
-1- 

 
 
 

 
 
 

 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 

  
 «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆» 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-2- 

Περιεχόµενα 
 
Περιεχόµενα ...............................................................................................................2 
Κατάλογος Σχηµάτων ..................................................................................................3 
Εισαγωγή ...................................................................................................................6 
⊜  Αναγκαιότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης ......................................................................8 
⊜  Μοντέλα Παροχής Ηλεκτρονικής Μάθησης .............................................................. 10 
⊜  Σχεδίαση Ηλεκτρονικής Μάθησης ........................................................................... 12 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ .......................................................... 15 

  Συµπεριφορισµός ...................................................................................................15 
  Συµπεριφορισµός και Εφαρµογές στους Η/Υ .............................................................19 

 Παραδείγµατα Τεχνολογικών Εφαρµογών του Συµπεριφορισµού............................... 22 
ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΜΟΣ/ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ............................................................... 27 

  Εποικοδοµισµός/Κονστρουκτιβισµός (Constructivism)...............................................27 
  O Γνωστικός Εποικοδοµισµός (Cognitive Consyructivism) : J. Piaget, S. Papert, & J. 

Bruner..............................................................................................................29 
  Εποικοδοµισµός και Εφαρµογές στους Η/Υ................................................................33 

 Παραδείγµατα Τεχνολογικών Εφαρµογών του Εποικοδοµισµού ................................. 37 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.............................................................................. 43 

  Oι Κοινωνικοπολιτισµικές Θεωρίες Μάθησης (Sociocultural) : L. Vygotsky ..................43 
  Oι Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης (Sociocognitive) : A. Bandura....................45 
  Η Θεωρία της ∆ραστηριότητας : Engestrom.............................................................47 
  Η Θεωρία της Εµπλαισιωµένης/Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) ...........49 
  Η Θεωρία της Κατανεµηµένης Γνώσης (Distributed Cognition) ..................................51 

  Κοινωνικές Θεωρίες και Εφαρµογές στους Η/Υ ..........................................................53 
 Παραδείγµατα Τεχνολογικών Εφαρµογών των Κοινωνικο-Γνωστικών/Πολιτισµικών 

Προσεγγίσεων................................................................................................. 57 
⊜  Παραδείγµατα Εκπαιδευτικών Σεναρίων σε Περιβάλλοντα Συνεργατικής Μάθησης ...... 73 
⊜  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού ................................................................... 76 
⊜  Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Αξιολόγηση.............................................................. 78 
⊜  Αυθεντικά Πλαίσια Αξιολόγησης ............................................................................. 79 
Βιβλιογραφικές Αναφορές .......................................................................................... 81 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-3- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατάλογος Σχηµάτων 
 
 
Σχήµα 1. Τα ∆ιδακτικά συµβάντα και οι µαθησιακές ιεραρχίες του Gagne .....................................18 
Σχήµα 2. Οι Τεχνολογικές εφαρµογές του συµπεριφορισµού ...........................................................19 
Σχήµα 3. Το πρόγραµµα εξάσκησης για τη Γ’ ∆ηµοτικού της SIEM ...............................................22 
Σχήµα 5. Το σύστηµα καθοδήγησης του «Microsoft Visio».............................................................24 
Σχήµα 6. Το λογισµικό «∆ιάννοια», µια πολυµεσική εφαρµογή ......................................................25 
Σχήµα 7. Το λογισµικό «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώµατος», µια πολυµεσική εφαρµογή 26 
Σχήµα 8. Το λογισµικό «Chemistry Set 2000», µια πολυµεσική εφαρµογή .....................................26 
Σχήµα 12. Το λογισµικό «Αβάκιο», µια εφαρµογή µικρόκοσµων ....................................................38 
Σχήµα 13. Το λογισµικό «Μυκανϊκός Πολιτισµός», µια εφαρµογή µικρόκοσµων...........................40 
Σχήµα 14. Το λογισµικό «Geometers’s Sketchpad», µια εφαρµογή προσοµοιώσεων ......................41 
Σχήµα 15. Το λογισµικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.», µια εφαρµογή προσοµοιώσεων ...................................42 
Σχήµα 16. Τα συστήµατα δραστηριότητας ........................................................................................49 
Σχήµα 17. Οι τεχνολογικές εφαρµογές των κοινωνικο (γνωστικών/πολιτισµικών) θεωριών ...........53 
Σχήµα 18. Η αρχική σελίδα του χώρου του chat «TeenChatSpace» .................................................58 
Σχήµα 19. Η αρχική σελίδα της εφαρµογής του «YouTube»............................................................58 
Σχήµα 20. Η αρχική σελίδα της εφαρµογής δηµιουργία ιστολογίων του..........................................59 
«Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου»....................................................................................................59 
Σχήµα 21. Η αρχική σελίδα της εφαρµογής Wikis στο «Wikipedia» ...............................................60 
Σχήµα 22. Η αρχική σελίδα του ελληνικού podcast «Sync» .............................................................61 
Σχήµα 23. Η αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης «Altavista»...................................................62 
Σχήµα 24. Η αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης «Excite» .......................................................63 
Σχήµα 25. Η αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης «LycosPro»..................................................63 
Σχήµα 26. Η αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης «WebCrawler».............................................64 
Σχήµα 27. Η αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του «Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» ......65 
Σχήµα 28. Η αρχική σελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Εκκλησίας της Ελλάδος «Μυριόβιβλος»
............................................................................................................................................................66 
Σχήµα 29. Η αρχική σελίδα της «∆ιαδικτυακής Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης»....................................66 
Σχήµα 30. Η αρχική σελίδα του «Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού» ............................................67 
Σχήµα 31. Η αρχική σελίδα της «Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥΠΕΠΘ» ...........................................68 
Σχήµα 32. Η αρχική σελίδα της «Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου» ................................................68 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-4- 

Σχήµα 33. Η αρχική σελίδα της πύλης του «Mathsforyou» ..............................................................69 
Σχήµα 34. Το περιβάλλον συνεργατικής µάθησης του «Synergo» ...................................................70 
Σχήµα 35. Το περιβάλλον συνεργατικής µάθησης του «CoolModes»..............................................71 
Σχήµα 36. Το περιβάλλον συνεργατικής µάθησης του «CoVis» ......................................................72 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-5- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-6- 

Εισαγωγή 
 
Η καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική έχει δοκιµάσει για δεκαετίες κι έχει απορρίψει τις 
κατευθυνόµενες, ή αλλιώς παραδοσιακές, µεθόδους µάθησης ως αναποτελεσµατικές και 
ξεπερασµένες. Οι κατευθυνόµενες µέθοδοι µάθησης εκπορεύονται από τις αντίστοιχες 
θεωρίες µάθησης στις οποίες η γνώση είναι αυθύπαρκτη και υπάρχει έξω από το 
ανθρώπινο µυαλό. Η µάθηση, γι’ αυτές, επέρχεται µε τη µεταβίβαση της γνώσης και την 
αποθήκευση αυτής στο ανθρώπινο µυαλό.  
 
