατεύθυνση ανάπτυξης και έρευνας 
σχεδιαστικών αρχών.  

Αρκετοί γνωστοί ερευνητές της γνωστικής ψυχολογίας/επιστήμης έχοντας ως στόχο 
την ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της μάθησης μέσα από τα πολυμέσα, έχουν εστιάσει σε 
εκείνα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου συστήματος μάθησης τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την κατανόηση και τη διατήρηση πολυμεσικών πληροφοριών. Η ενότητα αυτή 
παρουσιάζει μια ανασκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών της ανθρώπινης γνωστικής 
αρχιτεκτονικής που έχουν εξεταστεί από τους γνωστικούς επιστήμονες, καθώς και τις 
σημαντικές αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι οποίες έχουν προκύψει μέσα από αυτήν την 
εξέταση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται παρακάτω η δομή και οι περιορισμοί της προσωρινής 
μνήμης του μαθητή και οι τεχνικές τις οποίες πρέπει να έχει υπόψη του ο εκπαιδευτικός 
σχεδιαστής πολυμέσων, για να ξεπεράσει τους περιορισμούς αυτούς και να βελτιώσει τη 
διαδικασία της μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται η θεωρία της γνωστικής 
υπερφόρτωσης του Sweller, η οποία αποτελεί ένα βασικό μέρος του θεωρητικού υπόβαθρου 
της παρούσας διατριβής.  

2.4.1 Μνήμη, νοητικές αναπαραστάσεις και λειτουργίες 

Μέσω της μνήμης του το άτομο μπορεί να ανακαλέσει προηγούμενες εμπειρίες, 
προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές στο παρόν. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι 
αντιστοιχίζουν τρεις λειτουργίες στη μνήμη: την κωδικοποίηση, την αποθήκευση και την 
ανάκληση (encoding, storage and retrieval). Καθεμιά από αυτές τις λειτουργίες αναπαριστά 
ένα στάδιο στη διεργασία της μνήμης. Κατά την κωδικοποίηση, τα δεδομένα που δέχεται το 
άτομο μέσω των αισθητηρίων οργάνων του μεταμορφώνονται σε μια μορφή νοητικής 
αναπαράστασης (mental representation). Κατά την αποθήκευση η κωδικοποιημένη 
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πληροφορία διατηρείται στη μνήμη. Κατά την ανάκληση γίνεται εξαγωγή της αποθηκευμένης 
πληροφορίας από τη μνήμη.  

Σύμφωνα με το μοντέλο των τριών αποθηκευτικών χώρων (three-stores model of 
memory) (Atkinson and Shiffrin, 1968), η ανθρώπινη μνήμη αποτελείται από τρία βασικά 
μέρη τα οποία αντιστοιχούν με τα μέρη (στάδια εργασίας) ενός Η/Υ (είσοδος – επεξεργασία 
– έξοδος): α) ένα τμήμα της μνήμης που ονομάζεται αισθητήρια μνήμη (sensory memory), έχει 
την ικανότητα να συγκρατεί περιορισμένο αριθμό πληροφοριών για πολύ μικρά χρονικά 
διαστήματα, β) ένα δεύτερο τμήμα, η προσωρινή ή ενεργός μνήμη (working memory), μπορεί 
να συγκρατεί πληροφορίες για σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αλλά είναι επίσης 
περιορισμένης χωρητικότητας, και γ) ένα τελευταίο τμήμα, γνωστό ως μακρόχρονη μνήμη (long-
term memory), είναι πολύ μεγάλης χωρητικότητας (ποτέ δεν φτάνει σε σημείο κορεσμού 
εκτός αν το άτομο είναι ηλικιωμένο και αρχίσει να ατονεί η επίδοσή της) και αποθηκεύει 
πληροφορίες για πάρα πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους, ίσως και απεριόριστα (σχήμα 2.1).  

Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη μπορούν να 
προσπελαστούν και να ανακτηθούν, για να διευκολύνουν την επεξεργασία της προσωρινής 
μνήμης (Sternberg, 1996). Μπορούμε να φανταστούμε τις γνώσεις που διατηρούνται στη 
μακρόχρονη μνήμη σαν καλά δομημένα δίκτυα πληροφοριών τα οποία με τη σειρά τους 
συνδέονται με άλλα δίκτυα. Τα είδη των γνώσεων και επομένως των δικτύων που είναι 
αποθηκευμένα στη μακρόχρονη μνήμη είναι δύο: τα δηλωτικά δίκτυα (γνώσεις για γεγονότα και 
έννοιες) και τα διαδικασιακά δίκτυα (γνώσεις για δεξιότητες). Δίκτυα όπως «μέσα μεταφοράς» ή 
«οικονομία» είναι υψηλότερου επιπέδου έννοιες, δίκτυα όπως «ζώνη αυτοκινήτου» ή «φρένο» 
είναι χαμηλότερου επιπέδου έννοιες, ενώ δίκτυα όπως «οδήγηση αυτοκινήτου» ή «ανάληψη 
χρημάτων από ΑΤΜ» είναι δίκτυα δεξιοτήτων που συγκρατούν γνώσεις για το πώς 
πραγματοποιούμε κάποια  διαδικασία. Αυτά τα ιεραρχικά δίκτυα πληροφοριών ονομάζονται 
νοητικά σχήματα (schemata) (βλ. παρ. 1.4.3). Τα νοητικά σχήματα επεκτείνονται σε λεπτομέρειες 
και πολυπλοκότητα, καθώς αποκτάμε ευρύτερες γνώσεις πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο. 
Το δίκτυο το σχήματος 2.1 είναι μέρος του δικτύου που έχουμε στη μακρόχρονη μνήμη μας 
σχετικά με την έννοια του αυτοκινήτου. 

 

Σχήμα 2.1: Δίκτυα γνώσεων (νοητικά σχήματα) της μακρόχρονης μνήμης (Cooper, 1998) 

Ορισμένοι ψυχολόγοι έχουν αναπτύξει αντίθετες με το παραπάνω μοντέλο άποψη  για 
την ανθρώπινη μνήμη. Για παράδειγμα κάποιοι (Baddeley, 1986; Cantor & Engle, 1993;) 
προτείνουν ένα εναλλακτικό μοντέλο, στο οποίο η βραχύχρονη, η προσωρινή και η 
μακρόχρονη μνήμη αποτελούν εμφωλευμένες ομόκεντρες σφαίρες. Στην παρούσα διατριβή 
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υιοθετείται το μοντέλο των τριών αποθηκευτικών χώρων του σχήματος 2.2, το οποίο έχει 
αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη θεωριών με σημαντικές συνέπειες για τη μάθηση και τη 
διδασκαλία. Μια πιο αναλυτική απεικόνιση του μοντέλου αυτού αποτελεί το σχήμα 2.3, ενώ 
στον πίνακα 2.2 απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά των τριών τύπων μνήμης του μοντέλου.   

Στο πλαίσιο του μοντέλου των τριών αποθηκευτικών χώρων, η μνήμη που παίζει 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τη μαθησιακή διαδικασία και επομένως έχει αποτελέσει το 
επίκεντρο της γνωστικής έρευνας και φυσικά της έρευνας σχετικά με την πολυμεσική μάθηση 
είναι η προσωρινή μνήμη. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά της προσωρινής μνήμης που είναι 
σημαντικά για τη μάθηση: α) η περιορισμένη χωρητικότητά της, β) η επεξεργαστική 
ισχύς/δύναμη/ικανότητα της, και γ) ο τρόπος που αποθηκεύει και επεξεργάζεται οπτικές και 
λεκτικές πληροφορίες. Στη γνωστική επιστήμη η προσωρινή μνήμη συχνά αποκαλείται 
«εργοστάσιο παραγωγής » αλλά και «στενωπός» για τη μάθηση (powerhouse and bottleneck 
of learning), αφού από τη μια αποτελεί τον πυρήνα της σκέψης και της ενεργούς επεξεργασίας 
των πληροφοριών και επομένως το ζωτικό εργαλείο του ανθρώπινου συστήματος μάθησης ενώ 
από την άλλη ο τρόπος λειτουργίας της δυσχεραίνει τη μάθηση (βλ. σχήμα 2.3).  
Ο μεγαλύτερος περιορισμός της προσωρινής μνήμης είναι ότι μπορεί να διατηρήσει μόνο 
περιορισμένη ποσότητα πληροφοριών (είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να χειριστεί περισσότερα από 
εφτά στοιχεία πληροφορίας ταυτόχρονα) (Miller, 1956). Έτσι, κεντρικός ρόλος της 
διδασκαλίας πρέπει να είναι να μην υπερφορτώνεται η προσωρινή μνήμη του μαθητή έτσι 
ώστε οι περιορισμένοι πόροι της να μπορούν να διατίθενται για τις διεργασίες μάθησης.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της προσωρινής μνήμης είναι ότι διαθέτει δύο 
αποθηκευτικούς χώρους/κανάλια: έναν για τη διατήρηση οπτικών ή μη-λεκτικών 
πληροφοριών όπως είναι οι εικόνες και έναν για λεκτικές/ακουστικές πληροφορίες όπως είναι 
οι λέξεις. Αρκετοί ερευνητές της ανθρώπινης μνήμης έχουν υποστηρίξει την ύπαρξη αυτών των 
πολλαπλών και παράλληλων υποσυστημάτων της προσωρινής μνήμης. Για παράδειγμα, ένα 
από τα ευρέως αποδεκτά μοντέλα μνήμης είναι εκείνο του Alan Baddeley (1992) σύμφωνα με 
το οποίο η προσωρινή μνήμη αποτελείται από τα εξής συστήματα: α) μια οπτικο-χωρική 
μνήμη (a visuospatial sketchpad), η οποία προσωρινά διατηρεί και επεξεργάζεται τις οπτικές 
εικόνες και β) μια λεκτική-φωνολογική μνήμη (an articulatory-phonological loop), η οποία 
συγκρατεί εσωτερική ομιλία για λεκτική κατανόηση και για επεξεργασία λεκτικών 
πληροφοριών. Υποστηρίζεται ότι τα δύο αυτά υποσυστήματα επεξεργάζονται τα διαφορετικά 
είδη πληροφοριών τους κατά παράλληλο και εντελώς ανεξάρτητο τρόπο. Το μοντέλο αυτό 
είναι συμβατό με τα αποτελέσματα ερευνών από τον χώρο της νευρο-φυσιολογίας σχετικά με 
τη διάκριση μεταξύ λεκτικής και μη λεκτικής επεξεργασίας πληροφοριών μέσα στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο.   

Η παραπάνω δομή της προσωρινής μνήμης είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το 
οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κατά τη διδασκαλία. Με τη συνετή χρήση του οπτικού 
και λεκτικού καναλιού, μπορούμε να βελτιώσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα, 
μπορούμε να ενσωματώσουμε διδακτικές μεθόδους (π.χ. όπως η επανάληψη ή η χρήση 
γραφικών), οι οποίες θα αξιοποιήσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την προσωρινή μνήμη 
ή τους δύο ξεχωριστούς αποθηκευτικούς χώρους της.  

Παρακάτω θα συζητηθούν ποικίλοι τρόποι, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση της προσωρινής μνήμης.     
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Σχήμα 2.2: Λειτουργία της ανθρώπινης μνήμης σύμφωνα με το μοντέλο τριών αποθηκευτικών χώρων των 
Atkinson and Shiffrin 

 

 

Σχήμα 2.3: Ανθρώπινο σύστημα μάθησης σύμφωνα με το μοντέλο τριών αποθηκευτικών χώρων7 

 

 

 

 

                                                 

7 Πηγή: Sternberg, R.J. (1996). Cognitive psychology σελ.229 
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Μνήμη Χαρακτηριστικά 

Αισθητήρια μνήμη  
(sensory/short-term memory) 

Ξεχωριστές μνήμες για τις διαφορετικές αισθήσεις π.χ. 
οπτική και ακουστική μνήμη 
Η διάρκεια της αισθητήριας μνήμης είναι πολύ μικρή 

Προσωρινή ή ενεργός μνήμη  
(working memory) 

Το επίκεντρο της συνειδητής γνωστικής 
λειτουργίας/νόησης 
Περιορισμένη χωρητικότητα 
Μικρή διάρκεια συγκράτησης νέων πληροφοριών 
Ξεχωριστοί αποθηκευτικοί χώροι για λεκτικές και οπτικές 
πληροφορίες 

Mακρόχρονη μνήμη  
(long-term memory) 

Αποθήκευση και όχι επεξεργασία περιεχομένου και 
δεξιοτήτων 
Μεγάλης χωρητικότητας αποθηκευτικός χώρος 
Μόνιμη αποθήκευση γνώσης 
Η γνώση αποθηκεύεται με δύο μορφές:  
α) δηλωτική - γεγονότα και έννοιες (declarative knowledge) 
β) διαδικασιακή – δεξιότητες (procedural knowledge) 
 

Πίνακας 2.2: Οι τρεις μνήμες που συμμετέχουν στη μάθηση8 
 

2.4.2 Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας: Αντιμετωπίζοντας τους 

περιορισμένους πόρους της προσωρινής μνήμης  

Μάθηση θεωρείται η εγγραφή (αποθήκευση/κωδικοποίηση) γνώσεων και/ή 
δεξιοτήτων μέσα στη μακρόχρονη μνήμη με τέτοιο τρόπο ώστε οι γνώσεις/δεξιότητες αυτές 
να μπορούν να ανακτηθούν και να εφαρμοστούν ανά πάσα στιγμή. Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη 
ικανότητα/προδιάθεση για μάθηση και τείνουν να καταναλίσκουν τον περισσότερο χρόνο της 
ζωής τους μαθαίνοντας. Το μικρό παιδί μαθαίνει να περπατάει και να μιλάει και αργότερα στο 
σχολείο μαθαίνει ανάγνωση και γραφή. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα μαθαίνουν να 
οδηγούν αυτοκίνητο και να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μερικοί μαθαίνουν πώς να 
κάνουν εγχείρηση καρδιάς. Θεωρητικά κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να αποκτήσει τις 
παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες με την κατάλληλη εκπαίδευση. Για την απόκτησή τους αλλά 
και για την απόκτηση γνώσεων εκτέλεσης οποιασδήποτε διαδικασίας ο ρόλος, η 
χωρητικότητα και οι ιδιότητες της αισθητήριας και προσωρινής μνήμης δεν αλλάζουν. Η 
κινητήριος δύναμη πίσω από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τον μαθητή είναι η 
βάση γνώσης η οποία έχει συσσωρευτεί μέσα στη μακρόχρονη μνήμη του.  

Αφού λοιπόν η διαδικασία της μάθησης, όπως προαναφέρθηκε, συνίσταται στην 
επιτυχή εγγραφή πληροφοριών μέσα στη μακρόχρονη μνήμη έτσι ώστε να μπορούν αυτές ως 

                                                 
8 Πηγή: Ruth Clark, Ed.D., 2003. Building Expertise. International Society for Performance Improvement 
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γνώσεις/δεξιότητες να ανακτηθούν όποτε τις ζητήσει/απαιτήσει ο μαθητής, το βασικό 
ερώτημα για τη μάθηση είναι «πώς καταφέρνει ο μαθητής να εγγράψει τις πληροφορίες αυτές 
μέσα στη μακρόχρονη μνήμη του»; Επομένως το κύριο μέλημα για τον εκπαιδευτικό ή για 
ένα σύστημα μάθησης είναι το πώς θα μπορέσει να υποστηρίξει και να διευκολύνει αυτή τη 
λειτουργία. Ανάλογα με τη μαθησιακή διαδικασία και τις συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχουν 
ποικίλοι παράγοντες που συμβάλλουν/συμμετέχουν στην εγγραφή πληροφοριών στη 
μακρόχρονη μνήμη. Ωστόσο, ένας απ’ αυτούς, η προσωρινή μνήμη, υφίσταται πάντα, αφού 
για να γίνει εγγραφή/κωδικοποίηση κάποιας πληροφορίας, πρέπει να γίνει προηγουμένως εστίαση και 
επεξεργασία της από την προσωρινή μνήμη. Αν, για οποιαδήποτε αιτία, η προσωρινή μνήμη δεν 
δύναται να εστιάσει και να υποβάλλει σε επεξεργασία το σώμα των πληροφοριών που 
αποτελούν τον στόχο της μάθησης, τότε η μαθησιακή διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί 
αποτελεσματικά/με επιτυχία.  

Συνεπώς, ο σκοπός του εκπαιδευτικού σχεδιασμού πρέπει να είναι η διερεύνηση 
τρόπων αντιμετώπισης των περιορισμένων πόρων της προσωρινής μνήμης των μαθητών. 
Αυτός είναι και ο πρωτεύον στόχος για τον σχεδιασμό αποτελεσματικού πολυμεσικού 
εκπαιδευτικού υλικού και αποτελεί τη βασική αρχή της θεωρίας γνωστικής υπερφόρτωσης που 
θα συζητηθεί αναλυτικά παρακάτω. Βασιζόμενοι στη θεωρία της γνωστικής υπερφόρτωσης του 
Sweller (1994), πολλοί ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει ως ανεπαρκείς αρκετές από τις ευρέως 
χρησιμοποιούμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες και μεθόδους λόγω του ότι απαιτούν από τους 
μαθητές να ασχοληθούν με γνωστικές δραστηριότητες, οι οποίες επιβάλλουν βαρύ φορτίο 
στην προσωρινή μνήμη. Συχνά παρατηρούμε, για παράδειγμα, «υπερφορτωμένες» 
πολυμεσικές εφαρμογές που κάνουν χρήση είτε υπερβολικά μεγάλου αριθμού ή ακατάλληλο 
συνδυασμό πολυμεσικών στοιχείων και οι οποίες δημιουργούν γνωστική υπερφόρτωση και 
σύγχυση στον μαθητή. Η βασική αρχή της θεωρίας της γνωστικής υπερφόρτωσης είναι ότι μια 
διδασκαλία (instructional message) πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να μειώνονται οι 
πιθανότητες υπερφόρτωσης του γνωστικού συστήματος του μαθητή (βλ. §1.4.4). Η θεωρία 
αυτή έχει καταλήξει σε μια σειρά από παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν 
επιχειρείται η ελάττωση της υπερφόρτωσης της μνήμης. Τέτοιοι είναι: η προϋπάρχουσα γνώση 
του μαθητή (αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη), η δημιουργία νοητικών σχημάτων 
(schema formation), η αυτοματοποίηση (automation) και η ομαδοποίηση των πληροφοριών 
(chunking).  

Οι παράγοντες αυτοί περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς  παρουσιάζονται επίσης οι 
βασικές αρχές των θεωριών εκείνων που επιχειρούν να εστιάσουν σε τρόπους βελτίωσης των 
προαναφερθέντων αδυναμιών της ανθρώπινης μνήμης –συγκεκριμένα αναπτύσσονται η θεωρία 
της γνωστικής υπερφόρτωσης και η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης. Η γνώση αυτών των 
αρχών μπορεί να βοηθήσει να σχεδιαστούν πιο αποτελεσματικά πολυμεσικά μαθήματα και 
συστήματα μάθησης, τα οποία θα αξιοποιούν καλύτερα τους πόρους της μνήμης του μαθητή.  
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2.4.3 Νοητικά σχήματα, ομαδοποίηση πληροφοριών, αυτοματοποίηση και 

προϋπάρχουσα γνώση (Schema formation, Automation, Chunking, and Prior 

knowledge) 

Συνεπώς οι γνώσεις που υπάρχουν στη μακρόχρονη μνήμη κάθε ατόμου συνθέτουν 
ένα σύμπλεγμα από ιεραρχικά δίκτυα πληροφοριών, που ονομάζονται νοητικά σχήματα 
(schemata) ή νοητικά μοντέλα (mental models) και αποτελούν το θεμέλιο της σκέψης. Τα καλά 
νοητικά σχήματα/μοντέλα επιτρέπουν στον μαθητή να διακρίνει τις νέες γνώσεις, να επιλύει 
προβλήματα, να κάνει προβλέψεις και να ερμηνεύει τα δεδομένα του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη γνωστική άποψη, κατά τη διαδικασία της μάθησης ο μαθητής 
επιχειρεί να ενοποιήσει νέες πληροφορίες που του παρέχονται μέσω του εκπαιδευτικού υλικού 
και διατηρούνται πρόσκαιρα μέσα στην προσωρινή μνήμη του, με υπάρχουσες γνώσεις της 
μακρόχρονης μνήμης, τις οποίες ανακαλεί και φέρνει επίσης μέσα στην προσωρινή μνήμη 
του, προκειμένου να συντελεστεί αυτή η ενοποίηση.  

Είναι φανερό, επομένως, ότι κατά τη διαδικασία της μάθησης σημαντικοί παράγοντες 
οι οποίοι συμβάλλουν στο πόσο αποτελεσματικά θα πραγματοποιηθεί η παραπάνω λειτουργία 
είναι η φύση, το μέγεθος και η οργάνωση των εισερχόμενων νέων πληροφοριών, η δομή και η 
ποιότητα του υπάρχοντος δικτύου γνώσεων και οι μηχανισμοί εκείνοι που μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τους περιορισμένους πόρους της προσωρινής μνήμης και να διευκολύνουν την 
ενοποίηση των νέων πληροφοριών με τις προηγούμενες γνώσεις του μαθητή. Περιγράφεται 
στη συνέχεια πιο αναλυτικά η λειτουργία της μάθησης του ατόμου και κάποιοι από τους 
μηχανισμούς που μπορούν να τη διευκολύνουν. Σε επόμενα κεφάλαια της διατριβής θα γίνει 
εκτενέστερη αναφορά στο ζήτημα των αδυναμιών της προσωρινής μνήμης και θα προταθούν 
περαιτέρω μηχανισμοί και τεχνικές για τη βελτιστοποίηση των περιορισμένων πόρων της.  

Το άτομο έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί στην προσωρινή μνήμη του έναν ορισμένο 
αριθμό πληροφοριών κάθε φορά. Μάλιστα έχει υποστηριχτεί ότι αυτός ο αριθμός μονάδων ή, 
όπως λέγονται, «τμήματα» (chunks) πληροφορίας που η προσωρινή μνήμη είναι ικανή να 
αποθηκεύει κάθε φορά είναι επτά συν ή πλην δύο (Miller, 1956). Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε 
να σκεφτούμε μεταξύ πέντε και εννέα διακριτά πράγματα σε μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Ωστόσο, το τμήμα είναι μια σχετική έννοια και το μέγεθος/η ποσότητά του ποικίλλει 
ανάλογα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στη μακρόχρονη μνήμη. Όσο περισσότερες οι 
γνώσεις (ενός γνωστικού αντικειμένου) που είναι αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη, τόσο 
μεγαλύτερο μπορεί να είναι το τμήμα. Τα τμήματα αντιμετωπίζονται μέσα στην προσωρινή 
μνήμη ως διακριτές μονάδες πληροφορίας. Έτσι ελευθερώνεται χώρος στην προσωρινή μνήμη 
για άλλες πληροφορίες, δηλαδή, είτε για περισσότερες νέες πληροφορίες που προσφέρονται 
στον μαθητή μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό, είτε για υπάρχουσες γνώσεις (δηλαδή για 
νοητικά σχήματα/μοντέλα) που ανακαλεί ο μαθητής από τη μακρόχρονη μνήμη και φέρνει 
μέσα στην προσωρινή μνήμη του. Τα τμήματα (chunks) των νέων πληροφοριών μπορούν να 
ενσωματωθούν ή να συγχωνευτούν στα υπάρχοντα νοητικά μοντέλα για τη δημιουργία νέων 
νοητικών μοντέλων που θα αποθηκευτούν αμέσως μετά στη μακρόχρονη μνήμη, 
επεκτείνοντας ή εμπλουτίζοντας τα ήδη υπάρχοντα σχήματα και οδηγώντας σε 
πραγματοποίηση της μάθησης.  Γενικά λοιπόν, ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να 
ξεπεράσουμε το πρόβλημα της περιορισμένης χωρητικότητας της προσωρινής μνήμης είναι 
με την οργάνωση των πληροφοριών που παρέχονται στους μαθητές σε μικρά τμήματα(chunks). Αυτά τα 
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τμήματα αντιμετωπίζονται από την προσωρινή μνήμη ως ξεχωριστές και ενιαίες μονάδες, 
προκαλούν μικρότερο φόρτο στην προσωρινή μνήμη και στη συνέχεια ενοποιούνται με την 
προϋπάρχουσα γνώση (τα υπάρχοντα νοητικά σχήματα) των μαθητών προκειμένου να 
δημιουργηθούν νέα νοητικά μοντέλα, με άλλα λόγια προκειμένου να συντελεστεί η μάθηση.  

Τα νοητικά μοντέλα, τα οποία τεχνικά είναι γνωστά ως σχήματα (schemas), είναι 
ψυχολογικές και μεταφορικές δομές παρά φυσιολογικές (πραγματικές physiological) 
λειτουργίες του εγκεφάλου. Αντιπροσωπεύουν, όπως αναφέρθηκε, το δίκτυο των οργανωμένων 
γνώσεων που είναι αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη του ατόμου (Norman, 1982) καθώς και 
την αναπαράσταση αυτών των γνώσεων  (Rumelhart & Ortony, 1977). Το σχήμα είναι μια 
γνωστική δομή, η οποία μας επιτρέπει να διαχειριστούμε πολλαπλά στοιχεία πληροφορίας ως 
ένα μοναδικό στοιχείο και κατηγοριοποιείται ανάλογα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί 
(Bagui, 1998). Όπως ακριβώς μια θεατρική παράσταση απαιτεί χαρακτήρες με δεδομένους 
ρόλους και συσχετίσεις μεταξύ τους, έτσι και τo νοητικό σχήμα έχει μεταβλητές και «σχισμές» 
(variables and slots) που πρέπει να γεμίσουν (να αποκτήσουν τιμές), προκειμένου να 
αποκτήσει νόημα (Rumelhart & Ortony, 1977).  

Παραδείγματα νοητικών σχημάτων είναι τα «σενάρια» ή «δίκτυα γνώσεων» στη 
μακρόχρονη μνήμη μας που συσχετίζονται με το «τι είναι ένα αυτοκίνητο», «πώς οδηγούμε» ή 
«πώς γευματίζουμε σ’ ένα εστιατόριο». Κάθε άτομο αναπτύσσει και ραφινάρει ένα πλήθος 
ξεχωριστών σχημάτων και κάθε σχήμα ενεργοποιείται (δηλαδή προκαλείται έναυσμα του 
σχήματος και στη συνέχεια εκτέλεσή του), προκειμένου το άτομο να κατανοήσει τις διάφορες 
πολύπλοκες καταστάσεις που του παρουσιάζονται στην προσπάθειά του να αποκτήσει νέες 
γνώσεις. Επιπλέον τα νοητικά σχήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με την έννοια ότι το ένα 
έχει πρόσβαση στο άλλο. Τα νοητικά σχήματα επεκτείνονται σε λεπτομέρειες και 
πολυπλοκότητα, καθώς αποκτάμε ευρύτερες γνώσεις πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Ο 
μηχανισμός μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυτό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι 
η ενσωμάτωση νέων πληροφοριών μέσα σε υπάρχοντα νοητικά σχήματα του μαθητή. Τα 
νοητικά σχήματα που δημιουργούνται από προηγούμενες γνώσεις μπορούν να προκαλέσουν 
παραγωγικά (θετικά) μαθησιακά αποτελέσματα, ως ένα πλαίσιο υποστήριξης (scaffolding), 
δίνοντας για παράδειγμα νόημα σε νέες έννοιες ή δεξιότητες (Κόμης, 2005).  Αξίζει όμως να 
σημειωθεί ότι ορισμένες φορές μπορούν να παράγουν και μειωτικά αποτελέσματα (να γίνουν 
δηλαδή διδακτικά εμπόδια), λόγω των διαφορών των γνωστικών δομών του εκπαιδευτικού υλικού 
και των πρότερων γνώσεων του μαθητή, π.χ. από την ύπαρξη λανθασμένων αντιλήψεων που 
προέρχονται από προηγούμενες γνώσεις των μαθητών (Soloway & Spohrer, 1989). 

Τα νοητικά σχήματα ίδιων πληροφοριών είναι διαφορετικά για κάθε άτομο, δεν 
ταυτίζονται στη φύση και στις λεπτομέρειες των επιμέρους στοιχείων από τα οποία 
απαρτίζονται.   Για παράδειγμα, το νοητικό μοντέλο της έννοιας του αυτοκινήτου θα είναι 
πολύ διαφορετικό (πιο σύνθετο και με περισσότερες λεπτομέρειες) για έναν ειδικό στα 
αυτοκίνητα (μηχανικό αυτοκινήτου) από ό,τι για τα περισσότερα άτομα που δεν διαθέτουν 
κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις γι’ αυτό το θέμα. Τα «καλά» νοητικά σχήματα (τη γνώση δηλαδή 
που έχει μάθει αποτελεσματικά ο μαθητής) μπορεί να τα ανακτήσει και να τα χρησιμοποιήσει κάποιος με 
σχετική ευκολία.  Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ ειδικού (expert) και αρχάριου (novice) σ’ 
έναν τομέα.  
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Για παράδειγμα, κάποιος που μαθαίνει να οδηγεί αυτοκίνητο πρέπει να καταβάλλει 
προσπάθεια να σκεφτεί (δηλαδή να συγκεντρωθεί με προσοχή) τις γνώσεις και δεξιότητες που 
απαιτούνται για να συντονίσει  την κίνηση του κιβώτιου ταχυτήτων, καθώς αφήνει τον 
συμπλέκτη και επιταχύνει, έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει ομαλά τις ταχύτητες του 
αυτοκινήτου. Ωστόσο, όσοι οδηγούν χρόνια μπορούν να αλλάξουν τις ταχύτητες «αυτόματα», 
αφού το μόνο που κάνουν είναι να ανακαλέσουν από τη μακρόχρονη στην προσωρινή μνήμη 
τους το αντίστοιχο νοητικό σχήμα, το οποίο μπορούν στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν (να 
εκτελέσουν αυτόματα) και να χρησιμοποιήσουν. Καθώς προχωρά αυτή η διαδικασία της 
αυτοματοποίησης, υπάρχει λιγότερη ανάγκη για προσηλωμένη συγκέντρωση στη συγκεκριμένη 
γνώση ή δεξιότητα και μικρότερη απαίτηση να χρησιμοποιούνται οι πόροι της προσωρινής 
μνήμης.  

Γενικά, η έννοια της αυτοματοποίησης αναφέρεται στη λειτουργία εκείνη κατά την 
οποία μια διαδικασία (γνώση/δεξιότητα) μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα, μόλις ανακτηθεί από 
τη μακρόχρονη μνήμη, χωρίς να απαιτεί την κατανάλωση πόρων της μακρόχρονης μνήμης. 
Οι διαδικασίες γίνονται αυτόματες μέσω εκατοντάδων επαναλήψεων. Για παράδειγμα, οι 
ειδικοί πάνω σε ένα θέμα φαίνονται να μπορούν με ευκολία και αυτόματα να ανακτούν τα 
νοητικά σχήματα που κρατούν στη μακρόχρονη μνήμη τους και να τα 
εφαρμόσουν/εκτελέσουν οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν. Επομένως, το νοητικό σχήμα ασκεί 
μικρότερη πίεση στην ενεργό μνήμη διευκολύνοντας την κατανόηση. 

Η πρόσκτηση σχημάτων διευκολύνεται από την ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης. Η έννοια της 
προϋπάρχουσας γνώσης είναι θεμελιώδης στη γνωστική ψυχολογία (Di Vesta, 1987; Mayer, 
1979; Shuell, 1986; Tobias, 1987) (Δες Rieber, 2000). H σημασία της συνοψίζεται καλύτερα 
στα λόγια του Ausubel (1968, επιγραφή - epigraph): «Αν έπρεπε να συνοψίσω όλη την 
εκπαιδευτική ψυχολογία σε μια μόνο αρχή, τότε θα έλεγα το εξής: Ο πιο σημαντικός 
μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτό που ήδη γνωρίζει ο μαθητής. 
Διαπιστώστε αυτή τη γνώση και διδάξτε τη νέα γνώση με βάση αυτό που διαπιστώσατε.» 
(“The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. 
Ascertain this and teach him accordingly.”) (Ausubel, 1963). O Ausubel υποστήριξε ότι η 
διαθεσιμότητα, η οργάνωση και η ισχύς των δομών της υπάρχουσας γνώσης είναι οι βασικές 
παράμετροι, οι οποίες προσδιορίζουν το νόημα που αποκτούν για τον μαθητή οι νέες γνώσεις 
και ρυθμίζουν την ευκολία και αποδοτικότητα απόκτησης και συγκράτησης των νέων γνώσεων. 
Με άλλα λόγια, οι μαθητές που γνωρίζουν πολλά για ένα θέμα έχουν πιο καλά ανεπτυγμένα σχήματα για 
την ενσωμάτωση νέων γνώσεων. Το αποτέλεσμα είναι οι νέες γνώσεις να αποκτούν μεγαλύτερο 
νόημα πριν την κωδικοποίησή τους και να ανακαλούνται πιο αποτελεσματικά από μαθητές 
που διαθέτουν ήδη κάποιες γνώσεις σε σχέση  με το θέμα που τους διδάσκουμε από ό,τι οι 
μαθητές που δεν γνωρίζουν καθόλου το θέμα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχεδιασμό της διδασκαλίας μας, η οποία πρέπει να αξιοποιεί τα 
υπάρχοντα νοητικά σχήματα. 

Βέβαια, πέρα από την ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης, η ευκολία με την οποία 
κατανοούμε ένα θέμα ή κάποια διαδικασία έχει να κάνει επίσης και με την εσωτερική 
πολυπλοκότητα των ίδιων των πληροφοριών. Αν, δηλαδή, τα στοιχεία (αντικείμενα) ενός 
εκπαιδευτικού υλικού μπορεί ο μαθητής να τα επεξεργαστεί μεμονωμένα, χωρίς την ανάγκη να 
αναφερθεί σε άλλα στοιχεία, τότε αυτό το υλικό θα μπορέσει με ευκολία να το κατανοήσει. 
Όταν το εκπαιδευτικό υλικό απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό στοιχείων, στα οποία πρέπει να 
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επικεντρωθεί ο μαθητής, για να μάθει κάποια νέα γνώση, τότε είναι δυνατό να του προκαλέσει 
γνωστική υπερφόρτωση. Επίσης, μπορεί κάποιο άλλο υλικό, παρόλο που περιέχει μικρότερο 
αριθμό πληροφοριών, να είναι πολύ πιο δύσκολο στην κατανόηση λόγω του ότι τα συστατικά 
του στοιχεία απαιτούν ταυτόχρονη επεξεργασία μέσα στην ενεργό μνήμη. Και τότε απαιτείται 
μεγάλος γνωστικός φόρτος, ο οποίος είναι πιθανό να δυσκολέψει την κατανόησή και τη 
μάθηση. Η γνωστική αυτή υπερφόρτωση οφείλεται στον τρόπο που παρουσιάζεται το 
εκπαιδευτικό υλικό στον μαθητή και ονομάζεται εξωτερική (ή αρνητική) γνωστική 
υπερφόρτωση (extraneous cognitive load). Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που θα βοηθήσει 
στην κατανόηση και τη μάθηση νέου υλικού είναι η οργάνωση και παρουσίαση των 
πληροφοριών σε μικρότερα τμήματα (chunks). Επομένως γίνεται φανερό ότι οι νέες 
πληροφορίες γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον μαθητή πολύ πιο εύκολα και γρήγορα 
όταν παρουσιάζονται κατάλληλα ομαδοποιημένες (chunked). Ένας μεγάλος αριθμός 
πληροφοριών που έχουν ομαδοποιηθεί κατάλληλα, εισάγονται ως μια ενιαία μονάδα στην 
ενεργό μνήμη και έτσι ασκούν πολύ μικρότερο φόρτο πάνω σε αυτήν. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι οι αδυναμίες μνήμης του μαθητή 
αντιμετωπίζονται και επομένως η μαθησιακή διαδικασία διευκολύνεται μέσω των ακόλουθων 
τεχνικών:  

α) της παροχής τμηματοποιημένου (chunked) εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές, έτσι ώστε 
να αντιμετωπίζεται η εξωτερική γνωστική υπερφόρτωση που ασκείται στην προσωρινή μνήμη 
του μαθητή,  

β) της αξιοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, δηλαδή της αντιστοίχησης 
των νέων πληροφοριών με το υπάρχον δίκτυο γνώσης  (μέσω της αποτελεσματικής ανάκτησης 
των πρότερων νοητικών σχημάτων και της συγχώνευσης των νέων πληροφοριών με τα 
αποθηκευμένα, στη μακρόχρονη μνήμη, νοητικά μοντέλα του μαθητή), έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί η δημιουργία και διατήρηση της νέας γνώσης και,  

γ) της αυτοματοποίησης των νοητικών σχημάτων που είναι αποτέλεσμα των πολλαπλών 
επαναλήψεων κάποιων διαδικασιών έτσι ώστε να επεκταθούν οι γνώσεις της μακρόχρονης 
μνήμης και να παρακαμφθούν και να απελευθερωθούν οι πόροι της προσωρινής μνήμης για 
άλλες διαδικασίες.  

Ο σχεδιασμός πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 
αυτούς τους πολύ σημαντικούς παράγοντες, δηλαδή την ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης, την 
τμηματοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, την πρόσκτηση νοητικών σχημάτων και την 
επέκταση των ορίων της μακρόχρονης μνήμης μέσω του μηχανισμού της αυτοματοποίησης. 
Κατάλληλα σχεδιασμένο υλικό διευκολύνει τον μαθητή να κατανοήσει το υλικό και να δώσει 
νόημα στις πληροφορίες που του παρουσιάζονται, με αποτέλεσμα να κωδικοποιεί και να 
αποθηκεύει πιο εύκολα και γρήγορα τις νέες γνώσεις στη μνήμη του και να μπορεί να τις 
ανακαλεί πιο αποτελεσματικά. 
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2.4.4 Θεωρία Γνωστικής Υπερφόρτωσης (Cognitive Load Theory) 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τον ρόλο της εκπαίδευσης 
και για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ποικίλων στρατηγικών εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού. Οι περισσότερες εντυπωσιακές ανακαλύψεις προς αυτήν την κατεύθυνση 
πηγάζουν από τον χώρο της γνωστικής επιστήμης, η οποία ασχολείται με τις νοητικές 
διεργασίες της μάθησης, της μνήμης και της επίλυσης προβλημάτων. Η θεωρία της γνωστικής 
υπερφόρτωσης (Sweller, 1988; 1994) είναι μια θεωρία εκπαιδευτικού σχεδιασμού, η οποία 
προέρχεται από αυτόν το χώρο έρευνας.  

Τι σημαίνει γνωστική υπερφόρτωση και πώς μπορούμε να σχεδιάζουμε πολυμεσικά 
εκπαιδευτικά μαθήματα που να μην οδηγούν τον μαθητή σε γνωστική υπερφόρτωση και να 
διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία; Γνωστική υπερφόρτωση είναι η ποσότητα της 
απασχόλησης/του έργου που επιβάλλεται στην προσωρινή μνήμη. Η θεωρία της γνωστικής 
υπερφόρτωσης του Αυστραλού ψυχολόγου John Sweller συνοψίζεται στην εξής λογική: «Δεν 
πρέπει να υποτιμούνται οι συνέπειες των περιορισμών της προσωρινής μνήμης για τον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό…οποιοσδήποτε σχεδιασμός περιφρονεί ή απλώς αδιαφορεί για τους 
περιορισμένους πόρους της προσωρινής μνήμης είναι χωρίς αμφιβολία ανεπαρκής»  (Sweller 
κ.ά., 1988).  

Η θεωρία αυτή βασίζεται στο μοντέλο της επεξεργασίας των πληροφοριών για την 
ανθρώπινη μνήμη καθώς και στις έννοιες της αυτοματοποίησης και της διαδικαστικής γνώσης. 
Υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη, όταν οι συνθήκες εναρμονίζονται με την 
αρχιτεκτονική του ανθρώπινου γνωστικού συστήματος. Αν και η δομή του συστήματος αυτού 
δεν έχει γίνει γνωστή με ακρίβεια, ωστόσο τα αποτελέσματα ερευνών (Miller, 1956; Atkinson 
& Shiffrin, 1968) την έχουν κάνει πιο σαφή και μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα 
για το πώς ο ανθρώπινος νους κωδικοποιεί, αποθηκεύει και ανακαλεί πληροφορίες. Με βάση 
την αρχιτεκτονική αυτή, η οποία περιγράφτηκε παραπάνω (βλ. παρ. 1.4.1), ο Sweller επινόησε 
μια θεωρία η  οποία αντιμετωπίζει τα νοητικά σχήματα, ή το συνδυασμό στοιχείων, ως 
γνωστικές  δομές που συνθέτουν το γνωστικό υπόβαθρο του ατόμου (Sweller, 1988). 

Οι βασικές αρχές της θεωρίας αυτής είναι ότι: 

1. Η ανθρώπινη μνήμη είναι περιορισμένη –υπάρχει ένα όριο στοιχείων που έχουμε τη 
δυνατότητα να συγκρατήσουμε στη μνήμη μας κάθε φορά. Αυτό θέτει ένα βασικό 
περιορισμό στην επίδοση και την ικανότητα μάθησης που έχει ο άνθρωπος. 

2. Δύο μηχανισμοί με τους οποίους μπορούμε να παρακάμψουμε τους περιορισμένους πόρους της 
μνήμης μας είναι: α) η πρόσκτηση σχημάτων, η οποία επιτρέπει στο άτομο να ομαδοποιήσει 
(chunk) τις πληροφορίες σε μονάδες που έχουν νόημα (meaningful units) και β) η 
αυτοματοποίηση της διαδικαστικής γνώσης.    

Ο πρώτος μηχανισμός αφορά κυρίως τη διαδικασία της επεξεργασίας και κατανόησης 
των πληροφοριών, ενώ ο δεύτερος μας βοηθά να ξεπεράσουμε τα όρια της προσωρινής 
μνήμης μέσω της άντλησης αναμνήσεων από τη μακρόχρονη μνήμη μας, οι οποίες 
θεωρούνται πολύ ισχυρές και λεπτομερείς. Ο Sweller επιχείρησε να εξετάσει τις συνέπειες της 
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θεωρίας της γνωστικής υπερφόρτωσης για τη διδακτική πράξη. Το μοντέλο του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού του εστιάζει στις εξής έννοιες: 

1. Οι περιορισμένοι πόροι της προσωρινής μνήμης δυσχεραίνουν την ικανότητά μας να 
αφομοιώνουμε πολλαπλά στοιχεία πληροφοριών ταυτόχρονα. 

2. Η αλληλεπίδραση πολλαπλών στοιχείων πληροφοριών σημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάζονται στον μαθητή ταυτόχρονα (κάτι που συμβαίνει π.χ. όταν ένας αρχάριος 
μαθητής αντιμετωπίζει ένα σύνθετο πεδίο γνώσης). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γνωστική 
υπερφόρτωση του μαθητή και την παρεμπόδιση της μάθησης. 

3. Σε συγκεκριμένο περιεχόμενο μπορεί να ενυπάρχει υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των στοιχείων, π.χ. στη γραμματική ενυπάρχει υψηλότερη αλληλεπίδραση 
στοιχείων από ό,τι στο απλό λεξιλόγιο. Επίσης, οι ανεπαρκείς και ακατάλληλες μέθοδοι 
παρουσίασης ενός υλικού ή μιας διδασκαλίας μπορεί να οδηγήσουν σε άσκοπη γνωστική 
υπερφόρτωση. Ένα σχετικό παράδειγμα από τον χώρο των εκπαιδευτικών πολυμέσων 
είναι να παρουσιάζουμε σε έναν μαθητή μια εικόνα συνοδευόμενη από κείμενο και να είναι 
απαραίτητο να ανατρέχει συνέχεια στο κείμενο, προκειμένου να κατανοήσει την εικόνα. 
Αυτή η επιπλέον δουλειά που χρειάζεται να κάνει, για να αποκωδικοποιήσει και να 
ερμηνεύσει την εικόνα συναγωνίζεται το περιεχόμενο για τη χρήση των πολύτιμων πόρων 
της προσωρινής μνήμης, καθώς ο μαθητής προσπαθεί να κατανοήσει το υλικό.     

Από τη θεωρία της γνωστικής υπερφόρτωσης εξάγονται τα εξής συμπεράσματα σε 
σχέση με το πώς μαθαίνουν οι μαθητές: 

• Το απλό περιεχόμενο, δηλαδή εκείνο που συνδυάζει χαμηλή αλληλεπίδραση στοιχείων, 
δεν «απειλείται» από τις ανεπαρκείς μεθόδους διδασκαλίας, αφού σ΄ αυτές τις περιπτώσεις 
οι μαθητές διαθέτουν γενικά τους απαραίτητους πόρους μνήμης, για να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις του περιεχομένου και της διδασκαλίας. 

• Αντίθετα το περιεχόμενο που συνδυάζει υψηλή αλληλεπίδραση στοιχείων μαθαίνεται 
δύσκολα, όταν συνοδεύεται από ανεπαρκείς μεθόδους διδασκαλίας, δηλαδή από μεθόδους 
που απαιτούν από τους μαθητές επιπρόσθετη προσπάθεια για την επεξεργασία του. Σ΄ 
αυτές τις περιπτώσεις οι απαιτήσεις του περιεχομένου και/ή της μεθόδου υπερβαίνουν τα 
όρια της προσωρινής μνήμης και ο μαθητής δεν μαθαίνει.  

Κατά τον Sweller υπάρχουν δύο πηγές γνωστικής υπερφόρτωσης: η ενδογενής 
(intrinsic cognitive load) και η εξωτερική (extraneous cognitive load). H ενδογενής γνωστική 
υπερφόρτωση προέρχεται από την πολυπλοκότητα και την αλληλεπίδραση των νέων γνώσεων 
και δεξιοτήτων που πρέπει να μάθει ο μαθητής. Καθορίζεται από τη φύση του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και επομένως δεν μπορεί να επηρεαστεί από τις χρησιμοποιούμενες διδακτικές 
μεθόδους. Αντίθετα, η εξωτερική γνωστική υπερφόρτωση είναι αποτέλεσμα του πώς έχει 
σχεδιαστεί και διανεμηθεί στους μαθητές το εκπαιδευτικό υλικό. Κατά συνέπεια ο 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να στοχεύει στη μείωση της εξωτερικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης των μαθητών. Τα είδη της γνωστικής υπερφόρτωσης που περιέγραψε ο Sweller, 
καθώς και ένα τρίτο είδος (η θετική γνωστική υπερφόρτωση), αναπτύσσονται αναλυτικότερα 
στο κεφάλαιο 2 και αποτελούν μέρος του θεωρητικού υπόβαθρου της διατριβής.   
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Η θεωρία της γνωστικής υπερφόρτωσης οδήγησε σε σημαντικές πειραματικές μελέτες 
από τις οποίες έχουν εξαχθεί οι εξής κανόνες διδασκαλίας (Brent & Cole, 1996):  

• Πρέπει να γίνεται προσεχτική ανάλυση των απαιτήσεων της διδασκαλίας. Η θεωρία του Sweller 
ορίζει τι είναι τα «στοιχεία» και στη συνέχεια υπολογίζει τον αριθμό των στοιχείων του 
διδακτικού υλικού. Η μάθηση παρεμποδίζεται λόγω προβλημάτων που προκύπτουν στην 
επεξεργασία, όταν ο μαθητής πρέπει να προσέξει πολλά διαφορετικά στοιχεία την ίδια 
στιγμή. 

• Πρέπει να γίνεται χρήση μονών (single) αναπαραστάσεων που διαθέτουν συνοχή. Αυτές πρέπει να 
επιτρέπουν στον μαθητή να εστιάσει την προσοχή του παρά να διασπάσει την προσοχή 
του μεταξύ δύο σημείων, π.χ. μεταξύ μιας εικόνας και ενός κειμένου ή ακόμα και μεταξύ 
μιας εικόνας και διαφόρων χαρακτηριστικών ετικετών (labels) που δεν είναι τοποθετημένες 
κοντά στα σχετικά σημεία της εικόνας (Mousavi, Low & Sweller, 1995). 

• Πρέπει να μειωθεί ο πλεονασμός.  Ο πλεονασμός στο κείμενο ή η πληθώρα στοιχείων στις 
εικόνες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης. 

• Η διδασκαλία πρέπει να παρέχει συστηματικές ευκαιρίες για διερεύνηση προβλημάτων και χώρων 
(problem-space exploration) αντί για παραδοσιακή εξάσκηση μέσω επαναλήψεων 
(conventional repeated practice). 

• Κατά τη διδασκαλία μέσω πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να παρουσιάζεται 
ταυτόχρονα η κινούμενη εικόνα και η αφήγηση (and/or text descriptions) παρά σειριακά 
(Mayer & Moreno, 1999). 

• Θα πρέπει να παρέχονται λυμένα παραδείγματα ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας στη 
διδασκαλία μέσω της επίλυσης προβλημάτων. 

Η θεωρία της γνωστικής υπερφόρτωσης έχει ομοιότητες με τις κλασσικές θεωρίες 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Reigeluth, 1983, 1987). Σύμφωνα με αυτήν απαιτείται προσεχτική 
ανάλυση των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας καθώς και ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις 
της υπερφόρτωσης της μνήμης από τους ποικίλους συνδυασμούς διαφορετικού περιεχομένου 
και διδακτικών μεθόδων. Η έμφαση σε καλά καθορισμένο περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε 
προσεγμένες ενότητες και συνδυάζει λυμένα προβλήματα παραπέμπει στους κανόνες του 
Merrill  (1983) για τη διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών μέσω κανόνων-παραδειγμάτων-
πρακτικής (Rule-Example-Practice). Τονίζεται επίσης η προσοχή που πρέπει να δίνεται στην 
παρουσίαση του περιεχομένου και στον ρυθμό παρουσίασής του. Η σωστή διαχείριση του 
θέματος της γνωστικής υπερφόρτωσης που προκαλείται λόγω των περιορισμένων πόρων της 
μνήμης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Ο πίνακας 2.3 συνοψίζει τις αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που προκύπτουν 
από τις διάφορες έρευνες που έχουν γίνει πάνω στη γνωστική υπερφόρτωση. Συγχρόνως 
αποτελούν σημαντικές σχεδιαστικές αρχές πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. 
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Αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού που βασίζονται σε έρευνες πάνω 

στη γνωστική υπερφόρτωση 

• Πρέπει να γίνεται προσεχτική ανάλυση των απαιτήσεων της διδασκαλίας. Η μάθηση παρεμποδίζεται 
λόγω προβλημάτων που προκύπτουν στην επεξεργασία, όταν παρουσιάζονται πολλά 
διαφορετικά στοιχεία την ίδια στιγμή.  

• Πρέπει να γίνεται χρήση μονών (single) αναπαραστάσεων που διαθέτουν συνοχή. Αυτές επιτρέπουν στον 
μαθητή να εστιάσει την προσοχή του παρά να τη διασπά μεταξύ δύο σημείων, π.χ. μεταξύ μιας 
εικόνας και ενός κειμένου ή ακόμα και μεταξύ μιας εικόνας και διαφόρων χαρακτηριστικών 
ετικετών (labels) που δεν είναι τοποθετημένες κοντά στα σχετικά σημεία της.  

• Πρέπει να μειωθεί ο πλεονασμός.  Ο πλεονασμός στο κείμενο ή η πληθώρα στοιχείων στις εικόνες 
έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης. 

• Η διδασκαλία πρέπει να παρέχει συστηματικές ευκαιρίες για διερεύνηση προβλημάτων και χώρων 
(problem-space exploration) αντί για παραδοσιακή εξάσκηση μέσω επαναλήψεων 
(conventional repeated practice). 

• Κατά τη διδασκαλία μέσω πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να παρουσιάζεται ταυτόχρονα η 
κινούμενη εικόνα και η αφήγηση (and/or text descriptions) παρά σειριακά. 

• Πρέπει να παρέχονται λυμένα παραδείγματα ως εναλλακτικός τρόπος στη διδασκαλία μέσω της 
επίλυσης προβλημάτων. 

Πίνακας 2.3: Αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού που βασίζονται σε έρευνες πάνω στη γνωστική υπερφόρτωση9  

                                                 
9 Ο πίνας βασίζεται σε κείμενο των Brent Wilson and Peggy Cole (1996), Cognitive teaching models. In D. H. 
Jonassen (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 601-621). New 
York: MacMillan. 
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2.4.5 Θεωρία Διπλής Κωδικοποίησης (Dual Coding)  

Βασικά συστατικά στοιχεία των περισσότερων πολυμεσικών μαθημάτων είναι οι λέξεις 
(με μορφή κειμένου ή αφήγησης) και οι εικόνες (στατικές ή κινούμενες). Μια σημαντική 
θεωρία, η οποία παρέχει ένα σύνολο υποθέσεων για το πώς αποθηκεύουμε τις λεκτικές και μη-
λεκτικές πληροφορίες στη μνήμη μας, είναι η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (Sadoski, 
Paivio, & Goetz, 1991). Στην παράγραφο 1.4.1 αναφέρθηκε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά 
της προσωρινής μνήμης του ατόμου είναι ο τρόπος που αποθηκεύει και επεξεργάζεται οπτικές 
και λεκτικές πληροφορίες. Σύμφωνα με το μοντέλο του Baddeley, η προσωρινή μνήμη 
διαθέτει δύο αποθηκευτικούς χώρους/κανάλια: έναν για τη διατήρηση οπτικών ή μη-λεκτικών 
πληροφοριών όπως είναι οι εικόνες και έναν για λεκτικές/ακουστικές πληροφορίες όπως είναι 
οι λέξεις. Επίσης, τονίστηκε ότι η γνώση αυτής της δομής της προσωρινής μνήμης μπορεί να 
αξιοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, μέσω της εκμετάλλευσης στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό των δύο ξεχωριστών αποθηκευτικών χώρων της μνήμης με στόχο τη μείωση 
της γνωστικής υπερφόρτωσης και επομένως τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.  

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι αρχές της θεωρίας της διπλής κωδικοποίησης, η 
οποία στοχεύει να ερμηνεύσει την πολλαπλή και παράλληλη δομή/λειτουργία της προσωρινής 
μνήμης με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισή της.     

Κατά την κωδικοποίηση πληροφοριών, τα δεδομένα που δεχόμαστε μέσω των 
αισθητηρίων μας μεταμορφώνονται σε εσωτερικές νοητικές αναπαραστάσεις. Οι γνωστικοί 
ψυχολόγοι έχουν μελετήσει το πώς αναπαριστούμε εσωτερικά τις γνώσεις για πράγματα και 
ιδέες που υπάρχουν έξω από το μυαλό μας και έχουν εστιάσει ιδιαίτερα στη διάκριση μεταξύ 
γνώσεων που απεικονίζονται ως νοητικές εικόνες και γνώσεων που αναπαρίστανται με 
συμβολικό τρόπο, όπως είναι οι λέξεις. Με τη θεωρία του για τη διπλή κωδικοποίηση, ο Alan 
Paivio  (Paivio, 1971, 1986, 1991; Clark & Paivio, 1991) υποστήριξε ότι έχουμε δύο 
ανεξάρτητα κανάλια μέσω των οποίων επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες στο μυαλό μας. Τα 
κανάλια αυτά είναι το οπτικό ή αναλογικό ή μη λεκτικό και το λεκτικό ή συμβολικό. Σύμφωνα με τον 
Paivio, οι νοητικές εικόνες είναι αναλογικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται για την 
αναπαράσταση των φυσικών ερεθισμάτων που παρατηρούμε στο περιβάλλον και είναι 
αναλογικές (analogous)  των ερεθισμάτων αυτών (όπως η κίνηση των δεικτών του ωρολογίου 
είναι ανάλογη με το πέρασμα του χρόνου). Αντίθετα οι νοητικές αναπαραστάσεις λέξεων είναι 
συμβολικοί κώδικες και μπορούμε να τις παρομοιάσουμε με τα αυθαίρετα σύμβολα 
(αριθμούς) που χρησιμοποιεί ένα ψηφιακό ρολόι, για να αναπαραστήσει την πάροδο του 
χρόνου. 

Ο Paivio υποστήριξε ότι αναπαριστούμε κάποιες πληροφορίες ως μη λεκτικές και 
αναλογικές εικόνες (όπως π.χ. το πρόσωπο ενός ανθρώπου) και αναπαριστούμε άλλες 
πληροφορίες με λεκτική και συμβολική μορφή (όπως π.χ. την αντιμεταθετική ιδιότητα της 
πρόσθεσης) (commutative property of addition). Οι οπτικές και λεκτικές νοητικές 
αναπαραστάσεις αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά είδη κωδικοποιήσεων στον εγκέφαλό μας 
(αναλογική και συμβολική κωδικοποίηση), με βάση τις οποίες οργανώνεται η πληροφορία σε 
γνώση. Οι πιο βασικές μονάδες μνήμης λέγονται logogens στο λεκτικό κανάλι και imagens 
στο μη λεκτικό κανάλι.  
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Έτσι, το κείμενο ή την ηχητική αφήγηση που παρέχονται μέσα από ένα πολυμεσικό 
μάθημα τα επεξεργάζεται το λεκτικό κανάλι και οι πληροφορίες αναπαρίστανται στο μυαλό 
μας με λεκτική-συμβολική μορφή (logogens), ενώ τις εικόνες και τους ήχους του μαθήματος 
τα επεξεργάζεται το μη λεκτικό κανάλι και τις πληροφορίες αυτές τις αναπαριστά ως μη 
λεκτικές – αναλογικές εικόνες (imagens).  Βέβαια κάποιες πληροφορίες κωδικοποιούνται και 
αποθηκεύονται και με τους δύο παραπάνω διακριτούς τρόπους μέσα στο μυαλό μας, όπως π.χ. 
οι μη αφηρημένες λέξεις (concrete words) όπως γάτα ή σπίτι, ενώ από άλλες πιο αφηρημένες 
λέξεις, όπως π.χ. ειρήνη ή δικαιοσύνη, δύσκολα δημιουργούνται νοητικές εικόνες κι έτσι οι λέξεις 
αυτές αποθηκεύονται μέσα στο λεκτικό κανάλι και όχι μέσα στο οπτικό, αναλογικό κανάλι. 
Επίσης κάποιες εικόνες φέρνουν στη μνήμη έναν μεγάλο αριθμό λέξεων, όπως π.χ. μια εικόνα 
ενός γνωστού πίνακα και επομένως ενεργοποιούν πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες 
και με τις δυο μορφές κωδικοποίησης (αναλογική και συμβολική) (Sternberg, 1996). 

Η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης αποφαίνεται ότι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική, 
όταν κατά την παροχή της πληροφορίας χρησιμοποιούνται και τα δύο κανάλια αντί του ενός. 
Επιπρόσθετα, η σύνδεση και η οργάνωση των πληροφοριών λειτουργούν αποδοτικά, μόνο 
όταν η οπτική και η λεκτική πληροφορία εισέρχονται στην ενεργό μνήμη την ίδια χρονική 
στιγμή. Η επεξεργασία των πληροφοριών μέσω δύο καναλιών λέγεται referential processing. 
Ο Paivio μελέτησε συστηματικά τη χρήση των νοητικών εικόνων ως μεσολαβητών για τη 
διευκόλυνση της συγκράτησης και διατήρησης των λέξεων (Paivio, 1967, 1991; Paivio & 
Csapo, 1973). Αλλά και άλλοι επιστήμονες (Mayer & Anderson, 1991; Shih & Alessi, 1996) 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ταυτόχρονη επεξεργασία πληροφοριών μέσα σε δυο 
κανάλια προσαυξάνει τη δυνατότητα ανάκλησης των πληροφοριών αυτών μέσα από τη μνήμη 
μας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει περισσότερες 
γνωστικές διαδρομές, τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει για την ανάκληση των πληροφοριών. 
Αποδείξεις παρέχονται σε αρκετές πειραματικές μελέτες. Για παράδειγμα, οι Shih και Αlessi 
(1996) εξέτασαν την επίδραση οπτικο-ηχητικών παρουσιάσεων ή ερεθισμάτων στη μάθηση και 
βρήκαν ότι βοηθούν όσον αφορά και την ανάκληση αλλά και τη συγκράτηση γνώσεων. Σε 
παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με τη θετική επίδραση στη μάθηση εξαιτίας της διπλής 
κωδικοποίησης των πληροφοριών κατέληξαν μέσα από τις έρευνές τους οι Nugent (1982) και 
Mayer & Anderson (1991). Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τις έρευνες παρουσιάζονται 
στην παράγραφο 2.6.2.  