Σήµερα, θεωρείται αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι ραγδαίες αλλαγές που έχουν επέλθει 
λόγω των διαφόρων επιστηµονικών και τεχνολογικών επιτευγµάτων, και να εκσυγχρονιστεί 
όλο το φάσµα των εκπαιδευτικών δοµών. Απώτερος στόχος είναι –όπως πάντα ήταν 
άλλωστε- να «παραχθούν» άτοµα ικανά να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις προκλήσεις της 
κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί νέες, σχετικά, θεωρίες µάθησης που 
οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις του φαινοµένου της µάθησης. Αυτές είναι οι λεγόµενες 
οικοδοµιστικές όπου η γνώση οικοδοµείται µέσα από την οργάνωση συγκεκριµένων 
εµπειριών σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η µάθηση επέρχεται µέσα 
από διαδικασίες αλληλεπίδρασης των ατοµικών χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος και 
είναι µοναδική για κάθε άτοµο, αφού αποκτά το «προσωπικό του χρώµα». 
 
Μεταβαίνουµε, λοιπόν, από έναν κόσµο της πανσοφίας του δασκάλου και του εντοπισµού 
των γνωστικών ανεπαρκειών του µαθητή σ’ έναν κόσµο πιο µαθητο-κεντρικό που στόχο 
έχει την υποστήριξη του µαθητή κατά τη διαδικασία κατά κτησης της γνώσης. Στο νέο 
αυτό κόσµο κάθε µαθητής έχει τη δική του, ιδιαιτερότητα, κλίσεις, ενδιαφέροντα, κίνητρα 
και κουλτούρα. Όλα αυτά τον καθιστούν µοναδικό και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και 
στήριξης. Η αποστολή πλέον του εκπαιδευτικού δεν είναι να λειτουργήσει ως τράπεζα 
πληροφοριών για το µαθητή, αλλά ως το διευκολυντικό εκείνο υποκείµενο που θα 
εποπτεύσει τη λειτουργία των διαδικασιών µάθησης, θα σχεδιάσει τα µονοπάτια της 
σκέψης και θα του παρέχει διακριτική στήριξη, ωσότου εκείνος νιώσει έτοιµος να 
αυτονοµηθεί. 
 
Όχηµα σε αυτήν τη νέα προσέγγιση είναι η τεχνολογία που έχει εισχωρήσει πια σε όλα τα 
επίπεδα της ζωής και τείνει να εισχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς και στην εκπαίδευση. Οι 
λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί, αφού σχετίζεται αφενός µε τους απώτερους σκοπούς της 
εκπαίδευσης και αφετέρου µε την ίδια τη διαδικασία της µάθησης. Ο µαθητής µέσω της 
τεχνολογίας αποκτά ουσιαστικούς µηχανισµούς µάθησης που τον βοηθούν να περάσει σε 
ανώτερα επίπεδα σκέψης και να αποκτήσει προηγµένες δεξιότητες. Τα στοιχεία αυτά 
µπορούν να του εξασφαλίσουν περισσότερες ευκαιρίες για διεύρυνση της γνώσης που 
διαθέτει και πρόσβασης στα απανταχού δρώµενα.  
 
Στο µάθηµα αυτό οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν την ευκαιρία να θυµηθούν τα βασικά σηµεία 
και αρχές κάθε θεωρητικής κατεύθυνσης της µάθησης και να γνωρίσουν τους τρόπους 
αξιοποίησης των Η/Υ για την επίτευξη συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων. Ακόµη, θα 
έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι η ένταξη των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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δεν γίνεται τυχαία και εικονικά, αλλά εστιασµένα και τεκµηριωµένα προκειµένου να 
καλυφθούν συγκεκριµένες διδακτικές και κυρίως µαθησιακές ανάγκες. Έτσι, επιλέγεται η 
παρουσίαση του υλικού προς επιµόρφωση κατανεµηµένο ανά θεωρία µάθησης ξεκινώντας 
από τις συµπεριφοριστικές θεωρίες και φτάνοντας στις σύγχρονες εποικοδοµιστικές. Στις 
συµπεριφοριστικές θεωρίες δίνεται αναλογικά µικρότερη έµφαση σε σχέση µε τις 
εποικοδοµιστικές, λόγω του ότι αυτές έχουν τη µικρότερη δυνατή αποτελεσµατικότητα στη 
µάθηση, όταν αυτές µελετώνται σε συνάρτηση µε την ένταξη των Η/Υ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  
 
Σε κάθε θεωρία µάθησης (κεφάλαιο) ο εκπαιδευόµενος θα έχει τη δυνατότητα : 
α) να θυµηθεί συγκεκριµένα σηµεία και αρχές της, 
β) να γνωρίσει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των Η/Υ που ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία 
αυτής, 
γ) να ενηµερωθεί για συγκεκριµένες τεχνολογικές εφαρµογές στις οποίες αυτή υλοποιείται 
και  
δ) να εξοικειωθεί µε τον τρόπο δόµησης ενός σεναρίου για την κάλυψη συγκεκριµένων 
εκπαιδευτικών αναγκών.  
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⊜  Αναγκαιότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης 
 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή είναι αναγκαίο στη σηµερινή εκπαίδευση να 

αξιοποιηθεί η δυναµική των ηλεκτρονικών συστηµάτων και προγραµµάτων. Ποια, όµως, 

πλεονεκτήµατα είναι αυτά που µας κάνουν να θεωρήσουµε αναγκαιότητα την εισαγωγή 

αυτών στη µαθησιακή διαδικασία; 

 

⊜  Η ηλεκτρονική µάθηση ελαττώνει τα κόστη. Η ηλεκτρονική µάθηση, παρά το ότι 

φαίνεται κοστοβόρα εκ πρώτης όψεως, είναι συχνά ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος από 

άποψη κόστους για µεταφορά εκπαίδευσης ή πληροφορίας. Περιορίζει τα κόστη 

µετακίνησης, µειώνει το χρόνο που απαιτείται για την εκπαίδευση των ατόµων και 

περιορίζει ή µειώνει αισθητά την ανάγκη για υποδοµή τάξης και εκπαιδευτών. Όταν η 

ανάπτυξη βασίζεται σε ένα λογικό επιχειρηµατικό σενάριο, η σηµαντική αρχική επένδυση 

µπορεί να αποσβεστεί γρήγορα µέσα από εξοικονοµήσεις κατά την παράδοση των 

µαθηµάτων. 