 

Σχήμα 2.4: Ανθρώπινο σύστημα μάθησης σύμφωνα με τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (Paivio, 1991) 

Η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του Paivio δέχθηκε σφοδρή κριτική από τους 
γνωστικούς ψυχολόγους, οι οποίοι υποστηρίζουν την αναπαράσταση προτασιακού τύπου 
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(propositional theories). Οι περισσότεροι από αυτούς δέχονται ότι υπάρχει εικονικό σύστημα 
επεξεργασίας, αλλά υποστηρίζουν ότι στο τέλος όλες οι γνώσεις αναπαρίστανται με 
προτασιακή μορφή, η οποία είναι ανεξάρτητη από τα επιμέρους αισθητήρια συστήματα και 
αφηρημένη. Είναι γνωστή η διαμάχη ως προς την αναλογική ή προτασιακή αναπαράσταση 
της γνώσης, όπως αναφέρεται από την Μάνιου-Βακάλη (1996: 192), μεταξύ Kosslyn και 
Pylyshyn. Ωστόσο, η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης είναι ευρέως αποδεκτή και έχει 
αποτελέσει τη βάση για τη σχεδίαση σύγχρονων πολυμεσικών εκπαιδευτικών μαθημάτων και 
περιβαλλόντων. Αποτελεί επίσης μέρος του θεωρητικού υπόβαθρου της παρούσας σχεδίασης. 

 

 

Σχήμα 2.5: Προτασιακή μορφή αναπαράστασης της γνώσης 

2.4.6 Η διπλή κωδικοποίηση και η επίδραση της αισθητήριας μορφής των 

πληροφοριών / Τύποι και μορφές πολυμεσικής πληροφορίας 

 Με αφετηρία τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης που αναπτύχθηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο, τα αποτελέσματα μεγάλου αριθμού ερευνών υποστήριξαν έναν 
διπλό τύπο εισαγωγής πληροφοριών (dual-mode input), δηλαδή την παροχή λεκτικών και μη 
λεκτικών πληροφοριών για τη διευκόλυνση της μάθησης (Paivio, 1971, 1986, 1991; Clark & 
Paivio, 1991; Mayer & Anderson, 1991). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι δεν αρκεί η εξέταση 
του τύπου (mode) των πληροφοριών ως προς τη λεκτική/μη-λεκτική διάστασή τους κατά την 
πολυμεσική σχεδίαση. Πρέπει συγχρόνως να εξετάζεται η μορφή των πληροφοριών ως προς το είδος 
της αισθητήριας μνήμης που απαιτείται (sensory modality). Για παράδειγμα, θα ήταν καλύτερο να 
συνοδεύεται η κινούμενη εικόνα (μη λεκτικός τύπος, οπτική μορφή) από μια επεξήγηση που 
παρουσιάζεται ως αφήγηση (λεκτικός τύπος, ακουστική μορφή), από μια επεξήγηση που 
παρουσιάζεται ως κείμενο (λεκτικός τύπος, οπτική μορφή) ή και από τα δυο είδη επεξηγήσεων 
ταυτόχρονα; 

Οι έρευνες της πρώτης γενιάς πολυμεσικής έρευνας επικεντρώθηκαν μόνο στην 
εξέταση του τύπου της πληροφορίας παραβλέποντας τη σημασία της αισθητήριας μορφής του 
εκπαιδευτικού υλικού. Από τη δεύτερη γενιά και μέχρι σήμερα εξετάζεται επίσης και το 
ζήτημα των ποικίλων αισθητήριων μορφών πληροφορίας (sensory modalities) καθώς και οι 
συνδυασμοί τύπων και μορφών (combinations of modes and modalities) που πρέπει να 
επιλέγονται έτσι ώστε να προωθείται η ουσιαστική μάθηση.  
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Βασιζόμενες στο μοντέλο μνήμης του Baddeley (1992) και στη θεωρία γνωστικής 
υπερφόρτωσης του  Sweller (Chandler & Sweller, 1994; Sweller, Chandler, Tierney, & 
Cooper, 1990) ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών της γνωστικής επιστήμης έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η χωρητικότητα της προσωρινής μνήμης μπορεί να 
διευρυνθεί/επεκταθεί, εφόσον υιοθετηθούν τεχνικές κατάλληλου συνδυασμού διπλών μορφών 
πληροφορίας (Mousavi, Low, & Sweller, 1995; Mayer & Moreno, 1998, 1999, 2000). Τα 
αποτελέσματα αυτών των ερευνών υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές θα πρέπει να 
ενδιαφέρονται όχι μόνο να συνδυάζουν διπλούς τύπους εκπαιδευτικού υλικού (ακολουθώντας 
τις αρχές της θεωρίας διπλής κωδικοποίησης), αλλά να λαμβάνουν υπόψη το πώς είναι 
προτιμότερο να συνδυάζονται οι διάφορες μορφές πληροφορίας. Είναι φανερό ότι αυτό είναι 
σοβαρό σχεδιαστικό κριτήριο, όταν δημιουργείται πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, αφού σε 
τέτοιους ακριβώς σχεδιασμούς απαιτείται να συνδυάζονται διάφοροι τύποι και μορφές εικόνων 
και λέξεων. Έχει αποδειχθεί ότι πιο ποιοτικές και αποτελεσματικές από τις καλύτερες 
παρουσιάσεις κειμένου με εικόνες είναι οι παρουσιάσεις που συνδυάζουν μικτές μορφές 
πληροφορίας (οπτική και ακουστική, π.χ. κινούμενη εικόνα με αφήγηση) (Moreno & Mayer, 
1999). Το θέμα αυτό θα εξεταστεί αναλυτικότερα παρακάτω στο πλαίσιο της θεωρίας του 
Richard Mayer «Generative Theory of Multimedia Learning», η οποία περιέχει 
συγκεκριμένες αρχές σχεδιασμού πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης.  
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2.5 Παράγοντες που διαφοροποιούν τους μαθητές και το περιεχόμενο 

Αναμφισβήτητα, όσο πιο κοντά στις ανάγκες του μαθητή μπορούν να 
προσαρμόζονται η διδασκαλία και το εκπαιδευτικό υλικό, τόσο πιο αποδοτική και 
αποτελεσματική θα είναι η μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί ερευνητές προσπαθούν πολλά χρόνια 
τώρα να διαπιστώσουν την επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν τα ποικίλα χαρακτηριστικά 
των μαθητών πάνω στη διδασκαλία (Tobias, 1990; Kolb, 1984; Bruner, 1966; Gagné, 1967).  

Έτσι, ένα από τα κύρια ζητήματα στον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι το 
πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται τα προσαρμοζόμενα πολυμεσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τις διαφορετικές απαιτήσεις των μαθητών. 
Αυτό σημαίνει τη δημιουργία συστημάτων τα οποία είναι ικανά να παρέχουν εξατομικευμένη 
διδασκαλία και το σχεδιασμό και διανομή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού μέσω αυτών των 
συστημάτων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών όπως π.χ. τους μαθησιακούς 
τους στόχους, την προϋπάρχουσα γνώση, την ευφυΐα/ικανότητα, το γνωστικό ύφος/στυλ 
(cognitive style) και το μαθήτυπο (learning style), κ.λπ. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια έχει 
προκύψει/αναδυθεί τα τελευταία χρόνια μια νέα προσέγγιση, αυτή της προσαρμοζόμενης ή 
εξατομικευμένης μάθησης. Η βασική αρχή αυτής της προσέγγισης είναι η ενσωμάτωση μέσα 
στο σύστημα διδασκαλίας εναλλακτικών διαδικασιών και στρατηγικών μάθησης οι οποίες 
μπορούν να επιλέγονται από τους μαθητές και το βασικό κριτήριο κατηγοριοποίησης τέτοιων 
συστημάτων είναι το είδος της προσαρμογής. Έτσι, αναφερόμαστε σε μακρο-προσαρμοζόμενα 
συστήματα, όταν αυτά επιχειρούν να προσδιορίσουν τις ικανότητες/την ευφυΐα (aptitude) του 
μαθητή  πριν την έναρξη της μαθησιακής διαδικασίας, και σε μικρο-προσαρμοζόμενα συστήματα 
που μπορούν συνεχώς να κάνουν διάγνωση βάσει των διαφορετικών χαρακτηριστικών των 
μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. (Brusilovsky, 2003; Park, & Lee, 2003). 

 Τα μακρο-προσαρμοζόμενα συστήματα βασίζονται σ’ ένα σύνολο προσωπικών 
χαρακτηριστικών, τα πιο σημαντικά από τα οποία θεωρούνται: α) η πνευματική/νοητική 
ικανότητα του μαθητή, β) το γνωστικό ύφος και ο μαθήτυπός του, γ) η προϋπάρχουσα γνώση 
που έχει ο μαθητής, και, δ) το κίνητρο του μαθητή. Στην περίπτωση των μικρο-
προσαρμοζόμενων συστημάτων ο αριθμός και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λαθών που 
γίνονται από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αποτελούν κριτήρια 
προσαρμογής. Συνεπώς, ανάλογα με αυτά τα λάθη, τα μοντέλα που πραγματοποιούν μικρο-
προσαρμογές παρέχουν διαφοροποιήσεις/μεταβολές σε σχέση με όσον αφορά: α) τον τύπο 
(συγκεκριμένο περιεχόμενο, επίπεδο δυσκολίας, κ.λπ.) και την ποσότητα του πολυμεσικού 
υλικού που θα παρουσιαστεί στον μαθητή στο αμέσως επόμενο στάδιο διδασκαλίας, και β) τη 
σειρά παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. Ασφαλώς δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους συστημάτων, δεδομένου ότι το ένα δανείζεται 
χαρακτηριστικά από το άλλο. Έχει διεξαχθεί σημαντικός αριθμός ερευνών, για να 
αποσαφηνιστεί και να προσδιοριστεί η έκταση των ποικίλων χαρακτηριστικών των μαθητών 
και γενικά για να καθοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη 
βάση της εξατομικευμένης μάθησης και ακόμα για να προκύψει μια αντιστοιχία/συμφωνία 
σχετικά με τους τύπους των προσαρμογών που θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα αυτών των 
διαφορών (για να προκύψει μια αντιστοιχία μεταξύ ιδιαίτερων διαφορών των μαθητών και 
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προτεινόμενων τύπων προσαρμογών) (Chou, & Lin, 1998; Chuang, 1999; Ross, & Schulz, 
1999; Riding, & Rayner, 1998).  

Μέχρι τώρα η πολυμεσική έρευνα έχει εστιάσει πολύ περιορισμένα στους 
παράγοντες/στις μεταβλητές εκείνους που διαφοροποιούν τους μαθητές. Η πλειονότητα των 
εμπειρικών μελετών που έχουν γίνει θεωρούν τους μαθητές ως ένα ομοιόμορφο ενιαίο σύνολο 
και κατά αυτόν τον τρόπο/κατά συνέπεια αδυνατούν  να καταλήξουν σε στατιστικώς 
σημαντικά αποτελέσματα, όταν  χρησιμοποιείται κάποιο πολυμεσικό περιεχόμενο έναντι 
κάποιου άλλου. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις όπου φαίνεται να έχει προκύψει στατιστική 
σημαντικότητα, γίνεται φανερό ότι, για να καταλήξουν οι ερευνητές στα θετικά αποτελέσματα, 
η μεταβλητή «περιεχόμενο» συγχωνεύτηκε με το μέσο που παρείχε τις πολυμεσικές 
πληροφορίες και πιθανότατα και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών (γνωστικό 
ύφος, προϋπάρχουσα γνώση, κίνητρο, κ.λπ.). Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις αυτοί οι 
παράγοντες αναγνωρίζονται, έμμεσα ή άμεσα, από τους ερευνητές (Mayer, & Moreno, 1998; 
Schnotz, & Bannert, 2003). Συνεπώς, ένα κρίσιμο ζήτημα θα ήταν να προσδιοριστούν οι 
μεταβλητές εκείνες οι οποίες μεσολαβούν έτσι ώστε να προκύψουν στατιστικώς ή μη-
στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατες έρευνες (η τρίτη γενιά 
πολυμεσικής έρευνας) έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν την προσοχή και τις προσπάθειές τους 
στην ανάδυση, στον προσδιορισμό και στην επεξεργασία των παραμέτρων εκείνων που 
καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του περιεχομένου και της διδασκαλίας καθώς 
και στις παραμέτρους που περιγράφουν τον μαθητή και συμβάλλουν, περισσότερο ή λιγότερο, 
στην αποτελεσματικότητα του μέσου. Αναμφισβήτητα, το επόμενο σημαντικό στάδιο είναι να 
συνδυαστούν οι παράγοντες αυτοί έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέα θεωρητικά πλαίσια και 
μοντέλα.     

Κατά το παρελθόν, η πλειονότητα των συστημάτων εκπαιδευτικής τεχνολογίας, από 
τεχνική άποψη, δεν διέθετε τις δυνατότητες για την παροχή προσαρμογών. Αντίθετα, η 
σημερινή πρόοδος/ανάπτυξη στον χώρο των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων έχει κάνει μια 
στροφή προς την κατεύθυνση των αντικειμένων μάθησης τα οποία βασίζονται στην 
ενσωμάτωση μετα-δεδομένων και συνεπώς επιτρέπουν την «έξυπνη» διαχείριση των 
χαρακτηριστικών του περιεχομένου  και του μαθητή (IEEE LTSC, IMS, SCORM). 
Επομένως, σε τεχνικό επίπεδο, υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να δημιουργηθούν ανοιχτά 
περιβάλλοντα, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες. 
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2.6 Η ανάγκη για μια νέα γενιά πολυμεσικής έρευνας 

Μετά τη συλλογή και εξέταση ενός μεγάλου αριθμού ερευνών πολυμεσικής μάθησης, 
έγινε η κατηγοριοποίησή τους σε δύο σημαντικές περιόδους, ή όπως αναφέρθηκαν και 
παραπάνω στην παρούσα διατριβή, γενιές. Επίσης θεωρήθηκε ότι έχει ήδη αρχίσει να 
αναδύεται μια τρίτη γενιά πολυμεσικής έρευνας, η οποία προσανατολίζει σήμερα τους 
ερευνητές προς ελπιδοφόρες νέες  κατευθύνσεις έρευνας. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις αυτής 
της τρίτης γενιάς αποτελούν τον κεντρικό άξονα της παρούσας διατριβής, καθώς κάποιες από 
αυτές συνθέτουν τις παραμέτρους ενός προτεινόμενου μοντέλου πολυμεσικής μάθησης που 
εξετάζεται σε επόμενο κεφάλαιο. 

2.6.1 Πρώτη γενιά: Έρευνες σχετικά με το πώς επωφελούνται οι μαθητές από 

πληροφορίες που παρέχονται λεκτικά και οπτικά 

Οι έρευνες αυτές ξεκίνησαν από περιοχές έξω από τον χώρο της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας (π.χ. από την ψυχολογία, την τέχνη, τη διαφήμιση, κ.λπ.) (Arnheim, 1954; 
Gombrich 1969) και σταδιακά πέρασαν στην περιοχή αυτή πολύ πριν αρχίσουν οι 
υπολογιστές και τα πολυμεσικά συστήματα να χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικό σκοπό. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα τους έπαιξαν αργότερα σημαντικό ρόλο στον χώρο της 
τεχνολογίας σχεδιασμού και της έρευνας των εκπαιδευτικών πολυμέσων (Spaulding, 1955; 
Levin, & Lesgold, 1978; Levie, & Lentz, 1982). Πριν ακόμα εμφανιστούν οι Η/Υ, είχαν γίνει 
αρκετές προσπάθειες να εξεταστεί η επίδραση στη νόηση του ανθρώπου διαφορετικών μέσων, 
όπως του κειμένου, του ήχου και της εικόνας. Οι ερευνητές προσπάθησαν τότε να 
κατανοήσουν πώς μαθαίνει ο άνθρωπος και να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως το πώς 
προσλαμβάνονται, εγγράφονται, και ανακαλούνται οι λέξεις και οι εικόνες από τη μνήμη του 
ατόμου και με ποιες τεχνικές μπορούν να βελτιωθούν οι λειτουργίες αυτές. Ωστόσο, οι 
περισσότερες έρευνες που διεξήχθησαν κατά την περίοδο αυτή εστίαζαν κυρίως σε 
σχεδιασμούς που συνδύαζαν αποκλειστικά και μόνο κείμενο και εικόνες. Σημαντικές 
προσπάθειες να συνοψίσουν τα αποτελέσματα των ερευνών της πρώτης γενιάς έκαναν οι Levie 
and Lentz (1982), ο Dwyer και οι συνεργάτες του (1972, 1978, 1987), και ο Rieber (2000).  

Αυτό που προσπάθησαν να πετύχουν οι ερευνητές της πρώτης γενιάς ήταν να 
κατανοήσουν το πώς μαθαίνει το άτομο μέσω των διαφορετικών μέσων (κυρίως μέσω του 
κειμένου και της εικόνας), πώς λειτουργεί η μνήμη όταν χρησιμοποιούνται (π.χ. με ποιο 
τρόπο η μνήμη προσλαμβάνει, αποθηκεύει και ανακτά λέξεις και εικόνες) και επιχείρησαν να 
ανακαλύψουν και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης αυτών των λειτουργιών. Το κύριο 
συμπέρασμα αυτών των ερευνών, τις οποίες συνόψισαν με μια σειρά αρχών σχετικά με τη 
χρήση των εικόνων σε εικονογραφημένο κείμενο οι Levie και Lentz καθώς και οι Levin, 
Anglin και Carney, ήταν ότι το άτομο θυμάται καλύτερα πληροφορίες που παρέχονται μέσα 
από κείμενο, όταν αυτό συνοδεύεται με εικόνες παρά όταν δεν υπάρχουν εικόνες (Levie, & 
Lentz, 1982; Levin, Anglin, & Carney, 1987). Τα ευρήματα αυτά εξηγούνταν κυρίως με τη 
θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του Paivio (Paivio, 1986).  
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Η πλειονότητα των ερευνών της πρώτης γενιάς προσπάθησε να αποδώσει τα 
αποτελέσματα αποκλειστικά στα μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί, αγνοώντας την υποκείμενη 
διδακτική μέθοδο και παραβλέποντας την ανάγκη να εξεταστούν τα μέσα υπό το πρίσμα ενός  
ευρύτερου πλαισίου μάθησης (στο οποίο θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται η δεδομένη 
μαθησιακή δραστηριότητα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
των μαθητών, κ.ά.). Η πρώτη γενιά απέτυχε με άλλα λόγια να αναγνωρίσει την ύπαρξη της 
σχέσης μέσου-μεθόδου και γι’ αυτό συχνά κατέληγε σε άκυρα ή ανεπαρκή συμπεράσματα 
(Clark, 1983). Οι μελέτες αυτές βασίστηκαν στη συμπεριφοριστική προσέγγιση για τη 
διδασκαλία/μάθηση με προσανατολισμό προς μαθησιακές δραστηριότητες χαμηλού-
επιπέδου και την απόκτηση δηλωτικής γνώσης μέσω γραπτού πεζού λόγου (prose) (δηλαδή 
εστίαζαν κυρίως στο κατά πόσο τα μέσα, δηλαδή η χρήση κειμένου ή εικόνων, θα μπορούσαν 
να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν και να θυμηθούν τις πληροφορίες, πχ. τα 
γεγονότα και τις ιδέες, που τους παρουσιάζονταν). Αντίθετα, οι μελέτες αυτές δεν 
επικεντρώθηκαν καθόλου στο ζήτημα του αν τα μέσα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 
υψηλού-επιπέδου μαθησιακές δραστηριότητες όπως είναι π.χ. η επίλυση προβλημάτων ή η 
μάθηση μέσα από διάφορες μορφές  εκπαιδευτικού υλικού όπως είναι π.χ. οι επιστημονικές 
επεξηγήσεις ή περιγραφές των σύνθετων πεδίων γνώσης.     

2.6.2 Δεύτερη γενιά: Έρευνες που αφορούν τον τρόπο που διευθετούνται και 

παρουσιάζονται οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες  

Η δεκαετία του ’90 επέφερε μια έκρηξη στην παραγωγή εκπαιδευτικού πολυμεσικού 
υλικού. Εκδηλώθηκε ένα αυξημένο ενδιαφέρον στη γνωστική προσέγγιση για τη 
διδασκαλία/μάθηση, ωστόσο αρκετές έρευνες της δεύτερης γενιάς περιορίστηκαν και πάλι 
στενά σε πιο παθητικούς συμπεριφοριστικούς σχεδιασμούς (π.χ. στην παρουσίαση κειμένου με 
ή χωρίς συνοδευτικές εικόνες –στατικές ή δυναμικές– οι οποίες δεν απαιτούσαν  καθόλου 
ενεργό ή κοινωνική συμμετοχή από την πλευρά του μαθητή) (Mousavi, Low, & Sweller, 
1995) αποκλείοντας την εξέταση μαθησιακών περιβαλλόντων με υψηλή αλληλεπιδραστικότητα 
(highly-interactive) και αυξημένο έλεγχο από την πλευρά του χρήστη (more user-controlled). 
Ωστόσο, κάποιοι από τους διακεκριμένους ερευνητές της γενιάς αυτής (Mayer, & Anderson, 
1991; Mayer, & Moreno, 1998; Mayer, & Moreno, 1999) εστίασαν στο πώς θα έπρεπε να 
σχεδιάζονται πολυμεσικά μαθήματα, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτό που οι 
ίδιοι αποκαλούσαν ουσιαστική μάθηση. Οι ερευνητές αυτοί ισχυρίζονταν ότι, ενώ οι 
πολυμεσικοί σχεδιασμοί τους ήταν παθητικοί, είχαν σχεδιαστεί/εκπονηθεί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ευνοείται η κατάλληλη γνωστική δραστηριότητα από την πλευρά του μαθητή (δηλαδή 
το πολυμεσικό μάθημα κατάφερνε να ενθαρρύνει τους μαθητές να οικοδομήσουν/αναπτύξουν 
ουσιαστικά νοητικά σχήματα), μια προσέγγιση που ονόμασαν γνωστικό εποικοδομιτισμό. 
Παράλληλα, οι έρευνες δεύτερης γενιάς προσπάθησαν να απομακρυνθούν από την εξέταση 
της μάθησης απλών γεγονότων και να μετρήσουν υψηλότερου-επιπέδου ικανότητες όπως π.χ. 
η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η μεταβίβαση (transfer).     

Το κεντρικό ερευνητικό ζήτημα της δεύτερης γενιάς ήταν το πώς θα έπρεπε να 
διευθετούνται/διατάσσονται (arrangement) οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες με τρόπο 
τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται ο αρχάριος μαθητής να αντιλαμβάνεται μοτίβα και σχέσεις 
(patterns and relationships) και να κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις (connections) μεταξύ των 
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λεκτικών και οπτικών πληροφοριών, λειτουργίες που για τον ειδικό ενός πεδίου γνώσης 
γίνονται με μεγάλη ευκολία (Mousavi, Low, & Sweller, 1995; Mayer, & Anderson, 1991; 
Mayer, & Moreno, 1998, 1999). Οι ερευνητές προσπάθησαν να ασχοληθούν με αυτά τα 
θέματα και να προτείνουν αρχές για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό πολυμέσων, οι οποίες θα 
διευκόλυναν τους μαθητές να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις αποδοτικά και 
αποτελεσματικά, αλλά και τεχνικές που θα τους βοηθούσαν να ξεπεράσουν το πρόβλημα των 
περιορισμένων πόρων της προσωρινής μνήμης, ενώ θα προσπαθούσαν να κάνουν αυτές τις 
συνδέσεις. Για παράδειγμα ασχολήθηκαν με ερωτήματα όπως π.χ. αν πρέπει να συνδυάζονται 
τα διάφορα μέσα μεταξύ τους, πώς πρέπει να τοποθετείται πάνω στην οθόνη το κείμενο σε 
σχέση με τις εικόνες, το αν οι λέξεις πρέπει να παρέχονται ως κείμενο ή αφήγηση, πότε πρέπει 
να παρουσιάζεται η κινούμενη εικόνα, για να προσελκύει την προσοχή του μαθητή, αν οι 
λέξεις και το κείμενο πρέπει να παρέχονται χρονικά και χωρικά ταυτόχρονα ή διαδοχικά, κ.ά.  

Το ερευνητικό έργο του Richard Mayer και των συνεργατών του, οι οποίοι 
ανέπτυξαν λεπτομερώς τη θεωρία διπλής κωδικοποίησης, για να προσφέρουν αποδείξεις στο 
γιατί οι εικόνες διευκολύνουν, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, την κατανόηση φυσικών 
φαινόμενων ή τεχνικών συστημάτων, είναι αντιπροσωπευτική των προσπαθειών της δεύτερης 
γενιάς. Η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διάταξη των λεκτικών και οπτικών 
πληροφοριών, η οποία προβάλλει τις σημαντικές σχέσεις, αφαιρεί  τις άσχετες πληροφορίες 
και διαχειρίζεται τις γνώσεις έτσι ώστε η προσωρινή μνήμη του μαθητή να μην 
υπερφορτώνεται, οδηγεί συνήθως σε αποτελεσματικότερη μάθηση. Ο Mayer επινόησε τη 
θεωρία «Γνωστική Θεωρία Πολυμεσικής Μάθησης» (Cognitive Theory of Multimedia 
Learning) μέσα από την οποία υποστήριξε ότι υπάρχουν τρεις διεργασίες με τις οποίες πρέπει 
να εμπλακεί ο μαθητής, για να οδηγηθεί σε ουσιαστική μάθηση, είτε μέσα από οπτικές 
(στατικές ή δυναμικές) πληροφορίες είτε μέσα από λεκτικές είτε μέσω και των δυο. Οι τρεις 
διεργασίες είναι: α) να επιλέξει τις κατάλληλες λέξεις και εικόνες, β) να τις οργανώσει σε δύο 
αναπαραστάσεις που έχουν συνοχή (coherence) (μια λεκτική και μια οπτική αναπαράσταση), 
και τέλος γ) να ενοποιήσει τις αντίστοιχες λεκτικές και οπτικές αναπαραστάσεις. Το σχήμα 2.6 
απεικονίζει συνοπτικά τη σημαντική αυτή δουλειά του Mayer (Mayer, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.6: Γνωστική Θεωρία Πολυμεσικής Μάθησης (Mayer, 2001) 

Οι έρευνες της δεύτερης γενιάς έχουν οδηγήσει σε σημαντικές θεωρίες, μοντέλα και 
αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού πολυμέσων όπως η εκτεταμένη άποψη της προσωρινής 
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μνήμης του Baddeley (expanded view of working memory) (Baddeley, 1986), η γνωστική 
θεωρία του Sweller (cognitive load theory) (Sweller, 1989), και το γνωστικό μοντέλο 
πολυμεσικής μάθησης του Mayer (cognitive model of multimedia learning) (Mayer, 2001). Ο 
πίνακας 4 απεικονίζει τις επτά βασικές αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την υποστήριξη της 
πολυμεσικής μάθησης που λαμβάνονται υπόψη από τη γνωστική θεωρία πολυμεσικής μάθησης  
(Mayer, & Moreno, 2003).  

1. Η αρχή των πολλαπλών αναπαραστάσεων (the multiple representation principle) 
υποστηρίζει ότι είναι καλύτερο να παρουσιάζεται μια ερμηνεία με λέξεις και 
εικόνες, παρά να παρουσιάζεται μόνο με λέξεις. 

2. Η αρχή της γειτνίασης και του συγχρονισμού (the contiguity principles) υποστηρίζει 
ότι είναι καλύτερο να παρουσιάζονται οι λέξεις με τις αντίστοιχες εικόνες 
ταυτόχρονα παρά ξεχωριστά μέσα σε μια πολυμεσική ερμηνεία. Η γειτνίαση 
αφορά την απόσταση των λέξεων του κειμένου σε σχέση με τις εικόνες (spatial 
contiguity) ενώ ο συγχρονισμός αφορά το ταυτόχρονο άκουσμα των λέξεων της 
αφήγησης με την παρουσίαση των αντίστοιχων δυναμικών εικόνων (temporal 
contiguity).  

3. Η αρχή της συνοχής (the coherence principle) υποστηρίζει ότι οι πολυμεσικές 
ερμηνείες/εξηγήσεις γίνονται καλύτερα κατανοητές, όταν περιλαμβάνουν 
λιγότερες παρά περισσότερες περιττές λέξεις και ήχους.   

4. Η αρχή της μορφής (the modality principle) υποστηρίζει ότι είναι καλύτερα να 
παρουσιάζονται οι λέξεις ως ακουστική αφήγηση παρά  ως οπτικό κείμενο στην 
οθόνη.  

5. Η αρχή του πλεονασμού (the redundancy principle) υποστηρίζει ότι είναι καλύτερο 
να παρουσιάζεται κινούμενη εικόνα με αφήγηση παρά κινούμενη εικόνα, αφήγηση 
και κείμενο στην οθόνη. 

6. Η αρχή των ατομικών διαφορών (the individual differences principle) υποστηρίζει 
τα αποτελέσματα του κατάλληλου σχεδιασμού είναι εντονότερα για αρχάριους 
από ό,τι για προχωρημένους μαθητές, καθώς και για μαθητές με καλή αντίληψη 
του χώρου (high-spatial learners), απ’ ό,τι για μαθητές με μειωμένη αντίληψη του 
χώρου (low-spatial learners). 

7. Η αρχή της προσωπικοποίησης  (the personalization principle) υποστηρίζει ότι οι 
μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν οι λέξεις που δίνονται μέσα από το κείμενο ή 
την αφήγηση έχουν ύφος καθομιλούμενης και φιλικής γλώσσας (conversational 
style) παρά τυπικής και επίσημης γλώσσας (formal style).    

Πίνακας 2.4: Αρχές για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό πολυμέσων βασισμένες στη Γνωστική Θεωρία Πολυμεσικής 
Μάθησης 
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2.6.3 Μια τρίτη γενιά αναδύεται: Τρέχοντα θέματα και μελλοντικές τάσεις  

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναδύεται μια νέα γενιά πολυμεσικής έρευνας. 
Η νέα αυτή γενιά χαρακτηρίζεται από μια στροφή προς σύγχρονα μοντέλα και θεωρίες που 
επιδιώκουν να αποκτήσουν επίγνωση των παραμέτρων εκείνων οι οποίες αναμένεται να 
ωθήσουν την πολυμεσική έρευνα προς καινούργιες ελπιδοφόρες κατευθύνσεις. Θεωρητικά, η 
έρευνα αυτή θα οδηγήσει στη σύνθεση ενός περιεκτικού πλαισίου αρχών σε μικρο-επίπεδο για 
τη σχεδίαση αποτελεσματικών πολυμεσικών συστημάτων μάθησης. Στο επόμενο κεφάλαιο 
αναδεικνύονται ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται σήμερα η πολυμεσική έρευνα. Στη 
συνέχεια γίνεται επιλογή και εξέταση συγκεκριμένων από αυτές τις παραμέτρους καθώς και 
πρόταση ενσωμάτωσής τους μέσα σ’ ένα μοντέλο μάθησης με χρήση των πολυμέσων. 

Κεντρικά 
θεωρητικά 
θέματα και 
ερευνητικές 
κατευθύνσεις 

Προτεινόμενα 
μοντέλα της 
γνωστικής έρευνας 
(για το πώς 
προσλαμβάνουμε, 
επεξεργαζόμαστε 
και ανακαλούμε τις 
πληροφορίες από 
τη μνήμη μας)   

Κυρίαρχοι 
εκπρόσωποι 

Υποκείμενες 
θεωρίες 

Χαρακτηριστικά 

1η 
γενιά 

 
Αρχές 
1900– 
Μέσα 
’80 

Έρευνες σχετικά 
με το πώς 
επωφελούνται οι 
μαθητές  από 
πληροφορίες που 
παρέχονται 
λεκτικά και 
οπτικά 
 

 Information 
processing 
model 

 Single-code 
model 

 Dual-code 
model 

 Sensory-
semantic 
model 

 

Atkinson και 
Shiffrin, 1968 
Posner, 1964; 
Neisser, 1967 
Paivio, 1971 
Samuels 1967, 
1970,  
Levin και Lesgold 
1978,  
Dwyer 1972, 
1978, 1987 

 Gestalt 
theory and 
other picture 
processing 
theories 

 Paivio’s dual 
coding 
theory 

 Propositional 
theories 

 Παράλειψη αναγνώρισης της σχέσης  
μέσο-μέθοδος (media-method)  

 Οι μελέτες βασίζονται κυρίως στη 
συμπεριφοριστική προσέγγιση για τη 
διδασκαλία/μάθηση 

 Προσανατολισμός προς μαθησιακές 
διαδικασίες χαμηλότερου επιπέδου 
(lower-order learning tasks) όπως π.χ. 
μάθηση γεγονότων αντί για επίλυση 
προβλημάτων. 

2η 
γενιά 

 
Μέσα 
’80-
Τέλη 
’90 

 
Προσπάθεια να 
διευθετηθούν οι 
λεκτικές και 
οπτικές 
πληροφορίες με 
τρόπο ώστε να 
βοηθηθεί ο 
μαθητής να «δει» 
(να διακρίνει) τις 
σχέσεις 
 

 Baddeley’s 
expanded view 
of working 
memory 

 
 Mayer’s model 

of multimedia 
learning  

Gallini, Sweller, 
Mousavi, Low, 
Mayer, Anderson, 
Moreno, 
Hannafin 

 Cognitive 
load theory 

 
 Cognitive 

theory of 
multimedia 
learning  

 

 Αυξημένο ενδιαφέρον για τη γνωστική 
προσέγγιση αλλά η έρευνα εστιάζει 
περισσότερο σε συμπεριφοριστικού 
τύπου σχεδιασμούς και δεν λαμβάνει 
υπόψη τα πιο αλληλεπιδραστικά 
περιβάλλοντα που δίνουν τον έλεγχο στο 
χρήστη (user control) 

 H έρευνα σχετικά με το συνδυασμό και 
τη διευθέτηση των λεκτικών και οπτικών 
πληροφοριών απέδωσαν σημαντικά 
συμπεράσματα για τον σχεδιασμό 
πολυμέσων 

 Η έρευνα δεν λαμβάνει υπόψη άλλες 
σημαντικές παραμέτρους όπως είναι το 
ίδιο το περιεχόμενο και τον μαθήτυπο 

3η 
γενιά 

 
Τέλη 
’90-

Σήμερα 

 
Έρευνες που 
στοχεύουν σε μια 
βαθύτερη 
κατανόηση της 
επίδρασης των 
πολλαπλών 
μορφών 
αναπαράστασης 
της πληροφορίας 
στη μάθηση 
 

 Schnotz’ & 
Bannert’s 
model 

 
 Νέα 
αναδυόμενα 
μοντέλα 

Schnotz , 
Bannert, Kozma, 
Lowe, Lewalter , 
Stern 

 

 Η τρέχουσα έρευνα εξετάζει την 
καταλληλότητα συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών σχεδιασμών σε σχέση με 
το μέσο και τη μέθοδο 

 Οι ερευνητές πειραματίζονται με 
διαφορετικές αναπαραστάσεις 
πληροφοριακά ισοδύναμου 
εκπαιδευτικού υλικού 

 Μια μετατόπιση πραγματοποιείται στην 
έρευνα προς ερευνητικές κατευθύνσεις 
και παραμέτρους που μέχρι τώρα 
αγνοήθηκαν όπως η πιθανή επίδραση της 
θετικής υπερφόρτωσης και η διαχείριση 
της ενδογενούς υπερφόρτωσης  

 Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που 
διαφοροποιούν τους μαθητές (π.χ. η 
προϋπάρχουσα γνώση και ο μαθήτυπος) 
καθώς και η υποστήριξη που πρέπει να 
παρέχεται σε διαφορετικούς μαθητές 

Πίνακας 2.5: Πορεία ερευνών που αφορούν την επίδραση των πολυμέσων στην μάθηση (Samaras et al, 2006) 
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Κ ΕΦΑ Λ Α Ι Ο  3 :  
Ε π ε κ τ ε ί ν ο ν τ α ς  τ ι ς  ε δ ρ α ι ω μ έ ν ε ς  θ ε ω ρ ί ε ς  
π ο λ υ μ ε σ ι κ ή ς  μ ά θ η σ η ς :  Τ ο  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο  

μ ο ν τ έ λ ο  μ ά θ η σ η ς  μ ε  χ ρ ή σ η  τ ω ν  π ο λ υ μ έ σ ω ν  

Η μέχρι τώρα έρευνα πάνω στην εκπαιδευτική χρήση των πολυμέσων στα σύνθετα πεδία 
γνώσης χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενα συμπεράσματα. Μία από τις πιθανές αιτίες για την ασυνέπεια 
των εμπειρικών αποτελεσμάτων είναι ότι στις παλαιότερους και υπάρχοντες σχεδιασμούς πολυμεσικών 
συστημάτων μάθησης παραβλέπονται ή αντιμετωπίζονται ελλιπώς, ανεπαρκώς ή μονόπλευρα σημαντικές 
παράμετροι οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί μέσα στο σχεδιασμό των συστημάτων αυτών έτσι 
ώστε ο σχεδιασμός αυτός να εγγυάται ουσιαστική και εις βάθος μάθηση. Μια στροφή προς την 
κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται από τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώντας από 
εδραιωμένες θεωρίες πολυμεσικής μάθησης, επιχειρήσαμε τη θεώρηση ενός ευρύτερου πλαισίου στο 
οποίο λαμβάνονται υπόψη κάποιες από αυτές τις παραμέτρους. Οι παράμετροι που ενσωματώθηκαν στο 
προτεινόμενο μοντέλο σχεδιασμού πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης είναι: a) το επίπεδο 
προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή, β) η ενδογενής και η θετική γνωστική υπερφόρτωση, γ) η 
παρεχόμενη προς τον μαθητή υποστήριξη και δ) η ενεργός επεξεργασία, την οποία το σύστημα καλεί τον 
μαθητή να κάνει. 

3.1 Εισαγωγή 

Παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους υπάρχοντες σχεδιασμούς πολυμεσικών 
περιβαλλόντων μάθησης βασίστηκαν σε αρχές εδραιωμένων θεωριών πολυμεσικής μάθησης 
όσον αφορά τη διάταξη (χωρικά και χρονικά) και παρουσίαση των πολυμεσικών πληροφοριών 
στους μαθητές, ωστόσο, τα παραγόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν δεν 
απεδείχθησαν πάντα στατιστικώς σημαντικά. Για παράδειγμα, ενώ μια ενοποιημένη και καλώς 
σχεδιασμένη παρουσίαση λεκτικών και οπτικών πληροφοριών μπορεί να μειώσει τη γνωστική 
υπερφόρτωση και να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία (Mayer, 2001; Schnotz & 
Bannert, 1999), ωστόσο δεν μπορεί να υποστηρίξει άμεσα τον μαθητή να κατασκευάσει 
ουσιαστική (meaningful) γνώση. Το πρόβλημα με τους υπάρχοντες σχεδιασμούς εντοπίζεται 
μεταξύ άλλων στην ελλιπή, ανεπαρκή ή μονόπλευρη θεώρηση μιας σειράς παραμέτρων, οι 
οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να παίξουν θετικό ρόλο στο σχεδιασμό 
αποτελεσματικότερων πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης. 

Πράγματι, η βιβλιογραφική ανασκόπηση του προηγούμενου κεφαλαίου καταδεικνύει 
ότι η μέχρι τώρα έρευνα σε σχέση με την πολυμεσική μάθηση έχει εστιάσει σε δύο κεντρικά 
ζητήματα: α) στο ζήτημα του πώς πρέπει να σχεδιάζονται τα πολυμεσικά μαθήματα έτσι ώστε 
να μην οδηγούν τον μαθητή σε γνωστική υπερφόρτωση και να διευκολύνεται η μαθησιακή 
διαδικασία (Sweller 1989; Sweller & Chandler, 1994) και β) στο πώς πρέπει να διατάσσονται 
οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες με τρόπο τέτοιο, ώστε να διευκολύνεται ο αρχάριος 
μαθητής να διακρίνει δομές και σχέσεις και να κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ των 
λεκτικών και οπτικών πληροφοριών, λειτουργίες που για τον ειδικό ενός πεδίου γνώσης 
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γίνονται με μεγάλη ευκολία (Mayer & Moreno, 1999; Mayer 2001). Αυτές οι δύο κυρίαρχες 
ερευνητικές κατευθύνσεις που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο 
αποτελούν τα θεμέλια των δύο βασικών θεωριών στις οποίες έχει στηριχτεί η μέχρι τώρα 
έρευνα στον χώρο των πολυμέσων: της θεωρίας της γνωστικής υπερφόρτωσης του Sweller και της 
γνωστικής θεωρίας της πολυμεσικής μάθησης του Mayer. Τα συμπεράσματα, οι αρχές και τα 
χαρακτηριστικά αυτών των θεωριών υπήρξαν πραγματικά σημαντικά και υιοθετήθηκαν ευρέως 
από τους σχεδιαστές πολυμέσων μέχρι σήμερα. 

Ωστόσο, λόγω των αντικρουόμενων αποτελεσμάτων, τα τελευταία χρόνια έχει 
αρχίσει να αναδύεται μια νέα γενιά πολυμεσικής έρευνας (Schnotz & Bannert 2003; Mayer 
2003, Kozma 2003, Seufert 2003, Suefert & Brünken 2004). Σήμερα υπάρχει ένας 
αυξανόμενος αριθμός εμπειρικών μελετών, οι οποίες επιχειρούν να εξετάσουν πρόσθετες 
παραμέτρους. Μέσα από αυτές τις μελέτες οι ερευνητές έχουν αρχίσει  είτε να πραγματεύονται 
μια σειρά από νέα ζητήματα είτε να εξετάζουν διαφορετικά (υπό άλλο πρίσμα), πιο διεξοδικά και 
ολοκληρωμένα (συνολικά), λαμβάνοντας υπόψη τους άλλες σκοπιές θεώρησης, παραμέτρους που 
ανέδειξαν τα συμπεράσματα των ερευνών των δύο πρώτων γενιών πολυμεσικής έρευνας. Για 
παράδειγμα, η παρούσα έρευνα έχει πάψει να εστιάζει διαρκώς και αποκλειστικά στο πώς θα 
μειωθεί η αρνητική (εξωτερική) γνωστική υπερφόρτωση, όπως έκανε μέχρι τώρα. Όλο και 
συχνότερα τα τελευταία χρόνια διεξάγονται μελέτες που θεωρούν σημαντικό τον τρόπο με τον 
οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η θετική γνωστική υπερφόρτωση, αφού θεωρείται ότι αυτή 
μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία της μάθησης (Kirschner, 2002; Sweller, 1988; van 
Merriënboer, Schuurman, de Croock & Paas, 2002; Bodermer and Ploetzner, in press). 
Άλλες τέτοιες παράμετροι οι οποίες έχει γίνει φανερό ότι πρέπει να μελετηθούν είναι: το 
επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, το κατά πόσο το διαφορετικό περιεχόμενο 
για το ίδιο θέμα μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 
μαθησιακής δραστηριότητας, το είδος και ο βαθμός της υποστήριξης που παρέχεται στους 
μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν οι 
μαθητές να μετατραπούν από παθητικοί δέκτες μιας πολυμεσικής παρουσίασης σε ενεργούς 
μετόχους ενός αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού περιβάλλοντος, η μορφή του περιεχομένου 
και των στρατηγικών διδασκαλίας που ταιριάζουν με τον ιδιαίτερο μαθήτυπο τους, κ.ά. Η νέα 
αυτή γενιά χαρακτηρίζεται από μια στροφή προς σύγχρονα μοντέλα και θεωρίες που 
επιδιώκουν να αποκτήσουν επίγνωση των παραμέτρων εκείνων οι οποίες αναμένεται να 
ωθήσουν την πολυμεσική έρευνα προς καινούργιες ελπιδοφόρες κατευθύνσεις (Samaras et al, 
2006).  

Αναπτύσσονται στη συνέχεια ορισμένες από αυτές τις νέες παραμέτρους και αμέσως 
μετά επιλέγονται κάποιες από αυτές για περαιτέρω διερεύνηση, εφόσον άπτονται του 
προτεινόμενου μοντέλου της παρούσας διατριβής.  
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3.2 Νέοι τρόποι προσέγγισης υπαρχόντων προβλημάτων σχεδίασης των 

πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης 

• Εκπαιδευτικός σχεδιασμός που διαπερνά όλα τα μέσα (Instructional Design Across All Media)  

Έχουν ήδη αναπτυχθεί λεπτομερώς σε προηγούμενη ενότητα θέματα που 
σχετίζονται με τη διαμάχη για την επιρροή των μέσων (βλ. παρ. 2.2) και έχει τονιστεί η 
ανάγκη να εξετάζονται τα μέσα και οι μέθοδοι ως αδιάσπαστη ενότητα. Συγχρόνως, υπάρχει 
ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών (Van Merrienboer, 1997; Najjar, 2001; Mayer, 2003), οι 
οποίοι προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να 
σχεδιάζονται διδακτικά σενάρια με κοινό τρόπο για όλα τα μέσα, δηλαδή να καταλήξουν σε 
κοινές αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού για όλα τα μέσα, αντί να εξετάζουν την επίδραση των μέσων 
καθαυτών (αντί, για παράδειγμα, να προβληματίζονται για το αν μαθαίνει καλύτερα ο μαθητής 
με τη χρήση του ενός ή του άλλου μέσου π.χ. μέσω του Η/Υ ή ενός βιβλίου). Αναφερόμενος 
στην παρουσίαση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού μέσω λέξεων και εικόνων, ο  Mayer 
(2003) υπογραμμίζει το θέμα των διδακτικών μεθόδων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλα τα 
μέσα και συγκεντρώνει στις εξής τέσσερις αρχές αυτό που ονομάζει «Ο κατάλληλος εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός για όλα τα μέσα»: α) την προσθήκη εικόνων στις λέξεις, β) την αφαίρεση περιττών 
λέξεων και εικόνων, γ) την τοποθέτηση των λέξεων κοντά στις αντίστοιχες εικόνες, και δ) τη 
χρήση «φιλικού προς τον μαθητή» ύφους (conversational style) κατά τη διατύπωση των 
λέξεων. Ωστόσο, ως αντίλογο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι είναι δυνατό να 
υπάρχουν πλευρές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού μοναδικές για κάθε ξεχωριστό μέσο 
ακριβώς επειδή το συγκεκριμένο μέσο επιτρέπει να υιοθετηθούν διδακτικές μέθοδοι που 
κάποια άλλα μέσα δεν επιτρέπουν (π.χ. οι Η/Υ επιτρέπουν την αλληλεπίδραση σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι τα βιβλία). Η έρευνα θα χρειαστεί να εστιάσει και να ξεχωρίσει τις 
αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού που θα μπορούσαν να είναι κοινές για όλα τα μέσα και από 
την άλλη τις αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού που συνδέονται με συγκεκριμένα μέσα λόγω 
των ιδιαίτερων δυνατοτήτων τους και των διδακτικών μεθόδων που επιτρέπουν να 
εφαρμοστούν κατά την παρουσίαση πολυμεσικών πληροφοριών.    

• Η υπολογιστική αποδοτικότητα (Computational Efficiency):  

Ορισμένες αναπαραστάσεις πληροφοριών μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα με 
συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες, ενώ να μην είναι καθόλου ταιριαστές για άλλες, οι 
οποίες απαιτούν από τον μαθητή να μετασχηματίσει πρώτα τις πληροφορίες (έτσι ώστε να 
συνδυάζονται καλύτερα με τις απαιτήσεις της δεδομένης δραστηριότητας), πριν τις 
χρησιμοποιήσει. Αυτός ο μετασχηματισμός συνήθως επιβαρύνει τον μαθητή (δηλαδή αυξάνει 
τις απαιτήσεις επεξεργασίας που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα) και μπορεί να οδηγήσει 
ακόμα και στην αδυναμία του μαθητή να κάνει τον απαραίτητο μετασχηματισμό. Σύμφωνα με 
κάποιους ερευνητές (Schnotz, & Bannert, 2003; Kozma, 2003) η ευκολία με την οποία ένας 
μαθητής μπορεί να εξάγει τις απαραίτητες πληροφορίες από μια συγκεκριμένη απεικόνιση 
πληροφοριών έτσι ώστε να αντιμετωπίσει μια δεδομένη δραστηριότητα αποκαλείται 
υπολογιστική αποδοτικότητα (computational efficiency) της απεικόνισης αυτής. Για παράδειγμα, 
κάποιες πληροφοριακά ισοδύναμες (informationally equivalent) εικόνες θα μπορούσαν να 
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οπτικοποιούν (παρουσιάζουν οπτικά) το ίδιο υλικό με διαφορετικούς τρόπους ανάμεσα στους 
οποίους ορισμένοι να ταιριάζουν με (και να διευκολύνουν) την ολοκλήρωση μιας 
συγκεκριμένης μαθησιακής δραστηριότητας, ενώ άλλες να είναι αταίριαστες και να 
δυσχεραίνουν την πραγματοποίησή της. Επομένως ο τομέας της  πολυμεσικής έρευνας που 
σχετίζεται με το θέμα της υπολογιστικής αποδοτικότητας επιχειρεί να προσδιορίσει την επίδραση 
που θα είχε η επιλογή διαφορετικών μορφών απεικονίσεων (different forms of visualization) 
στη δομή των νοητικών αναπαραστάσεων (σχημάτων) του μαθητή που δημιουργούνται κατά 
τη διεργασία της κατανόησης (comprehension process) και συγχρόνως επιχειρεί να καθορίσει 
την υπολογιστική αποδοτικότητα αυτών των  διαφορετικών απεικονίσεων για δεδομένες 
μαθησιακές δραστηριότητες. 

• Η αύξηση της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης (Increasing Germane Cognitive Load): 

 Εκτός από τη μελέτη της επίδρασης που έχει η εξωτερική γνωστική υπερφόρτωση 
για τη μάθηση, τα τελευταία χρόνια αρκετοί ερευνητές αρχίζουν να λαμβάνουν υπόψη τους 
την επιρροή της λεγόμενης θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης. Η εξωτερική ή αρνητική γνωστική 
υπερφόρτωση (extraneous or ineffective cognitive load) αντιστοιχεί στην προσπάθεια που πρέπει να 
καταβάλλει ο μαθητής, για να επεξεργαστεί μια ανεπαρκώς σχεδιασμένη παρουσίαση, δηλαδή 
είναι αποτέλεσμα του πώς έχει σχεδιαστεί και διανεμηθεί στους μαθητές το εκπαιδευτικό 
υλικό. Μια ακατάλληλα σχεδιασμένη πολυμεσική παρουσίαση θα επιβαρύνει με μεγάλη 
εξωτερική γνωστική υπερφόρτωση την προσωρινή μνήμη του μαθητή και θα εμποδίσει τη 
διαδικασία της μάθησης. Αντίθετα, η θετική γνωστική υπερφόρτωση (germane or effective cognitive 
load) συσχετίζεται με την προσπάθεια εκείνη που καταβάλλει ο μαθητής, προκειμένου να 
συνεισφέρει στη λειτουργία της δημιουργίας νοητικών σχημάτων και της αυτοματοποίησης και 
επομένως είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαδικασία της μάθησης. Και τα δύο είδη 
υπερφόρτωσης (εξωτερική/αρνητική και θετική) επιβάλλονται στον μαθητή μέσω του 
εκπαιδευτικού υλικού που του παρουσιάζεται και μέσω των μαθησιακών δραστηριοτήτων που 
του ανατίθενται. Ωστόσο, ενώ η εξωτερική υπερφόρτωση είναι αποτέλεσμα παρουσίασης 
πληροφοριών και δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν βοηθούν τη διαδικασία του σχηματισμού 
νοητικών σχημάτων και της αυτοματοποίησης (όπως συμβαίνει π.χ. όταν ζητούμε από τους 
μαθητές να ασχοληθούν με δραστηριότητες που τους αναγκάζουν να διερευνήσουν έναν 
μεγάλο όγκο εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να βρουν τη λύση ενός προβλήματος ή όταν 
τους αναγκάζουμε να παρακολουθήσουν μια ανεπαρκώς σχεδιασμένη παρουσίαση στην 
οθόνη, η οποία δεν παρουσιάζει τις λεκτικές και οπτικές πληροφορίες κοντά χρονικά και 
χωρικά), η θετική γνωστική υπερφόρτωση έχει να κάνει με παρουσίαση πληροφοριών και 
δραστηριοτήτων που διευκολύνουν αυτές ακριβώς τις διαδικασίες (όπως είναι π.χ. οι ασκήσεις 
που βοηθούν στην πρόσκτηση νοητικών σχημάτων μέσω αυξημένης προσπάθειας και 
κινήτρου). Επομένως, η εξωτερική υπερφόρτωση βλάπτει τη μάθηση, ενώ η θετική υπερφόρτωση τη 
διευκολύνει. Μέχρι τώρα οι ερευνητές στον χώρο του σχεδιασμού πολυμεσικών περιβαλλόντων 
μάθησης εστίαζαν το ενδιαφέρον τους στον προσδιορισμό τρόπων ελάττωσης της εξωτερικής 
υπερφόρτωσης παραβλέποντας την πιθανή θετική επίδραση που θα μπορούσε να έχει η 
αξιοποίηση της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης. Μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος της 
έρευνας προς αυτήν  την κατεύθυνση έχει αρχίσει ήδη να πραγματοποιείται (Kirschner, 2002; 
Sweller, 1988; van Merriënboer, Schuurman, de Croock & Paas, 2002; Bodermer and 
Ploetzner, in press). 
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• Η επιδέξια διαχείριση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης (Manipulation of Intrinsic Cognitive   
 Load):  

Η ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση προέρχεται από τον αριθμό των 
αλληλεπιδρώμενων στοιχείων πληροφορίας που παρέχονται στον μαθητή. Στοιχείο πληροφορίας 
θεωρείται η πληροφορία που μπορεί ο μαθητής να επεξεργαστεί ως μια ξεχωριστή μονάδα 
στην προσωρινή μνήμη του, ενώ η αλληλεπίδραση αναφέρεται στο πόσο αλληλεξαρτώνται τα 
στοιχεία μεταξύ τους, προκειμένου να κατανοηθούν και να επεξεργαστούν. Στοιχεία με 
χαμηλή αλληλεπίδραση είναι αυτά τα οποία μπορούμε να μάθουμε ανεξάρτητα, δηλαδή το να 
μάθουμε το ένα δεν εξαρτάται από το αν γνωρίζουμε τα άλλα. Για παράδειγμα η εκμάθηση 
λεξιλογίου μιας γλώσσας έχει χαμηλή αλληλεπίδραση, ενώ η εκμάθηση του συντακτικού της 
έχει υψηλή αλληλεπίδραση. Η ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση εξαρτάται επομένως τόσο 
από την πολυπλοκότητα, δηλαδή το πλήθος των αλληλεπιδρώμενων στοιχείων του ίδιου του 
εκπαιδευτικού υλικού, όσο και από τα υπάρχοντα νοητικά σχήματα που διαθέτει ο μαθητής.  

Η διαχείριση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης είναι μια εντελώς νέα 
προσέγγιση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όχι μόνο επειδή 
έχει προταθεί από τους «πατέρες» της γνωστικής υπερφόρτωσης, αλλά γιατί αντικρούει τις 
αρχικές τους απόψεις, αφού υποστηρίζεται σήμερα ότι υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί, 
τουλάχιστον τεχνητά, η ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση (Bannert, 2002). Αυτό 
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της κατάλληλης σειράς παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού 
(appropriate information sequencing). Για παράδειγμα, οι Pollock, Chandler και Sweller 
(2002) εξέτασαν τη διαχείριση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης για τη μάθηση 
πληροφοριών σε ιδιαίτερα σύνθετα πεδία γνώσης και πρότειναν τη μέθοδο «isolated-
interacting elements procedure». Κατέληξαν στο ότι η γνωστική υπερφόρτωση είχε μειωθεί 
εξαιτίας του ότι δεν παρουσιάστηκε όλο το εκπαιδευτικό υλικό με μιάς, αλλά αντίθετα, 
παρουσιάστηκαν μεμονωμένα στοιχεία τα οποία μπορούσαν οι μαθητές να τα επεξεργαστούν 
σειριακά και σε δεύτερο στάδιο παρουσιάστηκε το σύνολο των πληροφοριών του 
εκπαιδευτικού υλικού.    

• Η εσωτερική διαχείριση της γνωστικής υπερφόρτωσης (Internal management of Cognitive Load):  

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στον χώρο της γνωστικής υπερφόρτωσης ήταν μέχρι 
τώρα επικεντρωμένο στο πώς μπορεί να βελτιωθεί η μάθηση μέσω του σωστού σχεδιασμού 
της διδασκαλίας. Μια νέα προσέγγιση που αναδύεται σήμερα υποστηρίζει ότι οι ίδιοι οι 
μαθητές διαθέτουν στρατηγικές, οι οποίες θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση της γνωστικής υπερφόρτωσης περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά. Με 
άλλα λόγια οι μαθητές θα μπορούσαν να κάνουν ως έναν βαθμό ένα είδος εσωτερικής 
διαχείρισης της γνωστικής υπερφόρτωσης. Για παράδειγμα, οι van Merrienboer et al (2002) 
εξέτασαν το αν οι μαθητές μπορούν να διαχειρίζονται και να ρυθμίζουν πιο αποτελεσματικά 
τη γνωστική τους υπερφόρτωση, όταν τους δίνεται η ελευθερία να επιλέγουν οι ίδιοι (learner-
control condition) τον τρόπο διδασκαλίας (training format), δηλαδή όταν μπορούν να 
επιλέγουν ανάμεσα σε προβλήματα συμπλήρωσης και παραδοσιακού τύπου προβλήματα, ενώ 
οι Stark, Mandl, Gruber και Renkl (2002) προσπάθησαν να διαπιστώσουν κατά πόσο 
συγκεκριμένες τεχνικές που στοχεύουν στη βελτίωση της μάθησης μέσω λυμένων 
παραδειγμάτων (elaboration training) συμβάλλουν στην εσωτερική διαχείριση της γνωστικής 
υπερφόρτωσης.    
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• Η ενεργός επεξεργασία (Active Processing):  

Τα πολυμεσικά περιβάλλοντα δεν προκαλούν τη μάθηση, η ενεργός γνωστική 
επεξεργασία από τον μαθητή (active cognitive processing) είναι αυτή που τελικά προκαλεί τη 
μάθηση. Με άλλα λόγια, αν οι μαθητές δεν εμπλακούν σε μια διαδικασία ενεργούς γνωστικής 
επεξεργασίας κατά την προσπάθειά τους να βγάλουν νόημα από τις πολυμεσικές πληροφορίες 
που τους παρέχονται, τότε μικρό ρόλο για τη μάθηση θα παίξουν ακόμα και οι πιο  
κατάλληλοι σχεδιασμοί ή η όσο το δυνατό πλησιέστερη εναρμόνιση μεταξύ δυνατοτήτων των 
μέσων και απαιτήσεων των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Η πολυμεσική έρευνα σήμερα 
εξερευνά τρόπους για την προώθηση της ενεργούς γνωστικής επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ο 
Mayer (2003) προτείνει μεθόδους εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα 
τα μέσα και ευνοούν την ενεργό επεξεργασία, ενώ ο Kozma (2003) προτείνει την ενασχόληση 
των μαθητών με επιστημονικά αυθεντικές συζητήσεις γύρω από τις απεικονίσεις που τους 
παρουσιάζονται ως τρόποι ενίσχυσης της ενεργούς γνωστικής επεξεργασίας.  

• Η υποστήριξη/παροχή βοήθειας κατά την επεξεργασία (Support for processing):  

Μια άλλη κατεύθυνση έρευνας τονίζει την ανάγκη του προσδιορισμού της επιρροής 
που θα μπορούσαν να έχουν οι διαφορετικές μορφές βοήθειας για διαφορετικούς τύπους 
μαθητών. Η Goldman (2003) μάς προτρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι διαφορετικές 
μορφές υποστήριξης ή βοήθειας ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν διαφορετικά είδη επεξεργασίας, 
και τονίζει ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το είδος της επεξεργασίας που προσπαθούμε να 
υποστηρίξουμε είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του μαθησιακού στόχου που επιδιώκουμε να 
εκπληρώσει ο μαθητής. Η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών ειδών βοήθειας  
καθορίζεται από το είδος της μαθησιακής δραστηριότητας καθώς επίσης και από το επίπεδο 
γνώσης που έχει ο μαθητής. Για παράδειγμα, σε σχέση με τη μαθησιακή δραστηριότητα, η 
Seufert (2003) βρήκε ότι οι συνθήκες βοήθειας που παρείχε στους μαθητές της είχαν 
διαφορετική επίδραση ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας (δηλαδή αν οι μαθητές 
έπρεπε να ανακαλέσουν πληροφορίες ή αν έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης). 
Επίσης βρήκε ότι μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προϋπάρχουσας γνώσης αντιδρούν 
διαφορετικά στη βοήθεια που τους παρέχεται.  

• Η προϋπάρχουσα γνώση (Prior knowledge):  

Η επίδραση που έχει η προϋπάρχουσα γνώση πάνω στη μάθηση μέσω των 
πολυμέσων είναι ένα κυρίαρχο θέμα το οποίο εξετάζεται σήμερα από την πολυμεσική έρευνα, 
και σε σχέση με το πώς συσχετίζεται με την αποτελεσματική ενεργό επεξεργασία αλλά και από 
τη σκοπιά του πώς πρέπει να υποστηρίζονται οι μαθητές που έχουν διαφορετικό επίπεδο 
προϋπάρχουσας γνώσης (Kozma, 2003; Lowe, 2003; Stern et al, 2003). Η έρευνα δείχνει 
καθαρά ότι η έλλειψη προϋπάρχουσας γνώσης περιορίζει τις δυνατότητες της μάθησης. 
Επίσης υπογραμμίζεται ότι το πρόβλημα της αντιμετώπισης και επεξεργασίας του 
πολυμεσικού περιεχομένου ενός σύνθετου πεδίου γνώσης είναι αρκετά περίπλοκο και δεν είναι 
απλώς θέμα παρουσίασης του κατάλληλου υλικού ή καθοδήγησης του μαθητή να 
χρησιμοποιήσει τη σωστή στρατηγική. Οι αρχάριοι μαθητές πρέπει να υποστηρίζονται έτσι 
ώστε να προχωρούν πέρα από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του πολυμεσικού περιεχομένου 
και να φτάνουν σε βαθύτερο επίπεδο ενεργούς επεξεργασίας του, γεγονός που θα τους 
επιτρέψει να αντιληφθούν και να διακρίνουν τις υποκείμενες αρχές, έννοιες και σχέσεις. Για 
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παράδειγμα, ο Kozma (2003) ζήτησε από τους αρχάριους μαθητές του να συνομιλήσουν 
μεταξύ τους για τις διαφορετικές απεικονίσεις που είχαν παρακολουθήσει ενώ η Lewalter 
(2003) ενθάρρυνε του μαθητές της να εκφράζουν προφορικά τα βήματα που σκέφτονται στο 
μυαλό τους έτσι ώστε να τους αναγκάσει να επεξεργαστούν ενεργά τις πολυμεσικές 
πληροφορίες. Η μελλοντική έρευνα πρέπει να  υποδείξει τρόπους υποστήριξης των μαθητών 
με διαφορετικά επίπεδα προϋπάρχουσας γνώσης, όταν αυτοί μαθαίνουν μέσω κάποιου 
πολυμεσικού περιβάλλοντος.  

• Το κίνητρο (Motivation):  

Μια ακόμα βασική παράμετρος, η οποία επηρεάζει την πολυμεσική μάθηση, είναι 
το κίνητρο. Οι μελέτες έχουν δείξει το εξωγενές/εξωτερικό κίνητρο (π.χ. οι βαθμοί ή η 
εξωτερική επιβράβευση) δεν επηρεάζουν σημαντικά τη μάθηση και ιδίως όταν πρόκειται για 
ενήλικες μαθητές. Αντίθετα, υπάρχουν αποδείξεις ότι το ενδογενές/εσωτερικό κίνητρο (π.χ. το 
ενδιαφέρον και το ελκυστικό περιεχόμενο) ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν γνωστικά 
ενεργοί σε σχέση με το πολυμεσικό περιεχόμενο και βελτιώνει τη μάθηση (Najjar, 2001). 

• Το γνωστικό ύφος και οι μαθήτυποι (Cognitive and learning styles):  

Η πολυμεσική έρευνα δεν έχει εξετάσει μέχρι σήμερα με ικανοποιητικό τρόπο την 
επιρροή που έχουν πάνω στη μάθηση συγκεκριμένες διαστάσεις του γνωστικού ύφους και των 
μαθήτυπων και δεν έχει καταφέρει να καθορίσει ισχυρές σχέσεις μεταξύ των γνωστικών 
στυλ/μαθήτυπων, των διδακτικών μεθόδων και των διαφορετικών μορφών περιεχομένου. 
Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα καθώς και για τον καθορισμό ενός πλαισίου 
σχεδιασμού αποτελεσματικών προσαρμοζόμενων πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης, τα 
οποία θα είναι συμβατά με τις ιδιαίτερες μαθησιακές προτιμήσεις, δυνατότητες, αδυναμίες και 
συμπεριφορές των μαθητών και θα οδηγούν σε αποδοτικότερη και καλύτερη μάθηση. 
Αναμφίβολα, νέες τεχνολογίες, όπως είναι τα αντικείμενα μάθησης και οι οντολογίες, οι οποίες 
θα χρησιμοποιηθούν μέσα στο περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού, θα επιτρέψουν στο 
εγγύς μέλλον μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση επιτρέποντας την ενσωμάτωση, σε ανοιχτό 
περιβάλλον, ενός ευρύτερου πεδίου μεταβλητών όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.  

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει πέντε από τις δέκα νέες τάσεις ή προσεγγίσεις 
αντιμετώπισης προβλημάτων που συσχετίζονται με υπάρχοντες σχεδιασμούς πολυμεσικών 
περιβαλλόντων μάθησης, οι οποίες αναπτύχθηκαν παραπάνω. Οι πέντε αυτές προσεγγίσεις 
επιλέχθηκαν ως διαστάσεις ενός μοντέλου μάθησης με χρήση πολυμέσων, το οποίο 
προτείνεται και θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.  
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Προβλήματα/ελλείψεις 
υπαρχόντων σχεδιασμών 

Νέες τάσεις και προσεγγίσεις 
αντιμετώπισης των προβλημάτων

Εστίαση σε τρόπους μείωσης της αρνητικής 
γνωστικής υπερφόρτωσης  - απουσία 
ερευνητικού ενδιαφέροντος για την επίδραση 
άλλων ειδών γνωστικής υπερφόρτωσης  

Διερεύνηση της επίδρασης στη μάθηση που 
θα είχε η αύξηση της θετικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης  

Αδυναμία αντιμετώπισης της αυξημένης 
ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης  

Επιδέξια διαχείριση της ενδογενούς 
γνωστικής υπερφόρτωσης  

 

Παθητικοί σχεδιασμοί που δεν ενθαρρύνουν 
τον μαθητή να εμπλακεί στη μαθησιακή 
διαδικασία  

Προώθηση ενεργούς γνωστικής επεξεργασίας 

 

Έλλειψη παροχής βοήθειας   

 

Διερεύνηση τρόπων ενσωμάτωσης και 
βαθμός παροχής βοήθειας   

Αντιμετώπιση όλων των μαθητών σαν να 
έχουν τον ίδιο βαθμό προϋπάρχουσας 
γνώσης   

 

Παροχή διαφορετικού εκπαιδευτικού υλικού 
ανάλογα με το επίπεδο προϋπάρχουσας 
γνώσης   

 
Πίνακας 3.1: Προβλήματα/ελλείψεις που σχετίζονται με τους υπάρχοντες σχεδιασμούς πολυμεσικών 

περιβαλλόντων μάθησης και νέες τάσεις/προσεγγίσεις αντιμετώπισής τους 
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3.2 Το προτεινόμενο μοντέλο μάθησης με χρήση των πολυμέσων 

Η απόπειρα σχεδιασμού κάποιου πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο 
θα βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
ενός σύνθετου πεδίου γνώσης, απαιτεί κάποια προσέγγιση, η οποία θα επιχειρεί όσο γίνεται 
πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίζει τα προαναφερθέντα προβλήματα. Με βάση το 
θεωρητικό πλαίσιο της προηγούμενης ενότητας, επιχειρήθηκε η πρόταση ενός εκτεταμένου 
μοντέλου μάθησης με χρήση πολυμέσων (Σχήμα 3.1). Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται 
μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα των δύο ευρέως αποδεκτών θεωριών μάθησης με τη χρήση 
πολυμέσων που ήδη εξετάστηκαν: α) τη θεωρία γνωστικής υπερφόρτωσης και β) τη γνωστική 
θεωρία πολυμεσικής μάθησης. Συγχρόνως ενσωματώνει τις παραμέτρους του πίνακα 3.1, οι 
οποίες αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.1: Το προτεινόμενο μοντέλο μάθησης με χρήση των πολυμέσων 

 

 

Προηγούμενη 
Γνώση 

Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθητής 

Γνωστική Υπερφόρτωση

 Αρνητική Γνωστική Υπερφόρτωση 

Ενδογενής Γνωστική 
Υπερφόρτωση 

Θετική Γνωστική Υπερφόρτωση

 

Ενεργός Γνωστική 
Επεξεργασία 

Διαχείριση της Γνωστικής 
Υπερφόρτωσης 

Παροχή Υποστήριξης 

Σχεδιασμός Μάθησης 

Προυπάρχουσα 
Γνώση 
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Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο το μοντέλο βασίζεται στις εξής προϋποθέσεις και 
αρχές:  

• Η ανθρώπινη προσωρινή μνήμη, η οποία αποτελείται από δύο επιμέρους ανεξάρτητα 
τμήματα, ένα για την επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών και ένα για την επεξεργασία 
των λεκτικών/ακουστικών πληροφοριών, έχει περιορισμένη χωρητικότητα για τη  
διαχείριση νέας (πρωτοεμφανιζόμενης) πληροφορίας. 

• Υπάρχουν τριών είδη γνωστικής υπερφόρτωσης που συνδέονται με κάθε μαθησιακή 
εμπειρία: η ενδογενής, η αρνητική και η θετική.  

• Το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης πρέπει να σχεδιάζεται με στόχο την ελάττωση της 
αρνητικής αλλά και ταυτόχρονη αύξηση της θετικής υπερφόρτωσης μέσω της παροχής 
εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν τη δημιουργία νοητικών 
σχημάτων. 

• Η διαχείριση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης στα σύνθετα πεδία γνώσης μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω μιας κατάλληλης σειράς παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού και των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

• Η προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή είναι ένα βασικό θέμα και πρέπει να παρέχονται 
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες σε αυτόν ανάλογα με το επίπεδο των 
γνώσεων που διαθέτει. 

• Το πλαίσιο της υποστήριξης (βοήθειας) που παρέχεται πρέπει να καθορίζεται προσεκτικά 
και με βάση το επίπεδο των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών.  

• Το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές (μέσω 
κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων) να είναι γνωστικά ενεργοί, 
έτσι ώστε να προχωρούν πέρα από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του πολυμεσικού 
περιεχομένου και να φτάνουν σε βαθύτερο επίπεδο ενεργούς επεξεργασίας του. 

3.3.1 Ερμηνεία των διαστάσεων του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης  

Στο προτεινόμενο μοντέλο μάθησης με χρήση των πολυμέσων που παρουσιάστηκε 
παραπάνω (Σχήμα 3.1) διακρίνονται οι εξής διαστάσεις: 

1. Ο μαθητής: Σύμφωνα με το μοντέλο η παρουσίαση του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού 
στον μαθητή πρέπει να οδηγεί στη δημιουργία συνεκτικών νοητικών σχημάτων του 
περιεχομένου. Ο μαθητής δεν πρέπει να παρακολουθεί παθητικά το πολυμεσικό 
εκπαιδευτικό υλικό, αλλά να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία επιχειρώντας 
να κατασκευάσει μόνος του τη γνώση του. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ μπορεί να δοθεί το ίδιο 
πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό σε δύο μαθητές, ο κάθε μαθητής θα καταλήξει σε 
διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Ο μαθητής επιλέγει και προσπαθεί να πετύχει 
τους μαθησιακούς στόχους του σύνθετου πεδίου γνώσης που επιδιώκει να κατανοήσει και 
να εμπεδώσει. Ο στόχος του πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης είναι να διευκολύνει 
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και να ενθαρρύνει τον μαθητή να γίνει ενεργός επεξεργαστής πληροφοριών και να τον 
υποστηρίξει να μεταβεί από το επίπεδο του αρχάριου στο επίπεδου του προχωρημένου 
γνώστη του κάθε μαθησιακού στόχου.  

2. Το εκπαιδευτικό υλικό:  Η δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού ή η ανεύρεση υπάρχοντος  
προϋποθέτει τη διαίρεση και οργάνωσή του σε τμήματα αυτοτελή (ανεξάρτητες ενότητες - 
modules) που συσχετίζονται με το συγκεκριμένο πεδίο γνώσης αλλά και με βάση τα 
διαφορετικά επίπεδα γνώσης που μπορεί να διαθέτουν οι μαθητές για κάθε μαθησιακό 
στόχο. Κάθε τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού χαρακτηρίζεται επίσης και από τον τύπο 
του δηλαδή αν είναι π.χ. παράδειγμα, λυμένη άσκηση, άλυτη άσκηση, αφηγηματικό 
κείμενο, κ.ά. Πρόκειται για μια συλλογή πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και 
δραστηριοτήτων, που μπορεί το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης εύκολα να εντοπίσει και 
να παράσχει στον μαθητή με την αποτελεσματικότερη σειρά. Έτσι θα διευκολυνθεί ακόμα 
περισσότερο ο μαθητής να ανταπεξέλθει στην αυξημένη γνωστική υπερφόρτωση που 
δημιουργεί το περιεχόμενο ενός σύνθετου πεδίου γνώσης και θα υποστηριχτεί να 
δημιουργήσει τα κατάλληλα νοητικά σχήματα. Το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να 
αναζητά και να εντοπίζει εκπαιδευτικό υλικό και στο ανοιχτό περιβάλλον του Παγκόσμιου 
Ιστού.   

3. Η προϋπάρχουσα γνώση:  Η διαφορά του προχωρημένου σε σχέση με τον αρχάριο ενός 
πεδίου γνώσης είναι ότι ο προχωρημένος έχει μια συλλογή εξειδικευμένης γνώσης με τη 
μορφή αυτοματοποιημένων νοητικών σχημάτων στη μακρόχρονη μνήμη του.   Αντίθετα 
ο αρχάριος δεν διαθέτει κανένα νοητικό σχήμα και επομένως το περιεχόμενο ενός 
σύνθετου πεδίου γνώσης έχει μια αυξημένη ενδογενή γνωστική υπερφόρτωση, την οποία το 
πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να τον υποστηρίξει να αντιμετωπίσει. 
Εφόσον η μάθηση βασίζεται στην ενοποίηση νέου περιεχομένου με υπάρχουσες 
γνωστικές δομές της μακρόχρονης μνήμης, τεχνικές οι οποίες ενεργοποιούν τα 
υπάρχοντα και σχετικά με τις νέες πληροφορίες νοητικά σχήματα και μειώνουν την 
ενδογενή γνωστική υπερφόρτωση, αναμφισβήτητα διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. 
Είναι πιθανό, επίσης, αν είναι ακατάλληλος (δηλαδή δεν στηρίζεται σε εδραιωμένες αρχές) 
ο σχεδιασμός του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, να είναι τόσο μεγάλη η αρνητική 
γνωστική υπερφόρτωση, ώστε ο μαθητής να παραμείνει παθητικός και αμέτοχος κατά τη 
διάρκεια της παρακολούθησης του πολυμεσικού μαθήματος. Αντίθετα, ένας σχεδιασμός ο 
οποίος είναι εναρμονισμένος με τις βασικές αρχές σχεδιασμού των πολυμέσων, δεν θα 
δημιουργεί περιττή αρνητική υπερφόρτωση και επομένως δεν θα παρεμποδίζει την 
πραγματοποίηση της μάθησης. Κρίνεται επομένως ιδιαίτερα σημαντική η σωστή 
διαχείριση από το πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον της προϋπάρχουσας γνώσης του 
μαθητή. Ιδιαίτερα σε σχεδιασμούς οι οποίοι βασίζονται σε εποικοδομητικές προσεγγίσεις, 
η προσαρμογή του περιεχομένου και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα υπάρχοντα 
νοητικά μοντέλα του μαθητή αλλά και ο προσδιορισμός της ποσότητας των 
υποστηρικτικών μέσων και διαδικασιών που πρέπει να προσφερθούν στον μαθητή ανάλογα 
με το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης του είναι κρίσιμες ενέργειες για τον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Lowyck, 1991; Σολομωνίδου, 2006).  Τεχνικές οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για τη βέλτιστη διαχείριση της προϋπάρχουσας γνώσης είναι: 

o Η παροχή στον μαθητή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων 
ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτει για τον συγκεκριμένο μαθησιακό 
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στόχο. Αυτό φυσικά προϋποθέτει τη δημιουργία και οργάνωση του εκπαιδευτικού 
υλικού κατά επίπεδο προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών όπως αναφέρθηκε και 
στο ζήτημα 2.  

o Η χρήση κατάλληλων μορφών παρουσίασης του πολυμεσικού υλικού ανάλογα με το 
επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης μπορεί να μειώσει την αρνητική γνωστική 
υπερφόρτωση. 

o Η παροχή κατάλληλου είδους βοήθειας καθώς και ο βαθμός της παρεχόμενης 
βοήθειας  ανάλογα με το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή. 

o Για τη μείωση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης στους αρχάριους μαθητές 
πρέπει το εκπαιδευτικό υλικό ενός σύνθετου πεδίου γνώσης να τεμαχίζεται σε 
επιμέρους ξεχωριστά στοιχεία γνώσης, τα οποία έχουν την ικανότητα να 
ενεργοποιούν υπάρχοντα σχήματα και στη συνέχεια να παρουσιάζονται πιο σύνθετες 
γνώσεις που εμπεριέχουν ομάδες αυτών των στοιχείων. 

o Έχει προταθεί επίσης (Pollock, E., Chandler, P., Sweller, J., 2002) η αποστήθιση 
μεμονωμένων στοιχείων πληροφορίας από αρχάριους μαθητές, ακόμα κι αν η 
κατανόηση δεν είναι δυνατή, σε πρώτο στάδιο. Η αποστήθιση λειτουργεί σαν ένα 
«σκαλοπάτι» προς την κατανόηση πιο σύνθετων εννοιών. 

4. Η γνωστική υπερφόρτωση: Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν τρία είδη γνωστικής 
υπερφόρτωσης που συνδέονται με κάθε μαθησιακή εμπειρία και για κάθε συγκεκριμένο 
μαθητή: η ενδογενής, η αρνητική και η θετική. Η ενδογενής υπερφόρτωση έχει να κάνει 
με τις εγγενείς δυσκολίες του προς μάθηση εκπαιδευτικού υλικού, ενώ η αρνητική και η 
θετική υπερφόρτωση καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Sweller, 1994). Για 
παράδειγμα, η παρακολούθηση μιας πολυμεσικής παρουσίασης ενός πολύπλοκου θέματος 
από έναν αρχάριο μαθητή μπορεί να συνοδεύεται από υψηλή ενδογενή υπερφόρτωση. 
Συγχρόνως, αν ο σχεδιασμός της παρουσίασης είναι ακατάλληλος, τότε θα είναι αυξημένη 
και η αρνητική γνωστική υπερφόρτωση και επομένως θα είναι δύσκολο έως αδύνατο να 
βοηθηθεί ο μαθητής από τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Αντίθετα μια άλλη παρουσίαση 
του ίδιου θέματος, η οποία επιχειρεί να μειώσει με κάποια τεχνική,  στον βαθμό που είναι 
εφικτό, την ενδογενή υπερφόρτωση και ταυτόχρονα είναι άρτια και κατάλληλα (με βάση 
εδραιωμένες αρχές) σχεδιασμένη, μπορεί να διευκολύνει τον μαθητή να καταλάβει και να 
μάθει το συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση στην παρουσίαση τεχνικών ή 
δραστηριοτήτων, οι οποίες θα δημιουργήσουν αυξημένο κίνητρο και θα παρακινήσουν 
τον μαθητή να γίνει ενεργός, θα αυξήσουν τη θετική γνωστική υπερφόρτωση 
υποβοηθώντας τον να δημιουργήσει συνεκτικά νοητικά σχήματα και κατά συνέπεια θα 
ενισχύσουν με θετικό τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία.  

5. Ο σχεδιασμός της μάθησης: Διαχείριση της Γνωστικής Υπερφόρτωσης: Τα τρία είδη της 
γνωστικής υπερφόρτωσης, η ενδογενής, η αρνητική και η θετική, έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στη μάθηση και κατά συνέπεια το προτεινόμενο μοντέλο συνιστά την 
ενσωμάτωση τεχνικών βέλτιστης διαχείρισής τους. Η συνολική γνωστική υπερφόρτωση για 
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό ή μαθησιακή δραστηριότητα είναι το άθροισμα των 
τριών αυτών ειδών υπερφόρτωσης και δεν πρέπει να υπερβαίνει τη χωρητικότητα της 
προσωρινής ενεργούς μνήμης (limits of working memory), αν θέλουμε να 
πραγματοποιηθεί η μάθηση.  
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Ενδογενής + Θετική + Αρνητική = Συνολική Γνωστική Υπερφόρτωση ≤ 
Χωρητικότητα Προσωρινής Μνήμης 

Σχήμα 3.2: Η σχέση μεταξύ των τριών ειδών της γνωστικής υπερφόρτωσης 

o Η ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, εφόσον είναι 
συνδεδεμένη με την πολυπλοκότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού υλικού και τα 
υπάρχοντα νοητικά σχήματα του μαθητή (Gerjets & Scheiter, 2003). Τα 
αντικείμενα των σύνθετων πεδίων γνώσης συνοδεύονται από μεγάλη ενδογενή 
γνωστική υπερφόρτωση, η οποία θεωρείται ανεξάρτητη του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού. Έτσι οι ερευνητές της πολυμεσικής έρευνας της δεύτερης γενιάς δεν 
πραγματεύτηκαν το θέμα της διαχείρισης της ενδογενούς υπερφόρτωσης αφού 
πίστευαν ότι είναι αδύνατος ο έλεγχός της. Θεωρούσαν δηλαδή ότι για κάθε 
μαθησιακή διαδικασία υπάρχει ένα βασικό επίπεδο υπερφόρτωσης -το ύψος της 
ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης που «βαραίνει» ή δεσμεύει ένα μέρος της 
προσωρινής μνήμης ενός μαθητή κατά την εκμάθηση ενός συγκεκριμένου 
αντικειμένου- το οποίο μένει σταθερό και αμετάβλητο. Με άλλα λόγια η ενδογενής 
υπερφόρτωση απαιτεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό πόρων να δαπανηθούν και όσοι 
πόροι της προσωρινής μνήμης μείνουν αχρησιμοποίητοι αποκεί και πέρα μπορούν 
να διατεθούν για την αντιμετώπιση της αρνητικής και της θετικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης (Paas, Renkl και Sweller, 2003). Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, πρόσφατα, στον χώρο της πολυμεσικής έρευνας, επιχειρείται, μέχρι έναν 
βαθμό τουλάχιστον, η διαχείρισή της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης με τη 
βοήθεια κάποιων τεχνικών.  Για παράδειγμα, ένας τρόπος ελέγχου είναι η δημιουργία 
επιπρόσθετων νοητικών σχημάτων ή η αυτοματοποίηση των υπαρχόντων σχημάτων. Μια 
άλλη τεχνική περιορισμού της συνδέεται με τον προσδιορισμό της κατάλληλης σειράς 
παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε μικρά 
τμήματα (chunks), μέσω των οποίων μπορούμε να παρουσιάσουμε διαφορετικό 
βαθμό λεπτομέρειας, ανάλυσης ή ανάπτυξης κάθε θέματος (παρουσιάζοντας 
μεμονωμένα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν οι μαθητές να τα επεξεργαστούν 
σειριακά) και όχι η εξαρχής παρουσίαση του συνόλου των πληροφοριών του 
εκπαιδευτικού υλικού θεωρείται ότι μπορεί να περιορίσει στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό την ενδογενή γνωστική υπερφόρτωση. Η τεχνική αυτή θεωρείται ότι θα 
μπορούσε να συμβάλλει στον έλεγχο της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης, 
πάντα όμως μέσα σε συγκεκριμένα όρια, όταν πρόκειται για σύνθετα πεδία γνώσης 
και για αρχάριους μαθητές. Θα ήταν απαραίτητο επομένως  για τον λόγο αυτό να έχουν 
σχεδιαστεί και να μπορούν να παρέχονται εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες ποικίλου 
βαθμού ανάλυσης για κάθε μαθησιακό στόχο, δηλαδή αρχικά να παραλείπονται κάποια 
από τα πολυάριθμα αλληλοεπιδρώμενα στοιχεία του σύνθετου πεδίου γνώσης  και σε 
δεύτερο στάδιο να παρουσιάζεται το σύνολο των πληροφοριών για τον συγκεκριμένο 
στόχο. Φυσικά με την παράλειψη ουσιωδών αλληλεπιδρώντων στοιχείων 
διακυβεύεται η προχωρημένη και υψηλού βαθμού σκέψη (sophisticated 
understanding) του μαθητή, αλλά μπορεί κάτι τέτοιο να είναι απαραίτητο (κατά το 
πρώτο στάδιο της μάθησης τουλάχιστον) στα σύνθετα πεδία γνώσης όπου η 
πολυπλοκότητα και τα αλληλεπιδρώντα στοιχεία είναι αυξημένα, ιδιαίτερα για τον 
αρχάριο μαθητή.  
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o Η αρνητική γνωστική υπερφόρτωση συνδέεται με την καταλληλότητα της σχεδίασης της 
πολυμεσικής παρουσίασης και επομένως πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την όσο 
το δυνατό μεγαλύτερη μείωσή της, ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα της ενδογενούς 
γνωστικής υπερφόρτωσης είναι υψηλά (δηλαδή στην περίπτωση της εκμάθησης 
αντικειμένων των σύνθετων πεδίων γνώσης), αφού τα επίπεδα της αρνητικής και 
ενδογενούς υπερφόρτωσης προστίθενται. Φυσικά κατά την εκμάθηση απλών και 
ευκολονόητων αντικειμένων, όπου η ενδογενής υπερφόρτωση είναι χαμηλή, το 
επίπεδο της αρνητικής υπερφόρτωσης δεν αποτελεί σημαντικό θέμα, αφού η 
συνολική γνωστική υπερφόρτωση μπορεί να μην υπερβαίνει τη χωρητικότητα της 
προσωρινής μνήμης. Ωστόσο, στα σύνθετα πεδία γνώσης, είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο 
θέμα, εφόσον μια ανεπαρκώς σχεδιασμένη παρουσίαση μπορεί να υποχρεώσει το 
μαθητή να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια επεξεργασίας και επομένως να του 
δημιουργήσει μεγάλη αρνητική γνωστική υπερφόρτωση (η οποία προστιθέμενη με 
την ενδογενή υπερφόρτωση να δώσει άθροισμα μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη 
χωρητικότητα της προσωρινής μνήμης) και τελικά να εμποδίσει τη διαδικασία της 
μάθησης. Το πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί μια προσπάθεια 
ελάττωσης της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης είναι το σύνολο των αρχών που 
προκύπτουν από τις δύο γενιές πολυμεσικής έρευνας και κυρίως τα συμπεράσματα 
και οι αρχές των δύο βασικών θεωριών πολυμεσικής μάθησης της θεωρίας γνωστικής 
υπερφόρτωσης και της γνωστικής θεωρίας πολυμεσικής μάθησης (βλ. παρ. 2.4.4 και παρ. 
2.6.2) της δεύτερης γενιάς. Τα συμπεράσματα αυτών των θεωριών αναφέρονται στη 
θετική επίδραση που έχουν κάποιες τεχνικές στη μάθηση όπως π.χ. η χρήση 
λυμένων παραδειγμάτων, ο έλεγχος της διάσπασης προσοχής (split-attention), ο 
περιορισμός των πλεονασμών και η χρήση του κατάλληλου συνδυασμού μορφών 
των αναπαραστάσεων (modalities). Ο πίνακας 3.2 συνοψίζει τις αρχές των δύο  
θεωριών που έχουν στόχο τη μείωση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης.  
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1. Δεν πρέπει να  παρουσιάζονται πολλά διαφορετικά στοιχεία την ίδια στιγμή.  

2. Οι αναπαραστάσεις πρέπει να διαθέτουν συνοχή, δηλαδή να επιτρέπουν στον μαθητή να εστιάζει 
την προσοχή του, παρά να τη διασπούν μεταξύ δύο σημείων, π.χ. μεταξύ μιας εικόνας και ενός 
κειμένου ή ακόμα και μεταξύ μιας εικόνας και των διάφορων ετικετών (labels) της (αν δεν είναι 
τοποθετημένες κοντά στα σχετικά σημεία της). 

3. Θα πρέπει να μειωθεί ο πλεονασμός στις λέξεις ή η πληθώρα στοιχείων στις εικόνες. Γενικά οι 
πολυμεσικές παρουσιάσεις γίνονται καλύτερα κατανοητές, όταν περιλαμβάνουν λιγότερες παρά 
περισσότερες περιττές λέξεις και ήχους. 

4. Πρέπει να παρέχονται συστηματικές ευκαιρίες για διερεύνηση προβλημάτων και χώρων 
(problem-space exploration) αντί για παραδοσιακή εξάσκηση μέσω επαναλήψεων (conventional 
repeated practice). 

5. Είναι καλύτερο να παρουσιάζεται μια πολυμεσική παρουσίαση με λέξεις και εικόνες, παρά να 
παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου με λέξεις. Είναι καλύτερο να παρουσιάζονται οι λέξεις ως 
ακουστική αφήγηση παρά  ως οπτικό κείμενο στην οθόνη. Επίσης είναι καλύτερο να 
παρουσιάζεται κινούμενη εικόνα με αφήγηση παρά κινούμενη εικόνα, αφήγηση καθώς και 
κείμενο στην οθόνη. 

6. Είναι καλύτερο να παρουσιάζονται οι λέξεις με τις αντίστοιχες εικόνες ταυτόχρονα παρά 
ξεχωριστά μέσα σε μια πολυμεσική παρουσίαση, π.χ. η κινούμενη εικόνα και η αφήγηση πρέπει 
να παρουσιάζονται ταυτόχρονα παρά σειριακά. 

7. Κατά την παρουσίαση κινούμενης εικόνας με αφήγηση είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται στυλ 
καθομιλουμένης και φιλικής παρά τυπικής γλώσσας. 

8. Πρέπει να παρέχονται λυμένα παραδείγματα ως εναλλακτική πρόταση στη διδασκαλία μέσω της 
επίλυσης προβλημάτων. 

9. Τα αποτελέσματα του κατάλληλου σχεδιασμού είναι εντονότερα για αρχάριους από ό,τι για 
προχωρημένους μαθητές καθώς και για μαθητές με καλή αντίληψη του χώρου (high-spatial 
learners) απ’ ό,τι για  μαθητές με μειωμένη αντίληψη του χώρου (low-spatial learners). 

10. Οι λέξεις που δίνονται μέσα από το κείμενο ή την αφήγηση θα πρέπει να έχουν «στυλ» 
καθομιλούμενης και φιλικής γλώσσας (conversational style) παρά τυπικής και επίσημης γλώσσας 
(formal style). 

Πίνακας 3.2: Αρχές σχεδιασμού πολυμέσων βασισμένες στη Θεωρία Γνωστικής Υπερφόρτωσης και στη 
Γνωστική Θεωρία Πολυμεσικής Μάθησης 

o Η θετική γνωστική υπερφόρτωση συμβάλλει στη βελτίωση της μάθησης και εξαρτάται 
από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αφού επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζονται οι πληροφορίες στον μαθητή καθώς και από τις μαθησιακές 
δραστηριότητες που του  ανατίθενται. Η θετική γνωστική υπερφόρτωση ισοδυναμεί με 
τους γνωστικούς πόρους που χρειάζεται να επενδύσει ο μαθητής, προκειμένου να συνεισφέρει 
στη λειτουργία της δημιουργίας των νοητικών σχημάτων και της αυτοματοποίησης. Η 
δημιουργία επαρκών και πλούσιων νοητικών σχημάτων είναι ιδιαίτερα αναγκαία στα 
σύνθετα πεδία γνώσης, όπου υπάρχει υψηλός βαθμός σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων 
που περιέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό. Η θετική και η αρνητική υπερφόρτωση 
είναι αντιστρόφως ανάλογες, δηλαδή όσο περισσότερη είναι η αρνητική 
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υπερφόρτωση λόγω κακής σχεδίασης, τόσο λιγότεροι πόροι της προσωρινής μνήμης 
μένουν διαθέσιμοι για τη θετική γνωστική υπερφόρτωση (βλ. Σχήμα 3.2). 
Αντίστροφα, δεδομένου του σχεδόν σταθερού επιπέδου της ενδογενούς γνωστικής 
υπερφόρτωσης (προαναφέρθηκε ότι, παρόλο που επιχειρείται πρόσφατα ο έλεγχος 
της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 
περιορισμένο πλαίσιο) και της περιορισμένης χωρητικότητας της προσωρινής 
μνήμης, η επιτυχής μείωση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης ασφαλώς οδηγεί 
στην υπόθεση ότι οι πόροι που απελευθερώνονται θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τεχνικές, οι οποίες επαυξάνουν τη θετική 
γνωστική υπερφόρτωση. Συγχρόνως, ως αποτέλεσμα της μάθησης που 
πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας νοητικών σχημάτων και της 
αυτοματοποίησης αρχίζουν και μειώνονται τα επίπεδα της ενδογενούς γνωστικής 
υπερφόρτωσης και διευκολύνεται περισσότερο η δημιουργία νέων σχημάτων. Κατά 
συνέπεια το προτεινόμενο μοντέλο συνιστά τον περιορισμό της αρνητικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης μέσα από σχεδιασμούς που βασίζονται σε εδραιωμένες αρχές (βλ. Πίνακα 6) 
και συγχρόνως την ενσωμάτωση μέσα στο πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης δραστηριοτήτων, 
οι οποίες προάγουν τη θετική υπερφόρτωση, δηλαδή τη δημιουργία νοητικών σχημάτων. 
Τέτοιες δραστηριότητες δημιουργούν κίνητρα και ενθαρρύνουν τον μαθητή να 
καταβάλλει αυξημένες προσπάθειες οδηγώντας τελικά σε βελτίωση της μάθησης. 
Τεχνικές οι οποίες έχουν προταθεί για την αύξηση της θετικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης είναι οι εξής:  

i. Η χρήση λυμένων παραδειγμάτων, τα οποία εναλλάσσονται με παρόμοια άλυτα 
προβλήματα. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση των αρχάριων μαθητών, όταν η εναλλαγή 
αυτή συνοδεύεται με αυτεξηγήσεις (self-explanations) των μαθητών, τότε 
διευκολύνεται η δημιουργία νοητικών σχημάτων (Chi et al as sited in Trafton 
(1993), Van lehr et al as sited in Trafton (1993)). Οι Chi et al (1989) (as sited 
in Renks (2002)) ονόμασαν την τεχνική αυτή επίδραση από αυτεξήγηση (self-
explanation effect). Η αρχή για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό πολυμεσικών 
περιβαλλόντων μάθησης από την τεχνική αυτή συνοψίζεται στα εξής: Για την 
οπτική παρουσίαση κάποιου εκπαιδευτικού υλικού είναι αποτελεσματικό να παρουσιάζεται 
ένα λυμένο παράδειγμα μαζί με ένα παρόμοιο άλυτο πρόβλημα. Το λυμένο παράδειγμα 
πρέπει να παρουσιάζεται στην οθόνη πρώτο και να συνοδεύεται ίσως από καθοδηγητικές 
επεξηγήσεις (με μορφή οπτικού κειμένου ή, ακόμα καλύτερα, με μορφή αφήγησης). Το 
προς επίλυση πρόβλημα πρέπει να είναι σχεδόν ίδιο με το λυμένο παράδειγμα. Θα 
μπορούσε το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης να ζητά από τον μαθητή να εισάγει (ίσως με 
πληκτρολόγηση κειμένου) τα βήματα που ακολουθεί κατά την επίλυση του άλυτου 
προβλήματος. Η επεξήγηση της στρατηγικής που ακολουθεί συμβάλλει στη δημιουργία 
νοητικών σχημάτων.  

ii. Η χρήση οικείων μεταφορών και αναλογιών, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τη 
δημιουργία των νοητικών σχημάτων μέσω της ενεργοποίησης υπαρχόντων 
σχημάτων της μακρόχρονης μνήμης. Για παράδειγμα, για την εκμάθηση 
κάποιων σύνθετων εννοιών, όπως είναι οι στοίβες και οι ουρές (θέματα με τα 
οποία ασχολείται η επιχειρησιακή έρευνα και ο προγραμματισμός), θα 
μπορούσαν να παρουσιαστούν πρώτα απλές έννοιες από την καθημερινή ζωή, 
όπως είναι μια στοίβα πιάτων ή βιβλίων και μια ουρά αναμονής αυτοκινήτων που 
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περιμένουν στο κόκκινο φανάρι μέχρι να ανάψει το πράσινο. Η αρχή για τον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι η εξής: Η χρήση γνώριμων μεταφορών και αναλογιών 
που μεταφράζεται ως ανάκτηση από τη μακρόχρονη μνήμη των αντίστοιχων οικείων 
νοητικών σχημάτων διευκολύνει τη δημιουργία των νέων νοητικών σχημάτων πολύ 
περισσότερο από ό,τι αν παρουσιάζαμε κατευθείαν τις σύνθετες έννοιες, χωρίς να κάναμε 
χρήση των μεταφορών και αναλογιών.   

iii. Η ενθάρρυνση των μαθητών να ασχοληθούν με δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν 
συνειδητά τη γνωστική επεξεργασία που συνδέεται με τη δημιουργία νοητικών σχημάτων. 
Για παράδειγμα το να ζητήσουμε από τους μαθητές μας να ασχοληθούν ενεργά 
με τη δημιουργία μιας γραφικής αναπαράστασης που θα είναι βασισμένη στις 
πληροφορίες ενός κειμένου που διάβασαν (Stern et al, 2003) ή  με τη 
δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη,  είναι δραστηριότητες, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία συνεκτικών νοητικών σχημάτων. 

o   Η παροχή υποστήριξης: Το πλαίσιο της υποστήριξης (βοήθειας) που παρέχεται πρέπει 
να καθορίζεται προσεκτικά και με βάση τον μαθησιακό στόχο που επιδιώκουμε να 
πετύχει ο μαθητής, το είδος της επεξεργασίας που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε 
(π.χ. ανάκληση πληροφοριών, απάντηση ερωτήσεων κατανόησης, επίλυση 
προβλημάτων, κ.λπ.) καθώς και το επίπεδο των προϋπαρχουσών γνώσεων του 
μαθητή. Θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν είναι ο καθορισμός του είδους 
της υποστήριξης για κάθε θέμα, δηλαδή το αν θα είναι βοηθητικό υλικό με μορφή 
επεξήγησης ή διόρθωσης (explanatory or corrective help), η ποσότητα της βοήθειας 
που θα δώσουμε, η μορφή της παρεχόμενης βοήθειας (λεκτική με μορφή γραπτού 
κειμένου, λεκτική με μορφή αφήγησης, οπτική με μορφή στατικής εικόνας, 
κινούμενης εικόνας ή χάρτη, κ.λπ.), ο τύπος της βοήθειας (λυμένο παράδειγμα, 
αφηγηματικό κείμενο, εννοιολογικός χάρτης, προοργανωτής, κ.λπ.), ο χρόνος 
παροχής της βοήθειας (π.χ. στη διάρκεια της μαθησιακής εμπειρίας, πριν την έναρξη 
της διδασκαλίας, κ.λπ.) και το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή, το 
οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη σε καθεμία από τις προηγούμενες 
περιπτώσεις. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές παροχής βοήθειας που έχουν προταθεί 
(Seufert και Brünken, 2004). Για παράδειγμα: 

i. Η χρήση κωδικοποίησης χρωμάτων (color coding) έτσι ώστε να μειώνεται ακόμα 
περισσότερο η αρνητική γνωστική υπερφόρτωση, αφού ο μαθητής θα μπορεί πιο 
εύκολα να αντιστοιχίσει τα χρώματα μεταξύ του στοιχείου της οντότητας που 
μελετά και της επεξήγησης που δίνεται. Αναφορά για επιτυχή χρήση 
κωδικοποίησης χρωμάτων γίνεται από τους Kalyuga, Chandler και Sweller σε 
ερευνητική μελέτη που διεξήγαγαν το 1998. Στους μαθητές δόθηκε ένα 
ηλεκτρονικό κείμενο με εικόνες και, όταν κάποιος μαθητής έκανε κλικ σε κάποιο 
τμήμα του κειμένου, το τμήμα αυτό φωτιζόταν εντονότερα με κάποιο χρώμα 
που συμφωνούσε με το χρώμα αντίστοιχου τμήματος της εικόνας. Έτσι, το 
ηλεκτρονικό περιβάλλον μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές μέσω της 
καθοδήγησης της προσοχής τους σε συσχετιζόμενα τμήματα των δύο 
αναπαραστάσεων (εικόνας και κειμένου), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
γνωστικής χωρητικότητας, η οποία τελικά οδηγούσε σε βελτιωμένα μαθησιακά 
αποτελέσματα. 
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ii. Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης 
είναι οι δυναμικοί σύνδεσμοι (dynamic linking) που μπορούν να βοηθήσουν τους 
μαθητές να δημιουργήσουν συνεκτικά νοητικά σχήματα (Scanlon, 1998; 
Yerushalmy, 1991). Οι Plötzner, Bodemer και Feuerlein (2001) 
χρησιμοποίησαν τους δυναμικούς συνδέσμους στο σύστημα ηλεκτρονικής 
μάθησης που ονόμασαν VISUALSTAT. Οι μαθητές μπορούσαν να 
παρατηρούν τις αλλαγές σε ένα γράφημα μετά την αλλαγή τιμών του 
αντίστοιχου μαθηματικού τύπου.  

iii. Μια ακόμα τεχνική υποστήριξης είναι η χρήση υπερσυνδέσμων εντός του κειμένου 
(inter-textual hyperlinks) (Brünken, Plass & Leutner, 2003). Μέσα στο κείμενο 
δημιουργούνται υπερσύνδεσμοι κειμένου παρόμοιοι με το γνωστό μας 
υπερκείμενο. Όταν οι μαθητές κάνουν κλικ στους υπερσυνδέσμους εμφανίζονται 
βέλη ή άλλα σημάδια τα οποία υποδεικνύουν τα αντίστοιχα τμήματα των 
εικόνων. Αυτή η καθοδήγηση της προσοχής επίσης μειώνει τη γνωστική 
υπερφόρτωση και βελτιώνει τη δημιουργία πιο συνεκτικών νοητικών σχημάτων, 
όταν χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό με μορφή κειμένου και συνοδευτικών 
εικόνων. 

6. Η ενεργός γνωστική επεξεργασία: Το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης πρέπει να ενθαρρύνει 
τους μαθητές (μέσω κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων) να 
είναι γνωστικά ενεργοί, έτσι ώστε να προχωρούν πέρα από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά 
του πολυμεσικού περιεχομένου και να φτάνουν σε βαθύτερο επίπεδο ενεργούς 
επεξεργασίας του. Χωρίς την ενσωμάτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου και 
δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ενεργό γνωστική επεξεργασία υπάρχει ο κίνδυνος οι 
μαθητές να μείνουν παθητικοί παρατηρητές του πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης και 
να μην καταφέρουν να δημιουργήσουν νέα, πλούσια και συνεκτικά νοητικά σχήματα. Με 
άλλα λόγια ο σχεδιασμός του πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης πρέπει να 
ενσωματώνει μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες βασίζονται στην  εποικοδομιστική άποψη, όπου 
η μάθηση θεωρείται μια ενεργός διαδικασία, κατά την οποία οι γνώσεις δεν μεταδίδονται, 
αλλά «οικοδομούνται» με προσωπικό τρόπο (βλ. παρ. 3.2) Δραστηριότητες που 
βασίζονται σε εποικοδομιστικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να είναι η δημιουργία 
εννοιολογικού χάρτη, η δημιουργία διαγράμματος ροής, η συγγραφή ενός αλγορίθμου ή 
προγράμματος. Οι δραστηριότητες ενεργούς επεξεργασίας θα πρέπει να βασίζονται στην 
ευέλικτη χρήση της προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή. Καλό θα είναι να σχεδιάζονται 
μαθησιακές εμπειρίες που συσχετίζονται με τους μαθητές έτσι ώστε να μαθαίνουν μέσα 
από αυθεντικά και σχετικά μ’ αυτούς μαθησιακά σενάρια. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο 
ελκυστικές και ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες για τον αρχάριο και τον ενθαρρύνουν να 
ασχοληθεί με τη δραστηριότητα. Θεωρείται γενικά ότι τα πολυμέσα περιβάλλοντα 
μάθησης, εφόσον σχεδιαστούν σωστά και εμπλουτιστούν με διαδικασίες που ενθαρρύνουν 
τους μαθητές να καταβάλλουν προσπάθεια, προκειμένου να βγάλουν ένα νόημα από τις 
πολυμεσικές πληροφορίες που τους παρέχονται, μπορούν να ενισχύσουν την ενεργό 
γνωστική επεξεργασία και να βελτιώσουν τη μάθηση μέσω της δημιουργίας πλούσιων και 
συνεκτικών νοητικών σχημάτων.  
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3.3.2 Απεικόνιση του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης σε ένα σύστημα 

ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένο στην τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης 

Στην ενότητα αυτή ερμηνεύονται οι διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου 
μάθησης υπό το πρίσμα του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο στηρίζεται στην 
παροχή εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή των αντικειμένων μάθησης.  

1. Μαθητής και προσαρμογές: Το προσαρμοζόμενο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης βασίζεται 
στην ύπαρξη ενός απλού μοντέλου μαθητή, στο οποίο εισάγεται η πληροφορία για το 
υπάρχον επίπεδο γνώσης του μαθητή. Στο μοντέλο διακρίνονται τρεις κατηγορίες 
προϋπάρχουσας γνώσης. Συγκεκριμένα, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως (1) αρχάριος,         
(2) μέτριος ή (3) προχωρημένος σε σχέση με τον επιλεγμένο κάθε φορά μαθησιακό 
στόχο. Η επιλογή κατάλληλων αντικειμένων μάθησης που ταιριάζουν με κάθε κατηγορία 
για έναν συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο και ο προσδιορισμός της καταλληλότερης 
ακολουθίας παρουσίασής τους επιτυγχάνεται με βάση μια σειρά από κανόνες, οι οποίοι 
λαμβάνουν υπόψη τους τις τιμές των μεταδεδομένων του εκπαιδευτικού υλικού.    

2. Εκπαιδευτικό υλικό με μορφή αντικειμένων μάθησης: Κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 
υλικού θεμελιώδεις είναι οι αρχές για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό πολυμέσων της 
Θεωρίας της Γνωστικής Υπερφόρτωσης και της Γνωστικής Θεωρίας Πολυμεσικής 
Μάθησης. Επιπλέον θεωρείται σημαντικό τo εκπαιδευτικό υλικό να σχεδιάζεται, να 
διαιρείται, να οργανώνεται και να περιγράφεται με βάση τις τεχνολογίες των αντικειμένων 
μάθησης. Κάθε αντικείμενο μάθησης είναι μια αυτόνομη οντότητα με αυτοτελή 
μαθησιακή αξία. Τα αντικείμενα μάθησης αποτελούν δομικά στοιχεία του ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και, όταν συνδυάζονται κατάλληλα, δημιουργούν τα 
ηλεκτρονικά μαθήματα που παρέχονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Με 
βάση το προτεινόμενο μοντέλο το πολυμεσικό σύστημα μάθησης μπορεί να προσφέρει 
δυναμικά το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το μοντέλο του μαθητή προσαρμόζοντας, σε 
σχέση με κάθε μαθησιακό στόχο και με τις υπάρχουσες γνώσεις του μαθητή: α) την 
επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού και β)  την αλληλουχία παρουσίασης του εκπαιδευτικού 
υλικού. Η περιγραφή των αντικειμένων μάθησης βασίζεται σε μεταδεδομένα της 
επιλεγμένης προτυποποίησης (δηλαδή της προτυποποίησης SCORM). Έτσι μπορούμε να 
περιγράψουμε τα αντικείμενα μάθησης με βάση τα τεχνικά, εκπαιδευτικά και γενικότερα 
χαρακτηριστικά τους π.χ. μπορούμε να αναφερθούμε στο επίπεδο δυσκολίας ενός 
αντικειμένου μάθησης ή στον βαθμό της αλληλεπίδρασης που διαθέτει. Αυτές οι 
περιγραφές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από τα συστήματα ηλεκτρονικής 
μάθησης, προκειμένου να εντοπιστεί εύκολα και γρήγορα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 
για κάθε μαθητή, αλλά και για να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές με 
βάση τις ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή.  

3. Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή. Η προϋπάρχουσα γνώση αποτελεί μια 
πολύ σημαντική διάσταση˙ η αξιοποίηση της από ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης 
που στηρίζεται στην τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης είναι εφικτή, εφόσον 
χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα μεταδεδομένα όπως είναι π.χ. το επίπεδο δυσκολίας του 
αντικειμένου μάθησης για έναν τυπικό μαθητή ή  ο τυπικός χρόνος μελέτης και 
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εκμάθησης του συγκεκριμένου αντικειμένου μάθησης. Για τη διάσταση της 
προϋπάρχουσας γνώσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι:  

o Γενικά το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης που διαθέτει ένας μαθητής για 
έναν συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο επηρεάζει/καθορίζει: α) την επιλογή των 
αντικειμένων μάθησης και β)  τη σειρά παρουσίασης των αντικειμένων μάθησης. Για 
παράδειγμα για αρχάριους μαθητές θα μπορούσαν να επιλέγονται συσχετιζόμενα 
με τον μαθησιακό στόχο αντικείμενα μάθησης τα οποία έχουν χαμηλό επίπεδο 
δυσκολίας, δεν απαιτούν μεγάλο χρόνο εκμάθησης ή έχουν ενσωματωμένη 
βοήθεια, κ.λπ. Για πιο προχωρημένους μαθητές θα μπορούσαν να επιλέγονται 
αντικείμενα μάθησης που έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, είναι πιο 
αναλυτικά/διεξοδικά, δηλαδή περιέχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το 
συγκεκριμένο θέμα, ή έχουν μεγαλύτερο χρόνο εκμάθησης. Σε σχέση με τη 
μορφή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού θα μπορούσαν να επιλέγονται 
αντικείμενα μάθησης τα οποία ταιριάζουν περισσότερο με το επίπεδο της 
προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή π.χ. περιέχουν κινούμενη εικόνα και 
αφήγηση στην περίπτωση αρχάριων μαθητών αντί για κείμενο μαζί με στατικές 
εικόνες που είναι προτιμότερα στην περίπτωση πιο προχωρημένων μαθητών. 
Σύμφωνα με το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης θα μπορούσε επίσης να 
καθορίζεται η πιο κατάλληλη ακολουθία παρουσίασης των επιλεγμένων 
αντικειμένων μάθησης π.χ. ότι θα παρουσιάζονται αρχικά ένα ή περισσότερα 
λυμένα παραδείγματα σχετικά με κάποιο θέμα, αν πρόκειται για αρχάριο μαθητή, 
ενώ θα δίνονται περισσότερες άλυτες ασκήσεις στην περίπτωση πιο  
προχωρημένου μαθητή. 

o Το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης δεν έχει μια σταθερή τιμή, δηλαδή δεν μένει 
αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά αντίθετα μπορεί 
να μεταβάλλεται δυναμικά. Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας 
μπορεί να αλλάξει η κατάσταση ενός μαθητή από αρχάριο σε μέτριο ή από 
μέτριο σε προχωρημένο. Το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί είτε να 
ανιχνεύει δυναμικά τη μεταβολή αυτή ή να επιτρέπει στον μαθητή να δηλώσει μια 
τέτοια αλλαγή για έναν συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο και ανάλογα με τις νέες 
συνθήκες του μαθητή, να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές. Στην περίπτωση 
των μικρο-προσαρμοζόμενων συστημάτων ο αριθμός και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των λαθών που γίνονται από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
αποτελούν κριτήρια προσαρμογής και επιτρέπουν στο σύστημα να προσδιορίζει 
δυναμικά το επίπεδο γνώσεων του μαθητή. Συνεπώς, ανάλογα με αυτά τα λάθη, τα 
συστήματα που πραγματοποιούν μικρο-προσαρμογές παρέχουν 
διαφοροποιήσεις/μεταβολές σε σχέση με: α) τον τύπο (συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, επίπεδο δυσκολίας, κ.λπ.) και την ποσότητα του πολυμεσικού υλικού 
που θα παρουσιαστεί στον μαθητή στο αμέσως επόμενο στάδιο διδασκαλίας, και 
β) τη σειρά παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. Αντίθετα, τα μακρο-
προσαρμοζόμενα συστήματα βασίζονται σ’ ένα σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών, 
το πιο σημαντικό από τα οποία θεωρείται η προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή. 
Στα συστήματα αυτά ο χρήστης μπορεί να εισάγει το επίπεδο της υπάρχουσας 
γνώσης για ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, ενώ συνήθως το σύστημα 
επιτρέπει στον ίδιο τον χρήστη να επαναπροσδιορίζει το επίπεδο αυτό 
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χειρωνακτικά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ενώ έχουν σημειωθεί αρκετές 
προσπάθειες ανάπτυξης μικρο-προσαρμοζόμενων συστημάτων, τα τελευταία 
χρόνια γίνεται μια στροφή προς τα μακρο-προσαρμοζόμενα συστήματα, τα οποία 
αφήνουν στον χρήστη την ελευθερία να καθορίζει και να επανακαθορίζει το 
επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης του. Το παρακάτω διάγραμμα ροής (Σχ. 
3.3) απεικονίζει αυτή τη δυναμική ιδιότητα της προϋπάρχουσας γνώσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3: Η δυναμικότητα της παραμέτρου «Προϋπάρχουσα γνώση» 

 

4. Ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση και αντικείμενα μάθησης. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού 
υλικού σε αντικείμενα μάθησης με προσαρτημένα μεταδεδομένα που περιγράφουν το 
περιεχόμενο τους θα μπορούσε να αποδειχτεί σημαντική για τη διαχείριση της 
ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης. Η ενδογενής υπερφόρτωση έχει να κάνει με τις 
εγγενείς δυσκολίες του προς μάθηση εκπαιδευτικού υλικού, ενώ επιβαρύνει ιδιαίτερα τον 
αρχάριο μαθητή, ο οποίος αντιμετωπίζει για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο μαθησιακό 
στόχο. Πώς θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός περιβαλλόντων μάθησης που 
βασίζονται στην τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης να βοηθήσει στην ελάττωση της 
ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης; Έχουν προταθεί δύο τεχνικές για την ελάττωση της 

 Επιλογή μαθησιακού στόχου

Επίπεδο 
προηγούμενης 

γνώσης  

=Αρχάριο =Μέτριος 

Επιλογή υποσυνόλου Α 
αντικειμένων μάθησης 

Καθορισμός Α ακουλουθίας 
παρουσίασης αντικειμένων 

μάθησης 

Επιλογή επιπέδου 
προηγούμενης γνώσης 

=Προχωρημένος 

Επιλογή υποσυνόλου Β 
αντικειμένων μάθησης 

Καθορισμός Β ακουλουθίας 
παρουσίασης αντικειμένων 

μάθησης 

Επιλογή υποσυνόλου Γ 
αντικειμένων μάθησης 

Καθορισμός Γ ακουλουθίας 
παρουσίασης αντικειμένων 

μάθησης 

Ολοκληρώθηκε ο 
μαθησιακός 
στόχος; 

Όχι 

Ναι 
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ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης: α) μέσω της δημιουργίας επιπρόσθετων νοητικών 
σχημάτων ή της αυτοματοποίησης των υπαρχόντων σχημάτων  και β) μέσω του προσδιορισμού μιας 
κατάλληλης σειράς παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού.  

Για να βοηθηθεί ο αρχάριος μαθητής στη δημιουργία επιπρόσθετων νοητικών 
σχημάτων ή στην αυτοματοποίηση των υπαρχόντων σχημάτων, το σύστημα ηλεκτρονικής 
μάθησης επιλέγει να δείξει με όσο το δυνατό απλουστευμένο τρόπο το εκπαιδευτικό υλικό 
που αφορά έναν συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Δείχνοντας στον μαθητή αρχικά 
ευκολότερο εκπαιδευτικό υλικό (δηλαδή υλικό διαιρεμένο σε μικρές ενότητες (chunks) 
καθεμιά από τις οποίες περιέχουν περιορισμένο αριθμό πρωτοεμφανιζόμενων εννοιών) 
τον βοηθάμε να δημιουργήσει νοητικά σχήματα, χωρίς να τον επιβαρύνουμε με μεγάλη 
ενδογενή υπερφόρτωση - φυσικά η απλούστευση πολύπλοκων θεμάτων γίνεται σε βάρος 
της δυνατότητας για ώριμη (σύνθετη) και προχωρημένη σκέψη από την πλευρά του 
μαθητή και σε βάρος του χρόνου μελέτης10. Κάτι τέτοιο όμως κρίνεται απαραίτητο σε 
περιπτώσεις μελέτης θεμάτων υπερβολικά υψηλού βαθμού ενδογενούς γνωστικής 
υπερφόρτωσης. Μόλις έχουν δημιουργηθεί και ενισχυθεί κάποια αρχικά νοητικά σχήματα 
ο μαθητής είναι σε θέση, με τη βοήθεια της προϋπάρχουσας γνώσης του, να δεχτεί 
εκπαιδευτικό υλικό που είναι πιο δύσκολο. Για τον λόγο αυτό κατά τον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό προσάπτονται στα αντικείμενα μάθησης μεταδεδομένα που αναφέρονται στο 
επίπεδο δυσκολίας και στον τυπικό χρόνο μελέτης και εκμάθησης του εκπαιδευτικού υλικού. 
Εννοείται ότι για κάθε μαθησιακό στόχο έχουν δημιουργηθεί, ή μπορούν να βρεθούν στο 
Διαδίκτυο, πολλαπλών επιπέδων δυσκολίας και χρόνου μελέτης αντικείμενα μάθησης. 
Αξιοποιώντας τα μεταδεδομένα και μια σειρά από κανόνες που έχουν δημιουργηθεί με 
σκοπό τον έλεγχο της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης, το σύστημα ηλεκτρονικής 
μάθησης καθορίζει μια βέλτιστη σειρά παρουσίασης των αντικειμένων μάθησης και την 
προτείνει στον μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο που 
αφορά ένα πολύπλοκο θέμα τα αντικείμενα μάθησης με επίπεδο δυσκολίας και χρόνο εκμάθησης 
χαμηλά τα οποία είναι λογικό ότι πραγματεύονται το θέμα αυτό, χωρίς να το αναπτύσσουν 
λεπτομερώς ή εκτενώς ή που πιθανότατα αναφέρονται σε ξεχωριστές διαστάσεις του 
θέματος, δηλαδή παρουσιάζουν  ένα ή δύο το πολύ στοιχεία (με άλλα λόγια 
περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό αλληλεπιδρώμενων στοιχείων), θα προτείνονται στον 
αρχάριο μαθητή πρώτα (στο αρχικό στάδιο μελέτης).  Αντίθετα, για τον ίδιο μαθησιακό 
στόχο και μαθητή, τα αντικείμενα μάθησης με υψηλότερες τιμές επιπέδου δυσκολίας και χρόνου 
εκμάθησης, τα οποία είναι λογικό ότι παρουσιάζουν πιο εκτενώς και αναλυτικά το εν λόγω 
θέμα (δηλαδή υπεισέρχονται σε περισσότερες λεπτομέρειες και συνεπώς συνδυάζουν 

                                                 

10 Κάτι ακόμα που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι αυτή η διαδικασία απλούστευσης του 
υλικού σημαίνει αύξηση του χρόνου μελέτης για τον μαθητή, αφού στόχος είναι να φτάσει ο μαθητής στο 
επίπεδο να δεχτεί (και να είναι σε θέση να κατανοήσει) υλικό, το οποίο περιέχει όλες τις έννοιες που αφορούν 
τον συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο (δηλαδή το αντίστοιχο υλικό που θα δινόταν σε έναν προχωρημένο 
μαθητή). Μέσω της απλούστευσης ο αρχάριος μαθητής θα φτάσει εκεί με μικρά βήματα, αφού το υλικό του 
διαιρείται σε μικρότερες ενότητες και του δίνεται περιορισμένος αριθμός εννοιών κάθε φορά, για να μην 
είναι αυξημένη η ενδογενής υπερφόρτωση, ενώ στο τελευταίο στάδιο του παρέχεται το πλήρες περιεχόμενο 
με το σύνολο των εννοιών. Άρα αυτή η τεχνική μείωσης της ενδογενούς υπερφόρτωσης συνεπάγεται 
ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου μελέτης. 
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μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών), θα προτείνονται σε μεταγενέστερο στάδιο μελέτης. Συνεπώς 
στην περίπτωση αυτή η βέλτιστη σειρά παρουσίασης των αντικειμένων μάθησης για κάθε 
μαθησιακό στόχο καθορίζεται από τα μεταδεδομένα επίπεδο δυσκολίας και χρόνο εκμάθησης, 
καθώς δίνονται πρώτα στο μαθητή τα αντικείμενα μάθησης με τις πιο χαμηλές τιμές των 
μεταδεδομένων αυτών και στη συνέχεια δίνονται αντικείμενα μάθησης των οποίων οι τιμές 
αυτών των μεταδεδομένων σταδιακά αυξάνονται. 