 

⊜  Η ηλεκτρονική µάθηση αυξάνει την ανταποκρισιµότητα της επιχείρησης. Η ηλεκτρονική 

µάθηση µπορεί να φτάσει σε ένα απεριόριστο αριθµό ατόµων εικονικά την ίδια στιγµή. 

Αυτό µπορεί να είναι κρίσιµο όταν οι επιχειρηµατικές πρακτικές και οι ικανότητες πρέπει να 

αλλάζουν γρήγορα. 

 

⊜  Τα µηνύµατα είναι κοινά για όλους ή προσωποποιηµένα, ανάλογα µε τις Ανάγκες. Η 

ηλεκτρονική µάθηση παρέχει ένα περιβάλλον προσανατολισµένο προς τον εκπαιδευόµενο, 

γεγονός που σηµαίνει πως ο αυτός µπορεί να καθορίσει το ρυθµό της µάθησης και να 

προσαρµόσει το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα µε τις ανάγκες του (self-paced learning), 

έχοντας άµεσο έλεγχο πάνω στη διαδικασία. Η εκπαίδευση που πραγµατοποιείται σε τέτοιο 

περιβάλλον µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική, καθώς έχει τη δυνατότητα να 

απευθύνεται σε µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων µε ποικιλία στυλ µάθησης, προτιµήσεων, 

και αναγκών. 
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⊜  Το περιεχόµενο είναι πιο επίκαιρο και έγκυρο. Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα µε βάση τις 

δυνατότητες που παρέχει το Web, µπορούν να ανανεωθούν πολύ γρήγορα καθιστώντας 

την πληροφορία πιο ακριβή και χρήσιµη για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η δυνατότητα 

για ανανέωση του ηλεκτρονικού περιεχοµένου εύκολα και γρήγορα και η άµεση µετάδοση 

της νέας πληροφορίας σε ένα µεγάλο αριθµό διασκορπισµένων εργαζοµένων, συνεργατών 

και πελατών αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για τις εταιρίες που προσπαθούν να κρατούν 

τους ανθρώπους τους ενήµερους εν όψει της επιταχυνόµενης αλλαγής 

 

⊜  Η µάθηση λαµβάνει χώρα 24 ώρες – 7 ηµέρες. Τα άτοµα µπορούν να έχουν πρόσβαση 

στα ηλεκτρονικά µαθήµατα από οπουδήποτε, οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Αποτελεί µία 

µέθοδο “just in timeanytime” που καθιστά τις µαθησιακές λειτουργίες του οργανισµού 

πραγµατικά παγκόσµιες. 

 

⊜  ∆ε χρειάζεται µεγάλος χρόνος για εξοικείωση των χρηστών. Με τόσα πολλά 

εκατοµµύρια ατόµων να χρησιµοποιούν ήδη το Internet και να είναι άνετοι µε την 

τεχνολογία των φυλλοµετρητών, η µάθηση για πρόσβαση στην ηλεκτρονική µάθηση δεν 

αποτελεί ουσιαστικό πρόβληµα. 

 

⊜  Παρέχει καθολικότητα. Η ηλεκτρονική µάθηση έχει τις δυνατότητες του web και 

εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα των παγκόσµιων πρωτοκόλλων και φυλλοµετρητών του 

Internet. Οι ανησυχίες σχετικά µε διαφορές στις πλατφόρµες και τα λειτουργικά 

συστήµατα αντικρούονται µε µεγάλη ταχύτητα. 

 

⊜  Ανάπτυξη κοινοτήτων µάθησης. Το web καθιστά τα άτοµα ικανά να κτίσουν κοινότητες 

πρακτικής µε διάρκεια, όπου θα µπορούν όλοι µαζί να µοιραστούν τη γνώση ακόµη και 

πολύ αργότερα αφότου ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Αυτό µπορεί να 
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αποτελέσει έναν ισχυρό παράγοντα παρακίνησης για τη διευκόλυνση της οργανωσιακής 

µάθησης. 

 

⊜  ∆ίνει τη δυνατότητα για εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας. Οι λύσεις ηλεκτρονικής 

µάθησης παρουσιάζουν σηµαντική κλιµάκωση. Τα προγράµµατα µπορεί να περιλαµβάνουν 

από 10 έως 100 ή ακόµη και 100.000 συµµετέχοντες µε µικρή προσπάθεια ή κλιµακωτό 

κόστος που αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό. 

⊜  Αυξάνει την αποδοτικότητα των εταιρικών επενδύσεων στις τεχνολογίες του Web. Τα 

στελέχη αναζητούν µε αυξανόµενους ρυθµούς τρόπους να αυξήσουν την αποδοτικότητα 

των τεράστιων επενδύσεων σε εταιρικά intranets. Η ηλεκτρονική µάθηση βοηθά στην 

καλύτερη αξιοποίηση αυτών των επενδύσεων. 

⊜  Παρέχει εξυπηρέτηση πελατών που προσφέρει αξία µε αυξανόµενο ρυθµό. Μία 

προσπάθεια της επιχείρησης προς το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να ενισχυθεί µε την 

αποτελεσµατική χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης, η οποία βοηθά τους πελάτες να 

αποκοµίσουν αυξηµένα οφέλη από το διαδικτυακό τόπο της εταιρίας. 

 
  
⊜  Μοντέλα Παροχής Ηλεκτρονικής Μάθησης 
 
Για την ηλεκτρονική µάθηση στην εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Οι διαφορές αυτών των µοντέλων εστιάζονται στην άµεση 

εµπλοκή ή όχι κάποιου εκπαιδευτή, στον σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο µετάδοσης, στην 

λειτουργία µέσω οµάδας ή ατοµικά και στον διαφορετικό τύπο γνώσης ή δεξιότητας που 

οφείλει να µεταδοθεί στους εκπαιδευόµενους.  

Σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια τέσσερα διαφορετικά µοντέλα παροχής ηλεκτρονικής 

µάθησης παρατηρούνται και είναι τα εξής: 

 

⊜  Ασύγχρονη Ατοµική Εκπαίδευση Μέσω ∆ικτύου (Self-paced web based 

training) 
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Σε αυτό το µοντέλο ο εκπαιδευόµενος αλληλεπιδρά µε το ηλεκτρονικό µάθηµα (σύστηµα) 

σε χώρο και χρόνο που επιλέγει ο ίδιος. Ο εκπαιδευόµενος εργάζεται ατοµικά χωρίς την 

ύπαρξη άλλων εκπαιδευόµενων ή εκπαιδευτή. Αποτελεί το κατάλληλο µοντέλο για την 

επίλυση καλά ορισµένων προβληµάτων που απαιτούν  τη µετάδοση γνώσης, κατανόησης 

και πρακτικής ενασχόλησης µε ένα αντικείµενο. Το αποτέλεσµα της µαθησιακής 

διαδικασίας µπορεί να µετρηθεί εξετάζοντας αν πραγµατοποιήθηκαν οι µαθησιακοί στόχοι 

που είχαν τεθεί. Το εκπαιδευτικό υλικό σε αυτό το µοντέλο έχει νόηµα να χωρίζεται σε 

µικρές διδακτικές ενότητες ανάλογα µε τους µαθησιακούς στόχους. Αυτές οι ενότητες 

µπορούν να λειτουργούν είτε ως  ολοκληρωµένες ενότητες µάθησης, είτε ως µέρος µιας 

ευρύτερης δοµής όπως ένα ολοκληρωµένο µάθηµα. 

 

⊜  Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Υποστήριξη Απόδοσης Μέσω ∆ικτύου (Web 

electronic performance support systems) 

Το συγκεκριµένο µοντέλο λειτουργεί ως βοηθητικό και υποστηρικτικό εργαλείο της 

καθηµερινής εργασίας ενός εργαζοµένου. Προσφέρει υποστήριξη για τις διάφορες 

διαδικασίες που εκτελούνται στο χώρο εργασίας µε τη µορφή ερωτήσεων – απαντήσεων, 

λίστα βηµάτων για κάθε διαδικασία, απαραίτητα έγγραφα, πολιτική οργανισµού, σύνδεση 

µε ειδικούς του αντικειµένου και γενικά υποστηρικτικά εργαλεία που βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα του εργαζοµένου. Στο συγκεκριµένο µοντέλο η όποια υποστήριξη 

παρέχεται µόνο όταν ζητηθεί, γρήγορα και χωρίς να χάνεται χρόνος εντοπισµού της. Αυτό 

άλλωστε είναι και το όφελος της χρήσης του δικτύου που εκµηδενίζει τους χρόνους 

εύρεσης και ανάνηψης της συγκεκριµένης πληροφορίας που ζητείται. 

 

⊜  Ασύγχρονη Εικονική Τάξη 

Το µοντέλο της ασύγχρονης εικονικής τάξης βασίζεται στη παροχή εκπαίδευσης που 

επιτυγχάνεται µέσω της συνεργασίας των εκπαιδευόµενων και του εκπαιδευτή. Όπως η 

παραδοσιακή τάξη έτσι και η εικονική τάξη υποστηρίζει την επικοινωνία και συνεργασία όχι 

όµως σε πραγµατικό χρόνο. Οι εκπαιδευόµενοι χρησιµοποιούν το σύστηµα για να 

διαβάσουν, να κάνουν εργασίες, να συµµετάσχουν σε έργα και µελέτες περιπτώσεων, να 
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οργανωθούν σε οµάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις, σκέψεις, ερωτήσεις και εµπειρίες 

µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτή. Εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας παίζουν τον 

πρωταρχικό ρόλο στο µοντέλο της ασύγχρονης εικονικής τάξης. 

 

⊜  Σύγχρονη Εικονική Τάξη 

Όπως και στο µοντέλο της ασύγχρονης εικονικής τάξης έτσι και η σύγχρονη βασίζεται στη 

συνεργασία και επικοινωνία των εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτή µεταξύ τους κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσω εργαλείων συνεργασίας και επικοινωνίας σε 

πραγµατικό χρόνο (όπως διαµοιρασµός  εφαρµογών, συνδιασκέψεις, οπτικοακουστική 

ταυτόχρονη επικοινωνία, πίνακας (blackboard)) επιτυγχάνεται η εξοµοίωση της 

παραδοσιακής τάξης προσφέροντας έτσι δυνατότητες που δεν προσφέρονται σε κανένα 

άλλο µοντέλο µάθησης, όπως η εκπαίδευση σε δύσκολες και αφηρηµένες έννοιες, 

δεξιότητες και συµπεριφορές. 

 
⊜  Σχεδίαση Ηλεκτρονικής Μάθησης 
 
Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης είναι ένα στάδιο που έπεται της σχεδίασης, 

δηλαδή της δόµησης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο (learning 

scenario/script, educational scenario/script) είναι η περιγραφή του τρόπου οργάνωσης µιας 

εκπαιδευτικής κατάστασης, η οποία στοχεύει στην οικοδόµηση συγκεκριµένης γνώσης. 

Αυτή η οργάνωση αφορά σε : 

⊜  ρόλους, 

⊜  δραστηριότητες, 

⊜  εκπαιδευτικούς πόρους, 

⊜  εργαλεία, 

⊜  υπηρεσίες και 

⊜  αποτελέσµατα τα οποία συνδέονται µε την εφαρµογή των δραστηριοτήτων. 
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Σύµφωνα µε τον Dillenbourg το σενάριο (script) ορίζεται ως µια ιστορία, όπου οι 

καθηγητές και οι µαθητές πρέπει να παίζουν, όπως οι ηθοποιοί που υποδύονται ρόλους στις 

ταινίες. Το παίξιµο αυτών των ρόλων ορίζεται σε πράξεις οι οποίες στην περίπτωση των 

εκπαιδευτικών σεναρίων ονοµάζονται φάσεις. 

 

Σε κάθε φάση το script προσδιορίζει: 

⊜  τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσουν οι εκπαιδευόµενοι, 

⊜  τη σύνθεση κάθε οµάδας, 

⊜  τον τρόπο µε τον οποίο κάθε δραστηριότητα ανατίθεται σε κάθε οµάδα, 

⊜  την αλληλεπίδραση 

⊜  το συγχρονισµό (timing) της κάθε φάσης 

 

Οι φάσεις συνδέονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα, τα εξερχόµενα της µιας αποτελούν 

εισερχόµενα της άλλης φάσης. Τα εκπαιδευτικά scripts τις περισσότερες φορές είναι 

διαδοχικά, τουλάχιστον από την πλευρά των εκπαιδευόµενων. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει 

ότι περιέχουν µε απόλυτη λεπτοµέρεια τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

εκπαιδευόµενοι. Οι δραστηριότητες µπορεί, και συχνά πρέπει, να οριστούν µε απλούς 

στόχους. Για παράδειγµα, σε κάποιο σηµείο της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός ζητάει να 

οριστούν οι έννοιες που εξετάζονται. Οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό 

αφήνονται ανοιχτοί.  