Ακόμα πιο θεμελιώδη ρόλο για τον προσδιορισμό της κατάλληλης σειράς 
παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού παίζει η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού με τη 
μορφή προαπαιτούμενων (prerequisites). Στην ουσία η οργάνωση αυτή επιτρέπει στο 
σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης να παρουσιάζει στον αρχάριο μαθητή αντικείμενα 
μάθησης που πραγματεύονται ξεχωριστά  στοιχεία του πεδίου γνώσης, το καθένα από τα 
οποία αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για το επόμενο, έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να 
επεξεργαστεί το εκπαιδευτικό υλικό σειριακά, να δημιουργηθούν συνεπώς σταδιακά τα 
απαραίτητα νοητικά σχήματα, και στο τελευταίο στάδιο μελέτης (δηλαδή στο τέλος της  
ακολουθίας παρουσίασης των αντικειμένων μάθησης) να δοθεί μαθησιακό υλικό το οποίο 
εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών του πεδίου γνώσης για τον συγκεκριμένο 
μαθησιακό στόχο. Στην περίπτωση αυτή είναι εύκολο για το σύστημα ηλεκτρονικής 
μάθησης να προτείνει στον μαθητή κάποιο ή όλα τα προαπαιτούμενα ενός αντικειμένου 
μάθησης, πριν του παρουσιάσει το ίδιο το αντικείμενο μάθησης. Φυσικά, θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν κι άλλοι κανόνες για τον καθορισμό της καταλληλότερης σειράς 
παρουσίασης των αντικειμένων μάθησης, π.χ. εφόσον σε κάθε αντικείμενο μάθησης 
αντιστοιχεί ένα σύνολο εννοιών, θα μπορούσε η σειρά παρουσίασης να γίνεται με βάση 
αυτές τις σχέσεις μεταξύ αυτών των εννοιών (σχέσεις ιεραρχικού δένδρου, κ.ά.). Ακόμα θα 
μπορούσε η σειρά παρουσίασης να συνδυάζεται συγχρόνως με βελτίωση των τιμών της 
αρνητικής και θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης, όπως π.χ. να εμφανίζεται αρχικά ένα 
λυμένο παράδειγμα, το οποίο βοηθάει τον μαθητή να κατανοήσει με μεγαλύτερη ευκολία 
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα ακολουθήσει, κ.λπ. Στο διάγραμμα ροής του 
σχήματος 3.4 συνοψίζονται οι τεχνικές διαχείρισης της παραμέτρου «ενδογενής γνωστική 
υπερφόρτωση», οι οποίες αναπτύχθηκαν στην παρούσα ενότητα.  
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Σχήμα 3.4: Η διαχείριση της παραμέτρου «Ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση» 

 

5. Αρνητική γνωστική υπερφόρτωση και αντικείμενα μάθησης.  Σε ό,τι αφορά την αρνητική 
γνωστική υπερφόρτωση ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση 
της: α) αρχικά μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού των αντικειμένων μάθησης και β) στη 
συνέχεια μέσω της κατάλληλης επιλογής τους. Για τον κατάλληλο σχεδιασμό του κάθε 
αντικειμένου μάθησης θεμέλιο αποτελούν οι αρχές του Πίνακα 3.2 (Αρχές σχεδιασμού 
πολυμέσων βασισμένες στη Θεωρία Γνωστικής Υπερφόρτωσης και στη Γνωστική Θεωρία 
Πολυμεσικής Μάθησης). Για παράδειγμα, πρέπει να δίνεται προσοχή στους επιτρεπτούς 
συνδυασμούς μέσων και συγκεκριμένα στο ότι είναι καλύτερο να παρουσιάζεται μια 
πολυμεσική παρουσίαση με λέξεις και εικόνες, παρά να παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου με 
λέξεις ή στο ότι είναι καλύτερο να παρουσιάζεται κινούμενη εικόνα με αφήγηση παρά 
κινούμενη εικόνα, αφήγηση και κείμενο ταυτόχρονα στην οθόνη. Για την κατάλληλη 

 Επιλογή μαθησιακού στόχου

Επίπεδο 
προηγούμενης 

γνώσης  

=Αρχάριο =Μέτριος 

Επιλογή υποσυνόλου Α 
αντικειμένων μάθησης 

Επιλογή επιπέδου 
προηγούμενης γνώσης 

=Προχωρημένος 

Επιλογή υποσυνόλου Β 
αντικειμένων μάθησης 

Επιλογή υποσυνόλου Γ 
αντικειμένων μάθησης 

Παρουσίαση αντικειμένων μάθησης 
με βάση το επίπεδο δυσκολίας και 
τον τυπικό χρόνο μελέτης και 

εκμάθησης 

Υπάρχει οργάνωση με 
βάση προαπαιτούμενα 
αντικείμενα μάθησης 

Παρουσίαση των αντικειμένων 
μάθησης με βάση τη σειρά 

προαπαιτούμεων 

Ναι 

Όχι 



 123

επιλογή αντικειμένων μάθησης βάση του επιπέδου της προϋπάρχουσας γνώσης του 
μαθητή λαμβάνονται υπόψη δύο βασικές αρχές: 

• H εναρμόνιση των μορφών παρουσίασης του πολυμεσικού εκπαιδευτικού 
υλικού (modality appropriateness) με την κατηγορία (επίπεδο γνώσης) του 
μαθητή 

• Η χρήση λυμένων παραδειγμάτων (worked examples) 

Σύμφωνα με την αρχή των εναρμονισμένων μορφών θεωρείται ότι στην περίπτωση 
αρχάριου μαθητή πρέπει να προτιμηθούν αντικείμενα μάθησης που συνδυάζουν κινούμενη 
εικόνα με αφήγηση, ενώ για πιο προχωρημένους μαθητές ενδείκνυνται αντικείμενα μάθησης 
που συνδυάζουν τη χρήση κειμένου και στατικών εικόνων ή ακόμα και μόνο κείμενο (αν και 
ανάμεσα στα δύο τελευταία σενάρια θα προτιμηθεί το πρώτο, δηλαδή το κείμενο με τις 
στατικές εικόνες).  

Σύμφωνα με την αρχή της χρήσης λυμένων παραδειγμάτων θεωρείται ότι πρέπει 
στην περίπτωση των αρχάριων και μέτριων μαθητών να παρέχονται ένα ή και περισσότερα 
λυμένα παραδείγματα ως εναλλακτική πρόταση στη διδασκαλία μέσω της επίλυσης 
προβλημάτων, πριν ζητηθεί από τον μαθητή να ασχοληθεί με άλυτες ασκήσεις. 

6. Θετική γνωστική υπερφόρτωση και αντικείμενα μάθησης. Για την αύξηση της θετικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης ο σχεδιασμός στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργίας νοητικών σχημάτων και 
στην ισχυροποίηση της διαδικασίας της αυτοματοποίησης μέσω αυξημένου κινήτρου και 
συμμετοχής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής αντικειμένων μάθησης που 
συμβάλλουν στη δημιουργία νοητικών σχημάτων. Αυτά τα αντικείμενα μάθησης, είτε 
πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζει κάποιο θέμα είτε για δραστηριότητες 
με τις οποίες θα ασχοληθεί ο μαθητής, χαρακτηρίζονται από τον τύπο τους (π.χ. άλυτη 
άσκηση, δοκιμασία αυτοαξιολόγησης, κ.λπ.) καθώς κι από υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης. Τέτοιες 
δραστηριότητες είναι, για παράδειγμα, η δημιουργία μιας γραφικής αναπαράστασης που 
θα είναι βασισμένη στις πληροφορίες ενός κειμένου που διάβασαν οι μαθητές ή η 
δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη του πεδίου γνώσης. Μια άλλη δραστηριότητα, η 
οποία μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης, είναι η 
προσπάθεια επίλυσης ενός άλυτου προβλήματος μετά την παρουσίαση ενός παρόμοιου 
λυμένου παραδείγματος (βλ. σελ. 109).  

Φυσικά, η απόπειρα αύξησης της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης θα πρέπει να 
συνδυάζεται με το επίπεδο προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή και, κατά συνέπεια, με την 
κατά το δυνατόν μείωση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης. Συγχρόνως δεν πρέπει 
να γίνεται σε βάρος της μείωσης της τιμής της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης (π.χ. 
ενώ τα πολλά λυμένα παραδείγματα είναι  χρήσιμα για τον αρχάριο μαθητή, πιθανότατα 
να αποδειχτούν μη απαραίτητα και να οδηγήσουν σε αύξηση της αρνητικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης για έναν προχωρημένο μαθητή). Με άλλα λόγια πρέπει να επιδιώκεται η 
αύξηση της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης στο πλαίσιο της εναρμόνισης των 
δραστηριοτήτων που δίνονται στους μαθητές με το επίπεδο προϋπάρχουσας γνώσης τους για έναν 
συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την αρχή των εναρμονισμένων 
δραστηριοτήτων, σε αρχάριους μαθητές προτείνεται από την αρχή η ενασχόληση με λυμένα 
παραδείγματα (με μέτριο έως υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης) και στη συνέχεια με άλυτες 
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ασκήσεις που είναι παρόμοιες με τα λυμένα παραδείγματα. Για προχωρημένους μαθητές 
συστήνεται από πολύ νωρίς να δίνονται άλυτα προβλήματα. Θα μπορούσε να δοθεί μόνο 
ένα λυμένο παράδειγμα και μάλιστα κάποιο που να είναι υψηλού επιπέδου δυσκολίας. Αν 
αναγκάσουμε έναν προχωρημένο μαθητή να παρακολουθήσει περισσότερα λυμένα 
παραδείγματα, τα οποία δεν του είναι απαραίτητα, τότε κινδυνεύουμε να αυξήσουμε την 
αρνητική γνωστική υπερφόρτωση. Αντίθετα η παροχή περιορισμένου αριθμού λυμένων 
παραδειγμάτων και η παροχή εκπαιδευτικού υλικού με μορφή ασκήσεων όχι μόνο δεν θα 
οδηγήσουν σε αυξημένη αρνητική υπερφόρτωση, αλλά συγχρόνως θα αυξήσουν το 
κίνητρο και  θα ενισχύσουν τα υπάρχοντα νοητικά σχήματα μέσω της αυτοματοποίησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.5: Η διαχείριση της παραμέτρου «Θετική γνωστική υπερφόρτωση» 

 

6. Παροχή υποστήριξης και αντικείμενα μάθησης: H χρήση της τεχνολογίας των αντικειμένων 
μάθησης μπορεί να αξιοποιηθεί με σκοπό την παροχή υποστήριξης για την επεξεργασία 
των πολυμεσικών πληροφοριών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: 

o της χρήσης κατάλληλων τεχνικών κατά το σχεδιασμό των αντικειμένων μάθησης, 
όπως είναι π.χ. η κωδικοποίηση χρωμάτων (color coding), οι δυναμικοί 

 Επιλογή μαθησιακού 
στόχου

Επίπεδο 
προηγούμενης 

γνώσης 

=Αρχάριο =Μέτριος 

Προτεραιότητα παρουσίασης  
λυμένων παραδειγμάτων με 
μέτριο έως υψηλό βαθμό 

αλληλεπίδρσης και εναλλαγή τους 
με παρόμοια άλυτα προβλήματα 

Επιλογή επιπέδου 
προηγούμενης γνώσης

=Προχωρημένος 

Προτεραιότητα παρουσίασης  
λυμένων παραδειγμάτων με 
μέτριο έως υψηλό βαθμό 

αλληλεπίδρσης και εναλλαγή τους 
με παρόμοια άλυτα προβλήματα

 
Προτεραιότητα 

παρουσίασης άλυτων 
προβλημάτων 

Επιλογή υποσυνόλου Α 
αντικειμένων μάθησης 

Επιλογή υποσυνόλου Β 
αντικειμένων μάθησης

Επιλογή υποσυνόλου Γ 
αντικειμένων μάθησης 

Παρουσίαση άλλων 
δραστηριοτήτων με μέτριο έως 
υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης 

Παρουσίαση άλλων 
δραστηριοτήτων με μέτριο έως 
υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης

Παρουσίαση άλλων 
δραστηριοτήτων με μέτριο έως 
υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης 
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σύνδεσμοι (dynamic linking) και η χρήση υπερσυνδέσμων εντός του κειμένου 
(inter-textual hyperlinks) για αρχάριους μαθητές (αυτά είναι ενσωματωμένα μέσα 
στο σχεδιασμό) 

o της ενσωμάτωσης εντός των αντικειμένων μάθησης διαφορετικών ειδών 
υποστήριξης π.χ. με μορφή επεξήγησης ή διόρθωσης (explanatory or corrective 
help) και τη δυνατότητα να δηλώνει ο μαθητής την προτίμησή του σχετικά με το 
είδος της υποστήριξης που επιθυμεί 

o της κατάλληλης παρουσίασης επιπρόσθετων αντικειμένων μάθησης π.χ. 
συσχετιζόμενων προαπαιτούμενων αντικειμένων μάθησης χαμηλότερου επιπέδου 
δυσκολίας (για μέτριους και προχωρημένους μαθητές) ή επιπλέον αντίστοιχων 
λυμένων παραδειγμάτων (για αρχάριους μαθητές)  

o της χρήσης γνωστικών εργαλείων, όπως είναι π.χ. οι εννοιολογικοί χάρτες 
(concept maps) ή οι προ-οργανωτές (advance organizers) 

7. Ενεργός επεξεργασία και αντικείμενα μάθησης: H τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης 
μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία, την ενσωμάτωση και τον εντοπισμό 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ενεργό γνωστική 
επεξεργασία. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτών των  αντικείμενων μάθησης  
χαρακτηρίζεται από τον τύπο (interactivity type) αλλά και τον βαθμό της αλληλεπίδρασης 
(interactivity level). Ως προς τον τύπο αλληλεπίδρασης ένα αντικείμενο μάθησης μπορεί 
να είναι ενεργό (active), αφηγηματικό (expositive) ή μικτό (mixed) και να διαθέτει υψηλό, 
μέτριο ή χαμηλό βαθμό αλληλεπίδρασης. Τα αντικείμενα μάθησης που ενθαρρύνουν την 
ενεργό γνωστική επεξεργασία είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται ως ενεργά ή μικτά και 
διαθέτουν μέτριο έως υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης. Τέτοια αντικείμενα μάθησης θα 
μπορούσαν να περιέχουν δραστηριότητες όπως π.χ. τη δημιουργία ενός εννοιολογικού 
χάρτη, τη δημιουργία ενός διαγράμματος ροής, τη συγγραφή αλγορίθμου με μορφή 
ψευδογλώσσας, τη συγγραφή προγράμματος, την αυτεξήγηση των βημάτων ενός λυμένου 
παραδείγματος, την επίλυση προβλημάτων και άλυτων ασκήσεων, κ.λπ. Επίσης, για να 
μπορούν οι μαθησιακές δραστηριότητες των αντικειμένων μάθησης να είναι ελκυστικές και 
ενδιαφέρουσες για τους μαθητές και επομένως να τους ενθαρρύνουν να ασχοληθούν 
ενεργά  πρέπει να βασίζονται στις αρχές του εποικοδομισμού, δηλαδή να βασίζονται σε 
αυθεντικά και σχετικά με τους μαθητές μαθησιακά σενάρια ή να ενσωματωθούν 
στρατηγικές, όπως η γνωστική μαθητεία, η γνωστική ευελιξία, η κοινωνική 
διαπραγμάτευση, κ.λπ.  

Γενικά η τεχνολογία των πολυμέσων είναι κατάλληλη για τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού το οποίο ενθαρρύνει τον μαθητή να επεξεργαστεί ενεργά το 
περιεχόμενο ενός σύνθετου πεδίου γνώσης, αρκεί να σχεδιαστεί με προσοχή και χωρίς να 
επιβαρύνει με υπερβολική αρνητική γνωστική υπερφόρτωση την ενεργό μνήμη του. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσαν να ενθαρρύνονται οι μαθητές να αντιστοιχίζουν τα στοιχεία 
(τις έννοιες) ενός κειμένου με τα τμήματα μιας στατικής εικόνας π.χ. με τη μέθοδο του 
drag and drop. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές επιχειρούν ενεργά και βήμα-βήμα να 
δημιουργήσουν ένα ενοποιημένο νοητικό σχήμα από το λεκτικό και οπτικό σχήμα που 
έχει δημιουργηθεί στην ενεργό μνήμη τους (Σχήμα 3.6). Επιπλέον θα μπορούσαν οι 
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μαθητές να ελέγξουν την ορθότητα της απάντησής τους συγκρίνοντας την με «την 
απάντηση του ειδικού».  

 

 
Σχήμα 3.6: Δραστηριότητα βασισμένη στη χρήση πολυμέσων, η οποία ενθαρρύνει την ενεργό γνωστική 

επεξεργασία 
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3.3 Σύνοψη αρχών σχεδιασμού πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης 

Συνοψίζοντας την προηγούμενη ενότητα, παρατίθενται μια σειρά από σχεδιαστικές 
αρχές για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης. Οι αρχές αυτές ανταποκρίνονται στα 
ζητήματα που αναπτύχθηκαν σχετικά με τα υπάρχοντα προβλήματα πολυμεσικής σχεδίασης 
και αντιστοιχούν με τους τρόπους αντιμετώπισης που απεικονίζονται στις διαστάσεις του 
προτεινόμενου μοντέλου μάθησης (Σχ.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.7: Οι διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης με χρήση των πολυμέσων 

 

Προηγούμενη 
Γνώση 

Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθητής 

Γνωστική Υπερφόρτωση

 Αρνητική Γνωστική Υπερφόρτωση 

Ενδογενής Γνωστική 
Υπερφόρτωση 

Θετική Γνωστική Υπερφόρτωση

 

Ενεργός Γνωστική 
Επεξεργασία 

Διαχείριση της Γνωστικής 
Υπερφόρτωσης 

Παροχή Υποστήριξης 

Σχεδιασμός Μάθησης 
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΓΝΩΣΗ 

Κατά το σχεδιασμό ενός πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης κρίσιμη 
παράμετρος αποτελεί η προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή. Με άλλα λόγια πρέπει 
να σχεδιάζεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο και δραστηριότητες με τρόπο που να 
λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων που μπορεί να 
διαθέτει ο μαθητής αλλά και το ίδιο το περιβάλλον να ενσωματώνει κανόνες 
που διαφοροποιούν τις μαθησιακές εμπειρίες ανάλογα με την τιμή της 
παραμέτρου ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ.  

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 

Το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης πρέπει να σχεδιάζεται με στόχο την 
ελάττωση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης. Δυο βασικές 
πολυμεσικές αρχές για τη μείωση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης 
είναι:  

α) η εναρμόνιση των μορφών παρουσίασης του πολυμεσικού εκπαιδευτικού 
υλικού (modality appropriateness) με την κατηγορία (επίπεδο γνώσης) του 
μαθητή (στην περίπτωση αρχάριου μαθητή πρέπει να προτιμηθεί εκπαιδευτικό 
υλικό που συνδυάζει κινούμενη εικόνα με αφήγηση, ενώ για πιο 
προχωρημένους μαθητές ενδείκνυται υλικό που κάνει χρήση κειμένου και 
στατικών εικόνων ή ακόμα και μόνο κείμενο -αν και ανάμεσα στα δύο 
τελευταία σενάρια θα προτιμηθεί το πρώτο δηλαδή το κείμενο με τις στατικές 
εικόνες- και  

β) η ενασχόληση με λυμένα παραδείγματα (worked examples) (ιδιαίτερα 
στην περίπτωση μαθητών με καθόλου ή ελάχιστη προϋπάρχουσα γνώση του 
προς μελέτη θέματος), πριν ζητηθεί από αυτούς να ασχοληθούν με άλυτες 
ασκήσεις . 

ΘΕΤΙΚΗ  
ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 

Το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται επίσης (ταυτόχρονα) η αύξηση της θετικής υπερφόρτωσης μέσω 
της παροχής εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 
διευκολύνουν τη δημιουργία νοητικών σχημάτων. Τέτοιες είναι οι 
δραστηριότητες που δημιουργούν αυξημένο κίνητρο ή χαρακτηρίζονται από 
υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης. Βασική αρχή για την αύξηση της θετικής 
υπερφόρτωσης είναι η αρχή των εναρμονισμένων δραστηριοτήτων, σύμφωνα 
με την οποία:  

α) σε αρχάριους μαθητές προτείνεται από την αρχή η ενασχόληση με 
λυμένα παραδείγματα (με μέτριο έως υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης), τα 
οποία πρέπει να εναλλάσσονται με παρόμοιες άλυτες ασκήσεις. Ιδιαίτερα 
όταν η εναλλαγή συνδέεται με αυτεξηγήσεις (self-explanations) των μαθητών, 
τότε διευκολύνεται η δημιουργία νοητικών σχημάτων.  

β) για προχωρημένους μαθητές συστήνεται από πολύ νωρίς να δίνονται άλυτα 
προβλήματα,  τα οποία θα αυξήσουν το κίνητρο και  θα ενισχύσουν τα 
υπάρχοντα νοητικά σχήματα μέσω της αυτοματοποίησης. 
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ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 

Η διαχείριση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης στα σύνθετα πεδία 
γνώσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω δύο βασικών αρχών: 
α) αρχικά μέσω της διάσπασης του εκπαιδευτικού υλικού σε μικρές ενότητες 
(chunks), καθεμιά από τις οποίες περιέχουν περιορισμένο αριθμό 
πρωτοεμφανιζόμενων εννοιών.  
Μ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η δημιουργία επιπρόσθετων νοητικών 
σχημάτων ή η αυτοματοποίηση των υπαρχόντων σχημάτων με αποτέλεσμα τη 
μείωση της ενδογενούς υπερφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
έχουν σχεδιαστεί και να μπορούν να παρέχονται εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες 
ποικίλων βαθμών λεπτομέρειας και ανάλυσης για κάθε μαθησιακό στόχο.  
β) Σε δεύτερο στάδιο μέσω του προσδιορισμού μιας κατάλληλης σειράς 
παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού  και των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. Θεμελιώδη ρόλο για τον προσδιορισμό της κατάλληλης 
σειράς παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού παίζει η οργάνωση του 
εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή προαπαιτούμενων, κατά την οποία σε μαθητές με 
καθόλου ή λίγη προϋπάρχουσα γνώση παρουσιάζονται μεμονωμένα στοιχεία, 
τα οποία μπορούν αυτοί να τα επεξεργαστούν σειριακά. Σε δεύτερο στάδιο 
παρουσιάζεται το σύνολο των πληροφοριών του εκπαιδευτικού υλικού.  

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το πλαίσιο της υποστήριξης (βοήθειας) που παρέχεται πρέπει να καθορίζεται 
προσεκτικά και με βάση το επίπεδο των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών. 
Η υποστήριξη μπορεί να δοθεί με μια από τις παρακάτω αρχές:   

 την ενσωμάτωση εντός του εκπαιδευτικού υλικού διαφορετικών ειδών 
υποστήριξης π.χ. με μορφή επεξήγησης ή διόρθωσης (explanatory or 
corrective help) και τη δυνατότητα να δηλώνει ο μαθητής την 
προτίμησή του σχετικά με το είδος της υποστήριξης που επιθυμεί 

 την κατάλληλη παρουσίαση επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού π.χ. 
συσχετιζόμενου ή προαπαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού χαμηλότερου 
επιπέδου δυσκολίας (για μέτριους και προχωρημένους μαθητές) ή 
επιπλέον αντίστοιχων λυμένων παραδειγμάτων (για αρχάριους μαθητές)  

 τη χρήση κατάλληλων τεχνικών κατά το σχεδιασμό των αντικειμένων 
μάθησης όπως είναι π.χ. η κωδικοποίηση χρωμάτων (color coding), οι 
δυναμικοί σύνδεσμοι (dynamic linking) και η χρήση υπερσυνδέσμων 
εντός του κειμένου (inter-textual hyperlinks) για αρχάριους μαθητές  

 τη χρήση γνωστικών εργαλείων, όπως είναι π.χ. οι εννοιολογικοί χάρτες 
(concept maps) ή οι προ-οργανωτές (advance organizers) 

 

ΕΝΕΡΓΟΣ  
ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Το εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές 
(μέσω κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων) να είναι 
γνωστικά ενεργοί, έτσι ώστε να προχωρούν πέρα από τα επιφανειακά 
χαρακτηριστικά του πολυμεσικού περιεχομένου και να φτάνουν σε βαθύτερο 
επίπεδο ενεργούς επεξεργασίας του. Για την ενίσχυση της ενεργούς γνωστικής 
επεξεργασίας πρέπει να σχεδιάζονται δραστηριότητες ελκυστικές και 
ενδιαφέρουσες για τους μαθητές οι οποίες θα τους ενθαρρύνουν να ασχοληθούν 
ενεργά, να βασίζονται στις αρχές του εποικοδομισμού και να χαρακτηρίζονται 
από υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης (interactivity).  

Πίνακας 3.3: Αρχές σχεδιασμού πολυμέσων βασισμένες στο προτεινόμενο μοντέλο μάθησης 
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Κ ΕΦΑ Λ Α Ι Ο  4 :  
Η  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν η  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  γ ι α  τ η ν  

α ν ά π τ υ ξ η  ε ν ό ς  π ο λ υ μ ε σ ι κ ο ύ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  
μ ά θ η σ η ς   

Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνεται μια προσέγγιση για το σχεδιασμό πολυμεσικών 
περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία βασίζονται στη χρήση της τεχνολογίας των αντικειμένων μάθησης.  
Περιγράφεται η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού, με χρήση της 
γλώσσας Java και της XML, στο περιβάλλον του Διαδικτύου και ειδικότερα για το Σημασιολογικό Ιστό, 
με την οποία υλοποιείται και τεκμηριώνεται η αξία του παραπάνω μοντέλου, και επιπρόσθετα, ελέγχεται η 
εγκυρότητά του. Η εγκυρότητα του μοντέλου αναφέρεται α) στην κατάλληλο σχεδιασμό του πολυμεσικού 
υλικού και ακόμα, β) στην κατάλληλη επιλογή και γ) διαδοχή του καθώς και δ) στην καλύτερη υποστήριξη 
και ενίσχυση του συγκεκριμένου μαθητή, για τον οποίο παράγεται το μαθησιακό υλικό, να δημιουργήσει 
νέα πλούσια και συνεκτικά  νοητικά σχήματα  ή να αυτοματοποιήσει τα υπάρχοντα  νοητικά του σχήματα. 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η απόπειρα σχεδιασμού κάποιου πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο 
θα καταφέρνει να βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ένα σύνθετο 
πεδίο γνώσης απαιτεί κάποια προσέγγιση, η οποία θα επιχειρεί όσο γίνεται πιο 
αποτελεσματικά να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο. Συγχρόνως, εφόσον αποφασίσουμε ότι το περιβάλλον αυτό θα βρίσκεται στον χώρο 
του παγκόσμιου ιστού και θα βασίζεται στις τεχνολογίες των αντικειμένων μάθησης, 
χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ενσωμάτωσης κάποιου παιδαγωγικού υπόβαθρου 
μέσα στο σύστημα που υλοποιείται. Κι αυτό γιατί συχνά αμφισβητείται η αξία της τεχνολογίας 
των αντικειμένων μάθησης ακριβώς λόγω της έλλειψης έμφασης στην παιδαγωγική διάσταση 
κατά το σχεδιασμό και χρήση τους. Ωστόσο, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν παιδαγωγικά 
μοντέλα μάθησης και να εκφραστούν με την τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης με τρόπο 
που η χρήση των μεταδεδομένων να αφορά όχι μόνο στο πακετάρισμα και στην αναζήτησή 
του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά να αξιοποιούνται ταυτόχρονα συγκεκριμένες παιδαγωγικές 
διαστάσεις. Με άλλα λόγια να υπάρχει η κατάλληλη πληροφορία που θα αξιοποιείται από 
κάποια εφαρμογή λογισμικού η οποία θα διαθέτει τις απαραίτητες λειτουργίες (π.χ. στοιχεία 
ευφυΐας, κανόνες προσαρμογών, κ.ά.),  προκειμένου να εκφράζεται το συγκεκριμένο 
παιδαγωγικό μοντέλο.  

Βασικά ζητήματα της παρούσας διατριβής για το σχεδιασμό ενός τέτοιου 
αποτελεσματικού πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης στο πλαίσιο της τεχνολογίας των 
αντικειμένων μάθησης αποτέλεσαν:   
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α) η ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού μοντέλου μάθησης, το οποίο ενσωματώνει παραμέτρους 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων, και η εξαγωγή συγκεκριμένων αρχών 
πολυμεσικού σχεδιασμού από το μοντέλο αυτό,  

β) η επιλογή και η χρήση εκείνων των μεταδεδομένων μέσω των οποίων θα μπορούσαν να 
εκφραστούν ικανοποιητικά οι αρχές του μοντέλου αυτού και  

γ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάποιας εφαρμογής λογισμικού που θα ενσωμάτωνε κανόνες 
για την κατάλληλη αξιοποίηση αυτών των μεταδεδομένων με βάση τις αρχές που προκύπτουν από το 
μοντέλο.   

Στο προηγούμενο κεφάλαιο προτάθηκε ένα τέτοιο μοντέλο μάθησης με χρήση των 
πολυμέσων. Διατυπώθηκε επίσης μια σειρά αρχών σχεδιασμού πολυμεσικών περιβαλλόντων 
μάθησης στο πλαίσιο του προτεινόμενου μοντέλου. Στο παρόν κεφάλαιο θα αποτυπωθεί μια 
προσέγγιση για την έκφραση και υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης μέσα από 
τη σχεδίαση και ανάπτυξη  

α) του εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή αντικειμένων μάθησης και της 
προσάρτησης σε αυτό κατάλληλων μεταδεδομένων, και  

β) μιας συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού, η οποία κάνει χρήση των 
μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και μέσω 
κανόνων, βασισμένων στις αρχές του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης, αποφασίζει για το 
ποιο υλικό θα παρουσιάσει στον κάθε μαθητή και με ποια συγκεκριμένη σειρά. 

Ο χώρος για τον οποίο σχεδιάζεται και αναπτύσσεται η εφαρμογή λογισμικού είναι 
το περιβάλλον του Διαδικτύου και συγκεκριμένα ο Σημασιολογικός Ιστός. 

Πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών λογισμικού και περιβαλλόντων μάθησης έχουν 
σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τον χώρο του Διαδικτύου και ειδικότερα για τον Παγκόσμιο 
Ιστό που εμπεριέχεται σ’ αυτό. Τα τελευταία χρόνια τεχνολογίες αιχμής στον χώρο αυτό 
θεωρούνται οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) π.χ. η XML,  
RDF/RDF-S, OWL, κ.λπ. O άνθρωπος που επινόησε τον Παγκόσμιο Ιστό και συγχρόνως 
προωθεί την ιδέα και τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού είναι ο Tim Berners-Lee. 
Σύμφωνα με τον Lee ο Σημασιολγικός Ιστός είναι η επέκταση του υπάρχοντος Παγκόσμιου 
Ιστού: «…Το date, the Web has developed as a medium of documents for people rather 
than for data and information that can be processed automatically. The Semantic Web aims 
to make up for this…The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the 
current one…» (…μέχρι σήμερα, ο Ιστός αναπτύχθηκε ως ένα περιβάλλον εγγράφων που 
μπορούν να διαβάσουν οι άνθρωποι και όχι ως ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να γίνει 
αυτόματη επεξεργασία πληροφορίας και δεδομένων. Ο Σημασιολογικός Ιστός στοχεύει σ΄ 
αυτό. Δεν είναι ένας ξεχωριστός ιστός, αλλά μια επέκταση του υπάρχοντος Ιστού) (Berners-
Lee, Hendler & Lassila, 2001). Οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού ωριμάζουν 
διαρκώς, εμπλουτίζονται και υιοθετούνται από όλο και περισσότερους χώρους, μεταξύ αυτών 
και από τον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι δυνατότητες που εμπεριέχονται στις 
τεχνολογίες αυτές καθιστούν τον Σημασιολογικό Ιστό ένα περιβάλλον ακόμα πιο πλούσιο και 
κατάλληλο για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητες 
προσαρμογών στις ανάγκες του χρήστη.  Η απλούστερη από τις τεχνολογίες αυτές είναι η 
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γλώσσα XML, η οποία αναπαριστά τη δομή των δεδομένων και στοχεύει στη 
διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Οι τεχνολογίες του 
Σημασιολογικού Ιστού αναμένεται ότι θα φέρουν επαναστατικές αλλαγές και βελτιώσεις στις 
εφαρμογές που βασίζονται στο Διαδίκτυο.   

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τη 
σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος 
ηλεκτρονικής μάθησης που βασίζεται στο προτεινόμενο μοντέλο μάθησης (βλ. κεφάλαιο 3). 
Για την περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και την επίτευξη των απαραίτητων προσαρμογών 
βάσει των αρχών του μοντέλου, η προτεινόμενη προσέγγιση κάνει χρήση της τεχνολογίας των 
αντικειμένων μάθησης και συγκεκριμένα της γλώσσας XML στο πλαίσιο της προτυποποίησης 
SCORM. Τα επίπεδα της σχεδίασης και ανάπτυξης απεικονίζονται στο Σχήμα 4.1. Στις 
επόμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου περιγράφονται αναλυτικά καθένα από αυτά τα 
επίπεδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.1: Επίπεδα ανάπτυξης πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης  

 

 

 

Το Σχήμα 4.2 αποτελεί μια ολοκληρωμένη αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης αξιοποιώντας τα υπάρχοντα μεταδεδομένα για 
την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξης στους μαθητές.  

 

Επίπεδο 1: 
Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού με μορφή αντικειμένων μάθησης

Προσάρτηση 
μεταδεδομένων

Πολυμεσικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό 
      κείμενο 

κινούμενη  
εικόνα 

    παράδειγμα 
     άσκηση 

    

Επίπεδο 2: 
Καθορισμός και κωδικοποίηση 

λειτουργιών εφαρμογής λογισμικού 

String id = 
"INSERT INTO lo 
(identifier, 
location, titleid, 
language, format, 
title,  
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Σχήμα 4.2: Λειτουργία του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης 

 

Η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη της τα εξής θέματα: 

• Το μοντέλο στηρίζεται σε εδραιωμένες θεωρίες και αρχές που προέκυψαν μέσα από 
ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 
σημαντικές παιδαγωγικές γνωστικές παραμέτρους με στόχο την αντιμετώπιση υπαρχόντων 
προβλημάτων πολυμεσικής μάθησης. 

• Η υλοποίηση του μοντέλου αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός προσαρμοζόμενου 
αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος μάθησης και βασίζεται στις τεχνολογίες των 
αντικειμένων μάθησης. Η υλοποίηση εκφράζεται σε δύο επίπεδα: α) το πρώτο επίπεδο 
αντιστοιχεί στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή 
αντικειμένων μάθησης και της προσάρτησης σε αυτό κατάλληλων μεταδεδομένων, β) το 
δεύτερο αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες λειτουργίες μιας εφαρμογής λογισμικού, η οποία 
κάνει χρήση των μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του 
εκπαιδευτικού υλικού και μέσω κατάλληλων κανόνων, οι οποίοι βασίζονται στις αρχές του 
προτεινόμενου μοντέλου μάθησης, αποφασίζει για το ποια αντικείμενα μάθησης θα 
παρουσιάσει  στον μαθητή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων του για ένα συγκεκριμένο 
μαθησιακό στόχο (Σχήμα 4.3). 

• Το προσαρμοζόμενο σύστημα βασίζεται στην ύπαρξη ενός απλού μοντέλου μαθητή, στο 
οποίο εισάγεται η πληροφορία για το υπάρχον επίπεδο γνώσης (αρχάριο, μέτριο ή 
προχωρημένο) του μαθητή στα θέματα με τα οποία αυτός ασχολείται. Τα θέματα έχουν 
τη μορφή μαθησιακών στόχων που πρέπει να εκπληρώσει ο μαθητής. 

 

Προσαρμοζόμενο 
Σύστημα 

Ηλεκτρονικής 
Μάθησης Αντικείμενα μάθησης 

στο Διαδίκτυο 

Μάθημα 

Υποστήριξη 

Σχεδίαση 
αντικειμένων 

μάθησης με βάση 
το προτεινόμενο 

μοντέλο  
 

 

Κανόνες προσαρμογής οι 
οποίοι αξιοποιούν τα 
μεταδεδομένα των 

αντικειμένων μάθησης 

Μαθητής

 Επιλογή μαθησιακού στόχου
 

 Εισαγωγή επιπέδου προηγούμενης 
γνώσης 

o Αρχάριος 
o Μέτριος 
o Προχωρημένος 
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• Στηριζόμενο στο προτεινόμενο μοντέλο το σύστημα παράγει δυναμικά το εκπαιδευτικό 
υλικό με βάση το μοντέλο του μαθητή προσαρμόζοντας πάνω σε κάθε μαθησιακό στόχο 
και στις υπάρχουσες γνώσεις του μαθητή: 

o Την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού 

o Την αλληλουχία παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού 

o Τον τρόπο παροχής υποστήριξης προς τον μαθητή 

• Η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη της το εκπαιδευτικό υλικό ενός κλειστού συστήματος αλλά 
και το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα στο ανοιχτό περιβάλλον του 
Σημασιολογικού Ιστού, εφόσον αυτό περιλαμβάνει ενσωματωμένη τυποποιημένη 
πληροφορία. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Τα δύο επίπεδα της υλοποίησης μέσω της οποίας εκφράζεται το προτεινόμενο μοντέλο μάθησης  

 

 

 

Καθορισμός και 
προσάρτηση 

μεταδεδομένων  

Σχεδίαση 
πολυμεσικού 

εκπαιδευτικού υλικού 

Εφαρμογή αρχών 
σχεδίασης βασισμένες στο 
προτεινόμενο μοντέλο 

μάθησης 

Ανάπτυξη 
εφαρμογής 
λογισμικού  

ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟ  11::  ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 Καθορισμός τιμών των 
μεταδεδομένων για να 
αντιστοιχούν στις 
διαστάσεις του 

προτεινόμενου μοντέλου 
μάθησης 

Καθορισμός μοντέλου 
χρήστη 

Καθορισμός και 
κωδικοποίηση λειτουργιών 
(κανόνες προσαρμογής) 
για την επιλογή και την 

αλληλουχία του 
εκπαιδευτικού υλικού 

ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟ  22::  ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  
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Στη συνέχεια του κεφαλαίου 4 παρουσιάζονται:  

α) ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αξιοποίηση της αναδυόμενης τεχνολογίας των μαθησιακών 
αντικειμένων για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητες 
προσαρμογών. Ειδικότερα: i) ο τρόπος που σχεδιάζεται το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό με 
βάση τις αρχές σχεδιασμού που πηγάζουν από το προτεινόμενο μοντέλο μάθησης με χρήση 
των πολυμέσων, και,  ii) η επιλογή συγκεκριμένων μεταδεδομένων των αντικειμένων μάθησης 
καθώς και η λογική πίσω από την αντιστοίχισή τους με τις διαστάσεις του προτεινόμενου 
μοντέλου, και  

β) η ανάπτυξη συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού με χρήση της γλώσσας Java και της 
XML, στο περιβάλλον του Διαδικτύου, βασισμένης στην τεχνολογία των αντικειμένων 
μάθησης με την οποία υλοποιείται και τεκμηριώνεται η αξία του παραπάνω μοντέλου. 
Αποτυπώνονται οι κανόνες της εφαρμογής που έχουν διατυπωθεί σε γλώσσα Java για την 
εξατομικευμένη παροχή μαθησιακού υλικού και δραστηριοτήτων στους μαθητές. 

γ) Η τεκμηρίωση της αξίας του παραπάνω μοντέλου, και επιπρόσθετα, ο έλεγχος της 
εγκυρότητάς του. Η εγκυρότητα του μοντέλου αναφέρεται στα προηγούμενα στάδια, δηλαδή α) 
στον κατάλληλο σχεδιασμό του πολυμεσικού υλικού και ακόμα, β) στην κατάλληλη επιλογή 
και γ) διαδοχή του καθώς και δ) στην καλύτερη υποστήριξη και ενίσχυση του συγκεκριμένου 
μαθητή να δημιουργήσει νέα πλούσια και συνεκτικά  νοητικά σχήματα  ή να αυτοματοποιήσει 
τα υπάρχοντα  νοητικά του σχήματα. 
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4.2 Ο σχεδιασμός του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού με μορφή 

αντικειμένων μάθησης 

Η υλοποίηση εκφράζεται σε δύο επίπεδα (Σχήμα 4.3). Το πρώτο επίπεδο 
αντιστοιχεί στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή αντικειμένων 
μάθησης και την προσάρτηση σε αυτό κατάλληλων μεταδεδομένων. Η εγκυρότητα του 
σχεδιασμού του πολυμεσικού υλικού βασίζεται στην υιοθέτηση των αρχών του προτεινόμενου 
μοντέλου μάθησης αλλά και στη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αρχές αυτές. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 
σχεδιαστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην παρούσα υλοποίηση και συγκεκριμένα 
παραδείγματα εφαρμογής των σχεδιαστικών αυτών αρχών.  

4.2.1 Αρχές πολυμεσικής σχεδίασης  

Σε επίπεδο σχεδιασμού των αντικειμένων μάθησης οι αρχές που παρουσιάστηκαν 
στο  κεφάλαιο 3 αποτελούν το γενικό σχεδιαστικό υπόβαθρο ανεξάρτητα από τον τύπο ή το 
περιεχόμενο του κάθε αντικειμένου μάθησης και ακόμα ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή (Πίνακας 4.1). Πράγματι στην παρούσα υλοποίηση ο 
πυρήνας του σχεδιασμού των αντικειμένων μάθησης συμπυκνώνεται στις αρχές αυτές. Με 
άλλα λόγια οι αρχές αυτές αποτελούν γενικές και έγκυρες αρχές σχεδιασμού, βασισμένες στο 
προτεινόμενο μοντέλο μάθησης, οι οποίες θεωρούνται ότι πρέπει να χαρακτηρίζουν το 
σχεδιασμό οποιουδήποτε αντικειμένου μάθησης και είναι ανεξάρτητες από το επίπεδο γνώσης 
των μαθητών. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι αρχές αυτές αφορούν και τη σχεδίαση όλων 
των επιμέρους τμημάτων (μερών) τα οποία απαρτίζουν το αντικείμενο μάθησης (π.χ. 
παρουσιάσεις, ιστοσελίδες, pdf έγγραφα, κ.λπ.). Με άλλα λόγια είναι καθολικές και έγκυρες 
αρχές σχεδιασμού, οι οποίες αφορούν τα αντικείμενα μάθησης αλλά και το σύνολο των 
επιμέρους τμημάτων ή στοιχείων τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την αρχή 3 
αποφασίστηκε ότι κατά το σχεδιασμό οποιουδήποτε αντικειμένου μάθησης δεν πρέπει να 
υπάρχει πλεονασμός στις λέξεις ή πληθώρα στοιχείων στις εικόνες, ενώ σύμφωνα με την    
αρχή 5 υιοθετήθηκε η άποψη ότι στους σχεδιασμούς των αντικειμένων μάθησης επιτρέπεται ο 
συνδυασμός της κινούμενης εικόνας με αφήγηση, ενώ απαγορεύεται να συνδυάζεται κινούμενη 
εικόνα με αφήγηση και κείμενο.  
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1. Δεν πρέπει να  παρουσιάζονται πολλά διαφορετικά στοιχεία την ίδια στιγμή.  

2. Οι αναπαραστάσεις πρέπει να διαθέτουν συνοχή, δηλαδή να επιτρέπουν στον μαθητή να εστιάζει την 
προσοχή του, παρά να τη διασπούν μεταξύ δύο σημείων, π.χ. μεταξύ μιας εικόνας και ενός κειμένου ή ακόμα 
και μεταξύ μιας εικόνας και των διαφόρων ετικετών (labels) της (αν δεν είναι τοποθετημένες κοντά στα 
σχετικά σημεία της). 

3. Πρέπει να μειωθεί ο πλεονασμός στις λέξεις ή η πληθώρα στοιχείων στις εικόνες. Γενικά οι πολυμεσικές 
παρουσιάσεις γίνονται καλύτερα κατανοητές, όταν περιλαμβάνουν λιγότερες παρά περισσότερες περιττές 
λέξεις και ήχους. 

4. Πρέπει να παρέχονται συστηματικές ευκαιρίες για διερεύνηση προβλημάτων και χώρων (problem-space 
exploration) αντί για παραδοσιακή εξάσκηση μέσω επαναλήψεων (conventional repeated practice). 

5. Είναι καλύτερο να παρουσιάζεται μια πολυμεσική παρουσίαση με λέξεις και εικόνες, παρά να παρουσιάζεται 
εξ ολοκλήρου με λέξεις. Είναι καλύτερο να παρουσιάζονται οι λέξεις ως ακουστική αφήγηση παρά  ως 
οπτικό κείμενο στην οθόνη. Επίσης είναι καλύτερο να παρουσιάζεται κινούμενη εικόνα με αφήγηση παρά 
κινούμενη εικόνα, αφήγηση καθώς και κείμενο στην οθόνη. 

6. Είναι καλύτερο να παρουσιάζονται οι λέξεις με τις αντίστοιχες εικόνες ταυτόχρονα παρά ξεχωριστά μέσα σε 
μια πολυμεσική παρουσίαση π.χ. η κινούμενη εικόνα και η αφήγηση θα πρέπει να παρουσιάζονται 
ταυτόχρονα παρά σειριακά. 

7. Κατά την παρουσίαση κινούμενης εικόνας με αφήγηση είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται ύφος 
καθομιλουμένης και φιλικής παρά τυπικής γλώσσας. 

8. Πρέπει να παρέχονται λυμένα παραδείγματα ως εναλλακτική πρόταση στη διδασκαλία μέσω της επίλυσης 
προβλημάτων. 

9. Τα αποτελέσματα της κατάλληλης σχεδίασης είναι εντονότερα για αρχάριους από ότι για προχωρημένους 
μαθητές καθώς και για μαθητές με καλή αντίληψη του χώρου (high-spatial learners) απ’ ότι για μαθητές με 
μειωμένη αντίληψη του χώρου (low-spatial learners). 

10. Οι λέξεις που δίνονται μέσα από το κείμενο ή την αφήγηση θα πρέπει να έχουν ύφος καθομιλούμενης και 
φιλικής γλώσσας (conversational style) παρά τυπικής και επίσημης γλώσσας (formal style). 

Πίνακας 4.1: Αρχές σχεδιασμού πολυμέσων βασισμένες στη Θεωρία Γνωστικής Υπερφόρτωσης και στη 
Γνωστική Θεωρία Πολυμεσικής Μάθησης (Sweller, 1994; Mayer, 2003) 

Οι παρακάτω οθόνες απεικονίζουν ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους 
εφαρμόστηκαν οι  παραπάνω αρχές  κατά το σχεδιασμό και ανάπτυξη διάφορων αντικειμένων 
μάθησης.  
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4.2.1.1  Απεικόνιση μικρού αριθμού στοιχείων την ίδια στιγμή 

 

Σχήμα 4.4: Ενσωμάτωση περιορισμένου αριθμού στοιχείων σε κάθε αντικείμενο μάθησης – Περίπτωση 
παρουσίασης συνιστώσας αλγοριθμικής δομής 

 
Σύμφωνα με την πρώτη σχεδιαστική αρχή τα αντικείμενα μάθησης πρέπει να 

σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν στους μαθητές πολλά διαφορετικά στοιχεία 
ταυτόχρονα. Ένας μέσος άνθρωπος μπορεί, κάθε στιγμή, να αποθηκεύει περιορισμένο αριθμό 
στοιχείων πληροφορίας στην προσωρινή ή ενεργό μνήμη. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι πέντε 
έως εννέα διακριτά στοιχεία πληροφορίας μπορούν να βρίσκονται κάθε στιγμή σ’ αυτό το 
μέρος της μνήμης. Σχεδιασμοί οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων  
ταυτόχρονα οδηγούν σε αυξημένη αρνητική γνωστική υπερφόρτωση, η οποία συχνά 
υπερβαίνει τη χωρητικότητα της προσωρινής μνήμης σύμφωνα με τη σχέση του σχήματος 
4.5, και επομένως δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την αποτελεσματική μάθησης.   

Ενδογενής + Θετική + Αρνητική = Συνολική Γνωστική Υπερφόρτωση ≤ 
Χωρητικότητα Προσωρινής Μνήμης 

Σχήμα 4.5: Η σχέση μεταξύ των τριών ειδών της γνωστικής υπερφόρτωσης με την χωρητικότητα της προσωρινής 
μνήμης 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού της παρούσας υλοποίησης 
έγινε έτσι ώστε το κάθε αντικείμενο μάθησης να περιορίζεται σε επιτρεπτό αριθμό νέο-
εμφανιζόμενων στοιχείων. Για παράδειγμα, για την παρουσίαση της κάθε συνιστώσας μιας 
αλγοριθμικής δομής, όπως είναι η σύνθετη δομή επιλογής (Σχήμα 4.4), δίνονται στον μαθητή 
μέχρι πέντε στοιχεία ταυτόχρονα στην οθόνη: το όνομα της αλγοριθμικής συνιστώσας, μια 
σύντομη περιγραφή της χρήσης της, η γενική της σύνταξη, το διάγραμμά ροής της, μια 
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επεξήγηση της λειτουργίας ή κάποιες παρατηρήσεις/ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη χρήση 
της. Επίσης, για να αποκτήσει ο μαθητής μια εξοικείωση με τη διευθέτηση των στοιχείων στην 
οθόνη και να διευκολύνεται ακόμα περισσότερο να αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό υλικό κάθε 
καινούργιου αντικείμενου μάθησης, αποφασίστηκε να τηρείται μια συνέπεια σε σχέση με τη 
χωρική διάταξη αυτών των στοιχείων. Για παράδειγμα, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 4.4 
στην αριστερή πλευρά της οθόνης και κατά σειρά, στην περίπτωση παρουσίασης της 
συνιστώσας μιας οποιασδήποτε αλγοριθμικής δομής, προβάλλονται η ονομασία της, η 
περιγραφή της χρήσης της, η γενική σύνταξη και η επεξήγηση της λειτουργίας της ή κάποιες 
παρατηρήσεις/ιδιαιτερότητές της, ενώ το αντίστοιχο διάγραμμα ροής παρουσιάζεται πάντα 
στη δεξιά πλευρά της οθόνης.  Ανάλογα, η παρουσίαση των παραδειγμάτων χρήσης των 
αλγοριθμικών δομών (Σχήμα 4.5) παρουσιάζονται πάντα ως εξής: α) η ονομασία της 
αλγοριθμικής συνιστώσας που χρησιμοποιείται στο παράδειγμα, β) η εκφώνηση του 
προβλήματος, γ) μια αιτιολόγηση της επιλογής της συγκεκριμένης συνιστώσας, δ) η παράθεση 
του ψευδοκώδικα, ε) εικονίδια-υπερσύνδεσμοι για την εμφάνιση πρόσθετης βοηθητικής 
επεξήγησης, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την εμφάνιση animation των αποτελεσμάτων 
της εκτέλεσης του αλγορίθμου.  

 

Σχήμα 4.5: Ενσωμάτωση περιορισμένου αριθμού στοιχείων σε κάθε αντικείμενο μάθησης  – 
Περίπτωση παραδείγματος συνιστώσας αλγοριθμικής δομής 

 

4.2.1.2  Διασφάλιση της συνοχής στις αναπαραστάσεις 

Σύμφωνα με τη δεύτερη σχεδιαστική αρχή τα αντικείμενα μάθησης πρέπει να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε οι αναπαραστάσεις τους να διαθέτουν συνοχή, δηλαδή να επιτρέπουν 
στο μαθητή να εστιάζει την προσοχή του, παρά να τη διασπούν μεταξύ δύο σημείων. O 
έλεγχος της διάσπασης προσοχής έχει στόχο τη μείωση της αρνητικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης και επιτυγχάνεται με τεχνικές όπως είναι η τοποθέτηση μιας εικόνας κοντά στο 
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αντίστοιχο κείμενο που την περιγράφει ή ακόμα η διατήρηση μικρής απόστασης μεταξύ μιας 
εικόνας και των διάφορων ετικετών (labels) της (δηλαδή η τοποθέτηση των ετικετών αυτών 
κοντά στα σχετικά σημεία της εικόνας που περιγράφουν). Για το σχεδιασμό όλων των 
αντικειμένων μάθησης της παρούσας υλοποίησης δόθηκε προσοχή στο να μην υπάρχουν 
αναπαραστάσεις που να διασπούν την προσοχή των μαθητών. Για παράδειγμα τα αντικείμενα 
μάθησης των σχημάτων 4.6, 4.7 και 4.8 έχουν το κείμενο τοποθετημένο κοντά στις 
αντίστοιχες εικόνες ή τις επεξηγηματικές ετικέτες τοποθετημένες κοντά στα αντίστοιχα σημεία 
των εικόνων τα οποία περιγράφουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.6: Εγγύτητα κειμένου και αντίστοιχης εικόνας (διαγράμματος ροής) 
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Σχήμα 4.7: Εγγύτητα σημείων εικόνας και ετικετών της 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.8: Εγγύτητα σημείων εικόνας και ετικετών της 
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4.2.1.3  Μείωση πλεονασμού στις λέξεις ή πληθώρας στοιχείων στις εικόνες 

Οι περιττές πληροφορίες είτε αυτές αφορούν τις λέξεις είτε τις εικόνες δεν 
διευκολύνουν τη μάθηση, ιδιαίτερα στα σύνθετα πεδία γνώσης αλλά αντιθέτως συμβάλλουν κι 
αυτές στην αύξηση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης και στην παρεμπόδιση της 
κατανόησης. Για το λόγο αυτό αφαιρέθηκαν οι περιττές πληροφορίες από τα αντικείμενα 
μάθησης που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν. Για παράδειγμα το κείμενο των  πολυμεσικών 
παρουσιάσεων δεν περιέχει πληροφορίες πέρα από τα κύρια σημεία που απαιτούνται για την 
κατανόηση του θέματος, οι εικόνες έχουν περιορισμένο αριθμό νέο-εμφανιζόμενων στοιχείων 
και οι αφηγήσεις είναι λιτές. Εξάλλου η λογική της σχεδίασης είναι ότι το κάθε αντικείμενο 
μάθησης θα περιορίζεται σε μικρό αριθμό εννοιών και δεν θα βγαίνει έξω από το πεδίο ενός 
θέματος ή ακόμα μιας συγκεκριμένης θεώρησης ή σκοπιάς του θέματος το οποίο θέλουμε να 
μάθει ο μαθητής.     

4.2.1.4  Παρουσίαση πολυμεσικής παρουσίασης με λέξεις και εικόνες παρά εξ 

ολοκλήρου με λέξεις 

Αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα ότι η ταυτόχρονη επεξεργασία πληροφοριών 
μέσα σε δυο κανάλια, το οπτικό και το λεκτικό, προσαυξάνει τη δυνατότητα ανάκλησης των 
πληροφοριών αυτών μέσα από τη μνήμη μας (Paivio, 1991; Mayer, 1997). Με άλλα λόγια η 
μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν οι εικόνες συνοδεύονται από κείμενο ή αφήγηση, παρά 
όταν είναι μόνες τους, και το αντίστροφο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μαθητής έχει τη δυνατότητα 
να δημιουργήσει περισσότερες γνωστικές διαδρομές, τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει για 
την ανάκληση των πληροφοριών. Στις πολυμεσικές ιστοσελίδες και παρουσιάσεις που 
δημιουργήθηκαν (είτε ως αυτοτελή αντικείμενα μάθησης είτε ως επιμέρους στοιχεία/τμήματα 
των αντικειμένων  μάθησης) έγινε προσπάθεια να συνοδεύονται οι λέξεις από σχετικές εικόνες 
ή οι εικόνες από λέξεις. Για παράδειγμα δημιουργήθηκαν ιστοσελίδες με στατικές εικόνες και 
συνοδευτικό κείμενο (Σχήματα 4.4, 4.6) ή με κινούμενες εικόνες και συνοδευτική αφήγηση 
(Σχήματα 4.7, 4.8, 4.9). Επιπλέον έγινε προσπάθεια να δοθεί προσοχή στο θέμα της 
υπολογιστικής αποδοτικότητας. Για το λόγο αυτό αφού σχεδιάστηκαν διάφορες εικόνες, 
επιλέχθηκαν εκείνες οι οποίες θεωρήθηκαν ότι διευκολύνουν περισσότερο την κατανόηση του 
περιεχομένου του κειμένου ή της αφήγησης στα πλαίσια συγκεκριμένων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων αλλά και εικόνες οι οποίες διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τη δημιουργία 
νοητικών σχημάτων επειδή ενθαρρύνουν τη σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση επειδή 
αποτελούν αναλογίες/μεταφορές, κ.λπ. Για παράδειγμα η παρουσίαση της έννοιας και 
λειτουργίας της ουράς όπως αυτή χρησιμοποιείται στα πλαίσια των στατικών δομών 
δεδομένων έγινε μέσω κινούμενης εικόνας και συνοδευτικής αφήγησης η οποία περιγράφει τη 
γνωστή μεταφορά κάποιων αυτοκινήτων που περιμένουν στο κόκκινο φανάρι. Διευκολύνεται 
έτσι ο μαθητής να συλλάβει τη λειτουργία της ουράς και να δημιουργήσει το κατάλληλο 
νοητικό σχήμα πολύ πιο εύκολα από ότι αν διάβαζε μια περιγραφή της λειτουργίας αυτής με 
μορφή κειμένου ή άκουγε την αφήγηση χωρίς να βλέπει την αντίστοιχη εικόνα. 
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. 