 

Γενικότερα, ο κύκλος σχεδίασης ενός σεναρίου περιλαµβάνει 5 βήµατα : 

⊜  Τον αρχικό σχεδιασµό 

⊜  Την παιδαγωγική θεµελίωση 

⊜  Την τεχνική υλοποίηση 

⊜  Την εκτέλεση 

⊜  Την Αξιολόγηση  
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Και τα 5 αυτά σηµεία θα πρέπει να τα λαµβάνει σοβαρά υπόψη του ο καθηγητής και να 

προβαίνει στις επιλογές του τεκµηριωµένα και στοχευµένα. Ειδικότερα για την παιδαγωγική 

θεµελίωση θα πρέπει να γνωρίζει τα σηµαντικότερα σηµεία όλων των θεωριών µάθησης, 

ώστε να προβαίνει κάθε φορά στις ορθότερες επιλογές. 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

  Συµπεριφορισµός 
Για το συµπεριφορισµό η µάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της συµπεριφοράς 

έπειτα από εντατική άσκηση ή εµπειρία του ατόµου σ’ αυτήν την κατάσταση. Πρόδροµος 

αυτής της σχολής υπήρξε ο I. Pavlov και βασικοί εκπρόσωποί της οι J. B. Watson, E. L. 

Thorndike, και B. F. Skinner. Ενώ για τον Pavlov η µάθηση είναι ακούσιες φυσικές 

αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσµατα (π.χ. οι σκύλοι εκκρίνουν σάλιο στην θέα της τροφής 

τους), για τον Skinner οι άνθρωποι µπορούν να έχουν εκούσιο νοητικό έλεγχο των 

αντιδράσεών τους και οι επιπτώσεις παλαιότερων ενεργειών τους δρουν ως ερεθίσµατα 

που διαµορφώνουν µελλοντικές συµπεριφορές. Κατά τον ίδιο, λόγω του ότι οι µαθησιακές 

διεργασίες συµβαίνουν µέσα στο µυαλό και άρα δεν είναι ορατές, ο µόνος τρόπος να 

εξάγουµε συµπεράσµατα για την µάθηση είναι παρατηρώντας συµπεριφορές. Η µάθηση, 

συνεπώς, είναι ζήτηµα δηµιουργίας συνδέσεων µεταξύ των ερεθισµάτων και των 

αντιδράσεων. 

Επίσης, σηµαντικό ρόλο στη θεωρία του Skinner παίζουν οι θετικοί και αρνητικοί ενισχυτές 

της συµπεριφοράς:  

 

  η συµπεριφορά που ακολουθείται από θετική ενίσχυση (π.χ. επιβράβευση για σωστές 

απαντήσεις) αυξάνεται σε συχνότητα  
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  η συµπεριφορά που ακολουθείται από αρνητική ενίσχυση (π.χ. αποφυγή της τιµωρίας 

πηγαίνοντας τη σωστή ώρα στο σχολείο) επίσης αυξάνεται σε συχνότητα  

 

  η συµπεριφορά που ακολουθείται από ποινή µειώνεται σε συχνότητα (αποφυγή της 

βίαιης συµπεριφοράς έπειτα από αποβολή λόγω συµµετοχής σε τσακωµό)  

 

  όταν η συµπεριφορά που προηγουµένως είχε γίνει συχνότερη µέσω της ενίσχυσης δεν 

ενισχύεται πλέον, µειώνεται σε συχνότητα (εξάλειψη).  

 

Ο Skinner χρησιµοποίησε αυτές τις αρχές της ενίσχυσης για να αναπτύξει τις τεχνικές της 

προγραµµατισµένης διδασκαλίας. Οι αρχές της προαγραµµατισµένης διδασκαλίας θέλουν : 

 

  το µαθητή να συµµετέχει ενεργά στη µάθηση και να περνά στο επόµενο στάδιο µόνον 

έχει κατακτηθεί ο στόχος του προηγούµενου 

 

  η προς µάθηση ύλη να δοµείται σε διαβαθµισµένες µικρής έκτασης ενότητες 

 

  η απάντηση του µαθητή να δέχεται την άµεση ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό 

 

  η θετική απάντηση να λαµβάνει την ανάλογη ενίσχυση 

 

Σήµερα, πολλές από τις τεχνικές διαχείρισης της τάξης προέρχονται από τις αρχές 

ενίσχυσης του Skinner (π.χ. οι µαθητές λαµβάνουν κάποιο καλό βαθµό ή κάποια 

διασκεδαστική εικόνα για τις σωστές απαντήσεις τους).  

 

 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : 

 κάνουν χρήση µαθησιακού υλικού που επαναλαµβάνει τις πληροφορίες που 

παρέχονται στην τάξη 

 χρησιµοποιούν την επιβράβευση ως µέσο ενίσχυσης της θετικής συµπεριφοράς 
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 οργανώνουν δράσεις που δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να ασκηθούν 
  

Σ’ αυτές τις θεωρίες ανήκει και ο Crowder που διατύπωσε τη µέθοδο της πολλαπλής 

εκλογής. Σύµφωνα µε αυτή το λάθος του µαθητή πρέπει να αντιµετωπίζεται µε περαιτέρω 

επεξηγήσεις, ενώ στο ίδιο θέµα ο Skinner θεωρεί ότι τα λάθη θα πρέπει να αποφεύγονται 

µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό (θυµίζουµε: περνά κάποιος στο επόµενο στάδιο µόνον 

όταν έχει κατακτήσει το στόχο του προηγούµενο σταδίου). Πάντως, και οι δύο τονίζουν 

την ανάγκη αυτόµατης διαχείρισης της ατοµικής µαθησιακής διαδροµής. 

 

Η µέθοδος του Crowder αναφέρεται στην επιλογή της απάντησης που κάνει ο µαθητής 

µέσα από ένα σύνολο απαντήσεων και που αυτή η επιλογή καθορίζει και τη µετέπειτα 

διαδροµή του.  