 Σχήμα 4.9: Παρουσίαση της λειτουργίας της ουράς με κινούμενη εικόνα και συνοδευτική αφήγηση 

4.2.1.5  Παρουσίαση λέξεων με τις αντίστοιχες εικόνες ταυτόχρονα παρά ξεχωριστά 

μέσα σε μια πολυμεσική παρουσίαση 

Σύμφωνα με την αρχή της γειτνίασης και του συγχρονισμού (contiguity principles) 
υποστηρίζεται ότι είναι καλύτερο να παρουσιάζονται οι λέξεις με τις αντίστοιχες εικόνες 
ταυτόχρονα παρά ξεχωριστά μέσα σε μια πολυμεσική ερμηνεία/εξήγηση. Για παράδειγμα 
είναι προτιμότερο να γίνεται ταυτόχρονη παρουσίαση κινούμενης εικόνας και αφήγησης παρά 
να παρουσιάζονται διαδοχικά. Στα αντικείμενα μάθησης που δημιουργήθηκαν τηρήθηκε αυτή 
η αρχή π.χ. υπάρχει συγχρονισμός ανάμεσα στις κινούμενες εικόνες και τις συνοδευτικές 
αφηγήσεις (Σχήμα 4.9).  

4.2.1.6  Χρήση καθομιλουμένης και φιλικής παρά τυπικής γλώσσας για την παρουσίαση 

κινούμενης εικόνας με αφήγηση  

Σύμφωνα με την αρχή του προσωπικοποίησης (personalization principle) 
υποστηρίζεται ότι είναι καλύτερο οι λέξεις που δίνονται μέσα από το κείμενο ή την αφήγηση 
έχουν ύφος καθομιλούμενης και φιλικής γλώσσας (conversational style) παρά τυπικής και 
επίσημης γλώσσας (formal style). Για παράδειγμα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται το 
πρώτο και δεύτερο πρόσωπο αντί για το τρίτο πρόσωπο ή να απευθύνονται σχόλια και οδηγίες 
απευθείας στο μαθητή. Στα αντικείμενα μάθησης που δημιουργήθηκαν επιχειρήθηκε στο 
κείμενο και τις συνοδευτικές αφηγήσεις να χρησιμοποιηθεί ευρέως η αρχή αυτή. Για 
παράδειγμα στα παραδείγματα χρησιμοποιήθηκε φράση παρόμοια με την εξής «Πρόσεξε: 
Χρησιμοποιούμε εδώ την απλή δομή επιλογής αφού μας ενδιαφέρει μόνο μία περίπτωση» αντί 
για τη φράση «Προσοχή: Χρησιμοποιήθηκε εδώ η απλή δομή επιλογής αφού το ενδιαφέρον 
είναι μόνο για μία περίπτωση»   
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4.2.1.7  Παροχή λυμένων παραδειγμάτων ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας στη 

διδασκαλία μέσω της επίλυσης προβλημάτων 

Τα λυμένα παραδείγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην παρούσα υλοποίηση. Για 
κάθε μαθησιακό στόχο έχουν συμπεριληφθεί παραδείγματα και για τα τρία επίπεδα της 
προϋπάρχουσας γνώσης. Ιδιαίτερα όμως για τον αρχάριο μαθητή έχει σχεδιαστεί ένας 
μεγάλος αριθμός λυμένων παραδειγμάτων τα οποία συχνά συνδυάζουν κινούμενη εικόνα, 
αφήγηση και επιπρόσθετες επεξηγήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.10: Λυμένο παράδειγμα σχετικό με την εισαγωγή δεδομένων σε μονοδιάστατο πίνακα 

4.2.2 Προϋπάρχουσα γνώση και πολυμεσική σχεδίαση 

Υπάρχει διαφορετικός τρόπος σχεδίασης η οποία θα πρέπει να υιοθετείται ανάλογα 
με το αν το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται για αρχάριους ή προχωρημένους μαθητές; 
Κάποια παραδείγματα εξειδικευμένης ή εξαρτώμενης από την προϋπάρχουσα γνώση σχεδίαση 
παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή. 

Εκτός από τις αρχές που παρατέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα (γενικές αρχές 
σχεδίασης) υπάρχουν αρχές οι οποίες παραπέμπουν σε διαφορετικού τύπου σχεδίαση, 
ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ. Μια τέτοια σχεδιαστική 
αρχή είναι η αρχή της εναρμόνισης των μορφών παρουσίασης του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού 
(modality appropriateness). Η αρχή αυτή συστήνει πολυμεσική σχεδίαση δύο τύπων, δηλαδή 
άλλη σχεδίαση για τον αρχάριο και άλλη για τον προχωρημένο μαθητή. Υποστηρίζεται, 
σύμφωνα με την αρχή αυτή, ότι στην περίπτωση αρχάριων μαθητών αποτελεσματικότερη είναι 
η μάθηση όταν η σχεδίαση του περιεχομένου των αντικειμένων μάθησης συνδυάζει, όσο 
γίνεται πιο συχνά, κινούμενη εικόνα με αφήγηση ενώ στην περίπτωση πιο προχωρημένων 
μαθητών αποτελεσματικότερες είναι οι σχεδιάσεις που συνδυάζουν κείμενο με στατικές 
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εικόνες ή ακόμα και μόνο κείμενο (αν και ανάμεσα στα δύο τελευταία σενάρια θα προτιμηθεί 
το πρώτο, δηλαδή το κείμενο με τις στατικές εικόνες). Συνεπώς η αρχή αυτή υπογραμμίζει 
την ανάγκη για δύο τουλάχιστον τύπων σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα διαθέτει 
διαφορετικών μορφών αναπαραστάσεων συνδυασμένες κατάλληλα (με βάση τις εδραιωμένες 
αρχές) ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες μαθητών διαφορετικού επιπέδου προϋπάρχουσας 
γνώσης.   

Ένα άλλο παράδειγμα εξαρτώμενων από την προϋπάρχουσα γνώση αρχών 
σχεδίασης έχει να κάνει με τους τρόπους παροχής υποστήριξης προς το μαθητή. Κατά τη 
σχεδίαση των αντικειμένων μάθησης ενσωματώθηκαν συγκεκριμένες σχεδιαστικές τεχνικές 
μόνο σε εκείνα τα αντικείμενα μάθησης που προορίζονται για αρχάριους και μέτριους 
μαθητές. Τέτοιες τεχνικές είναι:  

o η κωδικοποίηση χρωμάτων (color coding) έτσι ώστε να βοηθιέται ο αρχάριος και 
μέτριος μαθητής να αντιστοιχεί χρώματα μεταξύ στοιχείων του αντικειμένου που 
μελετά 

o οι υπερσυνδέσμοι εντός του αντικειμένου μάθησης (inter-textual hyperlinks) 
χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση χρωμάτων επίσης στα 
αντικείμενα μάθησης που προορίζονται για αρχάριους και μέτριους μαθητές. Σε 
διάφορα σημεία εντός των αντικειμένων μάθησης  π.χ. σε σημεία του κειμένου του 
αλγορίθμου (με μορφή ψευδοκώδικα ή διαγράμματος ροής) δημιουργήθηκαν 
υπερσύνδεσμοι παρόμοιοι με το γνωστό μας υπερκείμενο. Όταν οι μαθητές 
κάνουν κλικ στους υπερσυνδέσμους εμφανίζονται επεξηγήσεις των αντίστοιχων 
σημείων (π.χ. της λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος αλγορίθμου). Αυτή η 
καθοδήγηση της προσοχής επίσης μειώνει την γνωστική υπερφόρτωση και 
βελτιώνει τη δημιουργία συνεκτικότερων νοητικών σχημάτων. 

o η ενσωμάτωση διαφορετικών ειδών υποστήριξης π.χ. με μορφή επεξήγησης ή 
διόρθωσης (explanatory or corrective help) αφορά κυρίως αντικείμενα μάθησης 
αρχάριων και μέτριων μαθητών.  

Οι παραπάνω τεχνικές δεν ενσωματώθηκαν στα αντικείμενα μάθησης που 
προορίζονται για προχωρημένους μαθητές γιατί, σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο 
μάθησης, θεωρείται ότι η παρουσίαση ενσωματωμένης βοήθειας σε μαθητές που δεν την 
έχουν ανάγκη αυξάνει την αρνητική υπερφόρτωση και τελικά εμποδίζει τη μάθηση. Στη 
συνέχεια ακολουθούν κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υλοποίησης των παραπάνω 
αρχών και τεχνικών για να γίνει σαφές ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν. 
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4.2.2.1 Η αρχή των εναρμονισμένων μορφών παρουσίασης  

Στα σχήματα 4.11 και 4.12 παρουσιάζονται σχεδιάσεις αντικειμένων μάθησης του 
ίδιου εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά με διαφορετικές μορφές παρουσίασης. Σύμφωνα με 
την αρχή  της εναρμόνισης των μορφών παρουσίασης του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού 
(modality appropriateness) η επιλογή του μαθησιακού στόχου «Λειτουργία στοίβας και 
ουράς» από έναν μαθητή θα οδηγήσει στην παρουσίαση διαφορετικών αντικειμένων μάθηση, 
ανάλογα με το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή. Για παράδειγμα, σε μαθητή 
αρχάριο ή μέτριο θα παρουσιαστούν τα αντικείμενα μάθησης του σχήματος 4.10 τα οποία 
παρουσιάζουν το θέμα της λειτουργίας στοίβας και ουράς με κινούμενη εικόνα και αφήγηση 
ενώ στον προχωρημένο μαθητή ο οποίος έχει εξοικειωθεί με το θέμα και δεν του είναι 
απαραίτητη η κινούμενη εικόνα για να το καταλάβει δίνονται τα αντικείμενα μάθησης του 
σχήματος 4.11 τα οποία παρουσιάζουν το ίδιο θέμα με τη μορφή στατικών εικόνων και 
κειμένου.     

 
Σχήμα 4.11: Παρουσίαση της λειτουργίας της στοίβας και της ουράς με κινούμενη εικόνα και συνοδευτική 

αφήγηση 

 

Σχήμα 4.12: Παρουσίαση της λειτουργίας της στοίβας και της ουράς με στατικές εικόνες και κείμενο 
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4.2.2.2  Η τεχνική της κωδικοποίησης χρωμάτων 

Η τεχνική της κωδικοποίησης χρωμάτων αποσκοπεί στο να μειωθεί ακόμα 
περισσότερο η αρνητική γνωστική υπερφόρτωση αφού ο αρχάριος ή μέτριος μαθητής θα 
μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να αντιστοιχεί τα χρώματα μεταξύ του στοιχείου της 
οντότητας που μελετά (π.χ. ενός τμήματος αλγορίθμου) και της επεξήγησης που δίνεται. 
Συγκεκριμένα σε πολλά τμήματα των αλγορίθμων με μορφή ηλεκτρονικού κειμένου όταν ο 
μαθητής κάνει κλικ σε κάποιο τμήμα του αλγορίθμου, το τμήμα αυτό φωτίζεται εντονότερα 
με κάποιο χρώμα που συμφωνεί με το χρώμα της επεξήγησης η οποία εμφανίζεται σε ένα 
πλαίσιο δίπλα στον αλγόριθμο. Έτσι, το ηλεκτρονικό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές μέσω της καθοδήγησης της προσοχής τους σε συσχετιζόμενα τμήματα των δύο 
αναπαραστάσεων (του αλγορίθμου και του επεξηγηματικού κειμένου) με αποτέλεσμα την 
απελευθέρωση γνωστικής χωρητικότητας και την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Στην παρούσα υλοποίηση η τεχνική της κωδικοποίησης χρωμάτων ενσωματώθηκε στα 
αντικείμενα μάθησης που θεωρούνται εύκολης μέχρι μέτριας δυσκολίας. Θεωρήθηκε δηλαδή 
ότι οι προχωρημένοι μαθητές δεν έχουν ανάγκη να εμφανίζεται επιπρόσθετο επεξηγηματικό 
κείμενο το οποίο θα αποπροσανατόλιζε και θα οδηγούσε πιθανώς σε αυξημένη αρνητική 
υπερφόρτωση.  

Οι οθόνες των σχημάτων 4.13, 4.14 και 4.15 απεικονίζουν αυτήν την τεχνική. 
Συγκεκριμένα στο σχήμα 4.13  παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος (λυμένο παράδειγμα) για τη 
δομή απλής επιλογής. Ο αρχάριος μαθητής που θα διαβάσει το παράδειγμα ίσως 
προβληματιστεί για τη λειτουργία της εντολής Αν..τότε..Τέλος_αν και συγκεκριμένα για το 
πώς εκτελούνται οι εντολές αυτού του τμήματος αλγορίθμου ανάλογα με την τιμή (αληθής ή 
ψευδής) που θα πάρει η συνθήκη. Πατώντας με το ποντίκι στο εικονίδιο της βοήθειας (το 
οποίο αποτελεί και υπερσύνδεσμο) το χρώμα του φόντου πίσω από το τμήμα της εντολής 
Αν..τότε..Τέλος_αν γίνεται κόκκινο (Σχήμα 4.14) και ταυτόχρονα εμφανίζεται ένα 
επεξηγηματικό κείμενο κόκκινου χρώματος (Σχήμα 4.15) το οποίο αναλύει τον τρόπο 
λειτουργίας της εντολής.    

 
 



 149

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.13: Εικονίδιο βοήθειας – Υπερσύνδεσμος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.14: Κωδικοποίηση χρωμάτων – Με το πέρασμα του ποντικιού το χρώμα του φόντου πίσω από το 
τμήμα του αλγορίθμου γίνεται κόκκινο 

 

 

 

Εικονίδιο 
βοήθειας 
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Σχήμα 4.15: Κωδικοποίηση χρωμάτων – Με το πάτημα του ποντικιού εμφανίζεται ένα επεξηγηματικό κείμενο 
κόκκινου χρώματος για να ταιριάζει με το χρώμα πίσω από το αντίστοιχο τμήμα του αλγορίθμου 

Η τεχνική αυτή επιτυγχάνεται μέσω δύο ομάδων από κώδικες JavaScript. Η πρώτη 
ομάδα αφορά την εμφάνιση/απόκρυψη του επεξηγηματικού κειμένου. Η συνάρτηση 
ShowHide που παρατίθεται στη συνέχεια χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ενώ η πρόσθεση 
του κώδικα onclick στο εικονίδιο βοήθειας μετατρέπει τον εικονίδιο αυτό σε υπερσύνδεσμο 
συνδεδεμένο με το επίπεδο (layer) του επεξηγηματικού κειμένου. Σε κάποια αντικείμενα 
μάθησης δημιουργήθηκαν πολλαπλά επίπεδα (multiple layers) επεξήγησης με τη χρήση του 
κώδικα multi-layer (Σχήματα 4.16, 4.17).  Η δεύτερη ομάδα εντολών χρησιμοποιείται για τον 
χρωματισμό του φόντου κάποιου τμήματος του αλγορίθμου. 

Πρώτη ομάδα κωδίκων: Η συνάρτηση ShowHide, ο κώδικας υπερσυνδέσμου 
onclick, ο κώδικας πολλαπλών επιπέδων multi-layer source-code 

Η συνάρτηση ShowHide : 

function ShowHide(id) { 
    obj = document.getElementsByTagName("div"); 
    if (obj[id].style.visibility == 'visible'){ 
    obj[id].style.visibility = 'hidden'; 
    } 
    else { 
    obj[id].style.visibility = 'visible'; 
    } 
} 
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O κώδικας υπερσυνδέσμου onclick :  

<a href="javascript:ShowHide('layerDiv')">show.hide.layer</a> 

 

O κώδικας πολλαπλών επιπέδων multi-layer source-code 

O παρακάτω κώδικας  την εμφάνιση πολλαπλών επιπέδων: 

onclick: show.hide.sub1  

onclick: show.hide.sub2  

onclick: show.hide.sub3  

 

<html> 
<head> 
<title>:::show.hide:::</title> 
 
<script type="text/javascript"> 
<!-- 
function ShowHide(id) { 
    obj = document.getElementsByTagName("div"); 
    if (obj[id].style.visibility == 'visible'){ 
    obj[id].style.visibility = 'hidden'; 
    } 
    else { 
    obj[id].style.visibility = 'visible'; 
    } 
} 
//--> 
</script> 
 
<style type="text/css"> 
<!-- 
#sub1Div 
{ 
visibility:hidden; 
width:80px; 
height:80px; 
position:absolute; 
left:250px; 
top:20px; 
border:1px solid #151515; 
} 
 
#sub2Div 
{ 
visibility:hidden; 
width:80px; 
height:80px; 
position:absolute; 
left:250px; 
top:105px; 
border:1px solid #151515; 
} 
 
#sub3Div 
{ 
visibility:hidden; 
width:80px; 
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height:80px; 
position:absolute; 
left:250px; 
top:190px; 
border:1px solid #151515; 
} 
--> 
</style> 
 
</head> 
<body> 
 
<div id="sub1Div"> sub1</div> 
<div id="sub2Div"> sub2</div> 
<div id="sub3Div"> sub3</div> 
 
<p>onclick-method</p> 
 
<ul> 
<li> 
<a href="javascript:ShowHide('sub1Div')">show.hide.sub1</a> 
</li> 
<li> 
<a href="javascript:ShowHide('sub2Div')">show.hide.sub2</a> 
</li> 
<li> 
<a href="javascript:ShowHide('sub3Div')">show.hide.sub3</a> 
</li> 
</ul> 
 
<p>onmouseover-method</p> 
 
<ul> 
<li> 
<a href="javascript:ShowHide('sub1Div')" 
      onmouseover="ShowHide('sub1Div')" 
      onmouseout="ShowHide('sub1Div')"> 
      show.hide.sub1 
</a> 
</li> 
<li> 
<a href="javascript:ShowHide('sub2Div')" 
      onmouseover="ShowHide('sub2Div')" 
      onmouseout="ShowHide('sub2Div')"> 
      show.hide.sub2 
</a> 
</li> 
<li> 
<a href="javascript:ShowHide('sub3Div')" 
      onmouseover="ShowHide('sub3Div')" 
      onmouseout="ShowHide('sub3Div')"> 
      show.hide.sub3 
</a> 
</li> 
</ul> 
 
</body> 
</html> 
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Σχήμα 4.16: Κωδικοποίηση χρωμάτων – Χρήση πολλαπλών επιπέδων επεξήγησης 

 

Σχήμα 4.17: Κωδικοποίηση χρωμάτων – Χρήση πολλαπλών επιπέδων επεξήγησης 
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4.3 Αξιοποίηση των μεταδεδομένων της προτυποποίησης SCORM για την 

έκφραση του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης  

Στην προηγούμενη ενότητα αναπτύχθηκαν θέματα σχεδίασης του εκπαιδευτικού 
υλικού, με τη μορφή γενικών αρχών σχεδίασης, τα οποία προκύπτουν μέσα από το 
προτεινόμενο μοντέλο μάθησης. Επίσης παρουσιάστηκαν αρχές σχεδίασης οι οποίες είναι 
συνδεδεμένες με το επίπεδο προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή. Κάποια από τα θέματα 
αυτά συνδέονται με το επίπεδο των μεταδεδομένων των αντικειμένων μάθησης ενώ κάποια δεν 
μεταφέρονται στο επίπεδο αυτό. Για παράδειγμα δεν υπάρχουν μεταδεδομένα τα οποία 
εκφράζουν τη συνοχή στις αναπαραστάσεις, την αποφυγή περιττών λέξεων και εικόνων, τη 
χρήση φιλικής γλώσσας ή το γεγονός ότι παρουσιάζονται οι λέξεις με τις αντίστοιχες εικόνες 
ταυτόχρονα παρά ξεχωριστά στα συγκεκριμένα αντικείμενα μάθησης. Για κάποια άλλα 
θέματα σχεδίασης που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα υλοποίηση, υπάρχει πληροφορία στα 
χρησιμοποιούμενα μεταδεδομένα η οποία συνδέεται/αντιστοιχίζεται με αυτά11. Για 
παράδειγμα, υπάρχει μεταδεδομένο το οποίο περιγράφει τη μορφή των πολυμεσικών 
στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στο αντικείμενο μάθησης π.χ. κινούμενη εικόνα και 
αφήγηση ή στατική εικόνα και κείμενο. Υπάρχει επίσης πληροφορία η οποία χαρακτηρίζει το 
συγκεκριμένο τύπο του περιεχομένου π.χ. λυμένο παράδειγμα, άλυτη άσκηση, αφήγηση, κ.ά.  

Οι αρχές που αντιστοιχούν στα θέματα αυτά συνδέονται με το επίπεδο της 
προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για εξαρτώμενες 
από την προϋπάρχουσα γνώση αρχές και ότι τα μεταδεδομένα που συνδέονται μ΄ αυτές 
χρησιμοποιούνται από το προσαρμοζόμενο σύστημα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η σωστή 
επιλογή των αντικειμένων μάθησης καθώς και η κατάλληλη διαδοχή τους ανάλογα με το 
επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης που έχει ο μαθητής για έναν συγκεκριμένο μαθησιακό 
στόχο. Τέτοια αρχή είναι για παράδειγμα η αρχή των εναρμονισμένων μορφών, σύμφωνα με την 
οποία για την περίπτωση αρχάριου μαθητή θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε 
αντικείμενα μάθησης τα οποία συμπεριλαμβάνουν κινούμενη εικόνα με αφήγηση ενώ για τον 
προχωρημένο μαθητή να προτιμάται κείμενο ή κείμενο με στατικές εικόνες. Το 
μεταδεδομένο που αντιστοιχεί με την αρχή αυτή είναι το Technical Format το οποίο 
αναφέρεται στον συγκεκριμένο τύπο δεδομένων του αντικειμένου μάθησης π.χ. Text/html, 
image/jpeg, application/x-shockwave-flash, κ.λπ. 

Εκτός από τα μεταδεδομένα που συνδέονται που τις αρχές σχεδίασης του 
εκπαιδευτικού υλικού, υπάρχουν και άλλα μεταδεδομένα που προσάπτονται για να 
χρησιμοποιηθούν από τους κανόνες της εφαρμογής λογισμικού έτσι ώστε να μπορεί να 
επιτευχθεί η πιο κατάλληλη επιλογή και διαδοχή των αντικειμένων μάθησης ανάλογα με το 
επίπεδο γνώσεων που διαθέτει ο μαθητής αλλά και σύμφωνα με τις διαστάσεις του 
προτεινόμενου μοντέλου μάθησης με χρήση των πολυμέσων (η εφαρμογή αυτή θα περιγραφεί 
αναλυτικά στην επόμενη ενότητα).  

                                                 

11 Στο επίπεδο των μεταδεδομένων υπάρχει πληροφορία η οποία συνδέεται με την αρχή 5 (Είναι καλύτερα να 
παρουσιάζονται οι λέξεις ως ακουστική αφήγηση παρά  ως οπτικό κείμενο στην οθόνη. Επίσης είναι καλύτερο να 
παρουσιάζεται κινούμενη εικόνα με αφήγηση παρά κινούμενη εικόνα, αφήγηση καθώς και κείμενο στην οθόνη.) 
καθώς και με την αρχή 7 (Θα πρέπει να παρέχονται λυμένα παραδείγματα ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας 
στη διδασκαλία μέσω της επίλυσης προβλημάτων.) 
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Για την περιγραφή των αντικείμενων μάθησης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της 
παρούσας υλοποίησης του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης χρησιμοποιήθηκε η 
προτυποποίηση SCORM.  Συγκεκριμένα επιλέχθηκε ένα υποσύνολο μεταδεδομένων από τα 
διαθέσιμα μεταδεδομένα της προτυποποίησης SCORM για την έκφραση των διαστάσεων του 
προτεινόμενου μοντέλου (Σχήμα 3.7). Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει μια ευρεία ομάδα 
μεταδεδομένων της προτυποποίησης SCORM. 

  
Κατηγορία Υποκατηγορία Επεξήγηση Υποχρεωτικό Παράδειγμα τιμών 

General  Περιγραφή της οντότητας 
ως ολότητα Ναι  

 Identifier 
Παγκόσμια μοναδικό 
στοιχείο που προσδιορίζει 
την οντότητα 

Ναι epilapli1 

 Title Ο τίτλος της οντότητας Ναι Απλή δομή επιλογής 
ορισμός  

 Language 
Η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται για 
επικοινωνία με το χρήστη 

Όχι el 

 Description Περιγραφή Ναι 

Αυτό το αντικείμενο 
μάθησης δίνει τον ορισμό 
της δομής επιλογής και 
δείχνει τα συστατικά 
μέρη μιας οποιασδήποτε 
δομής επιλογής. 
Παρουσιάζει επίσης ένα 
παράδειγμα δομής 
επιλογής με χρήση 
διαγράμματος ροής.  

Lifecycle  
Χαρακτηριστικά αναφορικά 
με την τρέχουσα κατάσταση 
της οντότητας 

Όχι  

 Date Ημερομηνία της 
συνεισφοράς Όχι 2006 

Technical  

Περιγραφή των τεχνικών 
απαιτήσεων και 
χαρακτηριστικών της 
οντότητας 

Ναι  

 Format 
Αναφορά του τύπου 
δεδομένων από τον οποίο 
μπορεί να προσδιοριστεί το 
λογισμικό που απαιτείται 
για πρόσβαση στην 

Ναι 
Text/html, image/jpeg, 
application/x-
shockwave-flash, κλ.π. 
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οντότητα 

 Location 

Συμβολοσειρά (string) για 
την πρόσβαση στην 
οντότητα. Μπορεί να είναι 
ένα URL, ή μια μέθοδος 
που προσδιορίζει ένα URL. 

Ναι 
http://ermis.uom.gra/a
natolia/domi_epilogis_d
efinition_easy.html 

Educational  

Περιγραφή των βασικών 
εκπαιδευτικών ή 
παιδαγωγικών 
χαρακτηριστικών της 
οντότητας 

Όχι  

 Interactivity 
Type 

Η ροή των 
αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 
στην οντότητα και τον 
χρήστη 

Όχι Active, Expositive, 
Mixed, Undefined 

 Learning 
Resource Type 

Ο συγκεκριμένος τύπος της 
οντότητας Όχι 

Diagram, Exam, 
Exercise, Experiment, 
Figure, Graph, Index, 
Narrative text, Problem 
statement, 
Questionnaire, Self 
assessment, Simulation, 
Slide, Table   

 Interactivity 
Level 

Ο βαθμός αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στο χρήστη και 
την οντότητα 

Όχι 
Very Low, Low, 
Medium, High, Very 
high 

 Semantic 
Density 

Καθορίζει μια υποκειμενική 
εκτίμηση της 
σημαντικότητας/κρισιμότη
τας της οντότητας σε σχέση 
με το μέγεθος και τη 
διάρκειά της 

Όχι 
Very Low, Low, 
Medium, High, Very 
high 

 Difficulty 

Επίπεδο μαθησιακής 
δυσκολίας σε σχέση με τους 
τυπικούς χρήστες του 
πόρου 

Όχι 
Very easy, Easy, 
Medium, Difficult, Very 
difficult 

 Context 
Το πρωτεύον εκπαιδευτικό 
περιβάλλον για το οποίο 
δημιουργήθηκε η οντότητα 

Όχι 

Secondary education, 
Higher education, 
University first cycle, 
κ.λπ. 

 Typical 
Learning Time 

Τυπικός χρόνος μελέτης και 
εκμάθησης της 
συγκεκριμένης οντότητας 

Όχι π.χ. 3Μ, 5Μ, 10Μ όπου 
Μ=λεπτά της ώρας 
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Relation  Καθορίζει τη σχέση της 
οντότητας με άλλες Όχι  

 Kind Το είδος της σχέσης  Όχι 
Π.χ. Requires, 
IsRequiredBy, 
IsBasedOn, IsBasisFor 

Classification  

Προσδιορισμός της θέσης 
της οντότητας στα πλαίσια 
ενός συγκεκριμένου 
συστήματος ταξινόμησης 

Όχι 
 

 

 Entry Η ετικέτα του όρου Όχι Δομή επιλογής, συνθήκη 

Πίνακας 4.2: Μεταδεδομένα της προτυποποίησης SCORM 

Στη συνέχεια περιγράφεται και αναλύεται η λογική με την οποία επιλέχτηκε και 
συσχετίστηκε ένα υποσύνολο των μεταδεδομένων του πίνακα 4.2 με τις διαστάσεις του 
προτεινόμενου μοντέλου μάθησης. Τα συγκεκριμένα μεταδεδομένα διαβάζονται και 
διαχειρίζονται από μια εφαρμογή λογισμικού η οποία μέσω των κανόνων που ενσωματώνει 
υλοποιεί με κατάλληλο τρόπο/επαρκώς τις διαστάσεις του μοντέλου. 
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4.4 Η επιλογή των μεταδεδομένων και η αντιστοίχησή τους με τις 

διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το υποσύνολο των μεταδεδομένων του πίνακα 4.2 
και ο τρόπος με τον οποίο αντιστοιχήθηκαν στις διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου 
μάθησης με χρήση των πολυμέσων. Στην επόμενη ενότητα εξηγείται η λογική σύμφωνα με 
την οποία έγινε η αντιστοίχιση αυτή. Βασική διάσταση του μοντέλου με βάση την τιμής της 
οποίας γίνεται η διαχείριση όλων των υπόλοιπων διαστάσεων του μοντέλου είναι η τιμή της 
προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή. Για παράδειγμα η προσπάθεια αύξησης της θετικής ή 
μείωσης της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης πετυχαίνεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα 
με το επίπεδο γνώσεων του μαθητή. Συνεπώς διαχειριζόμαστε όλες τις διαστάσεις σε 
συνδυασμό με τη διάσταση της προϋπάρχουσας γνώσης. Οι τιμές της προϋπάρχουσας γνώσης 
απεικονίζονται στον πίνακα 4.3.  

 

Προϋπάρχουσα γνώση 

1. Αρχάριος 

2. Μέτριος 

3. Προχωρημένος 

Πίνακας 4.3: Οι τιμές της διάστασης ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 

Στις υπόλοιπες διαστάσεις του μοντέλου αντιστοιχήθηκαν μεταδεδομένα τέτοια 
ώστε σε συνδυασμό με τη διάσταση της προϋπάρχουσας γνώσης να εκφράζονται σωστά οι 
αρχές του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης. Συγκεκριμένα η αριστερή στήλη του πίνακα 4.4 
περιέχει τις διαστάσεις του μοντέλου μάθησης ενώ η δεξιά στήλη παρουσιάζει τα 
μεταδεδομένα εκείνα που επιλέχθηκαν για να εκφράσουν τις διαστάσεις αυτές. Η λογική για 
την επιλογή των συγκεκριμένων μεταδεδομένων καθώς και για το πώς οι τιμές τους 
αντιστοιχούν με τα διαφορετικά επίπεδα προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή αναπτύσσεται 
στη συνέχεια. 

Διάσταση/παράμετρος του μοντέλου Επιλεγόμενα μεταδεδομένα της 
προτυποποίησης SCORM 

1. Ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση (Intrinsic CL) 

 

Educational Learning Resource Type  

Educational  Typical Learning Time  

Relation Requires  

2. Θετική γνωστική υπερφόρτωση (Germane CL) 

 

Educational Learning Resource Type     

Educational Interactivity Type                            

3. Αρνητική γνωστική υπερφόρτωση (Extraneous CL) Technical Format 

4. Παροχή υποστήριξης (Support for processing) Educational Difficulty 

Relation Requires 

5. Ενεργός γνωστική επεξεργασία (Active Processing) Educational Interactivity Type 
Πίνακας 4.4: Αποτύπωση των μεταδεδομένων που έχουν επιλεγεί για την έκφραση των  διαστάσεων του μοντέλου 

μάθησης με χρήση των πολυμέσων 

Τα παραπάνω μεταδεδομένα επιλέχθηκαν για την περιγραφή των αντικειμένων 
μάθησης και αξιοποιούνται από την εφαρμογή λογισμικού που αναπτύχθηκε.  Η εφαρμογή 
έχει την ικανότητα να διαβάζει επίσης μεταδεδομένα αντικειμένων μάθησης που βρίσκονται 
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στο ανοιχτό περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού. Οι κανόνες που ενσωματώθηκαν στην 
εφαρμογή λογισμικού αποτελούν κανόνες λειτουργίας ενός προσαρμοζόμενου πολυμεσικού 
συστήματος μάθησης. Το σύστημα διαβάζει τα μεταδεδομένα και με βάση τους κανόνες 
αποφασίζει για το ποιο εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί σε κάθε χρήστη και με ποια σειρά θα 
παρουσιαστεί αυτό.   Με το συγκεκριμένο σύνολο μεταδεδομένων καθώς και με τους κανόνες 
λειτουργίας της εφαρμογής λογισμικού που μπορούν να διαβάσουν και να χειριστούν αυτά τα 
μεταδεδομένα εκφράζεται και υλοποιείται το προτεινόμενο μοντέλο μάθησης με χρήση των 
πολυμέσων.  
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4.5 Η λογική πίσω από την αντιστοίχηση των μεταδεδομένων με τις 

διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης 

Αναφέρθηκε ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι τα προσαρμοζόμενα συστήματα 
μάθησης πραγματοποιούν μικρο-προσαρμογές δηλαδή παρέχουν διαφοροποιήσεις/ 
μεταβολές σε σχέση με:  

α) την επιλογή του τύπου (συγκεκριμένο περιεχόμενο, επίπεδο δυσκολίας, κ.λπ.) και της 
ποσότητας του πολυμεσικού υλικού που θα παρουσιαστεί στο μαθητή στο αμέσως επόμενο 
στάδιο διδασκαλίας, και,  

β) τη σειρά παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού.  

Οι μικρο-προσαρμογές που έχουν καθοριστεί να πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τις διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου ορίζουν ένα σύνολο από κανόνες οι οποίοι 
περιγράφονται και εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω: 

1. Προϋπάρχουσα γνώση (prior knowledge) - Μείωση ενδογενούς και αρνητικής 
γνωστικής υπερφόρτωσης 

Προσαρμογές με βάση την επιλογή του τύπου και της ποσότητας του πολυμεσικού υλικού που θα 
παρουσιαστεί στο μαθητή στο αμέσως επόμενο στάδιο διδασκαλίας. 

Ο μαθητής κατατάσσεται σε μία από τρεις κατηγορίες:  

i. αρχάριος,  

ii. μέτριος  ή  

iii. προχωρημένος 

Έχοντας επιλέξει δηλαδή ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο ο μαθητής θα μπορούσε είτε 

α) να δει όλα τα αντικείμενα μάθησης που σχετίζονται με το στόχο αυτό (έχουν δηλαδή 
συσχετιζόμενες έννοιες)  ή  

β) να δηλώσει σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες ανήκει έτσι ώστε το σύστημα να κάνει 
επιλογή και παρουσίαση των αντικειμένων μάθησης που ταιριάζουν με την επιλεγμένη 
κατήγορία και συσχετίζονται με το συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Το προσαρμοζόμενο 
πολυμεσικό σύστημα που υλοποιήθηκε λειτουργεί με βάση τη δεύτερη λογική δηλαδή η 
επιλογή και παρουσίαση των αντικειμένων μάθησης γίνεται σύμφωνα με κάποιους κανόνες οι 
οποίοι παίρνουν υπόψη τους τις τιμές των εξής μεταδεδομένων του εκπαιδευτικού υλικού: 

α) τη δυσκολία (difficulty) 

β) τον τυπικό χρόνο μελέτης και εκμάθησης (typical learning time) 
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γ) τον τύπο δεδομένων από τον οποίο προσδιορίζεται το λογισμικό που απαιτείται για πρόσβαση στο 
αντικείμενο μάθησης (technical-format) 

H επιλογή των αντικειμένων μάθησης ανά κατηγορία γίνονται με βάση τους παρακάτω 
κανόνες: 

• Στο μαθητή που δηλώνει ότι είναι αρχάριος για το συγκεκριμένο στόχο 
παρουσιάζονται συσχετιζόμενα αντικείμενα μάθησης (δηλαδή αντικείμενα 
μάθησης που έχουν συσχετιζόμενες έννοιες) εκτός αυτών που έχουν επίπεδο 
δυσκολίας υψηλό ή πολύ υψηλό ή για τα οποία ο τυπικός χρόνος μελέτης και 
εκμάθησης του συγκεκριμένου αντικειμένου μάθησης είναι αρκετά μεγάλος. 
Επίσης επιλέγονται αντικείμενα μάθησης τα οποία έχουν ως τύπο δεδομένων τη 
δυναμική εικόνα η οποία συνήθως συνοδεύεται από αφήγηση (δηλαδή με 
format= application/x-shockwave-flash). Αν δεν υπάρχουν αντικείμενα μάθησης 
με δυναμικές εικόνες (εφόσον η εύρεση τέτοιου υλικού είναι πιο σπάνια λόγω της 
δυσκολίας και δαπάνης για τη δημιουργία του) τότε επιλέγεται ο αμέσως 
καλύτερος συνδυασμός μορφών (modalities) για τον αρχάριο μαθητή δηλαδή τα 
αντικείμενα μάθησης που περιέχουν στατικές εικόνες και κείμενο. Μόνο σε 
περίπτωση αδυναμίας εύρεσης των παραπάνω δύο μορφών επιλέγονται 
αντικείμενα μάθησης που αποτελούνται από απλό κείμενο.  

Η λογική πίσω από τον κανόνα επιλογής των αντικειμένων μάθησης:  

Θεωρείται ότι στο μαθητή που αντιμετωπίζει για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο 
μαθησιακό στόχο δεν θα πρέπει να δίνεται μαθησιακό υλικό (παρουσιάσεις, 
παραδείγματα, άλυτα προβλήματα, κ.λπ.) το οποίο να είναι ιδιαίτερα δύσκολο ή 
που να απαιτεί από το μαθητή ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο μελέτης και εκμάθησης. 
Με άλλα λόγια στον αρχάριο μαθητή παρουσιάζονται με τη μορφή μικρών 
τμημάτων (chunks) το εκπαιδευτικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
περιοριστεί η ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση στα σύνθετα πεδία γνώσης. 
Επίσης ένα επόμενο θέμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με το 
προτεινόμενο μοντέλο μάθησης είναι να παρέχεται υλικό που συνδυάζει μορφές 
κατάλληλες για το συγκεκριμένο μαθητή (modality appropriateness) έτσι ώστε να 
μειώνεται όσο γίνεται περισσότερο η αρνητική γνωστική υπερφόρτωση 
(extraneous cognitive load). Έτσι προτιμάται για τον αρχάριο μαθητή το 
δυναμικό μαθησιακό υλικό (animation, animation+narration) παρά το στατικό 
(static pictures+text) και πολύ λιγότερο το απλό κείμενο.    

• Στο μαθητή που δηλώνει ότι είναι μέτριος για το συγκεκριμένο στόχο (δηλαδή 
πιθανότατα έχει ασχοληθεί κάποια φορά (ή κάποιες φορές) με το στόχο αυτό 
αλλά δεν έχει καταφέρει να μάθει ικανοποιητικά το περιεχόμενο όλου του υλικού 
που του δόθηκε) παρουσιάζονται συσχετιζόμενα αντικείμενα μάθησης εκτός 
αυτών που έχουν επίπεδο δυσκολίας πολύ χαμηλό ή αντίστοιχα πολύ υψηλό ή για 
τα οποία ο τυπικός χρόνος μελέτης και εκμάθησης του συγκεκριμένου 
αντικειμένου μάθησης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Επίσης, σύμφωνα με όσα 
προαναφέρθηκαν, επιλέγονται αντικείμενα μάθησης τα οποία έχουν ως τύπο 
δεδομένων τη δυναμική εικόνα (δηλαδή με format= application/x-shockwave-
flash). Αν δεν υπάρχουν τέτοια αντικείμενα μάθησης, τότε επιλέγονται αντικείμενα 
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μάθησης που περιέχουν στατικές εικόνες και τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας 
εύρεσης των παραπάνω δύο μορφών επιλέγονται αντικείμενα μάθησης που 
αποτελούνται από απλό κείμενο.  

Η λογική πίσω από τον κανόνα επιλογής των αντικειμένων μάθησης: 

Θεωρείται ότι στην περίπτωση του μέτριου μαθητή που αντιμετωπίζει ίσως για 
δεύτερη ή τρίτη φορά ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο δεν θα πρέπει να 
δίνεται μαθησιακό υλικό (παρουσιάσεις, παραδείγματα, άλυτα προβλήματα, κ.λπ.) 
το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο για να μην είναι ιδιαίτερα αυξημένη η ενδογενής 
γνωστική υπερφόρτωση αλλά ούτε και υλικό που είναι πολύ εύκολο (αφού ο 
μαθητής έχει δηλώσει ότι υπάρχει μια μικρή εξοικείωση με το θέμα) ή που να 
απαιτεί από το μαθητή υπερβολικά μεγάλο χρόνο μελέτης και εκμάθησης.  
Επίσης θεωρείται ότι η μέτρια εξοικείωσή του με το συγκεκριμένο μαθησιακό 
στόχο δικαιολογεί την επιλογή των μορφών που προαναφέρθηκαν.   

• Στο μαθητή που δηλώνει ότι είναι προχωρημένος για το συγκεκριμένο στόχο 
(δηλαδή έχει ασχοληθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με τις έννοιες του στόχου αλλά 
ίσως θέλει να του δοθεί κάποιο περιεχόμενο ανασκόπησης ή κάποιες ασκήσεις πιο 
δύσκολες εφόσον υπάρχουν) παρουσιάζονται συσχετιζόμενα αντικείμενα μάθησης 
εκτός αυτών που έχουν επίπεδο δυσκολίας χαμηλό ή πολύ χαμηλό. Επίσης, 
επειδή ο προχωρημένος μαθητής διαθέτει ήδη τα απαραίτητα (για το 
συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο) νοητικά σχήματα προτιμάται μια άλλη επιλογή 
μορφών (απ’ ότι εκείνη για τον αρχάριο και τον μέτριο μαθητή) δηλαδή 
επιλέγονται τα αντικείμενα μάθησης απλού κειμένου και εφόσον δεν υπάρχουν 
τότε με τη σειρά επιλέγονται μαθησιακά αντικείμενα που περιέχουν στατικές 
εικόνες και τέλος εκείνα που έχουν δυναμικές εικόνες.   

Η λογική πίσω από τον κανόνα επιλογής των αντικειμένων μάθησης: 

Θεωρείται ότι στον προχωρημένο μαθητή που έχει μια καλή εξοικείωση με το 
θέμα δεν θα πρέπει να δίνεται μαθησιακό υλικό (παρουσιάσεις, παραδείγματα, 
άλυτα προβλήματα, κ.λπ.) το οποίο είναι ιδιαίτερα εύκολο γιατί αυτό θα κουράσει 
τον προχωρημένο μαθητή αυξάνοντας την αρνητική γνωστική υπερφόρτωση και 
μειώνοντας το ενδιαφέρον και το engagement του. Η αρνητική γνωστική 
υπερφόρτωση δημιουργείται επίσης όταν σε έναν προχωρημένο μαθητή δίνεται 
κινούμενη εικόνα (animation) εφόσον για το μαθητή αυτό τέτοιο υλικό δεν είναι 
απαραίτητο για τη δημιουργία και ενίσχυση των νοητικών σχημάτων τα οποία 
ήδη υπάρχουν στη μνήμη του. 

2. Προϋπάρχουσα γνώση και ενεργός γνωστική επεξεργασία (active cognitive 
processing) - Μείωση ενδογενούς και αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης 
(intrinsic and extraneous CL), αύξηση  θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης 
(germane CL):  

Προσαρμογές με βάση τη σειρά παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. 
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Με την τοποθέτηση του μαθητή σε μια από τις τρεις κατηγορίες ανάλογα με την 
προϋπάρχουσα γνώση του (αρχάριος, μέτριος, προχωρημένος) το σύστημα θα έχει ήδη κάνει 
την επιλογή ενός αριθμού από αντικείμενα μάθησης τα οποία θα δοθούν στο μαθητή 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί/εκπληρωθεί ο επιλεγμένος μαθησιακός στόχος. Η 
συγκεκριμένη σειρά παρουσίασης (διαδοχή/σειρά) των αντικειμένων μάθησης πιστεύεται ότι 
μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης και ταυτόχρονα 
στην αύξηση της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης. Συγκεκριμένα κατά τον καθορισμό της 
αλληλουχίας των αντικειμένων μάθησης προκειμένου να μειωθεί η ενδογενής γνωστική 
υπερφόρτωση και ταυτόχρονα να αυξηθεί η θετική γνωστική υπερφόρτωση κάποιων σύνθετων 
θεμάτων αποφασίστηκε ότι θα ληφθούν υπόψη τα μεταδεδομένα: 

a) το είδος της σχέσης (relation kind  π.χ. Requires, IsRequiredBy, IsBasedOn, IsBasisFor)  

β) ο συγκεκριμένος τύπος του αντικειμένου μάθησης (learning resource type  π.χ. Diagram, Exam, Exercise, 
Experiment, Figure, Graph, Index, Narrative text, Problem statement, κ.λπ.)   

γ) ο τυπικός χρόνος μελέτης και εκμάθησης (typical learning time), και  

δ) το είδος της αλληλεπίδρασης (interactivity type π.χ. Active, Expositive, Mixed, Undefined) 

Στην εφαρμογή λογισμικού ενσωματώθηκαν οι εξής κανόνες:  

Για τις τρεις κατηγορίες των μαθητών (αρχάριοι, μέτριοι, προχωρημένοι) εφόσον 
υπάρχει για το μεταδεδομένο kind κάποια τιμή που να δηλώνει μια σειρά με την οποία θα 
πρέπει να παρουσιαστούν τα αντικείμενα μάθησης (π.χ. Requires, IsRequiredBy, κ.λπ.), 
πράγμα που σημαίνει ότι έχει καθοριστεί σειρά προαπαιτούμενων για τα αντικείμενα μάθησης, 
τότε το σύστημα θα ακολουθήσει αυτή την καθορισμένη σειρά παρουσίασης του 
εκπαιδευτικού υλικού. Εφόσον δηλαδή ο σχεδιαστής ή o εκπαιδευτικός αποφασίζει ότι είναι 
απαραίτητη μια συγκεκριμένη αλληλουχία του εκπαιδευτικού υλικού για κάποιο μαθησιακό 
στόχο, τότε θα τηρηθεί αυτή η σειρά παρουσίασης.  

Αν σε κάποια ή σε όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα μάθησης δεν υπάρχει το 
μεταδεδομένο αυτό (π.χ. μπορεί να βρέθηκαν από το σύστημα αντικείμενα μάθησης από 
άλλες διευθύνσεις-αποθήκες αντικειμένων μάθησης στα οποία δεν προσαρτήθηκε αυτό το 
μεταδεδομένο ) τότε:   

• για αρχάριους ή μέτριους μαθητές θα επιχειρήσει το σύστημα να εντοπίσει 
πρώτα ένα λυμένο παράδειγμα12 (θεωρούμε ότι η τιμή του μεταδεδομένου learning 
resource type είναι ‘exercise’. Αν υπάρχουν πολλά τέτοια αντικείμενα μάθησης 
τότε θα επιλέγεται πρώτο εκείνο που έχει το μικρότερο τυπικό χρόνο μελέτης και 
εκμάθησης). Το επόμενο αντικείμενο μάθησης που θα δοθεί θα έχει learning 
resource type=narrative text (φυσικά αν υπάρχει το μεταδεδομένο 
relation kind=requires τότε αυτό θα καθορίσει ποιο αντικείμενο μάθησης 
τύπου narrative text θα παρουσιαστεί αμέσως μετά το λυμένο παράδειγμα και 
ποιο ή ποια θα ακολουθήσουν αλλιώς το κριτήριο θα είναι το μεταδεδομένο 

                                                 

12 Θεωρούμε ότι η τιμή του μεταδεδομένου learning resource type για την περίπτωση του λυμένου 
παραδείγματος είναι ‘exercise’. Ο ρόλος των λυμένων παραδειγμάτων για τη μείωση της αρνητικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης προέρχεται από τη θεωρία της Γνωστικής Υπερφόρτωσης. 
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interactivity type έτσι ώστε να δίνεται εναλλάξ κάποιο narrative text που να είναι 
expositive και μετά κάποιο που να είναι active.). Αν υπάρχουν κι άλλα λυμένα 
παραδείγματα, παρουσιάζονται στη συνέχεια και αυτά εναλλάξ με βάση την τιμή 
του interactivity type (πρώτα το active/mixed μετά το expositive, κ.λπ. Δίνεται 
στη συνέχεια ένα αντικείμενο μάθησης με learning resource type=problem 
statement και interactivity type=active. Τα αντικείμενα μάθησης που έχουν 
απομείνει  (π.χ. άλυτες ασκήσεις, γραφήματα, κ.ά.) παρουσιάζονται με βάση την 
τιμή του μεταδεδομένου interactivity type έτσι ώστε να παρουσιάζεται και πάλι 
εναλλάξ κάποιο που να είναι expositive και μετά κάποιο που να είναι active.  

• στην περίπτωση των προχωρημένων μαθητών δεν υπάρχει απαίτηση να 
παρουσιαστούν πολλά λυμένα παραδείγματα αφού ο μαθητής έχει ήδη μια 
ικανοποιητική εξοικείωση με το αντικείμενο του μαθησιακού στόχου· κάτι τέτοιο 
θα οδηγούσε σε αυξημένη αρνητική γνωστική υπερφόρτωση. Επιλέγεται ένα μόνο 
λυμένο παράδειγμα (υψηλού επιπέδου δυσκολίας ή, εφόσον δεν βρεθεί τέτοιο, 
τότε μέτριας δυσκολίας). Μάλιστα επειδή επιδιώκεται η ενίσχυση της ενεργούς 
γνωστικής επεξεργασίας προτεραιότητα δίνεται σε λυμένα παραδείγματα των 
οποίων το είδος της αλληλεπίδρασης οδηγοί τους μαθητές να γίνουν γνωστικά 
ενεργοί (π.χ. interctivity type=active).  Στη συνέχεια επιδιώκεται η εμπλοκή του 
προχωρημένου μαθητή με μια άλυτη άσκηση, ενασχόληση που μπορεί να αυξήσει 
το κίνητρο του προχωρημένου μαθητή και, χωρίς να αυξήσει την αρνητική του 
υπερφόρτωση (αφού δεν υποχρεώνεται να παρακολουθήσει πολλά λυμένα 
παραδείγματα που θα δεν του είναι απαραίτητα),  να ενισχύσει τα υπάρχοντα νοητικά 
σχήματα μέσω της αυτοματοποίησης. Προτεραιότητα δίνεται σε λυμένα 
παραδείγματα που είναι δύσκολα. Παρουσιάζονται στη συνέχεια με τη σειρά  
α) ένα αντικείμενο μάθησης με τύπο narrative text και είδος αλληλεπίδρασης 
expositive και β) ένα αντικείμενο μάθησης με τύπο narrative text και είδος 
αλληλεπίδρασης active. Ακολουθούν οι υπόλοιπες άλυτες ασκήσεις (problem 
statements) και μετά όλα τα αντικείμενα μάθησης άλλου τύπου που έχουν 
απομείνει. Σε όλα τα εναπομείναντα αντικείμενα μάθησης το σύστημα 
παρουσιάζει εναλλάξ  αντικείμενα μάθησης με active/mixed-expositive τιμές στο 
μεταδεδομένο interactivity type. (Επίσης εντοπίζονται πρώτα αντικείμενα 
μάθησης με υψηλό interactivity level).     

Η λογική πίσω από τους κανόνες σχετικά με τη σειρά παρουσίασης των 
αντικειμένων μάθησης: 

Υποστηρίζεται ότι η ελάττωση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης 
επιτυγχάνεται, τουλάχιστον τεχνητά, με το να μην παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό 
υλικό με μιας, αλλά αντίθετα, με την παρουσίαση μεμονωμένων στοιχείων τα 
οποία θα μπορούσαν οι μαθητές να επεξεργαστούν σειριακά και σε δεύτερο 
στάδιο με την παρουσίαση του συνόλου των πληροφοριών του εκπαιδευτικού 
υλικού. Το ότι ο σχεδιαστής του εκπαιδευτικού υλικού το «σπάει» σε αντικείμενα 
μάθησης και δηλώνει μια αναγκαία αλληλουχία παρουσίασής τους μέσω του 
μεταδεδομένου relation kind σημαίνει ότι έχει προβληματιστεί για τη σειρά 
αυτών των μεμονωμένων στοιχείων και ότι αυτή που προτείνεται λειτουργεί προς 
την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης. Κι 
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αυτό διότι ο καθορισμός της αλληλουχίας αυτής συνήθως εκφράζει πέρασμα π.χ. 
από το γενικότερο στο ειδικότερο θέμα, από το συνοπτικό ή λιγότερο 
ανεπτυγμένο θέμα (δηλαδή αυτό που περιέχει μικρότερο αριθμό εννοιών) προς το 
θέμα που υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες και επεξηγήσεις (δηλαδή 
αυτό που περιέχει μεγαλύτερο αριθμό εννοιών), κ.λπ. και επομένως η παρουσίαση 
των αντικειμένων μάθησης με αυτήν ακριβώς τη σειρά που έχει οριστεί είναι 
πράγματι απαραίτητη για την ελάττωση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης.   

Στην περίπτωση που στα αντικείμενα μάθησης δεν υπάρχει μια πλήρως/απόλυτα 
καθορισμένη σειρά (ίσως να επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν αντικείμενα μάθησης 
που δεν ανήκουν σε μια τέτοια ταξινόμηση) τότε θα πρέπει με άλλο τρόπο να 
αποφασίσει το σύστημα για το πώς θα γίνει η παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
υλικού. Πως λοιπόν καθορίζεται η σειρά αυτών των μεμονωμένων στοιχείων του 
εκπαιδευτικού υλικού δηλαδή τι θα παρουσιαστεί πρώτο, τι δεύτερο, κ.ο.κ. έτσι 
ώστε να απλουστευτεί η πολυπλοκότητα του προς μελέτη θέματος και να 
περιοριστεί όσο το δυνατό περισσότερο η αρνητική γνωστική υπερφόρτωση;  

Υποστηρίζεται ότι δίνοντας λυμένα παραδείγματα σε αρχάριο μαθητή 
επιτυγχάνεται η μείωση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης (Sweller) (να 
εξηγηθεί γιατί). Η παράθεση ενός λυμένου παραδείγματος μπορεί να βοηθήσει 
τον αρχάριο μαθητή να καταλάβει το θέμα με το οποίο ασχολείται πολύ πιο 
εύκολα από ότι αν από την αρχή του παρουσιαστεί κάτι πολύ γενικό ή αφηρημένο 
όπως π.χ. ένας ορισμός, μια θεωρία ή μια μεθοδολογία, κ.λπ. και επομένως 
μπορεί να λειτουργήσει και ως προς την κατεύθυνση του περιορισμού της 
ενδογενούς πολυπλοκότητας του αντιμετωπιζόμενου θέματος (μείωση ενδογενούς 
γνωστικής υπερφόρτωσης). Στο παρόν μοντέλο αποφασίστηκε ότι στον αρχάριο 
και μέτριο μαθητή θα δίνεται αρχικά ένα λυμένο παράδειγμα και μετά θα 
παρουσιάζεται η θεωρία του μαθήματος (π.χ. με τη μορφή ορισμού ή σύνταξης 
μιας αλγοριθμικής δομής) όχι μόνο ως τρόπο αντιμετώπισης της αρνητικής 
γνωστικής υπερφόρτωσης αλλά γιατί πιστεύεται ότι μ’ αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται επίσης η μείωση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης αφού 
βοηθιέται ο μαθητής να μετριάσει την πολυπλοκότητα του θέματος και 
διευκολύνεται να κατανοήσει το γνωστικό στόχο.  

Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η ενθάρρυνσή 
τους να καταπιαστούν με δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «ενεργές» 
(active) έτσι ώστε να μην μείνουν απλοί αναγνώστες του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου αλλά να περάσουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης και 
εμπέδωσης του υλικού ενισχύοντας τα νοητικά τους σχήματα. Για το λόγο αυτό 
παρουσιάζονται εναλλάξ ενεργά και μη ενεργά αντικείμενα μάθησης (active-
expositive). 

Από την άλλη πιστεύεται ότι στην περίπτωση των προχωρημένων μαθητών 
υπάρχουν ήδη τα απαραίτητα νοητικά σχήματα για να μην είναι απαραίτητη η 
παρουσίαση από την αρχή των λυμένων παραδειγμάτων που θα μπορούσαν, από 
τη στιγμή που δεν είναι απαραίτητα, παρουσιαζόμενα στο μαθητή να οδηγήσουν 
σε αυξημένη αρνητική γνωστική υπερφόρτωση. Ίσως μάλιστα να μειώσουν και το 
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ενδιαφέρον/κίνητρο του μαθητή για το συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. 
Παρουσιάζονται επομένως με τη σειρά πρώτα ένα δύσκολο λυμένο παράδειγμα, 
μετά μια άλυτη άσκηση και στη συνέχεια αντικείμενο μάθησης τύπου narrative 
text. Πιστεύεται ότι μια τέτοια σειρά, δηλαδή, πρώτα η παρουσίαση 
παραδείγματος και άλυτης άσκησης, θα αυξήσει το κίνητρο του προχωρημένου 
μαθητή. Αφού αυξηθεί το κίνητρο του μαθητή, σε δεύτερο στάδιο, μπορεί να του 
δοθεί εκπαιδευτικό υλικό αφηγηματικού τύπου (narrative text) π.χ. κάποια 
θεωρία, ένας ορισμός, κ.λπ. αφού ο προχωρημένος μαθητής είναι ικανός (διαθέτει 
ήδη κάποια νοητικά σχήματα) να παρακολουθήσει και να κατανοήσει αυτό το  
υλικό δεδομένου ότι αυτό είναι και του επιπέδου δυσκολίας που του ταιριάζει. 
Αμέσως μετά προτείνεται ο μαθητής να καταπιαστεί με τις υπόλοιπες άλυτες 
ασκήσεις. Πιστεύεται ότι η ενασχόληση προχωρημένων μαθητών με άλυτες 
ασκήσεις είναι κάτι που μπορεί να αυξήσει τη θετική γνωστική υπερφόρτωση λόγω 
του αυξημένου κινήτρου που έχουν οι προχωρημένοι μαθητές για κάτι τέτοιο. 

3. Προϋπάρχουσα γνώση και παροχή υποστήριξης (Support for processing) - μείωση 
αρνητικής και ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης, αύξηση  θετικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης   

Προσαρμογές με βάση την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή συνδέσμων (links) που 
θα παρουσιαστούν στο μαθητή ως υλικό υποστήριξης. 

Έχει υποστηριχτεί ότι η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών ειδών βοήθειας  
ρυθμίζεται/καθορίζεται από το είδος της μαθησιακής δραστηριότητας καθώς επίσης και από 
το επίπεδο γνώσης που έχει ο μαθητής. Για παράδειγμα βρέθηκε ότι μαθητές με διαφορετικά 
επίπεδα προϋπάρχουσας γνώσης αντιδρούν διαφορετικά στη βοήθεια που τους παρέχεται. Στο 
παρόν σύστημα αποφασίστηκε ότι η υποστήριξη για αρχάριους, μέτριους και προχωρημένους 
μαθητές θα διαφέρει. Έτσι για τους αρχάριους μαθητές τα αντικείμενα μάθησης έχουν 
ενσωματωμένη βοήθεια γιατί θεωρήθηκε ότι αυτή είναι απαραίτητη όταν ο μαθητής δεν 
διαθέτει καθόλου προϋπάρχουσα γνώση (εξηγείται παρακάτω το θέμα αυτό της 
ενσωματωμένης βοήθειας). Πέρα όμως από την ενσωματωμένη βοήθεια χρησιμοποιήθηκαν 
και κάποια μεταδεδομένα για την παροχή βοήθειας στις τρεις κατηγορίες μαθητών. Τα 
μεταδεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό είναι τα εξής:   

α) η δυσκολία (difficulty) 

β) το είδος της σχέσης (relation kind  Χρησιμοποιήθηκε η σχέση Requires) 

Οι τρόποι παροχής βοήθειας περιγράφονται παρακάτω: 

α) Όπως προαναφέρθηκε, στο παρόν σύστημα τα αντικείμενα μάθησης για τον αρχάριο ή 
μέτριο μαθητή έχουν ενσωματωμένη βοήθεια η οποία αρχικά είναι κρυμμένη. Ο μαθητής 
μπορεί να εμφανίσει τα πλαίσια επιπρόσθετης βοήθειας πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή και 
τότε θα του δοθεί από το σύστημα μια βοηθητική επεξήγηση ή κάποιες διευκρινήσεις σχετικά 
με κάποιο από τα θέματα που μελετά  (π.χ. μια επεξήγηση για τις δυνατές τιμές που μπορεί να 
πάρει η συνθήκη μιας δομής επιλογής και για το πώς θα λειτουργήσει η δομή αυτή ανάλογα 
με την τιμή της συνθήκης). Η παρουσίαση επιπρόσθετης βοήθειας γίνεται μόνο κατόπιν 
αίτησης του μαθητή. Η δυνατότητα να επιλέγει ο μαθητής να εμφανίζει τη βοήθεια έγινε γιατί 
σύμφωνα με κάποιες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η παροχή 
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επεξηγηματικού βοηθητικού υλικού (explanatory help) σε αρχάριους μαθητές μπορεί και να 
προκαλέσει αυξημένη αρνητική υπερφόρτωση (διότι αναγκάζεται να δει πολλά διαφορετικά 
πράγματα στην οθόνη ταυτόχρονα με αποτέλεσμα αντί να βοηθιέται,  να επιβαρύνεται 
γνωστικά).  