 

 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : 

 παρουσιάζουν τις πληροφορίες  

 απαιτούν από τους µαθητές να αξιοποιούν αυτή την πληροφορία για να 

απαντήσουν σε ανάλογες ερωτήσεις   

 παροτρύνουν τους µαθητές τους να εκτιµούν την απάντησή τους 

 ζητούν οι ίδιοι οι µαθητές να λαµβάνουν αποφάσεις για την ποιότητα των 

παρεχόµενων απαντήσεων 

  

 

Ο R. Gagne ανήκει στο ρεύµα των νεοσυµπεριφοριστών και µετέφρασε τις αρχές του 

συµπεριφορισµού σε πρακτικές στρατηγικές διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς. Ο ίδιος 

κατέληξε σε µια σειρά µαθησιακών ιεραρχιών και διδακτικών συµβάντων, ώστε να 

διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες µάθησης. Οι µαθησιακές ιεραρχίες και τα διδακτικά 

συµβάντα θεωρούνται απαραίτητα για την εφαρµογή του Μοντέλου του ∆ιδακτικού 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-18- 

Σχεδιασµού που διασφαλίζει την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Έτσι, οι µαθησιακές 

ιεραρχίες και τα διδακτικά συµβάντα είναι τα ακόλουθα : 

 
Σχήµα 1. Τα ∆ιδακτικά συµβάντα και οι µαθησιακές ιεραρχίες του Gagne 
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  Συµπεριφορισµός και Εφαρµογές στους Η/Υ 
 
Στα συµπεριφοριστικού τύπου λογισµικά ανήκουν οι πολυµεσικές εφαρµογές, τα 

συστήµατα καθοδήγησης (ή προγράµµατα εξατοµικευµένης διδασκαλίας) και τα 

συστήµατα εξάσκησης και πρακτικής. Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για την 

παροχή εποπτικής διδασκαλίας είτε για την εµπέδωση χαµηλού επιπέδου γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Κάποιες φορές αξιοποιούνται και ως µέσα αξιολόγησης της επίδοσης των 

µαθητών. Αναλυτικότερα, η µέθοδος του Skinner υλοποιείται µέσα από προγράµµατα 

εξάσκησης και πρακτικής, του Crowder µέσα από συστήµατα καθοδήγησης, ενώ του 

Gagne µέσα από διάφορες εφαρµογές πολυµέσων. 

  
 

Σχήµα 2. Οι Τεχνολογικές εφαρµογές του συµπεριφορισµού 
 

  Τα προγράµµατα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) στοχεύουν στην 

παροχή άσκησης, ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν γνώσεις και δεξιότητες. ∆εν 
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προορίζονται για τη διδασκαλία νέας πληροφορίας, αλλά στον έλεγχο των ήδη 

αποκτηθέντων γνώσεων. Περιέχουν ερωτήσεις και ανατροφοδοτήσεις βάση των 

απαντήσεων που έχουν δοθεί. Σ’ ένα τυπικό πρόγραµµα εξάσκησης και πρακτικής ο 

µαθητής µπορεί να επιλέξει το βαθµό δυσκολίας του παρουσιαζόµενου υλικού. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι µαθητές παρακινούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

γρήγορα και µε ακρίβεια. Όλα αυτά πλαισιωµένα από ένα σενάριο, µια ιστορία, πολύχρωµα 

γραφικά και κινούµενα σχέδια. Τα προηγµένα συστήµατα εξάσκησης και πρακτικής δεν 

παρέχουν µόνον ανατροφοδότηση σχετικά µε την ορθότητα της απάντησης, αλλά και µε 

τον τρόπο εύρεσης της ορθής απάντησης και κρατούν πληροφορίες για την πρόοδο των 

µαθητών.  

 

  Τα συστήµατα καθοδήγησης ή εκµάθησης (tutorials) προορίζονται για τη 

διδασκαλία νέας πληροφορίας, αφού προσφέρουν ένα ολοκληρωµένο κύκλο διδασκαλίας. 

Αυτά σχεδιάζονται µε βάση τα ∆ιδακτικά Συµβάντα και τις Μαθησιακές Αρχές του Gagne 

(αναφορά παραπάνω). Χαρακτηριστικό τους είναι η προσπάθεια για εξατοµίκευση της 

µάθησης και η ατοµική τους χρήση. Το χαρακτηριστικό αυτό πηγάζει από την παραδοχή 

της ατοµικότητας του κάθε µαθητή και της διαφορετικής µαθησιακής πορείας που 

ακολουθεί.  

 

  Οι εφαρµογές πολυµέσων περιλαµβάνουν τη συµπερίληψη αρχείων κειµένου, 

εικόνας, ήχου, γραφικών, βίντεο κλπ ή και το συνδυασµό αυτών σε µια εφαρµογή. Μπορεί, 

ακόµη, να είναι εµπλουτισµένα µε προσοµοιώσεις ή και την εικονική πραγµατικότητα. Αυτά 

κυριαρχούν στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Προορίζονται για τον εµπλουτισµό της 

διδασκαλίας και την παράσταση της πληροφορίας µε το δυνατόν πιο εποπτικό και 

παραστατικό τρόπο. Αυτές οι εφαρµογές στοχεύουν στην παροχή τέτοιων ερεθισµάτων 

στους µαθητές που να τους προσελκύει την προσοχή και να συµβάλλει στην εκµάθηση. 

Εποµένως, αξιοποιούνται συνήθως είτε στην αρχή (προσέλκυση ενδιαφέροντος) είτε στη 

µέση της διδακτικής διαδικασίας (εµπέδωση της νέας πληροφορίας). Αυτού του είδους οι 

εφαρµογές χρησιµοποιούνται κατά κόρον σε µικρότερες ηλικίες. 
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Ο Σχεδιασµός µαθησιακών περιβαλλόντων που αφορµάται από τις συµπεριφοριστικές 

θεωρίες θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 

  Να εµπλέκει ενεργά το χρήστη. 

  Να εξασφαλίζει γρήγορη και διορθωτική ανάδραση στις ενέργειες του χρήστη. 

  Να παρέχει τη δυνατότητα εξάσκησης µιας έννοιας, ιδέας, δεξιότητας. 

  Να τον επιβραβεύει σε κάθε θετικό αποτέλεσµα. 

  Να προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης και εποπτικοποίησης του 
παρουσιαζόµενου υλικού. 
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 Παραδείγµατα Τεχνολογικών Εφαρµογών του Συµπεριφορισµού 
 
 
Προγράµµατα Εξάσκησης & Πρακτικής 

  Μελέτη Περιβάλλοντος µε το Μάγο Πουφ  
[(http://www.siem.gr/html/edsoft/cd_quiz.html) Μελέτη Περιβάλλοντος, 
∆ηµοτικού] 
Πρόκειται για ένα εµπορικό λογισµικό µε στόχο την αξιολόγηση των γνώσεων των 

µαθητών της Γ’ ∆ηµοτικού. Οι µαθητές «εξετάζονται» σε βασικά θέµατα ανατοµίας, 

γεωγραφίας, ιστορίας, µυθολογίας, φυτών και ζώων, και µυθολογίας. ∆ίνεται η δυνατότητα 

στους χρήστες-µαθητές να επιλέξουν έναν αριθµό ερωτήσεων, πριν την έναρξη του 

παιχνιδιού, ώστε να εξασκηθούν. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από 1 ή 2 παίκτες, ενώ οι 

βαθµολογίες καταχωρίζονται και προβάλλονται οι καλύτερες στο πέρας του παιχνιδιού. Στη 

νεότερη έκδοσή του δίνεται η δυνατότητα αυτό να παίζεται στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, ώστε να διαπιστώνεται η πρόοδος του µαθητή και αυτή να προβάλλεται µε 

γραφικές παραστάσεις και λεπτοµερή αναφορά σφαλµάτων. 