Η λογική πίσω από λειτουργία της εμφάνισης του ενσωματωμένου πλαισίου 
βοήθειας και της κωδικοποίησης χρωμάτων: 

Η βοήθεια που είναι ενσωματωμένη στα αντικείμενα μάθησης των αρχάριων ή 
μέτριων μαθητών ακολουθούν τους κανόνες της κωδικοποίησης χρωμάτων (color 
coding). Όταν ο μαθητής κάνει κλικ σε κάποια περιοχή του αντικειμένου 
μάθησης (π.χ. ιστοσελίδα), η περιοχή αυτή φωτίζεται εντονότερα με κάποιο 
χρώμα που συμφωνεί με το χρώμα της επεξήγησης η οποία εμφανίζεται σε ένα 
πλαίσιο πολύ κοντά στην περιοχή αυτή. Μ΄ αυτόν τον τρόπο, αφενός αυξάνεται η 
θετική γνωστική υπερφόρτωση, αφού ο μαθητής βοηθιέται να δημιουργήσει το 
απαραίτητο νοητικό σχήμα, και, αφετέρου μειώνεται η αρνητική γνωστική 
υπερφόρτωση, αφού η χρήση του χρώματος θα βοηθήσει το μαθητή να 
αντιστοιχήσει πιο εύκολα μεταξύ τους το στοιχείο της οντότητας (σχήμα, 
διάγραμμα, κ.λπ.) που μελετάει και της επεξήγησης που δίνεται. 

Το ηλεκτρονικό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές μέσω της 
καθοδήγησης της προσοχής τους σε συσχετιζόμενα τμήματα δύο διαφορετικών  
αναπαραστάσεων (π.χ. ένα τμήμα σχήματος, διαγράμματος ή αλγορίθμου και του 
επεξηγηματικού κειμένου) με αποτέλεσμα την απελευθέρωση γνωστικής 
χωρητικότητας και την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στην παρούσα 
υλοποίηση η τεχνική της κωδικοποίησης χρωμάτων ενσωματώθηκε στα 
αντικείμενα μάθησης που θεωρούνται εύκολης μέχρι μέτριας δυσκολίας 
(difficulty=very easy, difficulty=easy, difficulty=medium).  

Θεωρήθηκε ότι οι προχωρημένοι μαθητές δεν έχουν ανάγκη να εμφανίζεται 
επιπρόσθετο επεξηγηματικό κείμενο το οποίο, ακριβώς επειδή δεν είναι 
απαραίτητο γι αυτόν, τελικά θα αποπροσανατόλιζε την προσοχή του και θα 
οδηγούσε πιθανώς σε αυξημένη αρνητική υπερφόρτωση (Βλ. επίσης παρ. 4.2.2 
παράδειγμα 2) 

β) Για τις τρεις κατηγορίες μαθητών (προχωρημένους, μέτριους και αρχάριους 
μαθητές) ως επιπλέον υποστήριξη δίνεται η δυνατότητα ο μαθητής να εμφανίσει 
αντικείμενα μάθησης τα οποία είναι προαπαιτούμενα των αντικειμένων μάθησης 
που εμφανίστηκαν στην οθόνη. Ως προαπαιτούμενα, τα αντικείμενα μάθησης αυτά 
είναι κυρίως αντικείμενα με χαμηλότερο επίπεδο δυσκολίας. Μόλις ο μαθητής 
επιλέξει ένα μαθησιακό στόχο και δηλώσει το επίπεδο γνώσεών  που διαθέτει για 
το συγκεκριμένο στόχο, τότε στο πλαίσιο ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ δίνει τη δυνατότητα σε μέτριους και προχωρημένους μαθητές να 
ζητήσουν από το σύστημα να τους παρουσιάσει συναφή αντικείμενα μάθησης με 
προαπαιτούμενο περιεχόμενο και χαμηλότερης δυσκολίας. 

Η λογική πίσω από την εμφάνιση συναφών αντικειμένων μάθησης 
χαμηλότερης δυσκολίας: 
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Θεωρείται ότι ένας άλλος τρόπος υποστήριξης μέτριων και προχωρημένων 
μαθητών να κατανοήσουν το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου θέματος του 
σύνθετου πεδίου γνώσης που μελετούν είναι να τους δώσει το σύστημα τη 
δυνατότητα να δουν συσχετιζόμενα και προαπαιτούμενα αντικείμενα μάθησης 
χαμηλότερης δυσκολίας. Αυτό προϋποθέτει μια οργάνωση του εκπαιδευτικού 
υλικού με τη μορφή συνδεδεμένων αντικειμένων μάθησης στα οποία έχει 
ενσωματωθεί πληροφορία για τη σχέση relation kind[requires]. 
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4.6 Σύνοψη κανόνων επιλογής και παρουσίασης αντικειμένων μάθησης 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι κανόνες και η λογική που παρουσιάστηκε 
στις προηγούμενες ενότητες σε σχέση με τις δυνατές προσαρμογές του πολυμεσικού 
περιβάλλοντος μάθησης. 

Η σχεδίαση στοχεύει στην εκτέλεση των κατάλληλων προσαρμογών σε σχέση με τις πέντε διαστάσεις (αρνητική γνωστική 
υπερφόρτωση, ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση, θετική γνωστική υπερφόρτωση, παροχή υποστήριξης, ενεργός γνωστική επεξεργασία) 
του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης με χρήση των πολυμέσων λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των γνώσεων 
(προϋπάρχουσα γνώση) που διαθέτει κάθε μαθητής: 

1. Η σχεδίαση του πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης στοχεύει στη μείωση της αρνητικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης του μαθητή (reducing extraneous cognitive load). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: 

• Της καταλληλότητας των μορφών παρουσίασης του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (modality 
appropriateness)  

• Της χρήσης λυμένων παραδειγμάτων (worked examples) 

2. Η σχεδίαση στοχεύει στην αντιμετώπιση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης (addressing intrinsic cognitive 
load). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: 

• Της καταλληλότητας του επιπέδου δυσκολίας του εκπαιδευτικού υλικού (difficulty appropriateness) 

• Της καταλληλότητας του χρόνου μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού (learning time appropriateness) 

• Της καταλληλότητας της σειράς παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού (sequencing appropriateness  
presenting prerequisites of LOs and presenting worked examples first) 

3. Η σχεδίαση στοχεύει στην αύξηση της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης (increasing germane cognitive load) 
δηλαδή στην ενίσχυση της δημιουργίας νοητικών σχημάτων και στην ισχυροποίηση της διαδικασίας της 
αυτοματοποίησης μέσω αυξημένου κινήτρου και συμμετοχής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: 

• Της κατάλληλης αλληλεπίδρασης και συμμετοχής του μαθητή (interactivity/engagement 
appropriateness)  engaging low prior knowledge learners in interactive worked examples and high 
prior knowledge learners in problem solving activities 

4. Η σχεδίαση στοχεύει στην παροχή υποστήριξης για την επεξεργασία των πολυμεσικών πληροφοριών. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω: 

• Της κατάλληλης παρουσίασης επιπρόσθετων αντικειμένων μάθησης π.χ. συσχετιζόμενων 
προαπαιτούμενων αντικειμένων μάθησης χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (για μέτριους και 
προχωρημένους μαθητές) ή επιπλέον αντίστοιχων λυμένων παραδειγμάτων (για αρχάριους μαθητές)  

• Της παρουσίασης εννοιoλογικών χαρτών ή advance organizers 

• Της χρήσης κωδικοποίησης χρωμάτων (color coding) και αλληλεπιδραστικών υπερσυνδέσμων (interactive 
hyperlinks) για αρχάριους και μέτριους μαθητές (αυτά είναι ενσωματωμένα μέσα στη σχεδίαση) 

• της χρήσης γνωστικών εργαλείων όπως είναι π.χ. οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) κυρίως στην 
περίπτωση αρχάριων και μέτριων μαθητών 

5. H σχεδίαση στοχεύει στην ενθάρρυνση του μαθητή για ενεργό γνωστική επεξεργασία. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω:  

• Της εναλλαγής ανάμεσα σε αφηγηματικό και ενεργό εκπαιδευτικό υλικό (alternate between expositive 
and active LOs)  

• Της παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού με υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης (high interactivity level) 

 
Πίνακας 4.5: Προσαρμογές του Πολυμεσικού Περιβάλλοντος Μάθησης 
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Οι προσαρμογές του πολυμεσικού συστήματος που αναπτύχθηκε αφορούν:  

Α) την επιλογή και την παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού με βάση το επίπεδο γνώσης 
του μαθητή 

Β) τον καθορισμό και την παροχή της κατάλληλης σειράς παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού 
ανάλογα με το επίπεδο γνώσης του μαθητή 

Γ)  την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης με βάση το επίπεδο γνώσης του μαθητή 

Παρακάτω συνοψίζονται οι κανόνες που κωδικοποιήθηκαν με γλώσσα JAVA13 και 
απεικονίζονται οι συγκεκριμένες τιμές των μεταδεδομένων που λαμβάνονται υπόψη από το 
προσαρμοζόμενο σύστημα πολυμεσικής μάθησης. Επίσης περιγράφεται περιληπτικά ο 
τρόπος με τον οποίο αντιστοιχήθηκαν οι κανόνες στις σχεδιαστικές αρχές που προέκυψαν στο 
πλαίσιο του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η 
αρχιτεκτονική του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος που αναπτύχθηκε. Επίσης 
περιγράφεται ο κώδικας JAVA της εφαρμογής λογισμικού που υλοποιήθηκε.  

Με βάση το μαθησιακό στόχο που επιλέγει ο μαθητής καθορίζεται ένα σύνολο συσχετιζόμενων μ΄ αυτό το στόχο  
αντικειμένων μάθησης. Στο σύνολο αυτό εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες ώστε να επιλεγεί, σύμφωνα με τις 
αρχές του μοντέλου μάθησης, το βέλτιστο υποσύνολο αντικειμένων μάθησης (Β) και επιπλέον καθορίζεται  η πιο 
κατάλληλη σειρά παρουσίασής τους (Σ). 

1. Αρνητική γνωστική υπερφόρτωση (Extraneous CL) 

 Επιδιώκεται η μείωσή της μέσω των τεχνικών σχεδίασης του εκπαιδευτικού υλικού, με βάση τις αρχές πολυμεσικής 
σχεδίασης του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης, όπως π.χ. με την κωδικοποίηση χρωμάτων για να γίνεται η 
σύνδεση ανάμεσα σε διαφορετικές αναπαραστάσεις από τον αρχάριο ή μέτριο μαθητή. Η παροχή βοήθειας προς 
το μαθητή, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης, αποβλέπει επίσης, αφενός, στη μείωση της αρνητικής υπερφόρτωσης 
και, αφετέρου, στην αύξηση της θετικής υπερφόρτωσης. Οι βασικοί κανόνες για τη μείωση της αρνητικής 
υπερφόρτωσης είναι α) η κατάλληλη χρήση μέσων και μορφών παρουσίασης (mode and modality appropriateness) 
και β) η παρουσίαση λυμένων παραδειγμάτων (worked examples).  

 Καταλληλότητα πολυμέσων (multimedia appropriateness)   

Kατάλληλη χρήση μέσων και μορφών παρουσίασης (mode and modality appropriateness to deal with extraneous 
CL). Συνδυάζονται λεκτικές με οπτικές πληροφορίες σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: 

a. Αρχάριος ή μέτριος μαθητής (novice or medium learners)  
Κατάταξη των αντικειμένων μάθησης  (lo) του υποσυνόλου Β με την εξής σειρά Σ:  

                                   { 

i. Πρώτα τα lo με animation+narration δηλαδή με (technical[format]= application/x-
shockwave-flash) αν υπάρχουν 

ii. μετά τα lo με text+picture  δηλαδή με (technical[format]= image/jpeg) 

iii. στο τέλος τα lo με text  δηλαδή με (technical[format]= text) 

} 

b. Προχωρημένος μαθητής (advanced learners):  
Κατάταξη των αντικειμένων μάθησης  (lo) του υποσυνόλου Β με την εξής σειρά Σ:   

                                   { 

i. Πρώτα τα lo με text  δηλαδή με (technical[format]= text)  

ii. μετά τα lo με text+picture  δηλαδή με (technical[format]= image/jpeg) 

                                                 

13 Η κωδικοποίηση των κανόνων με τη γλώσσα JAVA παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα 
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iii. στο τέλος (τα lo με animation+narration δηλαδή με (technical[format]= application/x-
shockwave-flash) αν υπάρχουν 

} 

 Χρήση λυμένων παραδειγμάτων (worked examples) 

Δημιουργία μιας νέας σειράς παρουσίασης Σ1 κατά την οποία παρουσιάζονται αρχικά λυμένα παραδείγματα 
σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: 

a. Αρχάριος ή μέτριος μαθητής (novice or medium learners)  
Τοποθέτηση των αντικειμένων μάθησης  (lo) της παρούσας σειράς Σ σε μια νέα σειρά Σ1 ως εξής: 

i. {πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=expositive) και (difficulty=very easy)} 

             Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=expositive) και (difficulty= easy)} 

             Αν δεν βρεθεί ούτε τέτοιο lo τότε 

{πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=expositive) και (difficulty= easy)} 

             Αν δεν βρεθεί ούτε τέτοιο lo τότε ακολουθεί το βήμα ii 

ii. {παρουσιάζεται  ένα lo με (learning resource type= narrative text)  και (interactivity 
type=expositive) και (difficulty=very easy)} 

             Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{παρουσιάζεται  ένα lo με (learning resource type= narrative text)  και (interactivity 
type=expositive) και (difficulty=easy)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε ακολουθεί το βήμα  iii 

iii. {παρουσιάζεται  ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=active) και (difficulty=very easy)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{παρουσιάζεται  ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=active) και (difficulty= easy)} 

b. Προχωρημένος μαθητής (advanced learner)  
Τοποθέτηση των αντικειμένων μάθησης  (lo) της παρούσας σειράς Σ σε μια νέα σειρά Σ1 ως εξής: 

i. {πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=active) και (difficulty=very difficult)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=expositive) και (difficulty= very difficult)} 

Αν δεν βρεθεί ούτε τέτοιο lo τότε 

{πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=active) και (difficulty= difficult)} 

Αν δεν βρεθεί ούτε τέτοιο lo τότε 

{πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=expositive) και (difficulty= difficult)} 

Αν δεν βρεθεί ούτε τέτοιο lo τότε 

{πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=active) και (difficulty= medium)} 

Αν δεν βρεθεί ούτε τέτοιο lo τότε 

{πρώτο τοποθετείται ένα lo με (learning resource type= exercise)  και (interactivity 
type=expositive) και (difficulty= medium)} 
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2. Ενδογενής γνωστική υπερφόρτωση (intrinsic CL) 

 Επιδιώκεται η μείωσή της μέσω του τρόπου κατάτμησης, οργάνωσης, συσχέτισης και διαδοχής του εκπαιδευτικού 
υλικού. Ο καθορισμός μιας βέλτιστης αλληλουχίας παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού (sequencing 
appropriateness) μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της αυξημένης ενδογενούς υπερφόρτωσης. Σημαντικό ρόλο 
μπορεί να παίξει επίσης η κατάταξη του εκπαιδευτικού υλικού με βάση το βαθμό δυσκολίας (difficulty 
appropriateness) αλλά και με βάση τον τυπικό χρόνο μελέτης (learning time appropriateness). Οι παρακάτω 
κανόνες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης. 

 Καταλληλότητα σειράς παρουσίασης με βάση το βαθμό δυσκολίας και τον τυπικό χρόνο μελέτης --
(difficulty appropriateness – learning time appropriateness)   

Δημιουργείται ένα υποσύνολο Β αντικειμένων μάθησης τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

a. Αρχάριος μαθητής (novice learner):  

i. Επιλογή και εισαγωγή στο υποσύνολο Β όλων των συσχετιζόμενων αντικειμένων μάθησης (lo) 
       – { 

 (lo με difficulty=4) ΚΑΙ (lo με difficulty=5)    

 (lo με typical learning time=10) 

           } 

ii. Στη συνέχεια για τον ταυτόχρονο έλεγχο της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης 
καθορίζεται η  σειρά παρουσίασης Σ του υποσυνόλου Β ως εξής:  

πρώτα εκείνα με format=application/x-shockwave-flash, ακολουθούν  
αντικείμενα μάθησης (lo) με format= image/jpeg και τέλος εκείνα με format= text 

b. Μέτριος μαθητής (medium learner) :  

i. Επιλογή και εισαγωγή στο υποσύνολο Β όλων των συσχετιζόμενων αντικειμένων μάθησης (lo) 
       – { 

 (lo με difficulty=1) ΚΑΙ (lo με difficulty=5)    

 (lo με typical learning time=3) 

           } 

ii. Στη συνέχεια για τον ταυτόχρονο έλεγχο της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης 
καθορίζεται η  σειρά παρουσίασης Σ του υποσυνόλου Β ως εξής:  

πρώτα εκείνα με format=application/x-shockwave-flash, ακολουθούν  
αντικείμενα μάθησης (lo) με format= image/jpeg και τέλος εκείνα με format= text 

c. Προχωρημένος μαθητής (advanced learner):  

i. Επιλογή και εισαγωγή στο υποσύνολο Β όλων των συσχετιζόμενων αντικειμένων μάθησης (lo) 
       – { 

 (lo με difficulty=1) ΚΑΙ (lo με difficulty=2)    

 (lo με typical learning time=3) 

           } 

ii. Στη συνέχεια για τον ταυτόχρονο έλεγχο της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης 
καθορίζεται η  σειρά παρουσίασης Σ του υποσυνόλου Β ως εξής:  

πρώτα εκείνα με format=text, ακολουθούν  αντικείμενα μάθησης (lo) με 
format= image/jpeg και τέλος εκείνα με format= application/x-shockwave-flash 

 Καταλληλότητα σειράς παρουσίασης με βάση την οργάνωση σε προαπαιτούμενα  

Μετά από τον καθορισμό του υποσυνόλου Β κατάλληλων αντικειμένων μάθησης (lo) για το συγκεκριμένο μαθητή 
(σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης του στον επιλεγμένο μαθησιακό στόχο) και κατάλληλης σειράς παρουσίασης τους Σ, 
δημιουργείται μια ακόμα προτεινόμενη σειρά μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού Σ2 κάτω από την αρχική σειρά Σ.  
Η σειρά Σ2 απεικονίζει την αλληλοσυσχέτιση/αλληλεξάρτηση του ευρύτερου συνόλου των αντικειμένων μάθησης 
(λαμβάνονται υπόψη όλα τα αντικείμενα μάθησης του μαθησιακού περιβάλλοντος που είναι προαπαιτούμενα) μέσω της 
σχέσης Relation και συγκεκριμένα μέσω της σχέσης Requires.  
H σειρά Σ2 προκύπτει από την αρχική σειρά Σ με τον εξής τρόπο: 

Έστω  α1, α2, α3, α4, α5 τα αντικείμενα μάθησης της σειράς Σ τα οποία παρουσιάζονται αρχικά με αυτήν ακριβώς τη 
σειρά, δηλαδή: 
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 H σειρά Σ: α1  α2  α3  α3  α4  α5 (πρώτο εμφανίζεται το α1 και τελευταίο το α5)  

Αν το αντικείμενο μάθησης α1 έχει προαπαιτούμενο το αντικείμενο μάθησης β1, το αντικείμενο μάθησης α2 έχει 
προαπαιτούμενα τα γ1 και γ2, το α3 δεν έχει προαπαιτούμενα, το α4 έχει προαπαιτούμενα τα δ1 και δ2 και το α5 έχει 
προαπαιτούμενο το ε1 τότε η νέα σειρά μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού που προτείνεται για μελέτη από το σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης είναι η εξής: 

Η σειρά Σ2: β1 α1 γ1 γ2 α2 α3 δ1 δ2 γ4 ε1 α5   

3. Θετική υπερφόρτωση και ενεργός γνωστική επεξεργασία (germane CL – active 
cognitive processing) 

 Επιδιώκεται ή αύξησή της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης (increasing germane cognitive load) δηλαδή η ενίσχυση 
της δημιουργίας νοητικών σχημάτων και στην ισχυροποίηση της διαδικασίας της αυτοματοποίησης μέσω 
αυξημένου κινήτρου και συμμετοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες που προωθούν 
την ενεργό γνωστική επεξεργασία μέσω της δημιουργίας κινήτρων, της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος και της 
ενθάρρυνσης του μαθητή να εμπλακεί με το εκπαιδευτικό υλικό και να ασχοληθεί με τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Οι κανόνες που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό είναι οι εξής: 

 Καταλληλότητα αλληλεπίδρασης και συμμετοχής (interactivity/engagement appropriateness)  

H κατάλληλη αλληλεπίδραση και συμμετοχή του μαθητή (interactivity/engagement appropriateness) επιτυγχάνεται 
με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή· α) για τον αρχάριο και μέτριο μαθητή 
μέσω της παροχής λυμένων και ημιλυμένων παραδειγμάτων που χαρακτηρίζονται από υψηλή αλληλεπίδραση και β) 
για τον προχωρημένο μαθητή μέσω της ενασχόλησής του με άλυτα προβλήματα (engaging low prior knowledge 
learners in interactive worked examples and high prior knowledge learners in problem solving activities). Επίσης 
καλό είναι να επιδιώκεται η εναλλαγή μεταξύ αφηγηματικού(narrative)  και ενεργού (active) τύπου εκπαιδευτικού 
υλικού. Οι εξής κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς:  

a. Αρχάριος μαθητής (novice learner): Επαναπροσδιορισμός της σειράς παρουσίασης Σ των αντικειμένων 
μάθησης  (lo) σε μια νέα σειρά ώστε να πληρούνται ο εξής κανόνες:  

i. {Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource 
type= exercise) και (difficulty= very easy)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource 
type= exercise) και (difficulty= easy)} 

ii. {Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= narrative text) και (difficulty= very 
easy)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

                              {Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= narrative text) και (difficulty= easy)} 

iii. {Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
exercise) και (difficulty= very easy)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
exercise) και (difficulty= easy)} 

iv. {Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=expositive) και (technical[format]= 
application/x-shockwave-flash) και (learning resource type= not problem 
statement)} 

v. {Ακολουθούν όλα lo με (learning resource type= narrative text) όπως βρίσκονται στη 
σειρά Σ} 

vi. {Ακολουθούν όλα lo που απέμειναν με (learning resource type= not problem 
statement) όπως βρίσκονται στη σειρά Σ} 

vii. {Ακολουθούν όλα lo που απέμειναν με (learning resource type= problem statement) 
όπως βρίσκονται στη σειρά Σ} 

b. Μέτριος μαθητής (medium learner): Επαναπροσδιορισμός της σειράς παρουσίασης Σ των 
αντικειμένων μάθησης  (lo) σε μια νέα σειρά ώστε να πληρούνται ο εξής κανόνες:  

i. {Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource 
type= exercise) και (difficulty= easy)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 
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{Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource 
type= exercise) και (difficulty= medium) } 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource 
type= exercise) και (difficulty= difficult)} 

ii. {Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= narrative text) και (difficulty= easy)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= narrative text) και (difficulty= 
medium)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= narrative text) και (difficulty= 
difficult)} 

iii. {Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
exercise) και (difficulty= easy)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
exercise) και (difficulty= medium)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
exercise) και (difficulty= difficult)} 

iv. {Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=expositive) και (technical[format]= 
application/x-shockwave-flash) και (learning resource type= not problem 
statement)} 

v. {Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=active) και (technical[format]= 
application/x-shockwave-flash) και (learning resource type= not problem 
statement)} 

vi. {Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= problem statement) (difficulty= easy) 
} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

vii. {Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= problem statement) (difficulty= 
medium) } 

viii. {Ακολουθούν όλα lo που απέμειναν  με τη σειρά που  βρίσκονται στη σειρά Σ} 

ix. {Ακολουθούν όλα lo που απέμειναν με (learning resource type= problem statement) 
όπως βρίσκονται στη σειρά Σ} 

c. Προχωρημένος μαθητής (advanced learner): Επαναπροσδιορισμός της σειράς παρουσίασης Σ των 
αντικειμένων μάθησης  (lo) σε μια νέα σειρά ώστε να πληρούνται ο εξής κανόνες:  

i. {Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
exercise) και (difficulty= very difficult)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource 
type= exercise) και (difficulty=very difficult) } 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
exercise) και (difficulty= difficult)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource 
type= exercise) και (difficulty= difficult)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
exercise) και (difficulty= medium)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 
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{Πρώτα τοποθετείται ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource 
type= exercise) και (difficulty= medium)} 

ii. {Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= problem statement) και (difficulty= 
very difficult)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= problem statement) και (difficulty= 
difficult)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Ακολουθεί ένα lo με (learning resource type= problem statement) και (difficulty= 
medium)} 

iii. {Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=expositive) και (learning resource type= 
narrative text)} 

Αν δεν βρεθεί τέτοιο lo τότε 

{Ακολουθεί ένα lo με (interactivity type=active) και (learning resource type= 
narrative text)  

iv. {Ακολουθούν όλα τα lo με (learning resource type= problem statement)} 

v. {Ακολουθούν όσα lo έχουν απομείνει στη σειρά Σ} 

4. Παροχή υποστήριξης (support for processing) 

 Η σχεδίαση στοχεύει στην παροχή υποστήριξης για την επεξεργασία των πολυμεσικών πληροφοριών. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης παρουσίασης επιπρόσθετων αντικειμένων μάθησης π.χ. συσχετιζόμενων 
προαπαιτούμενων αντικειμένων μάθησης χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (για μέτριους και προχωρημένους 
μαθητές) ή επιπλέον αντίστοιχων λυμένων παραδειγμάτων (για αρχάριους μαθητές). Επιπρόσθετη παρουσίαση 
αποτελεί η παρουσίαση εννοιoλογικών χαρτών ή προ-οργανωτών. Τέλος, η χρήση κωδικοποίησης χρωμάτων (color 
coding) και αλληλεπιδραστικών υπερσυνδέσμων (interactive hyperlinks) για αρχάριους και μέτριους μαθητές, 
στοιχεία τα οποία είναι ενσωματωμένα μέσα στη ίδια τη σχεδίαση, υποστηρίζουν το μαθητή να κάνει την 
απαραίτητη προωθούν τη διαδικασία δημιουργίας νοητικών σχημάτων. Οι εξής κανόνες έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τους σκοπούς αυτούς:  

a. Αρχάριος μαθητής (novice learner):  

i. Παρουσίαση αντικειμένων μάθησης με ενσωματωμένη βοήθεια μέσω των εικονιδίων  help 
που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του αντικειμένου μάθησης  

ii. Δυνατότητα εμφάνισης όλων των required συνδέσμων 

b. Μέτριος μαθητής (medium learner):  

i. Παρουσίαση αντικειμένων μάθησης με ενσωματωμένη βοήθεια μέσω των εικονιδίων  help 
που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του αντικειμένου μάθησης  

ii. Δυνατότητα εμφάνισης όλων των required συνδέσμων 

c. Προχωρημένος μαθητής (advanced learner):  

i. Δυνατότητα εμφάνισης όλων των required συνδέσμων 
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4.7 Η αρχιτεκτονική του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος 

μάθησης  

Η αρχιτεκτονική του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος μάθησης έχει 
δύο διαστάσεις :  

α) Στηρίζεται στην ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή αντικειμένων 
μάθησης. Αυτά τα αντικείμενα μάθησης μπορούν να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν από τον 
καθηγητή του μαθήματος ή μπορούν να αναζητηθούν μέσα από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό 
υλικό του Σημασιολογικού Ιστού και αφού εντοπιστούν, να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια 
από το πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης. Για να μπορέσει το σύστημα να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα αντικείμενα μάθησης θα πρέπει ο δημιουργός τους να έχει εισάγει σ’ αυτά 
επιπρόσθετη πληροφορία με τη μορφή μεταδεδομένων. Τα συγκεκριμένα μεταδομένα που 
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του προτεινόμενου μοντέλου παρουσιάστηκαν και 
αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

β) Στηρίζεται στη χρήση μιας μονάδας προσαρμογής η οποία θα ενσωματώνει τις εξής 
βασικές λειτουργίες:  

• την ενημέρωση του πολυμεσικού συστήματος μάθησης για τα μεταδεδομένα των 
διαθέσιμων αντικειμένων μάθησης 

• την εισαγωγή στο πολυμεσικό σύστημα μάθησης των μαθησιακών στόχων του 
μαθήματος 

• τη δυνατότητα να επιλέγει ο μαθητής μαθησιακό στόχο  

• τη δυνατότητα να δηλώνει ο μαθητής το επίπεδο γνώσης του για τον επιλεγμένο 
μαθησιακό στόχο 

• την δυναμική επιλογή και παροχή περιεχομένου στο μαθητή (δηλαδή την 
παρουσίαση από το σύστημα συγκεκριμένων αντικειμένων μάθησης και την πρόταση 
μελέτης τους από το μαθητή με μια συγκεκριμένη σειρά με βάση το επίπεδο των 
γνώσεών του πάνω στον επιλεγμένο μαθησιακό στόχο)   

Η αρχιτεκτονική αυτή απεικονίζεται στο σχήμα 4.18 ενώ οι λειτουργίες της μονάδας 
προσαρμογής περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενη ενότητα.  
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Σχήμα 4.18: Η αρχιτεκτονική του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος μάθησης  

To λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του συστήματος ήταν: 

 Το λογισμικό Tomcat  το οποίο αποτελεί έναν web server. O server αυτός επιτρέπει 
τη χρήση της τεχνολογίας Java servlet στην οποία αναπτύχθηκαν οι εφαρμογές του 
παρόντος συστήματος. Η διασύνδεση με τη βάση δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας 
αυτής, απαιτεί τη δημιουργία μιας JDBC (Java Data Base Connectivity) σύνδεσης. 

 Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε σε περιβάλλον MySQL. Για να επιτευχθεί η 
σύνδεση με τη σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL, στο προγραμματιστικό 
περιβάλλον της Java, απαιτείται το αντίστοιχο λογισμικό διασύνδεσης, το οποίο στην 
προκειμένη περίπτωση είναι το «mysql-connector-java-3.0.14-production-bin.jar». 
Με το λογισμικό αυτό είναι δυνατή η δημιουργία μιας JDBC σύνδεσης. 

 Η πλατφόρμα του Moodle επιλέχθηκε ως σύστημα διαχείρισης μάθησης. Η 
συγκεκριμένη πλατφόρμα  αποτελεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source 
Learning Management System)  

 Το εργαλείο προγραμματισμού Borland JBuilder 9 Enterprise χρησιμοποιήθηκε για 
την κωδικοποίηση των εφαρμογών (servlets) της μονάδας προσαρμογής 

 Το λογισμικό Macromedia DreamWeaver MX επιλέχθηκε για τη δημιουργία των 
ιστοσελίδων (HTML pages) 

 Το λογισμικό Macromedia Flash MX χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού της μορφής κινούμενων εικόνων εμπλουτισμένων με αφήγηση 
(animated narrations) καθώς και για την ενσωμάτωση αλληλεπίδρασης (interactivity) 
μέσα στο υλικό  

 Learning Management System 
 
 
 
 

----------------- 
----------------- 
----------------- 
----------------- 
----------------- 
----------------- 
----------- 
-----------

Μεταδεδομένα 

Μονάδα προσαρμογής:  
Εφαρμογή βασισμένη στη γλώσσα 

JAVA 

Υπάρχοντα 
αντικείμενα 
μάθησης 

Σχεδίαση των αντικειμένων μάθησης 

LO4 

LO3 

LO2 

LO1 

Αποθήκες αντικειμένων 
μάθησης 

Επιλογή και παρουσίαση των 
αντικειμένων μάθησης 

Learner Επίπεδο 
προηγούμενης 

γνώσης 

Μαθησιακός 
στόχος 

Σχεδίαση με βάση τις παραμέτρους του 
προτεινόμενου μοντέλου 
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 Το πρόγραμμα Hot Potatoes 6 χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία 
αλληλεπιδραστικών ασκήσεων αντιστοίχισης (interactive mapping exercises) 

 Το λογισμικό RELOAD Editor, ένας επεξεργαστής μεταδεδομένων και 
συναρμολογητής περιεχομένου (a Content Package and Metadata Editor) 
χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε πακεταρισμένα 
αντικείμενα μάθησης (packaged learning objects) 

4.7.1 Λογισμικό σχεδίασης και λογισμικό περιγραφής των αντικειμένων μάθησης 

Στο πλαίσιο της παρούσας υλοποίησης δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό ποικίλων 
τύπων και μορφών (modes and modalities) όπως π.χ. ιστοσελίδες με κείμενο και στατικές 
εικόνες (web pages with text accompanied by static pictures), κινούμενες εικόνες με αφήγηση 
(animated narrations), αλληλεπιδραστικές ασκήσεις (interactive exercises), κ.λπ. Η σχεδίαση 
του υλικού έγινε σύμφωνα με τις σχεδιαστικές αρχές οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά 
στην ενότητα 4.2.  Για τη σχεδίαση και δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού 
χρησιμοποιήθηκε μια σειρά εργαλείων (λογισμικό), κάποια από τα οποία αναφέρθηκαν στην 
προηγούμενη παράγραφο, όπως π.χ. το Adobe Photoshop για τη δημιουργία των στατικών 
εικόνων, το Macromedia DreamWeaver MX για τη δημιουργία των ιστοσελίδων, το 
Macromedia Flash MX για τη δημιουργία κινούμενων εικόνων  και αφήγησης και το Hot 
Potatoes 6 για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών ασκήσεων. Ποικίλες μορφές εκπαιδευτικού 
υλικού που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της υλοποίησης του προσαρμοζόμενου 
πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης απεικονίζονται στο σχήμα 4.19. 

Μετά τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού ακολούθησε η ομαδοποίησή του σε 
ανεξάρτητες οντότητες, η περιγραφή του μέσω της προσάρτησης σε κάθε οντότητα των 
απαραίτητων μεταδεδομένων και το «πακετάρισμά» του ως αντικείμενα μάθησης. Η 
περιγραφή και το πακετάρισμα των αντικειμένων μάθησης έγινε με τη χρήση του λογισμικού 
Reload Editor. Στον πίνακα 4.6 εμφανίζονται ενδεικτικά τα μεταδεδομένα τεσσάρων τέτοιων 
αντικειμένων μάθησης που χρησιμοποιούνται από το προσαρμοζόμενο σύστημα που 
υλοποιήθηκε. Οι οθόνες του σχήματος 4.20 απεικονίζουν τη λειτουργία του εργαλείου Reload 
Editor. Στο εργαλείο αυτό εισάγονται αρχικά όλα τα αντικείμενα μάθησης τα οποία θέλουμε 
να περιγράψουμε (Σχήμα 4.21) και στη συνέχεια προσαρτώνται τα απαραίτητα μεταδεδομένα 
(Σχήμα 4.22) σ’ αυτά. 
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Σχήμα 4.19: Ποικιλία τύπων και μορφών εκπαιδευτικού υλικού 
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Πίνακας 4.6: Τα χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα) μιας ομάδας αντικειμένων μάθησης που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης

    LO1 LO2 LO3 LO4 

General         
  Identifier RES-93031D35-2F5F-BB36-5A0A-

B7287F01B8AC 
RES-68C0F3F7-100F-1482-2D59-
56D9C9264D23 

RES-75C0F3F7-122F-1422-2D59-
21D6C9232C54 

RES-38A0F3D3-231F-2133-2C59-
32D6A9112C41 

  Title Δομή επιλογής ορισμός Απλή δομή επιλογής Σύνθετη δομή επιλογής Πολλαπλή δομή επιλογής Αν Τότε 
Αλλιώς_αν 

  Language el el el el 

  Description Αυτό το αντικείμενο μάθησης δίνει τον 
ορισμό της δομής επιλογής και δείχνει 
τα συστατικά μέρη μιας οποιασδήποτε 
δομής επιλογής. Παρουσιάζει επίσης ένα 
παράδειγμα δομής επιλογής.  

Αυτό το αντικείμενο μάθησης εξηγεί 
πότε χρησιμοποιείται η απλή δομή 
επιλογής, δίνει τη σύνταξή της σε 
μορφή ψευδογλώσσας και παρουσιάζει 
τη λειτουργία της με διάγραμμα ροής. 

Αυτό το αντικείμενο μάθησης εξηγεί 
πότε χρησιμοποιείται η σύνθετη δομή 
επιλογής, δίνει τη σύνταξή της σε 
μορφή ψευδογλώσσας και παρουσιάζει 
τη λειτουργία της με διάγραμμα ροή. 

Παρουσίαση της πολλαπλής δομής 
επιλογής Αν..τότε..αλλιώς_αν. Δίνει τη 
σύνταξή της δομής σε μορφή 
ψευδογλώσσας και παρουσιάζει τη 
λειτουργία της με διάγραμμα ροής. 

Lifecycle         

  Date 2006 2006 2006 2006 

Technical         

  Format image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg 

  Location domi_epilogis_definition_easy.html Domi_epilogis_apli_pres_easy.html domi_epilogis_syntheti_pres_easy.html domi_epilogis_pollapli_pres_easy.html 

Educational         

  Interactivity Type Expositive Expositive Expositive Expositive 

  Learning Resource 
Type 

Narrative text Narrative text Narrative text Narrative text 

  Interactivity Level Very low Very low Very low Very low 

  Semantic Density Very high Very high Very high Very high 

  Difficulty Very easy Very easy Very easy Easy 

  Context Secondary education Secondary education Secondary education Secondary education 

  Typical Learning 
Time 

3M 3M 3M 5M 

Relation         

  Kind IsRequiredBy Requires epildef Requires epildef Requires epildef, Requires epilapli, 
Requires epilsyntheti 

Classification         

  Entry δομή επιλογής, συνθήκη απλή δομή επιλογής, δομή επιλογής σύνθετη δομή επιλογής, δομή επιλογής πολλαπλή δομή επιλογής, δομή επιλογής 



 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.20: H αρχική οθόνη του Reload Editor 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.21: Προσθήκη μεταδεδομένων της κατηγορίας General σε ένα αντικείμενο μάθησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.22: Προσθήκη μεταδεδομένων της κατηγορίας Educational σε ένα αντικείμενο 
μάθησης 
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4.7.2 Η μονάδα προσαρμογής του συστήματος 

Για την επίτευξη των προσαρμογών του πολυμεσικού συστήματος που 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκαν τέσσερις εφαρμογές σε 
γλώσσα JAVA (JAVA servlets) οι οποίες αποτελούν τη μονάδα προσαρμογής 
του πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης.  

Συγκεκριμένα: 

α) Η εφαρμογή ObjectMetadata (Μεταδεδομένα αντικειμένων) 
ενημερώνει το σύστημα για τα διαθέσιμα μεταδεδομένα των αντικειμένων 
μάθησης. Πιο αναλυτικά, μόλις ο χρήστης του συστήματος (πιθανότατα ο 
καθηγητής του μαθήματος) θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή αυτή, το σύστημα 
ψάχνει σε διευθύνσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή ως διευθύνσεις 
αποθήκευσης διαθέσιμων, από το μαθησιακό περιβάλλον, αντικειμένων μάθησης. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα το σύστημα να ψάχνει για αντικείμενα μάθησης 
ευρύτερα (στο περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού) εφόσον εισαχθούν σ’ 
αυτό μια σειρά από διευθύνσεις εξωτερικών αποθηκών αντικειμένων μάθησης 
(learning object repositories). Η δυνατότητα αυτή, αν και περιορισμένη προς το 
παρόν (λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού πλούσιων αποθηκών 
αντικειμένων μάθησης τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μελέτη των διαφορετικών θεμάτων των σύνθετων πεδίων γνώσης), παρουσιάζει 
μεγάλο ενδιαφέρον αφού εγγυάται τον εύκολο εμπλουτισμό ενός συστήματος 
μάθησης με επιπρόσθετο διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.   

Η εφαρμογή διαβάζει τα απαραίτητα μεταδεδομένα (Βλ. παρ. 4.4) και 
τα περνάει σε μια βάση δεδομένων MySQL η οποία περιέχει τους πίνακες:  
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• Lo : O πίνακας αυτός κρατάει τα μεταδεδομένα των αντικειμένων 
μάθησης. Στο παρακάτω τμήμα κώδικα παρουσιάζεται η δομή και τα 
συγκεκριμένα πεδία του πίνακα. 

# Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `lo` 

 

CREATE TABLE `lo` ( 

  `identifier` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `titleid` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `title` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `language` varchar(10) default NULL, 

  `description` varchar(150) default NULL, 

  `format` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `location` varchar(100) default NULL, 

  `interactivitytype` varchar(30) NOT NULL default '', 

  `learningrestype` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `interactivitylevel` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `semanticdens` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `difficulty` varchar(30) NOT NULL default '', 

  `context` varchar(50) default NULL, 

  `typlearntime` varchar(10) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`identifier`) 

) TYPE=MyISAM; 

• Conceptlo : O πίνακας αυτός κρατάει τις έννοιες που περιέχονται στα 
αντικείμενα μάθησης. H δομή και τα συγκεκριμένα πεδία του πίνακα 
απεικονίζονται στο παρακάτω τμήμα κώδικα. 

# Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `conceptlo` 

 

CREATE TABLE `conceptlo` ( 

  `identifier` varchar(50) default NULL, 

  `concept` varchar(100) default NULL 

) TYPE=MyISAM; 

• Relations : Ο πίνακας αυτός κρατάει τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους 
αντικείμενα μάθησης. Στο παρακάτω τμήμα κώδικα παρουσιάζεται η δομή 
και τα συγκεκριμένα πεδία του πίνακα. 

# Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `relations` 

 

CREATE TABLE `relations` ( 

  `identifier` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `type` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `otherid` varchar(50) NOT NULL default '' 

) TYPE=MyISAM; 
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Μετά την εκτέλεση του της εφαρμογής ObjectMetadata εμφανίζεται 
στο χρήστη ένας κατάλογος με όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα μάθησης τα οποία 
εντοπίστηκαν από το σύστημα καθώς και τα μεταδεδομένα που καταχωρήθηκαν 
στους πίνακες Lo, Conceptlo και Relations για το κάθε αντικείμενο μάθησης 
(Σχήμα 4.23). 

Σχήμα 4.23: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής (servlet) εξαγωγής μεταδεδομένων  
ObjectMetadata από τα διαθέσιμα αντικείμενα μάθησης 

β) Η εφαρμογή GoalEntry (Εισαγωγή στόχου) χρησιμοποιείται από 
τον καθηγητή του μαθήματος ή το σχεδιαστή του πολυμεσικού περιβάλλοντος 
μάθησης για την εισαγωγή των μαθησιακών στόχων ενός μαθήματος στο 
πολυμεσικό σύστημα μάθησης. Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή GoalEntry παρέχει 
στο χρήστη (καθηγητή) μια φόρμα για να περνάει μαθησιακούς στόχους (είναι ο 
προτεινόμενος τρόπος μελέτης του μαθήματος) τους οποίους έχει σκεφτεί και 
έχει συγγράψει ο καθηγητής. Ο καθηγητής περνάει τον τίτλο και την περιγραφή 
κάθε μαθησιακού στόχου και στη συνέχεια συνδέει με κάθε στόχο τις 
συσχετιζόμενες έννοιες τις οποίες το σύστημα βρίσκει από τα αντικείμενα 
μάθησης. Οι πληροφορίες αυτές εισάγονται στον πίνακα LearningGoal της 
βάσης δεδομένων. 
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Σχήμα 4.24: Η λειτουργία της εφαρμογής εισαγωγής μαθησιακών στόχων  (GoalEntry) 

γ) Η εφαρμογή GoalSelect (Επιλογή στόχου) χρησιμοποιείται από το 
μαθητή και έχει ως στόχο την παροχή κατάλληλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού 
υλικού στο μαθητή ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών που διαθέτει στον 
επιλεγμένο μαθησιακό στόχο. Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή GoalSelect παρέχει 
στο χρήστη (μαθητή) μια φόρμα η οποία χρησιμοποιείται για τις εξής 
λειτουργίες: 

• Εμφανίζει στο μαθητή τους υπάρχοντες μαθησιακούς στόχους του 
μαθήματος 

• Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει το επίπεδο γνώσης του για 
τον επιλεγμένο στόχο (ο μαθητής μπορεί να είναι αρχάριος, μέτριος ή 
προχωρημένος για ένα συγκεκριμένο στόχο) 

• Κάνει στη συνέχεια κλήση στην εφαρμογή (Java servlet) SelectLo 
(Επιλογή μαθησιακού αντικειμένου) η οποία εκτελεί τιε εξής λειτουργίες:  

o Κάνει αναζήτηση στη βάση δεδομένων για τα αντικείμενα 
μάθησης εκείνα που έχουν συσχετιζόμενες έννοιες με τον 
επιλεγμένο μαθησιακό στόχο  
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o Επιλέγει τα αντικείμενα μάθησης τα οποία πληρούν τους 
κανόνες που γνωρίζει το σύστημα για το πώς πρέπει να 
επιλέγεται και να παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε 
μαθητή ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών του 

Όπως προαναφέρθηκε, τα αντικείμενα μάθησης έχουν ενσωματωμένη 
πληροφορία που βοηθούν ώστε η επιλογή και η σειρά παρουσίασής τους να δίνει 
τη δυνατότητα να εκφραστεί το προτεινόμενο μοντέλο πολυμεσικής μάθησης το 
οποίο στοχεύει: 

α) στην μείωση της αρνητικής γνωστικής υπερφόρτωσης 

β) στην καλύτερη διαχείριση της ενδογενούς γνωστικής υπερφόρτωσης 

γ) στην αύξησης της θετικής γνωστικής υπερφόρτωσης 

δ) στη παροχή κατάλληλης υποστήριξης προς το μαθητή 

ε) στην ενθάρρυνση του μαθητή για ενεργό επεξεργασία  

Σχήμα 4.25: Η λειτουργία της εφαρμογής επιλογής μαθησιακών στόχων  (GoalSelect) 
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Σχήμα 4.26: Η λειτουργία της εφαρμογής επιλογής και παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού με 
βάση τον επιλεγμένο μαθησιακό στόχο και το επίπεδο γνώσεων του μαθητή  (SelectLo) 
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4.7.3 Οι κανόνες του συστήματος σε κώδικα της γλώσσας JAVA και η 

σύνδεσή τους με το προτεινόμενο μοντέλο 

Παρατίθενται στη συνέχεια, επιλεκτικά, τμήματα του κώδικα σε 
γλώσσα Java των τεσσάρων προαναφερόμενων εφαρμογών ObjectMetadata, 
GoalEntry, GoalSelect και SelectLo. 

Α) Η εφαρμογή ObjectMetadata με την οποία «διαβάζονται» τα 
μεταδεδομένα των XML αρχείων των αντικειμένων μάθησης και καταχωρούνται 
στη βάση δεδομένων περιέχει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω επιμέρους τμήματα 
κώδικα: 

• Ενημερώνεται αρχικά το σύστημα για τις διευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει 
να αναζητηθούν διαθέσιμα αντικείμενα μάθησης και να διαβαστούν τα 
μεταδεδομένα τους. Οι πληροφορίες για τα μεταδεδομένα των αντικειμένων 
αυτών βρίσκονται αποθηκευμένες σε ένα XML αρχείο το οποίο ονομάζεται 
imsmanifest.xml. Δηλώνονται επίσης οι κατάλληλες συναρτήσεις της 
βιβλιοθήκης JAVA για την ανάγνωση αυτού του XML αρχείου. Για 
παράδειγμα στο παρακάτω τμήμα κώδικα διαβάζεται το αρχείο 
imsmanifest.xml το οποίο βρίσκεται στον τοπικό δίσκο C που φιλοξενεί 
την εφαρμογή. Θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να δηλωθεί ένας αριθμός 
διευθύνσεων που βρίσκονται στο περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού και 
να διαβαστούν τα αντίστοιχα αρχεία μεταδεδομένων από τις διευθύνσεις 
αυτές.  

File f = new File("C:\\imsmanifest.xml"); 

DocumentBuilderFactory factory =            
        DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder(); 
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  Σχήμα 4.27: Η δομή του αρχείου imsmanifest.xml 

• Όπως αναφέρθηκε για να εκφραστεί το προτεινόμενο μοντέλο μάθησης 
αξιοποιούνται κάποια μεταδεδομένα. Συγκεκριμένα, αφού γίνει ανάγνωση 
(parsing) του αρχείου imsmanifest επιλέγονται τα εξής μεταδεδομένα:  

o Από την κατηγορία General διαβάζονται τα μεταδεδομένα 
Identifier, Title, Language, Description 

o Από την κατηγορία Technical διαβάζονται τα μεταδεδομένα 
Format και Location 

o Από την κατηγορία Educational διαβάζονται τα μεταδεδομένα 
Interactivity Type, Learning Resource Type, Interactivity 
Level, Difficulty, Context, Typical Learning Time 

o Από την κατηγορία Relation διαβάζεται το μεταδεδομένο Kind 

o Από την κατηγορία Classification διαβάζεται το μεταδεδομένο 
Entry 

Για να ληφθούν από το πρόγραμμα τα παραπάνω μεταδεδομένα 
χρησιμοποιούνται στον κώδικα οι μεταβλητές τύπου πίνακα, ενός και δύο 
διαστάσεων αντίστοιχα, tagsLV1 (μεταδεδομένα πρώτου επιπέδου) και 
tagsLV2 (μεταδεδομένα δεύτερου επιπέδου) όπως φαίνεται στο παρακάτω 
τμήμα κώδικα: 
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Document xmldoc = builder.parse(f); 

String [] tagsLV1 = {"imsmd:general", "imsmd:technical",  
        "imsmd:educational"};//, "imsmd:classification"}; 

String [][] tagsLV2 = {{"imsmd:identifier",  
        "imsmd:title", "imsmd:language", "imsmd:description"},  
        {"imsmd:format", "imsmd:location"},  
        {"imsmd:interactivitytype", "imsmd:learningresourcetype",  
        "imsmd:interactivitylevel", "imsmd:semanticdensity",  
        "imsmd:context", "imsmd:difficulty",  
        "imsmd:typicallearningtime"}};// 

• Στη συνέχεια, διαβάζεται το μεταδεδομένο resource (μαθησιακός πόρος) το 
οποίο αναφέρεται σε ένα αντικείμενο μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
παρακάτω εντολής, στην οποία δηλώνεται μια μεταβλητή τύπου «NodeList» 
που περιέχει τα μεταδεδομένα του μαθησιακού πόρου. 

NodeList rL = xmldoc.getElementsByTagName("resource"); 

Ο κάθε μαθησιακός πόρος περιέχει το σύνολο των μεταδεδομένων 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Για την ανάγνωση κάθε μεταδεδομένου του 
μαθησιακού πόρου χρησιμοποιείται μία εντολή αντίστοιχη με την παρακάτω η 
οποία, για παράδειγμα, διαβάζει το μεταδεδομένο identifier (μοναδικός αριθμός  
ή ταυτότητα του μαθησιακού πόρου).  

rL.item(i)).getAttribute("identifier")); 

Στο σχήμα 4.28 παρουσιάζεται η ιεραρχική δομή των μεταδεδομένων 
ενός μαθησιακού πόρου. 
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Σχήμα 4.28: To μεταδεδομένο resource 

Ενδεικτικά παρατίθεται το παρακάτω τμήμα κώδικα το οποίο 
χρησιμοποιείται για το διάβασμα και το πέρασμα στη βάση δεδομένων, 
μεταδεδομένων δεύτερου επιπέδου. Για παράδειγμα τα μεταδεδομένα 
Identifier, Title, Language, Description αποτελούν μεταδεδομένα δεύτερου 
επιπέδου που εντάσσονται στην κατηγορία General (πρώτο επίπεδο) ενώ τα 
μεταδεδομένα Format και Location αποτελούν μεταδεδομένα δεύτερου 
επιπέδου του μεταδεδομένου Technical. 

    //Εισαγωγή μεταδεδομένων σε βάθος 1 (πχ general->language,  
     general->titleid, technical->format, technical->location) 

     //για το identifier 

     NodeList general = ((Element)  
     rL.item(i)).getElementsByTagName(tagsLV1[0]); 

     if (general.getLength()>0){ 

     Node general_first = general.item(0); 

     NodeList generalList = ( (Element)  
     general_first).getElementsByTagName(tagsLV2[0][0]); 

     if (generalList.getLength()>0){ 

     generalList.item(0); 

     NodeList titleList2 = ((Element)  
     generalList.item(0)).getChildNodes(); 

     titleid = ((Node) titleList2.item(0)).getNodeValue(); 
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     out.println("<br><br><b>Προς DB: </b>" + titleid); 

     }} 

     //για το language 

     NodeList general1 = ((Element)  
     rL.item(i)).getElementsByTagName(tagsLV1[0]); 

     if (general1.getLength()>0){ 

     Node general_first1 = general.item(0); 

     NodeList generalList1 = ( (Element)  
     general_first1).getElementsByTagName(tagsLV2[0][2]); 

     if (generalList1.getLength()>0){ 

     generalList1.item(0); 

     NodeList titleList21 = ((Element)  
     generalList1.item(0)).getChildNodes(); 

     language = ((Node) titleList21.item(0)).getNodeValue(); 

     out.println("<br><br><b>Προς DB: </b>" + language); 

     }} 

    //για το format 

     NodeList generalList2 = ( (Element)  
     rL.item(i)).getElementsByTagName(tagsLV2[1][0]); 

     if (generalList2.getLength()>0){ 

     Node general_first2 = general.item(0); 

     NodeList titleList22 = ((Element)  
     generalList2.item(0)).getChildNodes(); 

     format = ((Node) titleList22.item(0)).getNodeValue(); 

     out.println("<br><br><b>Προς DB: </b>" + format); 

     } 

     //για το location 

     NodeList generalList3 = ( (Element)  
     rL.item(i)).getElementsByTagName(tagsLV2[1][1]); 

     if (generalList3.getLength()>0){ 

     Node general_first3 = general.item(0); 

     NodeList titleList23 = ((Element)  
     generalList3.item(0)).getChildNodes(); 

     location = ((Node) titleList23.item(0)).getNodeValue(); 

     out.println("<br><br><b>Προς DB: </b>" + location); 

     } 

Κάθε μαθησιακός πόρος μπορεί να περιέχει ένα σύνολο εννοιών. Οι 
έννοιες αυτές διαβάζονται από την εφαρμογή με το τμήμα κώδικα που φαίνεται 
παρακάτω. Στο τμήμα αυτό χρησιμοποιείται ένας βρόχος επανάληψης, ο οποίος 
τερματίζεται όταν ληφθούν και καταχωρηθούν, σε μια μεταβλητή (concept [ ]) 
τύπου μονοδιάστατου πίνακα, όλες οι έννοιες. 
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     //για τα concept 

     NodeList generalList13 = ( (Element)      

     rL.item(i)).getElementsByTagName("imsmd:classification"); 

     if (generalList13.getLength()>0){ 

     Node general_first13 = generalList13.item(0); 

     NodeList generalList13a = ((Element)    

     generalList13.item(0)).getElementsByTagName("imsmd:entry"); 

     if (generalList13a.getLength()>0){ 

     NodeList general_first13a = ((Element)  

     generalList13a.item(0)).getElementsByTagName("imsmd:langstring"); 

       for (int n = 0; n < general_first13a.getLength(); n++){ 

               NodeList titleList213 = ((Element)   

     general_first13a.item(n)).getChildNodes(); 

               concept[n] = ((Node)  
     titleList213.item(0)).getNodeValue(); 

               out.println("<br><br><b>Προς DB: </b>" +  
     concept[n]); 

             } 

          } 

     } 

Κάθε μαθησιακός πόρος μπορεί να συσχετίζεται με άλλους 
μαθησιακούς πόρους με διάφορους τύπους σχέσεων. Στο παρακάτω τμήμα 
κώδικα γίνεται η λήψη των πληροφοριών αυτών. Οι σχέσεις των μαθησιακών 
αντικειμένων καταχωρούνται σε μια μεταβλητή (relations [ ][ ]) τύπου 
δισδιάστατου πίνακα. 

     //για τα relations 

     identifier =( (Element)  
     rL.item(i)).getAttribute("identifier"); 

     NodeList generalList14 = ((Element)   

     rL.item(i)).getElementsByTagName("imsmd:relation"); 

     for (int m = 0; m<generalList14.getLength(); m++){ 

     if (generalList14.getLength()>0){ 

     Node general_first14 = generalList14.item(m); 

      NodeList generalList14a = ((Element)  

     general_first14).getElementsByTagName("imsmd:kind"); 

      NodeList generalList14id = ((Element)       

     general_first14).getElementsByTagName("imsmd:identifier"); 

     if (generalList14a.getLength()>0&    
     generalList14id.getLength()>0){ 

     Node general_first14b = generalList14a.item(0); 
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     Node general_first14id = generalList14id.item(0); 

     NodeList generalList14b = ((Element)  

     generalList14a.item(0)).getElementsByTagName("imsmd:value"); 

     if (generalList14b.getLength()>0){ 

     NodeList general_first14c = ((Element)  

     generalList14b.item(0)).getElementsByTagName("imsmd:langstring"); 

     for (int n = 0; n < general_first14c.getLength(); n++){ 

               NodeList titleList214 = ((Element)  

     general_first14c.item(0)).getChildNodes(); 

               NodeList titleList214id = ((Element)  

     generalList14id.item(0)).getChildNodes(); 

               relations[n][0] = ((Node)  

     titleList214.item(0)).getNodeValue(); 

               relations[n][1] = ((Node)  

     titleList214id.item(0)).getNodeValue(); 

     out.println("<br><br><b>Προς DB: </b>" + relations[n][0]); 

     out.println("<br><br><b>Προς DB: </b>" + relations[n][1]); 

     if( relations[n][0]!=null && relations[n][1]!=null) { 

     out.println("<br><br><b>Relations[n]: </b>" +  

     relations[n][0]); 

     out.println("<br><br><b>IdRelations[n]: </b>" +  

     relations[n][1]); 

Οι τιμές που καταχωρίστηκαν στους παραπάνω πίνακες εισάγονται στα 
κατάλληλα πεδία της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. Αυτό επιτυγχάνεται με 
το παρακάτω τμήμα κώδικα.  

String id = "INSERT INTO lo (identifier, location, titleid,  
       language, format, title, description, interactivitytype,  
       learningrestype, interactivitylevel, semanticdens,  
       difficulty, context, typlearntime)"+ 

"VALUES ('" + identifier + "','" + location + "','"+  
       titleid+ "','"+ language+"','"+ format+"','"+  
       title+"','"+ description+"','"+ interactivitytype+"','"+  
       learningrestype +"','"+ interactivitylevel +"','"+  
       semanticdens +"','"+ difficulty +"','"+ context +"','"+  
       typlearntime +"')"; 

stmt.execute(id); 

 

… 

        for (int n = 0; n <concept.length; n++){ 

        if( concept[n]!=null) { 

        out.println("<br><br><b>Concept[n]: </b>" + concept[n]); 
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        String id2 = "INSERT INTO conceptlo (identifier,  
        concept)"+ 

        "VALUES ('" + identifier + "','" + concept[n] + "')"; 

       stmt.execute(id2); 

         } 

       } 

… 

  

       String id3 = "INSERT INTO relations (identifier, type,    
       otherid)"+ "VALUES ('" + identifier + "','" +  
       relations[n][0] + "','" + relations[n][1] + "')"; 

       stmt.execute(id3); 

       } 

… 

Β) Με τη βοήθεια της εφαρμογής GoalEntry ο καθηγητής εισάγει 
μαθησιακούς στόχους δηλώνοντας,, μεταξύ άλλων, τις έννοιες από τις οποίες 
αποτελούνται. Παρακάτω παρουσιάζονται, επιλεκτικά, τμήματα κώδικα με τον 
οποίο επιτυγχάνεται αυτό.  

Όπως φαίνεται, ο καθηγητής εισάγει τον τίτλο, την περιγραφή και τις 
έννοιες που απαρτίζουν τον μαθησιακό στόχο. Οι έννοιες που είναι διαθέσιμες, 
είναι αυτές που υπάρχουν στα μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων. Ο 
καθηγητής δηλαδή δεν μπορεί να δηλώσει αυθαίρετα κάποιες έννοιες, αλλά θα 
πρέπει να επιλέξει από ένα συγκεκριμένο σύνολο εννοιών.  

… 

<body bgcolor=" + colorBody + ">"); 

out.println("<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=5  
       style='width: 100%'>"); 

out.println("<tr><td style='background: " + colorTable + ";  
      '>"); 

out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
       0\"><b>Τίτλος Μαθησιακού  
       Στόχου</b></p></td></tr></table>"); 

out.println("<form method=\"POST\"  
       action=\"goalentry?course_id="+course_id+" 

&user_id="+user_id+"\">"); 

out.println("<input type=\"text\" name=\"title\"  
       size=\"50\">"); 

 

out.println("<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=5  
       style='width: 100%'>"); 

out.println("<tr><td style='background: " + colorTable + ";  
      '>"); 
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out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
       0\"><b>Περιγραφή</b></p></td></tr></table>"); 

out.println("<textarea name=\"description\"  
       cols=\"76\"></textarea>"); 

 

      out.println("<p></p><table border=0 cellspacing=0  
      cellpadding=5 style='width: 100%'>"); 

      out.println("<tr><td style='background: " +  
      colorTableBorders + "; '>"); 

 
      out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
      0\"><b>Συσχετιζόμενες Έννοιες:</b></p>"); 

 
      out.println("</td></tr></table>"); 

      String query = "SELECT DISTINCT concept FROM conceptlo  
 
      ORDERBY"; 

 
      ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); 

 
      out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin- 
      bottom: 0\">"); 

 
      out.println("<select size=\"8\" name=\"concept\"  
      multiple>"); 

      while (rs.next()) 

{ 

 String concept = rs.getString("concept"); 

 out.println("<option value=\"" + concept + "\">"+ concept  
        + "</option>"); 

 } 

     out.println("</select></p>"); 

 

     out.println("<p><input type=\"submit\" value=\"Αποθήκευση  
     μαθησιακού στόχου\" name=\"B1\"><input type=\"reset\" "+ 

     "value=\"Επαναφορά\" name=\"reset\"></p></form>"); 

Οι τιμές των παραμέτρων που δηλώθηκαν από τον καθηγητή στο 
πλαίσιο του παραπάνω κώδικα, μεταφέρονται σε μια κλήση τύπου «Post». 
Δηλαδή η κλήση αυτή, όπως φαίνεται, λαμβάνει τον τίτλο, την περιγραφή και τις 
έννοιες του μαθησιακού στόχου και τις καταχωρεί στον κατάλληλο πίνακα 
(learninggoal) της βάσης δεδομένων της εφαρμογής.   
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 //Process the HTTP Post request 

 public void doPost(HttpServletRequest request,     
         HttpServletResponse response) throws 

 ServletException, IOException { 

   doGet(request, response); 

         

        String description = request.getParameter("description"); 

        out.println(description); 

        String title = request.getParameter("title"); 

        out.println(title); 

        if (title.equals("")) { 

            out.println("<p>Πρέπει να εισαχθεί τίτλος!</p>"); 

        } else { 

            String concept[] =    
        request.getParameterValues("concept"); 

         

       // Connect to mySql 

       try {Connection dbcon =  
       DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD); 

       java.sql.Statement stmt = dbcon.createStatement(); 

       for (int i=0; i<concept.length; i++){ 

       String query = "INSERT INTO learninggoal (title,  
       description, concept)"+ 

       "VALUES ('" + title + "','" + description +"','" +  
       concept[i] + "')"; 

       stmt.execute(query); 

        } 

      stmt.close(); 

      out.println("<b>Learning Goal is OK!</b>"); 

      } 

Γ) Στην εφαρμογή GoalSelect ο μαθητής επιλέγει μαθησιακό στόχο 
δηλώνοντας το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης του για το συγκεκριμένο 
μαθησιακό στόχο.  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κλήσης «Get» η εφαρμογή αντλεί από 
τη βάση δεδομένων τους διαθέσιμους μαθησιακούς στόχους από τους οποίους 
μπορεί να επιλέξει ο μαθητής.   
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… 

 

String query = "SELECT DISTINCT title FROM learninggoal  
        ORDERBY"; 

ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); 

out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
        0\">"); 

out.println("<select size=\"12\" name=\"title\" >"); 

while (rs.next()) 

{ 

String title = rs.getString("title"); 

out.println("<option value=\"" + title + "\"><font  
        face=Tahoma>"+  

title + "</option>"); 

} 

out.println("</select></p>"); 

String title = request.getParameter("title"); 

Η επιλογή του μαθητή μεταφέρεται σε μια κλήση «Post», με τη 
βοήθεια της οποίας έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόσθετες επιλογές σε σχέση με 
το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης του και να ζητήσει ακολούθως 
κατάλληλα προσαρμοσμένο μαθησιακό υλικό καλώντας την εφαρμογή 
SelectLo.  

//Process the HTTP Post request 

public void doPost(HttpServletRequest request,  
        HttpServletResponse response) throws 

ServletException, IOException { 

doGet(request, response); 

Stitle = request.getParameter("title"); 

 

//out.println(Stitle); 

if (Stitle.equals("")) { 

 out.println("<font face=Tahoma><p>Πρέπει να επιλεγεί  
         τίτλος!</p>"); 

 } else { 

 String query2 = "SELECT title, description, concept FROM  
         learninggoal WHERE title = '" + Stitle + "'"; 

 ResultSet rs2 = stmt.executeQuery(query2); 

 rs2.next(); 

 String description = rs2.getString("description"); 
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 out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
         0\"><font face=Tahoma><font color=White><font  
         size=3><b>Μαθησιακός στόχος:  
         </b></font></font><br>"+Stitle+"</p>"); 

 

 out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
         0\"><font face=Tahoma><font color=White><font  
         size=3><b>Περιγραφή:</b>  
         </font></font><br>"+description+"</p>"); 

 out.println("</td></tr></table>"); 

 

String level=null; 

 

out.println("<form method=\"post\"  
        action=\"selectlo\">"); 

out.println("<p><label><font face=Tahoma>Ποιο είναι το  
        επίπεδο γνώσεων που έχεις για τον στόχο που επέλεξες  
        (κάνε την κατάλληλη επιλογή):</font></label>"); 

out.println("</p><label><strong><input type=radio  
        name=level value=1> Αρχάριος &nbsp</strong></label>"); 

out.println("<strong>&nbsp; <input type=radio name=level  
        value=2> Μέτριος &nbsp</strong></label>"); 

out.println("<strong><input type=radio name=level  
        value=3>Προχωρημένος</strong></label></p>"); 

out.println("<input type=\"hidden\" name=\"title\"  
        value='"+Stitle+"'>"); 

 

out.println("<p><font face=Tahoma><input type=\"submit\"  
        value=\"Εμφάνιση εκπαιδευτικού υλικού\"  
        name=\"B1\"></p></form>"); 

Δ) Με τον κώδικα της εφαρμογής SelectLo υλοποιούνται οι κανόνες 
του μοντέλου που προτείνεται στο πλαίσιο της διατριβής. Για την εφαρμογή των 
κανόνων αυτών, αρχικά λαμβάνονται οι παράμετροι που αντιστοιχούν στις 
επιλογές που έχει κάνει ο μαθητής στην προηγούμενη εφαρμογή.  

…    

out.println("<form method=\"GET\"  
        action=\"selectlo?level="+level+"&title="+Stitle+"\">"); 

out.println("<p></p><table border=0 cellspacing=0  
        cellpadding=5 style='width: 100%'>"); 

out.println("<tr><td style='background: " +  
        colorTableBorders + "; '>"); 

out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
        0\"><font face=Tahoma><font color=White><font  
        size=3><b>Μαθησιακός στόχος:  

 
        </b></font></font>"+Stitle+"</p><br>"); 
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out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
        0\"><font face=Tahoma><font color=White><font  
        size=3><b>Επίπεδο γνώσεων:  

 
        </b></font></font>"+level+"</p><br><hr><br>"); 

out.println("<p style=\"margin-top: 0; margin-bottom:  
        0\"><font face=Tahoma><font size=4><font  
        color=white><b>Προτείνεται η μελέτη του παρακάτω  
        εκπαιδευτικού υλικού (με τη σειρά που  
        δίνεται):</b></font></p>"); 

Με βάση τις τιμές των παραμέτρων αυτών, στη συνέχεια εφαρμόζεται 
μια σειρά από κανόνες για τον καθορισμό της επιλογής και της διαδοχής των 
μαθησιακών αντικειμένων. Συγκεκριμένα, αρχικά αντλούνται από τη  βάση 
δεδομένων οι έννοιες του μαθησιακού στόχου ώστε να προσδιοριστούν στη 
συνέχεια οι ταυτότητες του συνόλου των μαθησιακών αντικειμένων που θα 
μπορούσαν, ενδεχομένως, να δοθούν στο μαθητή. Ο προσδιορισμός αυτός 
γίνεται με βάση την αντιστοίχηση των εννοιών του μαθησιακού στόχου με τις 
έννοιες των αντικειμένων μάθησης. Επειδή η αναζήτηση των μαθησιακών 
αντικειμένων βασίζεται σ’ αυτό το ταίριασμα εννοιών και εφόσον κάθε 
μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να περιέχει πάνω από μία έννοιες (με αποτέλεσμα 
να εμφανίζεται τόσες φορές για το μαθητή όσες είναι οι έννοιες που πληρούν τη 
συνθήκη αντιστοίχησης), εφαρμόστηκε η εξής τεχνική για την άντληση του κάθε 
αντικειμένου μάθησης από τη βάση δεδομένων μόνο μία φορά: Κατά την 
αναζήτηση των κατάλληλων αντικειμένων μάθησης από τη βάση δεδομένων 
χρησιμοποιείται η εντολή SELECT DISTINCT identifier FROM conceptlo WHERE 
concept = '" + rs2.getString("concept") + "'"  η οποία επιλέγει αρχικά 
αντικείμενα μάθησης τα οποία δεν έχουν προκύψει προηγουμένως. Στη συνέχεια 
για κάθε μοναδικό αντικείμενο μάθησης από το σύνολο που προέκυψε μέσα από 
την εντολή SELECT DISTINCT, δημιουργείται ένας δισδιάστατος πίνακας (pinakas0 
[ ][ ]) τύπου String (αλφαριθμητικός), στον οποίο περνάνε προσωρινά όλα τα 
μεταδεδομένα του αντικειμένου μάθησης. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται με 
το παρακάτω τμήμα κώδικα.  

 

 int index=0; 

 for(int k=0;k<=count-1;k++){ 

    boolean flag=false; 

        for(int m=0;m<=index;m++){ 

             if(pinakas0[k][0].equals(temp[m][0])){ 

                flag=true; 

              } 

  } 

  out.println("</td></tr></table>"); 
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  int count=0; 

 //String pinakas[][]={null,null}; 

//Εύρεση συσχετιζόμενων με το μαθησιακό στόχο εννοιών 

String query2 = "SELECT concept FROM learninggoal WHERE  
        title = '" + Stitle + "'"; 

ResultSet rs2 = stmt1.executeQuery(query2); 

while(rs2.next()){ 

String query3 = "SELECT DISTINCT identifier FROM  
        conceptlo WHERE concept = '" + 

rs2.getString("concept") + "'"; 

ResultSet rs3 = stmt2.executeQuery(query3); 

while (rs3.next()) { 

    count++ ; 

String query4 = "SELECT DISTINCT title, location FROM lo  
        WHERE identifier = '" + 

rs3.getString("identifier") + "'"; 

ResultSet rs4 = stmt3.executeQuery(query4); 

while (rs4.next()) { 

       } 

    } 

} 

//Εύρεση συσχετιζόμενων με το μαθησιακό στόχο εννοιών 

String query5 = "SELECT concept FROM learninggoal WHERE  
        title = '" + Stitle + "'"; 

ResultSet rs5 = stmt4.executeQuery(query5); 

int i=0; 

String [][] pinakas0 = new String[count][14]; 

while(rs5.next()){ 

//out.println("<br><br><b>Concept: </b>" +  
        rs5.getString("concept") +"<br>"); 

String query6 = "SELECT identifier FROM conceptlo WHERE  
        concept = '" + 

rs5.getString("concept") + "'"; 

ResultSet rs6 = stmt5.executeQuery(query6); 

while (rs6.next()) { 

//out.println("<br><br><b>Identifier: </b>" +  
        rs6.getString("identifier") + "<br>"); 
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String query7 = "SELECT title, titleid, language,  
        description, format, location, interactivitytype,  
        learningrestype, interactivitylevel, semanticdens,  
        difficulty, context, typlearntime FROM lo WHERE               
        identifier = '" + 

rs6.getString("identifier") + "'"; 

String id = rs6.getString("identifier"); 

ResultSet rs7 = stmt6.executeQuery(query7); 

while (rs7.next()) { 

 pinakas0[i][0]= id; 

 pinakas0[i][1]= rs7.getString("title"); 

 pinakas0[i][2]= rs7.getString("titleid"); 

 pinakas0[i][3]= rs7.getString("language"); 

 pinakas0[i][4]= rs7.getString("description"); 

 pinakas0[i][5]= rs7.getString("format"); 

 pinakas0[i][6]= rs7.getString("location"); 

 pinakas0[i][7]= rs7.getString("interactivitytype"); 

 pinakas0[i][8]= rs7.getString("learningrestype"); 

 pinakas0[i][9]= rs7.getString("interactivitylevel"); 

 pinakas0[i][10]= rs7.getString("semanticdens"); 

 pinakas0[i][11]= rs7.getString("difficulty"); 

 pinakas0[i][12]= rs7.getString("context"); 

 pinakas0[i][13]= rs7.getString("typlearntime"); 

       i++;} 

    } 

} 

   Με βάση την τιμή της προϋπάρχουσας γνώσης που δήλωσε για το 
συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο ο μαθητής, αποφασίζεται ποιο τμήμα κώδικα 
θα εκτελεστεί για την επιλογή και διαδοχή των μαθησιακών αντικειμένων, όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

…           

//Επιλογή αντικειμένων μάθησης με βάση το επίπεδο γνώσης 

              int lev=0; 

              if (level.equals("1")){ lev=1;} 

              if (level.equals("2")){ lev=2;} 

              if (level.equals("3")){ lev=3;} 

    switch (lev) 

    { 

      case 1:      //Αρχάριος μαθητής 

… 
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Τα τμήματα του κώδικα που παρατίθενται στη συνέχεια αφορούν μόνο 
τον αρχάριο μαθητή. Αντίστοιχα τμήμα κώδικα έχουν γραφεί για τις 
περιπτώσεις ενός μέτριου και ενός προχωρημένου μαθητή.  

Σύμφωνα με τους κανόνες της εφαρμογής επιλέγονται μόνο εκείνα τα 
αντικείμενα μάθησης για τα οποία το επίπεδο δυσκολίας και ο τυπικός χρόνος 
εκμάθησης ταιριάζει με το επίπεδο γνώσης του μαθητή. Συγκεκριμένα για τον 
αρχάριο μαθητή εκτελείται το παρακάτω τμήμα κώδικα.   

//Πρώτα επιλέγονται τα αντικείμενα που έχουν δυσκολία 1,2  
        ή 3 

//και τυπικό χρόνο εκμάθησης 3 ή 5 

String[][] temp2 = new String[count][14]; 

int indextemp2 = 0; 

for (int p = 0; p <= index - 1; p++) { 

if (temp[p][11].equals("easy") ||    
        temp[p][11].equals("Very easy")) { 

if (temp[p][13].equals("3") || temp[p][13].equals("5")) { 

//Κρατάω μόνο τα αντικείμενα μάθησης που πληρούν τις  
        παραπάνω προϋποθέσεις στον πίνακα temp2 

for (int j = 0; j <= 13; j++) { 

temp2[indextemp2][j] = temp[p][j]; 

  } 

indextemp2++; 

 } 

} 

   Στη συνέχεια καθορίζεται μια πρώτη αλληλουχία εμφάνισης του 
παραπάνω συνόλου των μαθησιακών αντικειμένων, με βάση μια σειρά 
παραμέτρων οι οποίες προέκυψαν μέσα από το μοντέλο μάθησης που 
προτείνεται στο πλαίσιο της διατριβής. Δημιουργείται για το σκοπό αυτό αρχικά 
ένας δισδιάστατος πίνακας (temp3 [ ][ ]) τύπου String, ο οποίος περιέχει τα 
αντικείμενα μάθησης που θα δοθούν στο μαθητή, με μια νέα διάταξη των 
στοιχείων του πίνακα temp2 (μπορούμε να φανταστούμε ότι ο πίνακας temp2 
βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και ότι η ταξινόμηση των στοιχείων  του θα 
φέρει στην κορυφή του νέου πίνακα temp3 τα μεταδεδομένα του αντικείμενου 
μάθησης που θα δοθεί πρώτα στο μαθητή, στη δεύτερη θέση τα μεταδεδομένα 
εκείνου που θα δοθεί δεύτερο, κ.ο.κ.). Κατά την πρώτη αυτή διάταξη, το 
κριτήριο της ταξινόμησης είναι η μορφή των πολυμεσικών στοιχείων που 
περιέχονται στα αντικείμενα μάθησης.   
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Πίνακας 4.7: Ο πίνακας temp3 

Για παράδειγμα, για τον αρχάριο μαθητή εκτελείται το παρακάτω 
τμήμα κώδικα, το οποίο τοποθετεί αντικείμενα μάθησης που περιέχουν 
κινούμενη εικόνα πριν από εκείνα που περιέχουν στατική εικόνα με κείμενο και 
αφήνει τελευταία τα αντικείμενα μάθησης που αποτελούνται αποκλειστικά από 
κείμενο.    

//Προηγούνται αντικείμενα μάθησης που διαθέτουν  
        animation, ακολουθούν αυτά που έχουν στατική εικόνα και 

//κείμενο και τέλος ακολουθούν αντικείμενα με κείμενο 

String[][] temp3 = new String[indextemp2][14]; 

String[][] temp4 = new String[indextemp2][14]; 

        int lo_animation = 0; 

        int lo_staticimg = 0; 

        int lo_text = 0; 

        int indextemp3top = 0; 

        int indextemp3bottom = indextemp2-1; 

        //int indextemp4 = 0; 

 

for (int p = 0; p <= indextemp2-1; p++) { 

  if (temp2[p][5].equals("shockwave-flash")) { 

      for (int j = 0; j <= 13; j++) { 

         temp3[indextemp3top][j] = temp2[p][j]; 

     } 

  indextemp3top++; 

  lo_animation++ 

 } 

else { 

  

Ταυτότητα LO1   
περιέχει κινούμενη εικόνα 

Μεταδεδομένο1 Μεταδεδομένο2 …… 

Ταυτότητα LO2   
περιέχει κινούμενη εικόνα 

Μεταδεδομένο1 Μεταδεδομένο2 …… 

Ταυτότητα LO3   
περιέχει στατική εικόνα 

Μεταδεδομένο1 Μεταδεδομένο2 …… 

. 

. 

. 

   

Ταυτότητα LΟn   
περιέχει κείμενο 

Μεταδεδομένο1 Μεταδεδομένο2 …… 
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for (int j = 0; j <= 13; j++) { 

  temp3[indextemp3bottom][j] = temp2[p][j]; 

} 

indextemp3bottom--; 

} 

} 

 

//τοποθέτηση των στατικών εικόνων πριν από το κείμενο 

String help = null; 

for (int p = lo_animation+1; p <= indextemp2-1 ; p++) { 

      for (int q = indextemp2 -1; q <= p-1; q--) { 

          if (temp3[q][5].equals("image/jpeg")) { 

              for (int j = 0; j <= 13; j++) { 

                help = temp3[q - 1][j]; 

                temp3[q - 1][j] = temp3[q][j]; 

                temp3[q][j] = help; 

            } 

        } 

   } 

} 

Αμέσως μετά αναζητάται μέσα στον νέο ταξινομημένο πίνακα temp3 
και, εφόσον εντοπιστεί, τοποθετείται στην κορυφή του πίνακα ένα αντικείμενο 
μάθησης που αποτελεί λυμένο παράδειγμα, το οποίο δεν απαιτεί αλληλεπίδραση 
με το μαθητή και για το οποίο το επίπεδο δυσκολίας είναι «πολύ εύκολο» ή 
«εύκολο». Τα υπόλοιπα αντικείμενα μάθησης ολισθαίνουν μία θέση πιο κάτω 
μέσα στον πίνακα temp3. Ακολούθως αναζητούνται και τοποθετούνται στη 
δεύτερη και τρίτη θέση του πίνακα αντίστοιχα, εφόσον βρεθούν, ένα αντικείμενο 
μάθησης που είναι αφηγηματικό και μετά ένα ακόμα λυμένο παράδειγμα, το 
οποίο όμως αυτή τη φορά καλεί το μαθητή να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον 
μάθησης. Η χρήση των κανόνων αυτών για την τοποθέτηση των αντικειμένων 
μάθησης στην πιο κατάλληλη σειρά, έτσι ώστε να εκφραστεί το μοντέλο μάθηση 
που προτάθηκε στο κεφάλαιο 3 της διατριβής, απεικονίζεται στο παρακάτω 
τμήμα κώδικα.    

//Δείχνουμε πρώτα ένα λυμένo παράδειγμα που είναι  
        expositive και πολύ εύκολο ή εύκολο, ακολουθεί \ 

αντικείμενο που είναι αφηγηματικά (narrative text) 

//και μετά ένα ακόμα λυμένο παράδειγμα που είναι active 

int indextemp3 = indextemp2; 

int indextemp4=0; 

boolean exshown = false; 
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int p = 0; 

int line1=9999; 

int line2=9999; 

int line3=9999; 

int line4=9999; 

int line5=9999; 

int line6=9999; 

// πρώτα παρουσιάζεται ένα πολύ εύκολο παράδειγμα αν  
        υπάρχει 

while (p<=(indextemp3-1) && exshown==false){ 

if (temp3[p][8].equals("Exercise") &&  
        temp3[p][7].equals("Expositive") &&  
        temp3[p][11].equals("Very easy")) { 

out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='" +  
        temp3[p][6] + "'>" + temp3[p][1] +"</a>"); 

for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

  temp4[indextemp4][j]=temp3[p][j]; 

 } 

indextemp4++; 

exshown = true; 

line1=p; 

else 

{ 

  p++; 

 } 

} 

// αν δεν υπήρχε πολύ εύκολο παράδειγμα τότε  
        παρουσιάζεται εύκολο παράδειγμα αν υπάρχει 

if (line1==9999) { 

  while (p<=(indextemp3-1) && exshown==false){ 

    if (temp3[p][8].equals("Exercise") &&  
            temp3[p][7].equals("Expositive") &&  
            temp3[p][11].equals("easy")) { 

     out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='" +  
             temp3[p][6] + "'>" + temp3[p][1] +"</a>"); 

        for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

         temp4[indextemp4][j]=temp3[p][j]; 

        } 

        indextemp4++; 

        exshown = true; 

        line1=p; 

    } 
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else 

{ 

  p++; 

} 

} 

} 

// παρουσιάζεται μετά ένα πολύ εύκολο narrative text αν  
        υπάρχει 

exshown = true; 

while (p<=indextemp3-1 && exshown==false){ 

if (temp3[p][8].equals("Narrative Text") &&  
        temp3[p][11].equals("Very easy")){ 

out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='"+  
        temp3[p][6] + "'>"+temp3[p][1]+"</a>"); 

  for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

       temp4[indextemp4][j]=temp3[p][j]; 

  } 

indextemp4++; 

exshown=true; 

line2=p; 

} 

else 

{ 

  p++; 

} 

} 

// αν δεν υπήρχε πολύ εύκολο narrative text τότε  
        παρουσιάζεται ένα εύκολο narrative text αν υπάρχει 

if (line2==9999) { 

while (p<=indextemp3-1 && exshown==false){ 

if (temp3[p][8].equals("Narrative Text") &&  
        temp3[p][11].equals("easy")){ 

out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='"+  
        temp3[p][6] + "'>"+temp3[p][1]+"</a>"); 

for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

   temp4[indextemp4][j]=temp3[p][j]; 

} 

indextemp4++; 

exshown=true; 

line2=p; 

} 
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else 

{ 

  p++; 

} 

} 

} 

//μετά παρουσιάζεται ένα πολύ εύκολο active λυμένο  
        παράδειγμα αν υπάρχει 

exshown = true; 

while (p<=indextemp3-1 && exshown==false ){ 

if (temp3[p][8].equals("Exercise") &&  
        temp3[p][7].equals("Active") && temp3[p][11].equals("Very  
        easy")) { 

out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='" +  
        temp3[p][6] + "'>" + temp3[p][1] +"</a>"); 

for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

    temp4[indextemp4][j]=temp3[p][j]; 

} 

indextemp4++; 

exshown = true; 

line3=p; 

} 

else 

{ 

  p++; 

 } 

 } 

 //αν δεν βρέθηκε πολύ εύκολο και active λυμένο  
         παραδειγμα τότε παρουσιάζεται ένα εύκολο και active  
         λυμένο παράδειγμα αν υπάρχει 

if (line3==9999) { 

while (p<=indextemp3-1 && exshown==false ){ 

if (temp3[p][8].equals("Exercise") &&  
        temp3[p][7].equals("Active") &&  
        temp3[p][11].equals("easy")) { 

out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='" +  
        temp3[p][6] + "'>" + temp3[p][1] +"</a>"); 

for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

  temp4[indextemp4][j]=temp3[p][j]; 

} 

 

indextemp4++; 
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exshown = true; 

line3=p; 

} 

else 

{ 

  p++; 

} 

        } 

Κατά ανάλογο τρόπο επαναπροσδιορίζονται οι θέσεις των υπόλοιπων 
στοιχείων του πίνακα temp3, μετά από την εφαρμογή μιας σειράς κανόνων που 
ανταποκρίνονται στη λογική του προτεινόμενου μοντέλου μάθησης.  Για 
παράδειγμα, αφήνονται στις αμέσως επόμενες θέσεις (μετά την τρίτη) του πίνακα 
temp3, τα αντικείμενα μάθησης που βρίσκονται ήδη εκεί (τα οποία σύμφωνα με 
κανόνα που εφαρμόστηκε προηγουμένως είναι, με τη σειρά, πρώτα κινούμενες 
εικόνες, μετά στατικές εικόνες με κείμενο και τελευταία απλό κείμενο) εφόσον ο 
τύπος τους δεν χαρακτηρίζεται ως «άλυτο πρόβλημα» διότι δεν επιτρέπεται, 
σύμφωνα με το μοντέλο μάθησης, να παρουσιαστούν πολύ νωρίς άλυτα 
προβλήματα στον αρχάριο μαθητή. Αν υπάρχουν άλυτα προβλήματα στις 
αμέσως επόμενες θέσεις του πίνακα temp3, τότε τη θέση τους παίρνουν 
αντικείμενα μάθησης που βρίσκονται σε παρακάτω θέσεις του πίνακα και τα 
άλυτα προβλήματα ολισθαίνουν πιο χαμηλά από εκείνα. Στο παρακάτω τμήμα 
κώδικα παρουσιάζονται οι εντολές με τις οποίες επιτυγχάνεται η διαδικασία 
αυτή.  

// Ακολουθούν τα αντικείμενα μάθησης που διαθέτουν  
        animation και που είναι expositive αλλά δεν είναι άλυτα  
        προβλήματα (problem statements) 

if (lo_animation!=0){ 

 for (int s = 0; s <= lo_animation - 1; s++) { 

    if (temp3[s][7].equals("Expositive") &&  
            !temp3[s][8].equals("Problem Statement") && s!=line1  
            && s!=line2 && s!=line3) { 

    out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='" +  
            temp3[s][6] + "'>" + temp3[s][1] +"</a>"); 

     for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

     temp4[indextemp4][j]=temp3[s][j]; 

     } 

     indextemp4++; 

     line4=s; 

 } 

} 

} 
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// Ακολουθούν τα αντικείμενα μάθησης που διαθέτουν  
        animation και που είναι active αλλά δεν είναι άλυτα  
        προβλήματα (problem statements) 

if (lo_animation!=0){ 

  for (int s = 0; s <= lo_animation - 1; s++) { 

    if (temp3[s][7].equals("Active") &&  
            !temp3[s][8].equals("Problem Statement") && s!=line1  
            && s!=line2 && s!=line3 && s!=line4) { 

     out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='" +  
             temp3[s][6] + "'>" + temp3[s][1] +"</a>"); 

     for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

       temp4[indextemp4][j]=temp3[s][j]; 

     } 

     indextemp4++; 

     line5=s; 

   } 

} 

} 

exshown = true; 

 

Μετά από την εφαρμογή ανάλογων κανόνων για τον προσδιορισμό της 
βέλτιστης σειράς παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργείται ένας 
τελευταίος πίνακας temp4 ο οποίος περιέχει, με τη σειρά που έχει ήδη 
καθοριστεί, όλα τα στοιχεία του πίνακα temp3, και στις τελευταίες θέσεις του τα 
αντικείμενα μάθησης που είναι άλυτα προβλήματα. Αυτό γίνεται με το 
παρακάτω τμήμα κώδικα. 

// Ακολουθούν τα άλυτα προβλήματα 

for (int n = 0; n <= indextemp3 - 1; n++) { 

if (temp3[n][8].equals("Problem Statement") && n!=line1      
&& n!=line2 && n!=line3 && n!=line4 && n!=line5 && n!=line6) { 

out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='" + 
temp3[n][6] + "'>" + temp3[n][1] +"</a>"); 

for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

  temp4[indextemp4][j]=temp3[n][j]; 

} 

indextemp4++; 

} 

} 
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Ο πίνακας temp4 περιέχει την προτεινόμενη αλληλουχία του συνόλου 
των αντικειμένων μάθησης που θα παρουσιαστούν στον αρχάριο μαθητή μετά 
από την εφαρμογή όλων εκείνων των κανόνων που γράφτηκαν με σκοπό τον 
καθορισμό της επιλογής και της διαδοχής των μαθησιακών αντικειμένων. Το 
αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα SelectLo απεικονίζεται στο σχήμα 4.29, όπου 
φαίνεται ότι οι επιλογές του μαθητή για το μαθησιακό στόχο «Η λειτουργία της 
απλής δομής επιλογής» έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση τριών αντικειμένων 
μάθησης.  

 
Σχήμα 4.29: Η λειτουργία της εφαρμογής επιλογής και παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού με 
βάση τον επιλεγμένο μαθησιακό στόχο και το επίπεδο γνώσεων του μαθητή  (SelectLo) 

Κάτω από την προτεινόμενη σειρά μελέτης των αντικειμένων μάθησης 
εμφανίζεται το κουμπί «Βοηθητικό Υλικό», το πάτημα του οποίου οδηγεί στην 
εκτέλεση ενός επιπρόσθετου τμήματος του κώδικα SelectLo.  

… 

out.println("<input type=\"hidden\" name=\"level\" 
value='"+level+"'>"); 

out.println("<input type=\"hidden\" name=\"title\" 
value='"+Stitle+"'>"); 

out.println("<input type=\"hidden\" name=\"x\" 
value='"+1+"'>"); 
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out.println("<p><input type=\"submit\" value=\"Ενσωμάτωση  
Βοηθητικού  Υλικού\" name=\"B\"></p></form>"); 

x=request.getParameter("x"); 

 

Ο κώδικας αυτός έχει σκοπό να εντοπίσει, στο σύνολο των 
αντικειμένων μάθησης τα οποία είναι διαθέσιμα από την εφαρμογή, εκείνα τα 
αντικείμενα μάθησης τα οποία αποτελούν προαπαιτούμενα των αντικειμένων 
μάθησης που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο μαθητή και να τα προσφέρει στο 
μαθητή ως υποστηρικτικό μαθησιακό υλικό. Ο κώδικας μέσω του οποίου 
προσφέρεται η επιπλέον υποστήριξης προς το μαθητή παρουσιάζεται παρακάτω.  

if(x.equals("1")) 

{ 

int counter=0; 

// θα εμφανίσω τα προαπαιτούμενα αντικείμενα μάθησης για  
        το κάθε LO εφόσον υπάρχουν 

for (int ir = 0; ir <= indextemp4-1; ir++) { 

// Για κάθε αντικείμενο του πίνακα temp4 

String queryr = 

"SELECT otherid FROM relations WHERE type = 'Requires'  
        AND identifier = '" + 

temp4[ir][0] + "'"; 

ResultSet rsr = stmt7.executeQuery(queryr); 

while (rsr.next()) { 

String otherid = rsr.getString("otherid"); 

String queryrlo = 

"SELECT title, location FROM lo WHERE identifier = '" + 

otherid + "'"; 

ResultSet rsrlo = stmt8.executeQuery(queryrlo); 

while (rsrlo.next()) { 

String location = rsrlo.getString("location"); 

String title = rsrlo.getString("title"); 

//Τυπώνω τα προαπαιτούμενα πριν από το τρέχον LO του  
        temp4 

counter++; 

} 

} 

//Τυπώνω στη συνέχεια και το τρέχον LO του temp4 

  counter++; 

} 
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//Αφαιρώ τις διπλοεγγραφές από αυτές που παρουσιάζονται  
        στο μαθητή 

String[][] reqarray = new String[counter][15]; 

int irs=0; 

for (int ireq=0; ireq<=indextemp4-1; ireq++){ 

String queryreq = "SELECT otherid FROM relations WHERE  
        type = 'Requires' AND identifier = '" + temp4[ireq][0] +  
        "'"; 

ResultSet rsreq = stmt9.executeQuery(queryreq); 

while(rsreq.next()){ 

String otherid= rsreq.getString("otherid"); 

String queryrlo = "SELECT identifier, title, titleid,  
        language, description, format, location,  
        interactivitytype, learningrestype, interactivitylevel,  
        semanticdens, difficulty, context, typlearntime FROM lo  
        WHERE identifier = '"+ otherid +"'"; 

ResultSet rsrlo = stmt10.executeQuery(queryrlo); 

while(rsrlo.next()){ 

reqarray[irs][0]= rsrlo.getString("identifier"); 

reqarray[irs][1]= rsrlo.getString("title"); 

reqarray[irs][2]= rsrlo.getString("titleid"); 

reqarray[irs][3]= rsrlo.getString("language"); 

reqarray[irs][4]= rsrlo.getString("description"); 

reqarray[irs][5]= rsrlo.getString("format"); 

reqarray[irs][6]= rsrlo.getString("location"); 

reqarray[irs][7]= rsrlo.getString("interactivitytype"); 

reqarray[irs][8]= rsrlo.getString("learningrestype"); 

reqarray[irs][9]= rsrlo.getString("interactivitylevel"); 

reqarray[irs][10]= rsrlo.getString("semanticdens"); 

reqarray[irs][11]= rsrlo.getString("difficulty"); 

reqarray[irs][12]= rsrlo.getString("context"); 

reqarray[irs][13]= rsrlo.getString("typlearntime"); 

// αυτά τα αντικείμενα είναι προαπαιτούμενα οπότε θα  
        παρουσιαστούν με το χρώμα των προαπαιτούμενων 

// εισάγω 1 στη 15η του reqarray για να ξέρω ποια είναι  
        τα στοιχεία αυτά 

reqarray[irs][14]= "1"; 

//out.println("<br><br><b>Είναι το requires: </b>" +  
        reqarray[irs][1] + "&nbsp"); 

//out.println("<br><br><b>Τιμή 1: </b>" +  
        reqarray[irs][14] + "&nbsp"); 

irs++; 
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} 

} 

for (int j = 0; j <= 13; j++){ 

reqarray[irs][j]= temp4[ireq][j]; 

} 

reqarray[irs][14]= "0"; 

//Αφαιρεί τις διπλές εγγραφές του πίνακα reqarray 

String[][] tempr = new String[counter][15]; 

int indexr = 0; 

for (int k = 0; k <= counter - 1; k++) { 

boolean flag1 = false; 

for (int m = 0; m <= indexr; m++) { 

if (reqarray[k][0].equals(tempr[m][0])) { 

flag1 = true; 

} 

} 

if (flag1 == false) { 

for (int j = 0; j <= 14; j++) { 

tempr[indexr][j] = reqarray[k][j]; 

} 

indexr++; 

} 

} 

for(int kr=0;kr<=indexr-1;kr++){ 

if(tempr[kr][14].equals("0")){ 

out.println("<br><br><a href='" + tempr[kr][6] + "'>" +  
        tempr[kr][1] +"</a>"); 

} 

else{ 

out.println("<br><br><font face=Tahoma><a href='" +  
        tempr[kr][6] + 

"'><font color='#FFFF00'>" + tempr[kr][1] + 

"</font></a>"); 

} 

} 

} 

break; 
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4.8 Θέματα αξιολόγησης αναφορικά με τους κανόνες και τις 

λειτουργίες του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος 

ηλεκτρονικής μάθησης  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 
αξιολόγηση του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 
μάθησης. Πραγματοποιήθηκαν δύο τύποι αξιολόγησης: α) διαμορφωτική 
αξιολόγηση μέσω πειραματικής έρευνας, και, β) αποτιμητική αξιολόγηση μέσω 
ημιδομημένης συνέντευξης.  

4.8.1  Διαμορφωτική αξιολόγηση μέσω πειραματικής έρευνας 

Αρχικά διεξήχθη μια πειραματική έρευνα, σκοπός της οποίας ήταν να 
ελεγχθεί η επιρροή στη μάθηση της παροχής των κατάλληλων μέσων και 
μορφών του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές ανάλογα με το επίπεδο της 
προυπάρχουσας γνώσης τους. H πειραματική έρευνα λειτούργησε ως 
διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) κατά τη διαδικασία της 
σχεδίασης του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Τα αποτελέσματα της 
πειραματικής έρευνας αξιοποιήθηκαν στην τελική σχεδίαση του 
προσαρμοζόμενου συστήματος πολυμεσικής μάθησης αφού εμπλούτισαν τα 
συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών σε σχέση με το ποιοι συνδυασμοί μέσων 
και μορφών ταιριάζουν με συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών, όταν το κριτήριο 
είναι ο βαθμός της προυπάρχουσας γνώσης. Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν 
προέρχονται από τις ερευνητικές ερωτήσεις και συντάχθηκαν με βάση τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και άλλες σχετικές έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.  

1. Η παρουσίαση σε αρχάριους μαθητές ή μαθητές με χαμηλό επίπεδο 
προυπάρχουσας γνώσης, εκπαιδευτικού υλικού που συνδυάζει κινούμενες 
εικόνες και αφήγηση, οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των νέων εννοιών ενός 
σύνθετου πεδίου γνώσης.  

2. Η παρουσίαση σε προχωρημένους μαθητές εκπαιδευτικού υλικού με τη 
μορφή κειμένου που συνοδεύεται από στατικές εικόνες οδηγεί σε 
ενδυνάμωση της κατανόησης των εννοιών που μελετώνται καθώς και σε 
καλύτερη συγκράτησή τους μέσω της ενίσχυσης των υπαρχόντων νοητικών 
σχημάτων. 

Για τη διεξαγωγή της μελέτης έγινε διάκριση της μαθησιακής 
διαδικασίας σε δύο φάσεις οι οποίες ισοδυναμούν με δύο καταστάσεις του 
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πεδίου γνώσης (knowledge domain) του μαθητή: α) την απουσία 
προυπάρχουσας γνώσης (αρχάριος μαθητής) και β) την ύπαρξη προυπάρχουσας 
γνώσης (προχωρημένος μαθητής).  Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε οι δύο 
αυτές φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας αντιστοιχήθηκαν με τα εξής στάδια: 

α) την αρχική παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού που αφορά ένα θέμα ενός 
σύνθετου πεδίου γνώσης, φάση κατά την οποία θεωρήθηκε ότι οι μαθητές δεν 
έχουν προυπάρχουσα γνώση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, και,    

β) τη δεύτερη παρουσίαση σχετικού με το θέμα εκπαιδευτικού υλικού, φάση 
κατά την οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι ίδιοι μαθητές έχουν ήδη 
αποκτήσει προυπάρχουσα γνώση πάνω στο θέμα, δηλαδή να θεωρηθούν 
προχωρημένοι μαθητές.  

Παρόμοιες έρευνες που διεξήχθησαν στο παρελθόν έχουν υποστηρίξει 
την άποψη ότι υπάρχει βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όταν σε 
αρχάριους μαθητές παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό το οποίο συνδυάζει κινούμενη 
εικόνα και αφήγηση. Ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης μπορεί 
να αυξήσει το κίνητρο του μαθητή και να τον ενθαρρύνει να εμπλακεί με τη 
μαθησιακή διαδικασία (positive influence on motivation and engagement). 
Επιπλέον, ιδιαίτερα για τον αρχάριο μαθητή, η παροχή πολυμεσικού 
εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή κινούμενης εικόνας και συνοδευτικής 
αφήγησης, είναι πιο αποτελεσματική για τη μάθηση επειδή ο συγκεκριμένος 
συνδυασμός μέσων και μορφών βοηθάει τον αρχάριο μαθητή να δημιουργήσει 
ένα γνωστικό μοντέλο (νοητικό σχήμα) ή να συνδέσει τη νέα γνώση με τα 
υπάρχοντα σχήματα στη μακρόχρονη μνήμη του (Mayer,  1993).  

Αντίθετα, οι προχωρημένοι μαθητές, διαθέτουν μια πλούσια συλλογή 
προυπάρχουσας γνώσης η οποία μπορεί να συνδεθεί με τις νέες γνώσεις. Με 
άλλα λόγια, μπορούν εύκολα να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις ή να 
δημιουργήσουν τα απαραίτητα γνωστικά μοντέλα μόνο με την παρακολούθηση 
κειμένου ή κειμένου εμπλουτισμένο με στατικές εικόνες. Επιπλέον, θεωρείται ότι 
η παροχή κειμένου σε προχωρημένους μαθητές μπορεί να τους αναγκάσει να 
αναλώσουν περισσότερο έργο (να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια) στην 
ανάγνωση και κατανόηση των πληροφοριών, γεγονός που λόγω της 
προϋπάρχουσας γνώσης δεν θα αυξήσει τη γνωστική υπερφόρτωση, ενώ 
ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε καλύτερη εγγραφή των πληροφοριών στη 
μακρόχρονη μνήμη του (improved long-term encoding of the information) 
(Najjar, 1996). 

Στόχος της έρευνας ήταν η εξέταση της επίδρασης που έχουν 
συγκεκριμένοι συνδυασμοί μέσων και μορφών πολυμεσικού εκπαιδευτικού 
υλικού πάνω στους μαθητές όσον αφορά α) την ανάκληση των πληροφοριών 
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(recall skills) και β) την μεταφορά των πληροφοριών για την επίλυση 
προβλημάτων (transfer skills). 

4.8.1.1  Οι συμμετέχοντες και η σχεδίαση του πειράματος 

Το πείραμα διεξήχθη το Φεβρουάριο του 2001. Συμμετείχαν 110 
μαθητές της Β’ και της Γ’ λυκείου,  16-18 ετών, που σπουδάζουν στο 
Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια», ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στους μαθητές δόθηκε πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό δύο 
θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών 
σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» στην Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ’ 
λυκείου και συγκεκριμένα υλικό για τις στοίβες και τις ουρές. Ας σημειωθεί ότι οι 
μαθητές της Γ΄ λυκείου που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν της Θεωρητικής και 
της Θετικής Κατεύθυνσης. Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
αποκλείστηκαν εξαρχής από το πείραμα για το λόγο ότι θα μπορούσαν να έχουν 
ήδη διδαχθεί τα συγκεκριμένα θέματα σε κάποιο εξωσχολικό μάθημα.  
Οι 110 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν αν τα παραπάνω 
θέματα τους ήταν σε κάποιο βαθμό οικεία και σύμφωνα με τις απαντήσεις τους 
χαρακτηρίστηκαν όλοι σαν αρχάριοι μαθητές για τα συγκεκριμένα θέματα. Στη 
συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες.  

Στην πρώτη ομάδα ΑΑ (animation-animation) συμπεριλήφθηκαν 
εικοσιπέντε μαθητές  στους οποίους ζητήθηκε να παρακολουθήσουν για οκτώ 
λεπτά μια παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη μορφή κινούμενης 
εικόνας, επεξηγηματικών ετικετών και συνοδευτικής αφήγησης. Από μια δεύτερη 
ομάδα ΤΤ (text-text) εικοσιτριών μαθητών ζητήθηκε για οκτώ λεπτά να 
διαβάσουν οι μαθητές από την οθόνη, κείμενο με συνοδευτικές στατικές εικόνες, 
του ίδιου ακριβώς εκπαιδευτικού περιεχομένου που στην ομάδα ΑΑ 
παρουσιάστηκε μέσω κινούμενης εικόνας με αφήγηση.  Η τρίτη ομάδα ΑΤ 
(animation-text) περιείχε εικοσιοκτώ μαθητές από τους οποίους ζητήθηκε να 
παρακολουθήσουν πρώτα για τέσσερα λεπτά το υλικό με τη μορφή κινούμενη 
εικόνα+αφήγηση και στη συνέχεια για άλλα τέσσερα λεπτά να διαβάσουν το 
υλικό με τη μορφή κείμενο+στατικές εικόνες. Τέλος, από τους τριανταέξι 
μαθητές της τέταρτης ομάδας (ΤΑ) ζητήθηκε να κάνουν το αντίστροφο, δηλαδή 
για τέσσερα λεπτά να διαβάσουν το υλικό με τη μορφή κείμενο+στατικές εικόνες 
και στη συνέχεια για άλλα τέσσερα λεπτά να παρακολουθήσουν την παρουσίαση 
με την κινούμενη εικόνα και τη συνοδευτική αφήγηση.  

Για να βοηθηθούν οι μαθητές όλων των ομάδων, κατά την επεξεργασία 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου, από τις διαδικασίες της πρόσκτησης νοητικών 
σχημάτων και της ομαδοποίησης πληροφοριών (schema acquisition and 
chunking), δόθηκε προσοχή στο να μην παρουσιάζονται στους μαθητές πολλές 
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διαφορετικές έννοιες την ίδια στιγμή. Κάθε ενότητα του περιεχομένου 
χωρίστηκε σε μικρότερα τμήματα συσχετιζόμενων πληροφοριών τα οποία 
ονομάστηκαν διδακτικές μονάδες. Στην κορυφή της οθόνης τοποθετήθηκε ένα 
πλαίσιο (frame) με τον τίτλο του μαθήματος. Στο πλαίσιο κάτω από τον τίτλο 
παρουσιαζόταν το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό είτε με τη μορφή κινούμενης 
εικόνας + επεξηγηματικές ετικέτες + συνοδευτική αφήγηση ή  με τη μορφή 
κείμενο + στατικές εικόνες. Οι επεξηγηματικές ετικέτες ενσωματώθηκαν στην 
παρουσίαση με την κινούμενη εικόνα σύμφωνα με την αρχή της γειτνίασης και 
του συγχρονισμού (contiguity principles) για να εξουδετερωθούν όσο το δυνατό 
παραπάνω τα εφήμερα χαρακτηριστικά της φωνής (δηλαδή των πληροφοριών 
της αφήγησης που προσλαμβάνονται μέσω της ακοής). Το πλαίσιο αυτό περιείχε 
επίσης κουμπιά για τον έλεγχο της ροής της παρουσίασης. Για παράδειγμα ο 
μαθητής μπορούσε να θέσει την παρουσίαση σε προσωρινή παύση, να την 
ξεκινήσει πάλι από την αρχή, να μεταβάλλει την ένταση της φωνής, κλπ. 

Στους μαθητές της ομάδας ΑΤ δόθηκε η οδηγία να σταματήσουν την 
παρουσίαση με την κινούμενη εικόνα και την αφήγηση τέσσερα λεπτά μετά την 
έναρξη της παρακολούθησης της. Τους ζητήθηκε αμέσως μετά να πατήσουν ένα 
κουμπί πάνω στην μπάρα εργασίας με το οποίο εμφανίστηκε το ίδιο 
περιεχόμενο με τη μορφή κειμένου και συνοδευτικών εικόνων. Για άλλα τέσσερα 
λεπτά τους ζητήθηκε να διαβάσουν το κείμενο από την οθόνη χρησιμοποιώντας 
τις μπάρες κύλισης για να εμφανίσουν  το κείμενο που ήταν παρακάτω.  

Για τις ομάδες ΤΤ και ΤΑ το πείραμα ξεκίνησε με το διάβασμα του 
κειμένου από την οθόνη. Από τους μαθητές της ομάδας ΤΤ ζητήθηκε η 
ανάγνωση αυτή και η μελέτη των συνοδευτικών στατικών εικόνων να διαρκέσει 
για οκτώ λεπτά. Στους μαθητές της ομάδας ΤΑ δόθηκε η οδηγία να 
σταματήσουν την ανάγνωση του κειμένου τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του 
πειράματος. Αμέσως μετά τους δόθηκε η οδηγία να παρακολουθήσουν την 
παρουσίαση με την κινούμενη εικόνα και την αφήγηση για τα υπόλοιπα τέσσερα 
λεπτά.   

4.8.1.2  Το εκπαιδευτικό υλικό και ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός 

Οι ομάδες χωρίστηκαν στη μέση δηλαδή π.χ. η πρώτη ομάδα των 
εικοσιπέντε μαθητών χωρίστηκε σε δύο μικρότερες υποομάδες των δώδεκα και 
δεκατριών μαθητών έτσι ώστε να μην είναι πολλά παιδιά μέσα στο εργαστήριο 
ταυτόχρονα. Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε ένα από τα τέσσερα εργαστήρια 
Πληροφορικής του σχολείου ενώ κάθε μαθητής είχε το δικό του ξεχωριστό 
προσωπικό υπολογιστή εξοπλισμένο με ακουστικά για να μπορεί να ακούει την 
αφήγηση. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό αποτελούνταν από: 
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α) δύο αλληλεπιδραστικές πολυμεσικές παρουσιάσεις που περιείχαν 
κινούμενη εικόνα και συνοδευτική αφήγηση και  

β) μια παρουσίαση με κείμενο για την οθόνη του Η/Υ με συνοδευτικές 
στατικές εικόνες.  

Οι πολυμεσικές παρουσιάσεις με την κινούμενη εικόνα είχαν η καθεμιά 
διάρκεια δύο λεπτών και ομαδοποιήθηκαν με τρόπο ώστε αμέσως μετά την 
πρώτη (παρουσίαση για τις στοίβες) να παρουσιάζεται η δεύτερη (παρουσίαση 
για τις ουρές). Οι παρουσιάσεις δημιουργήθηκαν με τη χρήση του 
προγράμματος Macromedia Flash 5.0 ενώ η αφήγηση με το πρόγραμμα 
Creative Wave Studio. Η παρουσίαση για τη στοίβα (βλ. σχ. 4.30) ξεκινούσε με 
μια εξήγηση της έννοιας της στοίβας και συνέχιζε με μια περιγραφή των βασικών 
λειτουργιών της στοίβας. Για παράδειγμα αρχικά παρουσιαζόταν μια στοίβα από 
πιάτα (στην οποία τοποθετούνταν ένα πιάτο το οποίο στη συνέχεια αφαιρούνταν) 
μέσω της οποίας γινόταν περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας μια στοίβας 
«Τελευταίο μέσα πρώτο έξω» - LIFO (Last-In-First-Out processing method) 
was explained. H δεύτερη σκηνή αναφερόταν στις βασικές λειτουργίες της 
στοίβας «ώθηση» (push) και «απώθηση» (pop) μέσω των οποίων περιγραφόταν ο 
τρόπος με τον οποίο εισάγεται ένα νέο στοιχείο στη στοίβα ή αφαιρείται ένα 
στοιχείο από τη στοίβα και εξηγώντας ταυτόχρονα τη χρήση του δείκτη TOP 
της στοίβας. Επίσης δινόταν έμφαση στα προβλήματα της υπερχείλιση και της 
υποχείλισης της στοίβας. Η τελευταία σκηνή απεικόνιζε τον τρόπο με τον οποίο 
μια στοίβα υλοποιείται με τη βοήθεια μονοδιάστατου πίνακα.  

Η παρουσίαση για την ουρά (βλ. σχ. 4.31) ήταν παρόμοια δηλαδή 
εξηγούσε την έννοια και τη λειτουργία της ουράς παρέχοντας δυναμικές εικόνες 
για την περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας της ουράς «Πρώτο μέσα πρώτο 
έξω» - FIFO (First In First Out) καθώς και για τις βασικές λειτουργίες της 
ουράς, την εισαγωγή στοιχείου στην ουρά (enqueue) και την εξαγωγή στοιχείου 
από την ουρά (dequeue) δείχνοντας ταυτόχρονα τις μεταβολές που 
προκαλούσαν οι δύο αυτές λειτουργίες στους δείκτες της ουράς, τον εμπρός 
(front) και τον πίσω δείκτη (rear). Έδινε επίσης συμβουλές για σημεία που 
χρειάζονται προσοχή, όπως η απόπειρα εισαγωγής σε γεμάτη ουρά ενός νέου 
στοιχείου ή η απόπειρα εξαγωγής από άδεια ουρά κάποιου στοιχείου. Τέλος, 
απεικόνιζε τον τρόπο με τον οποία μπορεί να υλοποιηθεί και να επεξεργαστεί 
μια ουρά με τη βοήθεια μονοδιάστατου πίνακα.   

Και οι δύο οι παρουσιάσεις περιείχαν συγχρονισμένη με την κινούμενη 
εικόνα αφήγηση, η οποία παρέχονταν σε μέτρια ταχύτητα από γυναικεία φωνή. 
Επεξηγηματικές ετικέτες ενσωματώθηκαν μέσα στην κινούμενη εικόνα, σύμφωνα 
με την αρχή της γειτνίασης. Το κείμενο των ετικετών τόνιζε τις βασικές έννοιες 
που παρουσιαζόταν εκείνη τη στιγμή μέσω της κινούμενης εικόνας στην οθόνη 
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π.χ. «Αυτή η μέθοδος επεξεργασίας ονομάζεται Τελευταίο-μέσα-πρώτο-έξω» ή 
«Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες στη στοίβα: ΩΘΗΣΗ και ΑΠΩΘΗΣΗ». 
Οι ετικέτες αυτές αποτελούσαν ενδείξεις για τους μαθητές ώστε να εστιάσουν την 
προσοχή τους στα πιο σημαντικά σημεία της παρουσίασης με σκοπό τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας νοητικών σχημάτων.   

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.30: Παρουσίαση της λειτουργίας της στοίβας και της ουράς με κινούμενη εικόνα και 

συνοδευτική αφήγηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.31: Παρουσίαση της λειτουργίας της στοίβας και της ουράς με κείμενο και 
συνοδευτικές στατικές εικόνες 

Κατά τη ανάγνωση του κειμένου από την οθόνη του Η/Υ, οι ομάδες 
AT, TA και TT παρακολούθησαν μια παρουσίαση με λέξεις γραμμένες πάνω σε 
μια ιστοσελίδα. Το κείμενο με τις λέξεις ήταν ίδιο με τις λέξεις που ακούγονταν 
στην αφήγηση. Έξι στατικές εικόνες ενσωματώθηκαν σε διάφορα σημεία του 
κειμένου. Το πλήρες κείμενο παρατίθεται στο παράρτημα 1. 
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Στο τέλος των οκτώ λεπτών, στους συμμετέχοντες δόθηκαν δύο τεστ 
για να τα συμπληρώσουν, ένα τεστ ανάκλησης (recall test) και ένα τεστ 
μεταφοράς (transfer test) (βλ. παραρτήματα 2 και 3). Το τεστ ανάκλησης ήταν 
ένα τεστ τύπου συμπλήρωσης κενών (cloze test) που περιείχε δέκα προτάσεις τις 
οποίες οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν με δεκαπέντε όρους μέσα σε 
τέσσερα λεπτά. Το τεστ μεταφοράς περιείχε τέσσερα διαγράμματα (δύο στοίβες 
και δύο ουρές) και έξι ερωτήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες έπρεπε να 
απαντήσουν μετά από τη μελέτη των διαγραμμάτων.  

4.8.1.3  Η διαδικασία 

Οι μαθητές των τεσσάρων ομάδων συμμετείχαν στο πείραμα σε δύο 
διαδοχικές μέρες. Την πρώτη μέρα συμμετείχαν δώδεκα μαθητές της ομάδας 
AA, εννέα μαθητές της ομάδας TT, έντεκα μαθητές της ομάδας TA και 
δεκαπέντε μαθητές της ομάδας AT. Τη δεύτερη μέρα συμμετείχαν δεκατρείς 
μαθητές της ομάδας ΑΑ, δεκατρείς μαθητές της ομάδας TT, δεκαεπτά μαθητές 
της ομάδας TA, και εικοσιένα μαθητές της ομάδας AT. Κάθε μαθητής 
τοποθετήθηκε τυχαία σε μια από τις ομάδες AA, TT, TA ή AT οδηγήθηκε στον 
Η/Υ του. 

Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές των ομάδων ΑΑ και ΑΤ να 
τοποθετήσουν τα ακουστικά στο κεφάλι τους και στη συνέχεια να πατήσουν ένα 
κουμπί στη μπάρα εργασίας που έκανε έναρξη της παρουσίασης με την 
κινούμενη εικόνα και την αφήγηση. Στους μαθητές των ομάδων TT και ΤΑ 
ζητήθηκε να πατήσουν ένα δεύτερο κουμπί το οποίο άνοιγε την ιστοσελίδα με το 
κείμενο και τις στατικές εικόνες. Τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του 
πειράματος, στους μαθητές των ομάδων AA και ΤΤ ζητήθηκε να πατήσουν το 
ίδιο κουμπί που είχαν πατήσει στην έναρξη για να επαναληφτεί με τον ίδιο 
τρόπο η παρακολούθηση του μαθήματος (δηλαδή με κινούμενη εικόνα και 
αφήγηση για την ομάδα AA και με κείμενο και στατικές εικόνες για την ομάδα 
TT). Αντίθετα, για τους μαθητές των ομάδων ΑΤ και ΤΑ ζητήθηκε να πατήσουν 
το κουμπί που δεν είχαν πατήσει αρχικά έτσι ώστε να παρακολουθήσουν με 
εναλλακτικό τρόπο το μάθημα (δηλαδή με κείμενο και στατικές εικόνες για την 
ομάδα ΑT  και με κινούμενη εικόνα και αφήγηση για την ομάδα ΤA).  

Στο πέρας των οκτώ λεπτών μοιράστηκε το πρώτο τεστ στους 
συμμετέχοντες και δόθηκε η οδηγία ότι για τέσσερα λεπτά θα έπρεπε να 
ασχοληθούν με το τεστ ανάκλησης. Μόλις πέρασαν τα τέσσερα λεπτά και αφού 
οι συμμετέχοντες παρέδωσαν το πρώτο τεστ, μοιράστηκαν στη συνέχεια τα τεστ 
μεταφοράς για τη συμπλήρωση των οποίων δόθηκαν άλλα τέσσερα λεπτά.  
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4.8.1.4  Ο τρόπος βαθμολόγησης 

Τα τεστ διορθώθηκαν ξεχωριστά από δύο βαθμολογητές οι οποίοι δεν 
γνώριζαν τις συνθήκες του πειράματος. Ένας συνολικός βαθμός με άριστα το 
δεκαπέντε (για κάθε σωστή απάντηση ο μαθητής έπαιρνε μία μονάδα ενώ για 
κάθε απάντηση που ήταν πολύ κοντά στη σωστή απάντηση ο μαθητής έπαιρνε 
μισή μονάδα) δόθηκε σε κάθε μαθητή για το τεστ ανάκλησης.  Στην περίπτωση 
λανθασμένης απάντησης ο μαθητής ούτε έπαιρνε μονάδα αλλά ούτε υπήρχε 
αρνητική βαθμολόγηση. Ένας συνολικός βαθμός με άριστα το έξι δόθηκε για το 
τεστ μεταφοράς. Ο τρόπος βαθμολόγησης ήταν ο ίδιος με του τεστ ανάκλησης.  