 
Σχήµα 3. Το πρόγραµµα εξάσκησης για τη Γ’ ∆ηµοτικού της SIEM 
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Συστήµατα Καθοδήγησης 
  Tutorial για το StarLogo  

[(http://education.mit.edu/starlogo/) Εκµάθηση Λογισµικού StarLogo] 
 

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα καθοδήγησης της εκµάθησης και λειτουργίας του λογισµικού 

StarLogo. Παρέχονται βήµα προς βήµα οι οδηγίες, ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να το 

χρησιµοποιήσει χωρίς δυσκολία. Εκτός από τις οδηγίες, παρέχεται και οπτικό υλικό, ώστε 

να καταστεί ευκολότερη και γρηγορότερη η κατανόηση και αµεσότερη η χρήση του. 

 
Σχήµα 4. Το σύστηµα καθοδήγησης του «StarLogo» 

 
  Tutorial για το Microsoft Office Visio  

 
Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιµο λογισµικό που καθοδηγεί το χρήστη στην εκµάθηση του 

προγράµµατος σχεδίασης, το Visio της Microsoft. Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη 

δηµιουργία διαγραµµάτων, επιγραφών, περιγραµµάτων κ.ά., και τη διαµοίραση αυτών.  
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Σχήµα 5. Το σύστηµα καθοδήγησης του «Microsoft Visio» 

 
 
Πολυµεσικές Εφαρµογές 

  ∆ιάννοια  
[(http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/dianoia.aspx) Ιστορία Γυµνασίου] 
 

Πρόκειται για ένα λογισµικό πολυµεσικού περιεχοµένου που υποστηρίζει και συµπληρώνει 

το µάθηµα της Ιστορίας αλλά και την γενικότερη εκπαιδευτική προσπάθεια για τη ενίσχυση 

της πολιτιστικής καλλιέργειας του µαθητή. Έχει διαφορετική προσέγγιση από αυτή του 

κανονικού µαθήµατος. Εκτός από τα έτοιµα µαθήµατα και εργασίες, το λογισµικό παρέχει 

τη δυνατότητα σύνθεσης και παραγωγής παρουσιάσεων για διάφορα θέµατα επιλογής του 

διδάσκοντα. Ο αριθµός των θεµάτων µπορεί να είναι "απεριόριστος" χάρις στο µεγάλο 

µέγεθος και την ευρύτητα του υποκειµένου υλικού. Ακόµη, περιλαµβάνονται : έξυπνοι 

υπερσύνδεσµοι, µηχανή αναζήτησης, θεµατικός κατάλογος, χρονολόγιο, σύστηµα 

γεωγραφικής πλοήγησης σε χάρτες, περιβάλλον συγγραφής εργασιών από µαθητές, 

περιβάλλον συγγραφής οθονών από ιστορικούς και αρχαιολόγους, εστιασµένη αναζήτηση, 

καθοδηγούµενη πλοήγηση, αξιολόγηση προόδου. 

 

Καλύπτει τις εξής ιστορικές περιόδους : Εποχή του Λίθου, του Χαλκού, του Σιδήρου και 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-25- 

τους Προϊστορικούς χρόνους. 

 
Σχήµα 6. Το λογισµικό «∆ιάννοια», µια πολυµεσική εφαρµογή 

 
  Εγκυκλοπαίδεια Ανθρωπίνου Σώµατος  

[(http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/body.aspx) Βιολογία, Ανθρωπολογία, 
Φυσικές Επιστήµες ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου] 
 

Πρόκειται για ένα πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό που  παρουσιάζει  λεπτοµερώς το 

ανθρώπινο σώµα και όλες τις λειτουργίες του µε απλό, κατανοητό, αλλά συνάµα πολύ 

παραστατικό τρόπο. Οι µαθητές κατανοούν τις λειτουργίες του σώµατος και τις ιατρικές 

εξετάσεις όπως οι  ακτινογραφίες. Ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει τον ήχο, ηχητικά εφέ, να 

ενεργοποιήσει την αυτόµατη αφήγηση, να εκτυπώσει. Υπάρχουν παιχνίδια και βίντεο. 

 ∆ίνεται η δυνατότητα σύνδεσης στο  ∆ιαδίκτυο.  Υπάρχει  βοήθεια σε ηλεκτρονική µορφή 

µέσα στο πρόγραµµα. Έχει διανεµηθεί σε όλα τα σχολεία της χώρας. 
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Σχήµα 7. Το λογισµικό «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώµατος», µια πολυµεσική εφαρµογή 

 

  Chemistry Set 2000  
[(http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/chemistry.aspx) Χηµεία, Γυµνασίου, 
Λυκείου] 

 

Πρόκειται για µία πλήρη πολυµεσική βάση πληροφοριών σχετική µε τη χηµεία, 

εµπλουτισµένη µε περισσότερες από 500.000 λέξεις, 300 αρχεία βίντεο, 800 τρισδιάστατες 

απεικονίσεις δοµών, γλωσσάριο, χάρτες µε όλες τις χώρες του κόσµου, καθώς και 

περισσότερες από 650 φωτογραφίες ορυκτών, γνωστών χηµικών και χρήσης της χηµείας 

στην καθηµερινή ζωή. Έχει αποσταλεί σε 350 σχολικά εργαστήρια της χώρας στο πλαίσιο 

του έργου «Κίρκη». 