4.8.1.5  Αποτελέσματα και συμπεράσματα  

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των βαθμών των τεσσάρων 
ομάδων συνοψίζονται στο πίνακα 4.8. 

Treatment Group 

               AA                             TT                            TA                             AT    
                (n=25)                       (n=22)                      (n=28)                       (n=36) 

             Recall     Transfer      Recall     Transfer     Recall     Transfer    Recall     Transfer 

M 10,12      4,16 9,73        4,07 9,75      4,16 10,53     4,38 
SD 3,51      1,43 3,08        0,99 3,07      1,25 2,82     1,27 

Πίνακας 4.8: Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

Το αριστερό τμήμα του γραφήματος (βλ. σχ. 4.32) δείχνει το ποσοστό 
των δεκαπέντε όρων που μπόρεσαν οι μαθητές των τεσσάρων ομάδων να 
ανακαλέσουν σωστά. Οι μέσοι όροι των ομάδων ΤΤ, ΤΑ, ΑΑ και AT ήταν 
64.85%, 65.00%, 67.47% και 70.19% αντίστοιχα.  

Μια ανάλυση «one-way analysis of variance» (ANOVA) με την 
ομάδα (AA, TT, TA, AT) σαν μεταβλητή (between-subject variable) διεξήχθη 
σε σχέση με το βαθμό της ανάκλησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
ΑΝOVA συνοψίζονται στον πίνακα 4.9. 

RECALL DF Sum of Squares Mean Square F Sig. of F 

Between Groups 3 13.044 4.348 .461 .710 

Within Groups 107 1009.226 9.432   

Total 110 1022.270        
Πίνακας 4.9:  Επίδραση πάνω στην ανάκληση 

Το δεξί τμήμα του γραφήματος (βλ. σχ. 4.32) δείχνει το ποσοστό των 
σωστών απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές των τεσσάρων ομάδων για τις έξι 
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ερωτήσεις του τεστ μεταφοράς. Οι μέσοι όροι των ομάδων ΤΤ, ΤΑ, ΑΑ και AT 
ήταν 67.75%, 69.35%, 69.33% και 72.92% αντίστοιχα.  

Μια ανάλυση «one-way analysis of variance» (ANOVA) με την 
ομάδα (AA, TT, TA, AT) σαν μεταβλητή (between-subject variable) διεξήχθη 
σε σχέση με το βαθμό της μεταφοράς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
ΑΝOVA συνοψίζονται στον πίνακα 4.10. 

 

TRANSFER DF Sum of Squares Mean Square F Sig. of F 

Between Groups 3 1.593 .531 .338 .798 

Within Groups 108 169.726 1.572   

Total 111 171.319        
Πίνακας 4.10: Επίδραση πάνω στη μεταφορά 
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Σχήμα 4.32: Γράφημα με τα συνολικά αποτελέσματα των τεσσάρων ομάδων 

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν αυτό που είχε προβλεφτεί μέσα από τις 
υποθέσεις και ενισχύουν τα συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών. Πράγματι, 
όπως φαίνεται στο γράφημα 4.32, το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων 
για τους δύο τύπους τεστ (70,19% και 72.92% αντίστοιχα) σημειώθηκε από την 
ομάδα Δ (animation-text). Στην ομάδα αυτή δόθηκε στο πρώτο στάδιο του 
πειράματος κινούμενη εικόνα με αφήγηση ενώ στο δεύτερο στάδιο δόθηκε 
κείμενο με στατικές εικόνες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι καλύτερο να 
παρουσιάζεται κινούμενη εικόνα με αφήγηση στο πρώτο στάδιο της μαθησιακής 
διαδικασίας δηλαδή σε αρχάριους μαθητές. Αυτός ο συνδυασμός φαίνεται να 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην περίπτωση μελέτης μαθημάτων στα οποία 
περιγράφονται δυναμικές διεργασίες ενός σύνθετου πεδίου γνώσης (όπως είναι  οι 
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αλγόριθμοι, οι δομές δεδομένων και ο προγραμματισμός) από αρχάριους 
μαθητές. Επιπλέον, είναι καλύτερο σε προχωρημένους μαθητές να δίνεται 
εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή κειμένου που συνοδεύεται από στατικές εικόνες. 
Οι προχωρημένοι μαθητές είναι σε θέση να μάθουν αποτελεσματικά μέσα από 
το κείμενο και τις στατικές εικόνες χωρίς να αυξάνεται η γνωστική τους 
υπερφόρτωση. Αντίθετα, η προσπάθεια που καταβάλλουν προκειμένου να 
διαβάσουν το κείμενο και να το συνδυάσουν με τις στατικές εικόνες, φαίνεται να 
τους βοηθά στην ενίσχυση των υπαρχόντων σχημάτων τους.   

Η πειραματική έρευνα που διεξήχθη είχε ως στόχο να εξετάσει την 
αρχή των μέσων και μορφών παρουσίασης πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού και να 
ενισχύσει αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία.  Ο τελικός σκοπός ήταν να ενσωματωθεί στο προσαρμοζόμενο 
σύστημα πολυμεσικής μάθησης, κανόνας σχετικός με την παραπάνω αρχή. Τα 
αποτελέσματα της πειραματικής έρευνας αξιοποιήθηκαν στην τελική σχεδίαση 
του προσαρμοζόμενου συστήματος πολυμεσικής μάθησης αφού εμπλούτισαν τα 
συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών σε σχέση με το ποιοι συνδυασμοί μέσων 
και μορφών ταιριάζουν με συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών, όταν το κριτήριο 
είναι ο βαθμός της προυπάρχουσας γνώσης.  

Πράγματι, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω έδειξαν 
μια τάση για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο κανόνας αυτός είναι 
βασικός και θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην παρούσα υλοποίηση. Ο 
συγκεκριμένος κανόνας είναι από τους βασικότερους της εφαρμογής SelectLo 
και υλοποιήθηκε με τρόπο που παρουσιάστηκε στην ενότητα (Δ) της 
παραγράφου 4.7.3 (σελ. 198). Υποστηρίζεται μάλιστα ότι λόγω του μικρού 
δείγματος οι διαφορές ήταν μικρές ενώ η τάση που ανέδειξε η παρούσα 
πειραματική έρευνα ενισχύει την άποψη ότι η επανάληψη του ίδιου πειράματος, 
με αρκετά μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων, θα οδηγούσε σε στατιστικώς 
σημαντικά αποτελέσματα.  Ας σημειωθεί επίσης, ότι στη συζήτηση που 
ακολούθησε με τους μαθητές μετά τη διεξαγωγή του πειράματος, αλλά και 
αργότερα κατά την πορεία των μαθημάτων, εκφράστηκαν ιδιαίτερα θετικές 
απόψεις για τη συγκεκριμένη σχεδίαση του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού.  
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4.8.2  Αποτιμητική αξιολόγηση μέσω ημιδομημένης συνέντευξης  

Για την αποτιμητική αξιολόγηση (summative evaluation) του 
προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης (semi-structured 
interview) (Nielsen, 1993). Η μέθοδος αυτή συνιστάται όταν μας ενδιαφέρουν 
μόνο ποιοτικά αποτελέσματα όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις αξιολόγησης 
των χαρακτηριστικών λογισμικού. Επίσης, προτιμήθηκε η προσέγγιση 
αξιολόγησης μέσω χρηστών και όχι μέσω ειδικών (experts) για τους εξής λόγους 
(Jeffries et al, 1991): 

• στις αξιολογήσεις με ειδικούς είναι δύσκολο να βρεθούν σπάνιοι ειδικοί του 
τομέα της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή, HCI (Human Computer 
Interaction) 

• αν οι αξιολογητές δεν είναι μέλη της σχεδιαστικής ομάδας μπορεί να μην 
είναι ενήμεροι των τεχνολογικών περιορισμών 

• μπορεί να εγερθούν γενικότερες διαφωνίες μεταξύ των ειδικών 

Φυσικά και οι αξιολογήσεις μέσω χρηστών παρουσιάζουν κάποια 
προβλήματα. Σύμφωνα με τους Nielsen και Landauer (1993) ο αριθμός των 
προβλημάτων που θα εμφανιστούν μπορεί να προβλεφτεί κατά προσέγγιση, 
αφού αυτά είναι συνάρτηση του αριθμού των χρηστών, ως εξής: 

U(i) = N (1 – (1 – λ)i ) 

όπου U(i)     ο αριθμός των προβλημάτων ευχρηστίας που θα εμφανιστούν 

         i          ο αριθμός των χρηστών-αξιολογητών  

         N        ο συνολικός αριθμός των προβλημάτων στη διασύνδεση 

         λ          η πιθανότητα ανεύρεσης κάθε ενός προβλήματος από κάθε έναν αξιολογητή 

 

Κατά τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης ακολουθείται μια εκ 
των προτέρων προδιαγεγραμμένη πορεία μόνο ως προς το βασικό κορμό 
ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν. Ακολούθως καλούνται οι συμμετέχοντες 
να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι 
διατηρεί το σκοπό της αξιολόγησης και συγχρόνως δίνει ελευθερία στο χρήστη 
να εκφραστεί (Καρούλης, 2001).  
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4.8.2.1  Οι συμμετέχοντες και η διαδικασία  

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης δημιουργήθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα 3), για τη σχεδίαση του οποίο λήφθηκαν 
υπόψη τα κριτήρια του Nielsen (2000) καθώς και η εργασία του Togniazzini 
(2000) σχετικά με το σχεδιασμό διαδικτυακών τόπων. Στο ερωτηματολόγιο 
συμπεριλήφθηκαν οι εξής άξονες οι οποίοι στη συνέχεια διασπάστηκαν σε μια 
σειρά από κριτήρια αξιολόγησης: 

Άξονας 1: Πολυμεσικό περιεχόμενο και παρουσίαση 

Κριτήριο 1.1: Υπήρχε σωστή ποσότητα πληροφορίας (ούτε ανεπαρκής 
ούτε υπερβολική) που περιμένατε να δείτε στην οθόνη; 

Kκριτήριο 1.2: Yπήρχε σωστή ποιότητα πληροφορίας (έγκυρη, σαφής, 
επίκαιρη) που περιμένατε να δείτε; 

Κριτήριο 1.3: Βρήκατε το «στήσιμο» της οθόνης, δηλαδή την 
τοποθέτηση των διαφόρων πολυμεσικών στοιχείων στην οθόνη 
(κείμενο, εικόνες, επικεφαλίδες, πλαίσια βοήθειας, κινούμενες εικόνες) 
κατάλληλη, δηλαδή σε σωστή θέση πάνω στη σελίδα; 

Κριτήριο 1.4: Η ποιότητα των πολυμεσικών στοιχείων (ήχου, εικόνας, 
κινούμενης εικόνας) σας φάνηκε επαρκής; 

Κριτήριο 1.5: Όπου υπήρχε κείμενο, έγινε κατάλληλη διάσπασή του σε 
μικρές ενότητες για καλύτερη κατανόησή του; 

Kριτήριο 1.6: Γενικά η σχεδίαση σας φάνηκε να σας κουράζει ή να σας 
δημιουργεί μεγάλο φόρτο στη μνήμη σας; 

Kριτήριο 1.7: Το περιβάλλον ήταν πάντα φιλικό και εύχρηστο; 

Kριτήριο 1.8: Το ύφος της χρησιμοποιούμενης γλώσσας ήταν 
κατάλληλο; 

 

Άξονας 2: Προσαρμογές 

Κριτήριο 2.1: Σας δόθηκε κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τα 
θέματα που μελετούσατε (δηλαδή εκπαιδευτικό περιεχόμενο το 
οποίο να ήταν σχετικό με αυτά τα θέματα); 

Κριτήριο 2.2: Βρήκατε ικανοποιητική τη σειρά του εκπαιδευτικού 
υλικού που σας παρουσιάστηκε για το κάθε θέμα που μελετούσατε; 

Κριτήριο 2.3: Σας δόθηκε κατάλληλος αριθμός λυμένων 
παραδειγμάτων πάνω στα θέματα που μελετούσατε (δηλαδή ούτε 
ανεπαρκής ούτε υπερβολικά μεγάλος αριθμός); 

Κριτήριο 2.4: Αν σας δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή  
κινούμενης εικόνας και αφήγησης, το βρήκατε αποτελεσματικό 
(δηλαδή σας βοήθησε να καταλάβετε το θέμα που μελετούσατε); 
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Κριτήριο 2.5: Αν σας δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή  
στατικών εικόνων και κειμένου, το βρήκατε αποτελεσματικό (δηλαδή 
σας βοήθησε να καταλάβετε το θέμα που μελετούσατε); 

Κριτήριο 2.6: Σας δόθηκε κατάλληλη ποσότητα υποστηρικτικού 
υλικού για τα διάφορα θέματα που μελετούσατε; 

Kριτήριο 2.7: Το επίπεδο δυσκολίας του εκπαιδευτικού υλικού που σας 
δόθηκε ήταν κατάλληλο με βάση τις γνώσεις σας πάνω στο κάθε 
θέμα; 

 

 Η αξιολόγηση διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2006. Συμμετείχαν 29 
μαθητές της Γ’ λυκείου,  17-18 ετών, που σπουδάζουν στο Αμερικανικό 
Κολλέγιο «Ανατόλια» στην Τεχνολογική Κατεύθυνση. Οι συμμετέχοντες 
χωρίστηκαν σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Με τυχαίο τρόπο τοποθετήθηκαν 
δέκα μαθητές στις ομάδες Α και Β και εννέα μαθητές στην ομάδα Γ. Οι τρεις 
ομάδες συμμετείχαν στην αξιολόγηση σε τρεις διαφορετικές μέρες. Οι μαθητές 
έκαναν χρήση του προσαρμοζόμενου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης στο 
οποίο είχε εγκατασταθεί πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος 
«Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», με μορφή 
αντικειμένων μάθησης, σχετικό με τις δομές δεδομένων (πίνακες). Στους 
μαθητές δόθηκαν κάποιες βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος 
ηλεκτρονικής μάθησης και συγκεκριμένα ότι θα μπορούσαν να επιλέξουν κάποιο 
μαθησιακό στόχο, να δηλώσουν το επίπεδο της προυπάρχουσας γνώσης τους για 
το στόχο αυτό και ότι στη συνέχεια το σύστημα θα τους πρότεινε μια σειρά από 
θέματα που θα έπρεπε να μελετήσουν με τη σειρά που θα εμφανίζονταν στην 
οθόνη. Επίσης τονίστηκε ότι το πάτημα του κουμπιού «Βοηθητικό Υλικό» θα 
οδηγούσε στην εμφάνιση επιπρόσθετου υποστηρικτικού μαθησιακού υλικού για 
το συγκεκριμένο στόχο. Τέλος, οι μαθητές πληροφορήθηκαν ότι θα μπορούσαν 
να επιλέξουν όσους μαθησιακούς στόχους ήθελαν μέσα στο διαθέσιμο χρόνο. 

Μετά από αυτές τις οδηγίες, οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να 
χρησιμοποιήσουν το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης για μισή ώρα, ξεκινώντας 
ο καθένας από οποιοδήποτε μαθησιακό στόχο επιθυμούσε και μελετώντας το 
αντίστοιχο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Θα έπρεπε να συνεχίσουν έτσι, 
επιλέγοντας μόλις είχαν ολοκληρώσει τη μελέτη του υλικού που αντιστοιχούσε 
στον πρώτο στόχο, τον επόμενο στόχο, κ.ο.κ. Μετά το πέρας των τριάντα 
λεπτών, στους μαθητές δόθηκε το ερωτηματολόγιο με την οδηγία να το 
μελετήσουν και να γράψουν οποιεσδήποτε σημειώσεις-παρατηρήσεις ήθελαν 
πάνω σε οποιαδήποτε ερώτηση ήθελαν να εκφραστούν. Επίσης 
πληροφορήθηκαν ότι τα ερωτηματολόγια δεν ήταν υποχρεωμένοι να τα 
παραδώσουν αλλά ότι σκοπός της συμπλήρωσής τους ήταν για να μπορούν να 
εκφράσουν τις απόψεις τους με ελεύθερο τρόπου στη συνέντευξη-συζήτηση που 
θα ακολουθούσε. Στα παιδιά δόθηκαν δέκα λεπτά για τη συμπλήρωση του 
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ερωτηματολογίου και στη συνέχεια ακολούθησε μια συνέντευξη παρουσία όλων 
των μαθητών της ομάδας κατά την οποία ο αξιολογητής απευθυνόταν σε έναν 
μαθητή κάθε φορά ενώ μπορούσε να σηκώσει το χέρι του κάποιος άλλος 
μαθητής και συμπληρώσει τη δική του άποψη πάνω στο θέμα που συζητιόταν 
εκείνη τη στιγμή. 

Σχήμα 4.33: Η οθόνη παρουσίασης των μαθησιακών στόχων της διδακτικής ενότητας «Πίνακες» 

4.8.2.2  Αποτελέσματα και συμπεράσματα  

Συνοψίζονται παρακάτω οι απαντήσεις και απόψεις των συμμετεχόντων 
των τριών ομάδων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του 
προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Συγκεκριμένα: 

• Σε σχέση με το κριτήριο 1.1 εκφράστηκε ομοφωνία σχετικά με την 
ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού. Όλοι οι μαθητές αξιολόγησαν ως υψηλής 
ποιότητας το εκπαιδευτικό υλικό που τους παρείχε το σύστημα και ως προς 
την παρουσίασή του και ως προς το περιεχόμενο καθεαυτό.  

• Σε σχέση με το κριτήριο 1.2 ορισμένοι μαθητές εξέφρασαν παράπονα 
σχετικά με την ποσότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού. 
Συγκεκριμένα αυτοί οι μαθητές βρήκαν ανεπαρκή τον αριθμό των 
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αντικειμένων μάθησης που τους παρείχε το σύστημα για κάποιους 
μαθησιακούς στόχους (βλ. κριτήριο 2.1).   

• Σε σχέση με το κριτήριο 1.3 η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσαν 
ικανοποιημένοι από την τοποθέτηση των διαφόρων πολυμεσικών στοιχείων 
στην οθόνη. Ένα σημείο που προβλημάτισε τους συμμετέχοντες ήταν η 
λειτουργία του εικονιδίου βοήθειας το οποίο εμφάνιζε ένα πλαίσιο με 
βοηθητικές επεξηγήσεις όταν περνούσε ο χρήστης το ποντίκι πάνω από το 
εικονίδιο αυτό. Η λειτουργία αυτή προγραμματιστικά είναι γνωστή με τον 
όρο «mouse over». Αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι αυτή η λειτουργία δεν 
τους ήταν οικεία και ότι τους μπέρδευε, αφού κατά την άποψη τους δεν ήταν 
συνηθισμένοι να συμβαίνει κάτι ανάλογο σε άλλα προγράμματα όπου ο 
οικείος τρόπος εμφάνισης τέτοιων πλαισίων βοήθειας, και γενικότερα 
ενεργοποίησης μιας τέτοιας λειτουργίας, πραγματοποιείται με το πάτημα 
του ποντικιού (λειτουργία γνωστή με τον όρο «mouse click»). Έτσι 
εμφανίζονταν κατά λάθος διάφορα πλαίσια επεξήγησης που ο μαθητής δεν 
είχε σκοπό να εμφανίσει, αφού με ένα τυχαίο πέρασμα του ποντικιού από τη 
θέση αυτή, άνοιγε το πλαίσιο βοήθειας και ήταν αναγκασμένος ο μαθητής να 
κάνει κλικ σε κάποιο σημείο της οθόνης για να το κλείσει. Οι αρνητικές 
απόψεις των παιδιών γι’ αυτή τη λειτουργία αξιοποιήθηκαν στη σχεδίαση της 
τελικής έκδοσης του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης στην οποία η 
εμφάνιση του πλαισίου βοήθειας γίνεται με mouse click και όχι με mouse 
over. 

• Εκφράστηκαν ιδιαίτερα θετικές απόψεις για κάθε τύπου πολυμεσικού 
στοιχείου (εικόνες, ήχος, κ.λπ.) (κριτήριο 1.4)  και ιδιαίτερα για τις 
κινούμενες εικόνες που είχαν δημιουργηθεί για συγκεκριμένους μαθησιακούς 
στόχους. Μάλιστα πολλοί μαθητές τόνισαν πως θα ήθελαν να τους παρείχε 
το σύστημα κινούμενες εικόνες για κάθε μαθησιακό στόχο. Στα συστήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης οι κινούμενες εικόνες συχνά λείπουν ή σπανίζουν 
γιατί θέλουν εξειδικευμένες γνώσεις λογισμικού για την παραγωγή τους και 
επιπλέον απαιτούν αρκετό χρόνο και μεγάλο κόστος παραγωγής σε σχέση 
με άλλα πολυμεσικά στοιχεία π.χ. στατικές εικόνες, ήχος, κ.ά. Οι κινούμενες 
εικόνες για την ενότητα των πινάκων μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν 
τους μαθητές να κατανοήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με δυναμικές 
διεργασίες π.χ. τον τρόπο που εισάγονται στοιχεία μέσα σ’ έναν πίνακα, την 
σειριακή αναζήτηση ενός στοιχείου μέσα στον πίνακα, την ταξινόμηση των 
στοιχείων ενός πίνακα, τη λειτουργία της στοίβας και της ουράς, κ.ά. 
Εκφράστηκε από κάποιους συμμετέχοντες ο προβληματισμός για το κατά 
πόσο θα μπορούσε να υπάρχει η ίδια ποιότητα στην αναπαραγωγή της 
κινούμενης εικόνας και του ήχου σε οικιακές συνδέσεις με τις υπάρχουσες 
ελληνικές υποδομές. 
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•  Οι μαθητές δεν είχαν καμιά παρατήρηση για το κριτήριο 1.5. Συνεπώς 
κρίνεται ότι καλώς έγινε η διάσπαση του κειμένου σε μικρές ενότητες. 

• Σε σχέση με το κριτήριο 1.6 εκφράστηκε ομόφωνα η άποψη ότι οι μαθητές 
όχι μόνο δεν κουράστηκαν από τη σχεδίαση του περιβάλλοντος 
ηλεκτρονικής μάθησης αλλά ότι, αντιθέτως, θεωρήθηκε αρκετά πιο 
ξεκούραστος και ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος μελέτης σε σχέση με το 
διάβασμα από το βιβλίο.  

• Με την επιφύλαξη του κριτηρίου 1.3, οι μαθητές δήλωσαν αρκετά 
ικανοποιημένοι από το βαθμό «φιλικότητας» και ευχρηστίας του συστήματος 
(κριτήριο 1.7). 

• Καμία αρνητική παρατήρηση δεν παρατέθηκε σε σχέση με το ύφος της 
χρησιμοποιούμενης γλώσσας (κριτήριο 1.8). 

• Οι μαθητές έκριναν πως τα αντικείμενα μάθησης που τους πρότεινε το 
σύστημα να μελετήσουν για κάθε μαθησιακό στόχο ήταν κατάλληλο και 
σχετικό με το στόχο (κριτήριο 2.1). Ωστόσο, έκριναν πως δεν δόθηκε 
επαρκής αριθμός σχετικού με το στόχο μαθησιακών αντικειμένων. Αυτό το 
πρόβλημα είχε προβλεφτεί  εκ των προτέρων και ήταν γνωστό ότι θα 
προκύψει, αφού, στο πλαίσιο της διατριβής, δημιουργήθηκε ένας 
περιορισμένος αριθμός μαθησιακών αντικειμένων για τη δοκιμή του 
συστήματος (βλ. κριτήριο 1.2). 

• Σε σχέση με το κριτήριο 2.2 οι μαθητές βρήκαν αρκετά ικανοποιητική τη 
σειρά των αντικειμένων μάθησης. Ένας μικρός αριθμός μαθητών (14%) που 
δήλωσαν ότι ήταν αρχάριοι πάνω στην ενότητα των πινάκων κατέθεσαν την 
άποψη ότι θα προτιμούσαν να τους είχε δοθεί κάποια θεωρία στην αρχή 
(π.χ. ορισμός ή κανόνες) πριν την παρουσίαση του παραδείγματος. 
Υπάρχουν μαθητές που περιμένουν να διαβάσουν πρώτα τη θεωρία που 
σχετίζεται με κάποιο θέμα και μετά να δουν κάποια λυμένα παραδείγματα.  

• Οι μαθητές βρήκαν επαρκή τον αριθμό των λυμένων παραδειγμάτων που 
τους προσφέρθηκαν (κριτήριο 2.3) και μάλιστα η πλειοψηφία των μαθητών 
θεώρησε ιδιαίτερα χρήσιμη την παρουσίαση λυμένων παραδειγμάτων από 
την αρχή της μελέτης κάθε θέματος. 

• Εκφράστηκαν ιδιαίτερα θετικές απόψεις για τις κινούμενες εικόνες με την 
αφήγηση (βλ. κριτήριο 1.4). Οι κινούμενες εικόνες μπορούν να διευκολύνουν 
την κατανόηση θεμάτων των σύνθετων πεδίων γνώσης τα οποία περιγράφουν 
δυναμικές διεργασίες. Χρειάζεται όμως περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί 
ότι οι ιδιαίτερα θετικές απόψεις των μαθητών συνδέονται πράγματι με 
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διευκόλυνση και βελτίωση τη μάθησης εξαιτίας των κινούμενων εικόνων και 
όχι με το γεγονός ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιούσαν αυτό το μέσο (τον 
Η/Υ) οι μαθητές για να διδαχθούν θέματα πινάκων, φαινόμενο που είναι 
γνωστό με τον όρο «novelty effect». 

• Ιδιαίτερα θετικές απόψεις εκφράστηκαν και για το εκπαιδευτικό υλικό με τη 
μορφή στατικών εικόνων και κειμένου (κριτήριο 2.5) αλλά και πάλι θα 
πρέπει να εξεταστεί το θέμα του «novelty effect» σε μελλοντικές έρευνες. 

• Σε σχέση με το κριτήριο 2.6 οι περισσότεροι μαθητές βρήκαν ιδιαίτερα 
χρήσιμη τη λειτουργία της εμφάνισης επιπρόσθετου υποστηρικτικού υλικού. 
Μόνο κάποιοι αρχάριοι μαθητές δήλωσαν ότι με την εμφάνιση του 
υποστηρικτικού υλικού ο κατάλογος του προς μελέτη εκπαιδευτικού υλικού 
μεγάλωνε πάρα πολύ και τους δημιουργούσε κάποιο άγχος για το αν θα 
προλάβαιναν να μελετήσουν όλο το προτεινόμενο υλικό μέσα στο διαθέσιμο 
χρόνο. Αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό κι από τη βιβλιογραφία (Seufert, 
2003) και θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες σχετικά 
με την ποσότητα του εκπαιδευτικού υλικού που θα πρέπει να δίνεται 
ανάλογα με το επίπεδο προυπάρχουσας γνώσης του μαθητή. Έχει 
διαπιστωθεί ότι μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προυπάρχουσας γνώσης 
αντιδρούν διαφορετικά στην βοήθεια που τους παρέχεται. Ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για αρχάριους μαθητές, η παρουσίαση επιπρόσθετης βοήθειας σε 
κάποιες περιπτώσεις οδηγεί σε αύξηση της αρνητικής γνωστικής 
υπερφόρτωσης και δυσχεραίνει τη μάθηση. 

• Τέλος, σε σχέση με το κριτήριο 2.7, οι μαθητές δήλωσαν ότι τους άρεσε η 
δυνατότητα να αλλάζουν οι ίδιοι το επίπεδο της προυπάρχουσας γνώσης 
τους για κάθε μαθησιακό στόχο. Έτσι, αν και γενικά το σύστημα τους 
παρείχε κατάλληλο, σε σχέση με το επίπεδο των γνώσεων που διέθεταν για 
κάθε στόχο, εκπαιδευτικό υλικό, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις που το 
υλικό του φάνηκε πολύ εύκολο ή πολύ δύσκολο, είχαν τη δυνατότητα να 
επιστρέψουν στην επιλογή του επιπέδου δυσκολίας και να ζητήσουν νέο 
υλικό μετά την αλλαγή αυτής της παραμέτρου. 
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4.9 Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα 

Η πολυμεσική μάθηση (ή η μάθηση με τη χρήση πολυμέσων) συμβαίνει 
όταν οι άνθρωποι δημιουργούν νοητικά σχήματα μέσα από λέξεις (όπως κείμενο 
στην οθόνη ή ακουστική αφήγηση) και εικόνες (όπως στατικές εικόνες, κινούμενες 
εικόνες ή βίντεο). Ένα πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης βασίζεται στην 
παρουσίαση λέξεων και εικόνων που προορίζονται να βελτιώσουν τη μάθηση. Με 
άλλα λόγια η διδασκαλία μέσα από ένα πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης 
στηρίζεται στη σχεδίαση πολυμεσικών παρουσιάσεων με αρχές και μεθόδους οι 
οποίες βοηθούν τους μαθητές να δημιουργήσουν νοητικά σχήματα. Τα 
προσαρμοζόμενα πολυμεσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης έχουν τη 
δυνατότητα να εξυπηρετούν τις διαφορετικές απαιτήσεις των μαθητών δηλαδή να 
παρέχουν εξατομικευμένη διδασκαλία και διανομή πολυμεσικού εκπαιδευτικού 
υλικού με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών όπως π.χ. τους 
μαθησιακούς τους στόχους ή την προυπάρχουσα γνώση τους.  

Στη διατριβή αυτή έγινε κριτική ανάλυση και παρουσιάστηκαν βασικά 
ζητήματα, χαρακτηριστικά και αδυναμίες του χώρου της πολυμεσικής έρευνας, 
υποδείχθηκαν νέες τάσεις, προσεγγίσεις και παράμετροι που αναδύονται τα 
τελευταία χρόνια στο χώρο αυτό και προτάθηκε ένα μοντέλο μάθησης με χρήση 
των πολυμέσων που ενσωματώνει ορισμένες από τις παραμέτρους αυτές. Με 
βάση το μοντέλο αυτό σχεδιάστηκαν οι κανόνες ενός προσαρμοζόμενου 
πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης και αναπτύχθηκε μια εφαρμογή 
λογισμικού, η οποία υλοποιεί το θεωρητικό μοντέλο αξιοποιώντας την 
αναδυόμενη τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης. Η αξιολόγηση του 
συστήματος αυτού από τους μαθητές δημιουργεί θετικές προοπτικές για ένα 
καινούργιο τρόπο μάθησης ο οποίος: α) στηρίζεται στις αρχές και τους κανόνες 
που προκύπτουν μέσα από το προτεινόμενο μοντέλο μάθησης με χρήση των 
πολυμέσων, και, β) υπερβαίνει τον παραδοσιακό τρόπο παρουσίασης του 
εκπαιδευτικού υλικού σαν μια προκαθορισμένη σειρά ενοτήτων αλλά, αντίθετα, 
μέσα από την παρουσίαση μαθησιακών στόχων, επιτρέπει στους μαθητές να 
έχουν άμεση πρόσβαση σ’ αυτό που επιθυμούν να μάθουν, ανάλογα με το 
επίπεδο των προηγούμενων γνώσεων τους. 

Είναι εύλογο να προβληματιστεί κανείς για το αν θα ήταν πράγματι 
εφικτό και αποτελεσματικό ένα τέτοιο περιβάλλον να προσφέρει ένα διαφορετικό 
τρόπο μάθησης για να υποστηρίξει τη διδασκαλία ενός γραπτώς εξεταζόμενου 
μαθήματος στο πλαίσιο των σημερινών συνθηκών στην Γ’ τάξη λυκείου. Θα 
μπορούσε δηλαδή στο πλαίσιο του σημερινού «φροντιστηριακού τύπου» 
μαθήματος, το οποίο θεωρείται ο μοναδικός αποδεκτός τρόπος διδασκαλίας 
από μαθητές, καθηγητές και γονείς, να γίνει ελκυστική και αποδεκτή μια άλλη 
διδακτική προσέγγιση ή οτιδήποτε καινούργιο θα απορρίπτονταν εξαρχής για να 
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μη διαταραχτεί η υπάρχουσα κατάσταση; Ποια είναι τα προβλήματα στην 
υιοθέτηση ενός τέτοιου συμπληρωματικού τρόπου διδασκαλίας και μάθησης;  

Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι η μόνη διδακτική προσέγγιση η οποία 
μπορεί να εγγυηθεί υψηλούς βαθμούς στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι το 
τυποποιημένο και γρήγορων ρυθμών, μεθοδολογικού χαρακτήρα και 
φροντιστηριακού τύπου μάθημα το οποίο βασίζεται στο δασκαλοκεντρικό 
μοντέλο. Αυτή η προσέγγιση είναι όμως πράγματι εγγύηση επιτυχίας για όλες τις 
κατηγορίες των μαθητών; Θα μπορούσαν να υιοθετηθούν άλλες μέθοδοι οι 
οποίες να βασίζονται στο μαθητοκεντρικό μοντέλο και στη χρήση του Η/Υ, έτσι 
ώστε να βοηθηθεί ο μαθητής επιπρόσθετα στο δικό του χώρο και με τους δικούς 
του ρυθμούς; Θα μπορούσε να ξεπεράσει δυσκολίες κατανόησης μέσα από ένα 
σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τα κενά 
και τις ανάγκες του; Θα μπορούσαν τα διαφορετικά μέσα και οι διαφορετικές 
μορφές μιας πολυμεσικής παρουσίασης να τον διευκολύνουν στη δημιουργία και 
συγκράτηση των απαραίτητων νοητικών σχημάτων ώστε να κατανοήσει και να 
εμπεδώσει με μεγαλύτερη ευκολία το μάθημα;  

Το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των θεμάτων στις εξετάσεις 
βασίζονται καθαρά στην απομνημόνευση δεν δημιουργεί απαιτήσεις για 
εμπλουτισμό της διδακτικής πράξης με άλλες προσεγγίσεις και μεθόδους. 
Εξάλλου, σπάνια δίνονται εκείνα τα ξεχωριστά ή διαφορετικά θέματα τα οποία 
επιδιώκουν να εξετάσουν τη βαθύτερη κατανόηση των μαθημάτων ή να 
διαπιστώσουν αν ο μαθητής έχει φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα μαθησιακών 
στόχων από εκείνα της απομνημόνευσης και της κατανόησης, για παράδειγμα αν 
έχει καταφέρει να φτάσει στο επίπεδο της ανάλυσης, της σύνθεσης και της 
αξιολόγησης (επίπεδα μαθησιακών στόχων του Bloom14). Έτσι, μέχρι τώρα 
τουλάχιστον δεν έχουν υιοθετηθεί ευρέως άλλες διδακτικές προσεγγίσεις, ακόμα 
και για μαθήματα που από τη φύση τους φαίνεται ότι θα μπορούσαν να 
υποστηριχτούν από τον Η/Υ, τουλάχιστον για την παρουσίαση δυναμικών 
διεργασιών, όπως είναι για παράδειγμα οι αλγόριθμοι και ο προγραμματισμός. 

Ακόμα όμως και με τα θέματα θεωρίας και τις σχεδόν τυποποιημένες 
ασκήσεις που δίνονται στις εξετάσεις κάθε χρόνο, τα συνολικά αποτελέσματα 
στο μάθημα της «Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» 
(50% κάτω από τη βάση) υπογραμμίζουν τη δυσκολία του μαθήματος και το 
γεγονός ότι αρκετοί μαθητές, μαθαίνουν με «μηχανικό» τρόπο αδυνατώντας να 

                                                 
14 Ταξινοµία γνωστικών στόχων του Bloom.  
Πηγή: Bloom B. (1956), Taxonomy of educational objectives: The classification of 
educational goals: Handbook I, cognitive domain, New York 
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κατανοήσουν το μάθημα σε βάθος και συνεπώς δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν 
τα στενά όρια της γνώσης και της κατανόησης και να προσεγγίσουν γνωστικούς 
στόχους όπως η εφαρµογή και η ανάλυση (Κανίδης και Φανίκος, 2005).  Το 
μάθημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για αυτούς που είναι αρχάριοι και δεν 
έχουν έφεση στα μαθηματικά. Φαίνεται επομένως ότι ο παραδοσιακός τρόπος 
διδασκαλίας θα πρέπει να υποστηριχτεί και να συμπληρωθεί με μεθόδους που θα 
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εγγενείς δυσκολίες των 
αλγορίθμων και του προγραμματισμού.  

Ένας εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης του μαθήματος και μια 
διαφορετική αντιμετώπιση στη διδασκαλία του θα μπορούσε να βοηθήσει αυτούς 
τους μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες από την αρχή, σταδιακά να 
«χτίσουν» μια καλύτερη αντίληψη του μαθήματος και τελικά να καταφέρουν να 
αποκτήσουν δεξιότητες αλγοριθμικής προσέγγισης στη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων και συγγραφής προγραμμάτων. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των 
πολυμέσων και τα αυξημένα κίνητρα για μάθηση που δημιουργούν, ένα 
πολυμεσικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης θα μπορούσε να υποστηρίξει 
αρχάριους μαθητές να  κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα αυτών των σύνθετων 
πεδίων γνώσης, να μειώσει τις παρανοήσεις παρέχοντας χαρακτηριστικά 
οπτικοποίησης, αλληλεπίδρασης, πολλαπλών αναπαραστάσεων, κ.λπ. και να 
βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Η αναπαράσταση των δυναμικών διεργασιών με 
κινούμενες εικόνες και αφήγηση θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη δημιουργία 
νέων νοητικών σχημάτων. Αλλά και για τους προχωρημένους μαθητές ένα τέτοιο 
σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά σε σχέση με την ενίσχυση των 
υπαρχόντων νοητικών σχημάτων.  

 Όμως, ακόμα και αν συναινέσει κανείς με ένα τέτοιο εγχείρημα,  
δηλαδή αν συμφωνήσει με την υιοθέτηση ενός τέτοιου νέου ή συμπληρωματικού 
τρόπου διδασκαλίας, υπάρχουν τεχνικής και κοινωνικής φύσης προβλήματα που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρώτα, υπάρχει το θέμα της απόκτησης 
τεχνογνωσίας σχετικά με τη σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. 
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να αποκτήσει κανείς τις τεχνικές γνώσεις πάνω σε 
προγράμματα που απαιτούνται για τη δημιουργία των διαφόρων μορφών του 
υλικού καθώς και πάνω σε εργαλεία για την προσάρτηση των μεταδεδομένων και 
το πακετάρισμά του.  

Αρχικά, ένας βασικός κορμός των εντελώς απαραίτητων γνώσεων αρκεί 
για να ξεκινήσει κανείς να δημιουργεί αποδεκτής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό. 
Το υλικό αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται συνέχεια και να δημιουργείται έτσι μια 
αποθήκη από αντικείμενα μάθησης τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα 
πλαίσια του υπάρχοντος ή και άλλων περιβαλλόντων μάθησης. Η προσθήκη 
νέων κανόνων στο σύστημα ώστε να αντιμετωπίζονται ακόμα περισσότερες 
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ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών είναι επίσης εφικτή αλλά γι’ αυτό 
απαιτούνται ακόμα πιο εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Για τις παραπάνω 
λειτουργίες, στο πλαίσιο του υπάρχοντος συστήματος, θα μπορούσαν να 
σχεδιαστούν μελλοντικά επιπρόσθετα τμήματα της εφαρμογής λογισμικού που 
να επιτρέπουν με εύχρηστο και αυτοματοποιημένο τρόπο την περιγραφή και το 
πακετάρισμα του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την προσθήκη κανόνων στην 
μονάδα προσαρμογής του συστήματος. Αυτό θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό 
τον εκπαιδευτικό ο οποίο θα περιορίζονταν μόνο στο να δημιουργήσει ή να 
εντοπίσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. 

   Ακολούθως, υπάρχει το θέμα της αλλαγής μιας γενικότερης στάσης 
ή «κουλτούρας» απέναντι στη μάθηση. Η αλλαγή αυτή απαιτεί εκπαίδευση των 
μαθητών πάνω στο νέο τρόπο μάθησης και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων 
(μαθητών, γονιών, σχολείου) ότι ο νέος τρόπος μπορεί πράγματι να υποστηρίξει 
και να εμπλουτίσει το παραδοσιακό μάθημα. Οι μαθητές θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται και να πεισθούν να κάνουν συχνή χρήση του συστήματος 
ηλεκτρονικής μάθησης. Για το σκοπό αυτό ο καθηγητής θα πρέπει να κάνει 
υποχρεωτική, τουλάχιστον στην αρχή, τη χρήση του συστήματος μέχρι να γίνει 
οικείος τρόπος μελέτης από τους μαθητές. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι σιγά 
σιγά ο ένας μαθητής θα αρχίσει να  επηρεάζει τον άλλον, θα αλλάξει η στάση σε 
σχέση με την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης και θα αποκτηθεί 
ένα σύνολο  απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη χρήση 
τέτοιων συστημάτων. Οι γνώσεις και δεξιότητες αυτές θα αποδειχθούν 
απαραίτητες για τη χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού άλλων 
μαθημάτων, εφόσον αρχίσουν να υιοθετούνται παρόμοιες διδακτικές 
προσεγγίσεις για την υποστήριξη ενός ευρέως φάσματος σχολικών μαθημάτων. 
Αλλά και μελλοντικά στα χρόνια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και 
της δία βίου εκπαίδευσης, οι γνώσεις και δεξιότητες αυτές αναμφισβήτητα θα 
είναι απαραίτητες. 

Ασφαλώς βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν 
όλα τα παραπάνω είναι η ύπαρξη κατάλληλων και ικανών υποδομών και η 
δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους μαθητές. Είναι προφανές ότι δεν είναι 
δυνατόν να προωθηθεί η ηλεκτρονική μάθηση αν κάθε φορά που υλοποιείται ένα 
νέο σύστημα η υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τις ταχύτητες πρόσβασης και 
το κόστος χρήσης εμποδίζει την εύκολη και ανέξοδη πρόσβαση σε αυτά. 
Σήμερα είναι εντυπωσιακή η υστέρηση  της Ελλάδας έναντι των άλλων χωρών 
της Ευρώπης και των ΗΠΑ, σε σχέση με την προσπέλαση στο Διαδίκτυο. Οι 
χαμηλές ταχύτητες σε συνδυασμό με τα υψηλά κόστη πολύ γρήγορα απαξιώνουν 
την οποιαδήποτε προσπάθεια προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης. Συνεπώς, 
υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν οι συνθήκες των οικιακών και σχολικών 
συσκευών έτσι ώστε να μην διστάζουν οι εκπαιδευτικοί να καταβάλλουν χρόνο 
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και προσπάθεια στην σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής 
μάθησης και στη δημιουργία πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού.   

Φυσικά, η λειτουργία ενός προσαρμοζόμενου συστήματος 
ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση πολυμέσων στο χώρο του Παγκόσμιου Ιστού 
θα μπορούσε να στηρίζεται, σε ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, σε υπάρχον 
εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή μαθησιακών αντικειμένων, που θα αναζητούσε 
και θα εντόπιζε ο εκπαιδευτικός μέσα από το Διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο απαιτεί, για 
κάθε μαθησιακό στόχο, ένα αρκετά πλούσιο σύνολο μαθησιακών αντικειμένων, 
έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγεται με αυτόματο τρόπο ένα υποσύνολο αυτών. 
Σήμερα, δεν υπάρχει ακόμα επαρκής αριθμός μαθησιακών αντικειμένων για όλα 
τα μαθήματα στον Παγκόσμιο Ιστό και πολύ περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό 
πολλαπλών μορφών για το ίδιο θέμα, ώστε να προσαρμόζεται με αυτόματο 
τρόπο το περιβάλλον μάθησης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών. 
Επιπρόσθετος περιορισμός για τα μαθήματα του ελληνικού σχολείου είναι η 
απαίτηση για εκπαιδευτικό υλικό στην Ελληνική γλώσσα. Η απαίτηση αυτή κάνει 
ακόμα πιο δύσκολη την ανεύρεση των απαραίτητων αντικειμένων μάθησης. Έτσι 
απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να τροφοδοτήσει, στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό, το σύστημα με δικό του εκπαιδευτικό υλικό.  

Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν και ολοένα και περισσότερο αρχίζουν 
να εμφανίζονται αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων στις οποίες μπορούν οι 
εκπαιδευτικοί να βρουν και να μοιραστούν εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων 
αντικειμένων. Μελλοντικά θα πρέπει να δημιουργηθούν πλούσιες συλλογές 
αντικειμένων μάθησης στην Ελληνική γλώσσα για κάθε μάθημα. Αυτές θα είναι 
διαθέσιμες στους εκπαιδευτικούς και θα μπορούν όσοι επιθυμούν να προσθέτουν 
το δικό τους υλικό για να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους. 
Θέματα δημιουργίας (ποιος, πότε, με ποιον τρόπο και με βάση ποια μοντέλα 
μάθησης και σχεδίασης θα αναπτυχθεί το υλικό) και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
του υλικού (π.χ. ιδιοκτησία των εκπαιδευτικών ή του σχολείου,  κοινοκτημοσύνη 
στη δημιουργία και στη χρήση στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του ανοιχτού 
κώδικα, κ.λπ.) θα πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν αν επιθυμούμε μια 
πιο σοβαρή και συστηματική αντιμετώπιση του θέματος της ηλεκτρονικής 
μάθησης στην Ελλάδα. Διαφορετικά οι μεμονωμένες προσπάθειες ορισμένων 
εκπαιδευτικών, οι οποίες, αν και αναμφισβήτητα έχουν κάτι να προσφέρουν, δεν 
μπορούν να προχωρήσουν μόνες τους και με τους ρυθμούς που θα έπρεπε την 
ηλεκτρονική εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Η σύγκριση με καθιερωμένα προσαρμοζόμενα συστήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης δεν ήταν εφικτή διότι α) τα συστήματα αυτά δεν 
βασίζονται σε πολυμεσικά παιδαγωγικά μοντέλα, αλλά εστιάζουν μόνο στην 
προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή, β) δεν χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες 
προτυποποιήσεις και γ) είναι κλειστά συστήματα. Η απόφαση να στηριχτεί το 
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σύστημα της παρούσας διατριβής σε κάποια προτυποποίηση και στην 
τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης βασίστηκε στις δυνατότητες και 
προοπτικές της τεχνολογίας αυτής. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να 
παίξει ενεργό ρόλο και στο θέμα των προτυποποιήσεων. Η αντιστοίχιση των 
διαστάσεων του προτεινόμενου μοντέλου με τα μεταδεδομένα της 
προτυποποίησης που επιλέχθηκε δεν ήταν εφικτή με απόλυτη ακρίβεια. Αυτό, 
ερευνητικά, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην πρόταση πρόσθετων 
μεταδεδομένων. Ωστόσο, η διατριβή περιορίστηκε στα υπάρχοντα 
μεταδεδομένα της προτυποποίησης SCORM, θεωρώντας ότι κάθε τέτοια 
πρόταση ήταν έξω από τους στόχους τις διατριβής. Μελλοντικά θα πρέπει να 
συμμετάσχουν ενεργά όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική 
μάθηση στις παγκόσμιες επιτροπές και στους οργανισμούς οι οποίοι 
αποφασίζουν και θεσπίζουν τις προτυποποιήσεις για το ηλεκτρονικό 
εκπαιδευτικό υλικό και τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους σε σχέση με την 
πρόταση και ενσωμάτωση απαραίτητων και επιπρόσθετων, κατά τη γνώμη τους, 
παιδαγωγικών και τεχνικών μεταδεδομένων στις προτυποποιήσεις αυτές. 

Η αξιολόγηση της χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης από τους 
καθηγητές και τους μαθητές και η εξέταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από 
τη χρήση τέτοιων συστημάτων είναι επίσης σημαντικό θέμα και θα πρέπει να 
γίνεται σε συνεχή και μόνιμη βάση. Χαρακτηριστική είναι η άποψη πάνω στο 
θέμα αυτό του Rod Paige, ανώτατου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας των 
ΗΠΑ, “Education is the only business still debating the usefulness of 
technology”. Η παρούσα διατριβή εστίασε σε δύο τύπους αξιολογήσεων, σε μια 
ποσοτική έρευνα για τον έλεγχο ενός από τους κανόνες του προσαρμοζόμενου 
πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης στο στάδιο της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης, και, σε μια ποιοτική έρευνα σε σχέση με την παρουσίαση, το 
περιεχόμενο και τις προσαρμογές του συστήματος στο στάδιο της αποτιμητικής 
αξιολόγησης. Στις μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες περιλαμβάνονται μια 
ποσοτική αποτιμητική έρευνα για να ελεγχθούν μαθησιακά αποτελέσματα από 
τη χρήση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος μάθησης αλλά και η προσθήκη 
ερωτηματολογίων στον Διαδικτυακό τόπο της εφαρμογής για απευθείας 
ανάδραση (on line feedback) από τους χρήστες του συστήματος.  

Τέλος, ας σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα του 
παραδοσιακού μαθήματος, η θετική στάση όλων σε σχέση με την ενσωμάτωση 
των ΤΠΕ θα αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών εφόσον ο τρόπος διδασκαλίας 
θα συμβαδίζει με τη χρήση τεχνολογιών που, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, είναι 
οικείες στους μαθητές. Είναι απαραίτητο να καταβάλλουμε όλοι προσπάθεια 
ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας εναλλακτικά σενάρια 
μάθησης τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίες που οι ίδιοι συναντούν ολοένα και 
περισσότερο σε κάθε τομέα της ζωής τους και να τους προετοιμάσουμε όσο 



 238

γίνεται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, παρέχοντάς τους «εις βάθος και 
ουσιαστική μάθηση» και εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες στο 
πλαίσιο των σημερινών συνθηκών και αλλαγών που συντελούνται. 
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1. Το κείμενο του εκπαιδευτικού υλικού πάνω στις στοίβες και τις 

ουρές 

«Στοίβα» και «Ουρά» 

Παραδείγματα στατικών δομών δεδομένων αποτελούν η στοίβα και η ουρά. 

 
Μια στοίβα δεδομένων μοιάζει με μια στοίβα από πιάτα (βλέπε σχήμα). Η στοίβα 
είναι μία δομή δεδομένων όπου επιτρέπονται δύο μόνο λειτουργίες: 
  
- ώθηση (push), δηλαδή 
εισαγωγή στοιχείου, και  
- απώθηση (pop), δηλαδή 
εξαγωγή στοιχείου 
 
Στηρίζεται στη φιλοσοφία 
LIFO (last-in-first-out), 
δηλαδή "τελευταίο-μέσα-
πρώτο-έξω". 
 
 

Η διαδικασία της ώθησης πρέπει 
οπωσδήποτε να ελέγχει, αν η 
στοίβα είναι γεμάτη, οπότε 
λέγεται ότι συμβαίνει υπερχείλιση 
(overflow) της στοίβας. 
Αντίστοιχα, η διαδικασία 
απώθησης ελέγχει, αν υπάρχει ένα 
τουλάχιστον στοιχείο στη στοίβα, 
δηλαδή ελέγχει αν γίνεται 
υποχείλιση (under-flow) της 

στοίβας. 
 
 
 
 
Η στοίβα υλοποιείται με έναν μονοδιάστατο πίνακα 
και με τη βοήθεια μιας μεταβλητής (με όνομα 
συνήθως top).  
H μεταβλητή top είναι ο δείκτης της στοίβας που 
δείχνει στο κορυφαίο στοιχείο του πίνακα. 
 
Σε αλγορίθμους:  
- Ώθηση : top  top+1  
- Απώθηση : top  top-1 
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Οι ουρές είναι καθημερινό φαινόμενο.  
Για παράδειγμα, ουρές δημιουργούνται 
όταν άνθρωποι, αυτοκίνητα, εργασίες, 
προγράμματα κ.λπ. περιμένουν για να 
εξυπηρετηθούν. 
 
Η ουρά είναι μία δομή δεδομένων όπου επιτρέπονται δύο μόνο λειτουργίες:  
- εισαγωγή στο τέλος (enqueue), και  
- διαγραφή από την αρχή (dequeue). 
 
 
 
 
 
 
Στηρίζεται στη φιλοσοφία FIFO (first-in-first-out), δηλαδή "πρώτο-μέσα-πρώτο-
έξω". 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ελέγχεται πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, αν 
υπάρχει ελεύθερος χώρος στον πίνακα για την εισαγωγή και αν υπάρχει 
τουλάχιστον ένα στοιχείο για την εξαγωγή.  
 
 
Η ουρά υλοποιείται με έναν μονοδιάστατο πίνακα και δύο μεταβλητές 
(ονομάζονται συνήθως εμπρός ή front και πίσω ή rear) που δείχνουν στο πρώτο 
και το τελευταίο στοιχείο. 
 
Σε αντίθεση με τη δομή της στοίβας, στην 
περίπτωση της ουράς απαιτούνται δύο 
δείκτες: o εμπρός (front) και ο πίσω (rear) 
δείκτης, που μας δίνουν τη θέση του 
στοιχείου που σε πρώτη ευκαιρία θα 
εξαχθεί και τη θέση του στοιχείου που 
μόλις εισήλθε. 
 
Σε αλγορίθμους:  
- Εισαγωγή : rear  rear+1  
- Εξαγωγή : front  front+1 
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 2. Το τεστ ανάκλησης στις ουρές και στοίβες 

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν σε καθεμιά από τις 
παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Δύο είναι οι κύριες λειτουργίες σε μια στοίβα: η ______________ 
στοιχείου στην κορυφή της στοίβας και η ______________ 
στοιχείου από τη στοίβα. 

2. Δύο είναι οι κύριες λειτουργίες σε μια ουρά: η _____________ 
στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς και η ______________ 
στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς. 

3. Πριν την διαδικασία της εισαγωγής ενός στοιχείου στη στοίβα 
πρέπει να ελέγχεται αν 
______________________________________, οπότε λέγεται ότι 
συμβαίνει ___________________ . 

4. Πριν τη διαδικασία της εξαγωγής ενός στοιχείου από τη στοίβα 
πρέπει να ελέγχεται αν 
______________________________________, οπότε λέγεται ότι 
συμβαίνει ___________________ . 

5. Η μέθοδος επεξεργασίας μιας στοίβας λέγεται ______________ . 

6. Πριν την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου στην ουρά πρέπει να 
ελέγξουμε ότι η ουρά δεν είναι _________________ . 

7. Πριν την εξαγωγή ενός στοιχείου από την ουρά πρέπει να 
ελέγχεται ότι _________________________________________ . 

8. Η μέθοδος επεξεργασίας μιας ουράς λέγεται 
__________________ . 

9. Η στοίβα υλοποιείται με τη βοήθεια ενός μονοδιάστατου πίνακα 
και μιας βοηθητικής μεταβλητής που λέγεται  _________ . 

10. Η ουρά υλοποιείται με τη βοήθεια ενός μονοδιάστατου πίνακα και 
τη βοήθεια δύο βοηθητικών μεταβλητών: τη μεταβλητή _______ 
και τη μεταβλητή _______ . 
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3. Το τεστ μεταφοράς στις ουρές και στοίβες 

Να απαντήσεις τις επόμενες ερωτήσεις: 

1. Δίνεται η ουρά  

 

 

    

      εμπρός        πίσω 

i. Να εξαχθεί το πρώτο στοιχείο της ουράς (να παραστήσεις γραφικά την 

ουρά που προκύπτει). 

 

 

Να εισαχθεί το στοιχείο 9 στην ουρά (να παραστήσεις γραφικά την 

ουρά που προκύπτει). 

 

 

ii. Να εξαχθούν στη συνέχεια τα στοιχεία 12, 16 από την ουρά (να 

παραστήσεις γραφικά την ουρά που προκύπτει). 

 

 

Στην παρούσα φάση (μετά την εξαγωγή των στοιχείων 12 και 16) πόσα 

στοιχεία μπορούν να εξαχθούν από την ουρά; 

 

2. Δίνεται η στοίβα 

 

 

 

 

 

i. Να εισαχθεί το στοιχείο 10 στη στοίβα (να παραστήσεις γραφικά τη 

στοίβα που προκύπτει). 
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ii. Να εξαχθούν στη συνέχεια δύο στοιχεία από τη στοίβα (να 

παραστήσεις γραφικά τη στοίβα που προκύπτει). 

 

 

iii. Να εισαχθούν στη συνέχεια τα στοιχεία 3, 9 στη στοίβα (να 

παραστήσεις γραφικά τη στοίβα που προκύπτει). 

 

 

3. Σε μια τράπεζα μπαίνοντας οι πελάτες παίρνουν ένα χαρτί με αριθμό 

της προτεραιότητάς τους, ανάλογα με το χρόνο εισόδου τους στην 

τράπεζα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν από ένα μόνο ταμείο. 

 

Πελάτες Αριθμός προτεραιότητας 

Πελάτης 1 5 

Πελάτης 4 8 

Πελάτης 8 12 

Πελάτης 10 14 

 

Να παραστήσετε γραφικά την ουρά των πελατών 

i. στην παρούσα φάση 

 

 

ii. όταν έχουν εξυπηρετηθεί οι πελάτες 1 και 4 

 

 

iii. αν μπει στην τράπεζα ο πελάτης 11 με προτεραιότητα 15 
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4. Το ερωτηματολόγιο της ημιδομημένης συνέντευξης 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
    
                Διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις και σημειώστε τις απαντήσεις-απόψεις σας  
               για καθεμία από αυτές. Στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει θα σας ζητηθεί  
               να συζητήσετε αυτές τις απόψεις σας. 

 
               Πολυμεσικό περιεχόμενο και παρουσίαση 

1.1: Υπήρχε σωστή ποσότητα πληροφορίας (ούτε ανεπαρκής ούτε υπερβολική) που 
περιμένατε να δείτε στην οθόνη; 

1.2: Yπήρχε σωστή ποιότητα πληροφορίας (έγκυρη, σαφής, επίκαιρη) που περιμένατε να 
δείτε; 

1.3: Βρήκατε το «στήσιμο» της οθόνης, δηλαδή την τοποθέτηση των διαφόρων 
πολυμεσικών στοιχείων στην οθόνη (κείμενο, εικόνες, επικεφαλίδες, πλαίσια βοήθειας, 
κινούμενες εικόνες) κατάλληλη, δηλαδή σε σωστή θέση πάνω στη σελίδα; 

1.4: Η ποιότητα των πολυμεσικών στοιχείων (ήχου, εικόνας, κινούμενης εικόνας) σας 
φάνηκε επαρκής; 

1.5: Όπου υπήρχε κείμενο, έγινε κατάλληλη διάσπασή του σε μικρές ενότητες για 
καλύτερη κατανόησή του; 

1.6: Γενικά η σχεδίαση σας φάνηκε να σας κουράζει ή να σας δημιουργεί μεγάλο φόρτο 
στη μνήμη σας; 

1.7: Το περιβάλλον ήταν πάντα φιλικό και εύχρηστο; 

1.8: Το ύφος της χρησιμοποιούμενης γλώσσας ήταν κατάλληλο; 

 

        Προσαρμογές 

2.1: Σας δόθηκε κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τα θέματα που μελετούσατε 
(δηλαδή εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο να ήταν σχετικό με αυτά τα θέματα); 

2.2: Βρήκατε ικανοποιητική τη σειρά του εκπαιδευτικού υλικού που σας παρουσιάστηκε 
για το κάθε θέμα που μελετούσατε; 

2.3: Σας δόθηκε κατάλληλος αριθμός λυμένων παραδειγμάτων πάνω στα θέματα που 
μελετούσατε (δηλαδή ούτε ανεπαρκής ούτε υπερβολικά μεγάλος αριθμός); 

2.4: Αν σας δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή  κινούμενης εικόνας και αφήγησης, 
το βρήκατε αποτελεσματικό (δηλαδή σας βοήθησε να καταλάβετε το θέμα που 
μελετούσατε); 

2.5: Αν σας δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή  στατικών εικόνων και κειμένου, το 
βρήκατε αποτελεσματικό (δηλαδή σας βοήθησε να καταλάβετε το θέμα που 
μελετούσατε); 

2.6: Σας δόθηκε κατάλληλη ποσότητα υποστηρικτικού υλικού για τα διάφορα θέματα 
που μελετούσατε; 

2.7: Το επίπεδο δυσκολίας του εκπαιδευτικού υλικού που σας δόθηκε ήταν κατάλληλο με 
βάση τις γνώσεις σας πάνω στο κάθε θέμα; 
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