 
Σχήµα 8. Το λογισµικό «Chemistry Set 2000», µια πολυµεσική εφαρµογή 
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ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΜΟΣ/ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 
 

 
Σχήµα 9. Εννοιολογική χαρτογράφηση του Εποικοδοµητισµού/Κονστρουκτιβισµού 

 
 

  Εποικοδοµισµός/Κονστρουκτιβισµός (Constructivism) 
 

Ο εποικοδοµισµός είναι µια φιλοσοφία µάθησης θεµελιωµένη στην αρχή ότι η µάθηση 

επέρχεται µέσα από τον αναστοχασµό των εµπειριών πάνω στις οποίες οικοδοµείται η 

προσωπική γνώση του κόσµου. Καθένας από εµάς δηµιουργεί τους δικούς του «κανόνες» 

και «νοητικά σχήµατα», ώστε να προσδώσει νόηµα στις εµπειρίες του. Εποµένως, η 

µάθηση αντιµετωπίζεται : 

 

ως µια διαδικασία τροποποίησης των υπαρχόντων «νοητικών σχηµάτων», 

έτσι που να στεγαστούν οι νέες εµπειρίες 

 

Οι βασικές αρχές του εποικοδοµισµού είναι οι ακόλουθες: 
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  Η γνώση δεν έρχεται παθητικά ούτε διαµέσου των αισθήσεων ή διαµέσου της 

επικοινωνίας. Η γνώση είναι ενεργά χτισµένη από το γνωστικό υποκείµενο. 

 

  Η γνώση περνάει από µια κατάσταση ισορροπίας σε µία άλλη µέσα από µεταβατικές 

φάσεις, κατά. τη διάρκεια των οποίων οι προηγούµενες γνώσεις αποδεικνύονται 

λανθασµένες ή ανεπαρκείς (Ρiaget,1971). 

 

  Κάθε άτοµο δηµιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις και δεν υπάρχει µία και µοναδική 

«ιδανική αναπαράσταση» της γνώσης. 

 

  Το άτοµο πρέπει να αναστοχάζεται και να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει -µε βάση µια 

µεταγνωστική και συναισθηµατική ενεργοποίηση- µε ποιο τρόπο αλλάζουν οι αντιλήψεις 

του (Piaget, 1971; Von Glaserfeld, 1991). 

 

  Ο διάλογος µέσα σε µια κοινωνία προκαλεί επιπλέον σκέψη. Η αίθουσα διδασκαλίας 

πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν µια "κοινωνία διαλέξεων δεσµευµένη µε τη δραστηριότητα, 

τη σκέψη και τη συζήτηση" (Fosnot, 1989). Οι µαθητές (περισσότερο από ότι ο 

καθηγητής) είναι υπεύθυνοι για να καθορίζουν, να αποδεικνύουν, να δικαιολογούν και να 

µεταφέρουν τις ιδέες τους µέσα στην κοινωνία της αίθουσας διδασκαλίας. Οι ιδέες είναι 

αποδεκτές σαν αληθινές, µέχρι το σηµείο που βγάζουν νόηµα στην κοινωνία και συνεπώς, 

φτάνουν σε ένα επίπεδο που θα τις µοιράζονται όλοι. 

 

 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : 

 στηρίζονται στις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών τους 

 προάγουν το διάλογο µεταξύ των µαθητών µέσα από δραστηριότητες που 

ευνοούν τις νοηµατικές συγκρούσεις 

 οργανώνουν δραστηριότητες επίλυσης προβλήµατος 

 επιχειρούν τη σύνδεση µεταξύ των γεγονότων, ώστε να αναπτύσσεται και µια 
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νέα τύπου κατανόηση  

 αξιοποιούν τη δυναµική της αυτο-αξιολόγησης 
 

 

  O Γνωστικός Εποικοδοµισµός (Cognitive Consyructivism) : J. 
Piaget, S. Papert, & J. Bruner 
 

Η αφετηρία στις περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βρίσκεται στο φιλοσοφικό 

πλαίσιο της θεωρίας του Dewey (1859-1952) όπου η µάθηση εκτιµάται ως µια ενεργή 

διαδικασία, µε εστίαση στον «ενεργό µαθητή», ο οποίος χρησιµοποιεί τις αισθήσεις για να 

κατασκευάσει έννοιες. Στα πλαίσια αυτά η εκπαιδευτική διαδικασία και η µάθηση µπορούν 

να έχουν νόηµα και σηµασία για τον εκπαιδευόµενο σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 

µάθησης. 

 

Ο Piaget (1896-1980) τόνισε τη σπουδαιότητα της ενεργητικής και άµεσης επαφής 

µε πρόσωπα, γεγονότα, αντικείµενα, φαινόµενα στη γνωστική ανάπτυξη. 

Βασική είναι η θέση του ότι η µάθηση πραγµατοποιείται µέσω της προσαρµογής κατά την 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. Η προσαρµογή επιτυγχάνεται βάση 2 λειτουργιών: της  

αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης.  

 

Αφοµοίωση = Η ενσωµάτωση των ερεθισµάτων στα υπάρχοντα γνωστικά 

σχήµατα. 

Συµµόρφωση = Η τροποποίηση των υπαρχόντων γνωστικών σχηµάτων, ώστε να 

ενσωµατωθούν τα νέα ερεθίσµατα στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές του ατόµου. 

 

Συνεπώς, η εµπειρία και η επίλυση προβληµάτων είναι βασικοί παράγοντες για την 

αφοµοίωση και τη συµµόρφωση των πληροφοριακών ερεθισµάτων, ώστε να επέλθει η 

προσαρµογή της πληροφορίας, που λαµβάνει ο εκπαιδευόµενος στις υπάρχουσες 

γνωστικές του δοµές. 
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Κατά τον Piaget τέσσερις είναι οι περίοδοι ή στάδια νοητικής ανάπτυξης του ατόµου. 

1) Αισθησιοκινητικό στάδιο (sensorimotor) : αισθήσεις/αντανακλαστικές κινήσεις [γέννηση-

2 χρόνων] 

2) Στάδιο της προσυλλογιστικής σκέψης (pre-operational) : γλώσσα/σύµβολα [2-7 

χρόνων] 

3) Στάδιο των συγκεκριµένων πράξεων (concrete operational) : αφηρηµένες έννοιες µέσω 

συγκεκριµένων εργαλείων [7-11 χρόνων] 

4) Στάδιο των τυπικών λογικών πράξεων (formal operational) : χρήση αφηρηµένης σκέψης 

[11-15 χρόνων] 

Σε όλα αυτά τα στάδια το άτοµο δέχεται την εµπειρία διαφόρων περιβαλλόντων και είτε 

διατηρεί τη νοητική του ισορροπία (εφ’ όσον η εµπειρία τού είναι γνωστή) είτε αυτή 

ταράσσεται και αναγκάζεται να τροποποιήσει τις υπάρχουσες γνωστικές του δοµές για να 

προσαρµοστούν στη νέα εµπειρία. 

 

Για τον γνωστικό εποικοδοµισµό η µάθηση είναι ολική, αυθεντική και πραγµατική. Η γνώση 

οικοδοµείται µέσω της αλληλεπίδρασης εκπαιδευόµενου - περιβάλλοντος.  

 

 Έτσι, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να: 

 οργανώνουν τις µαθησιακές εµπειρίες έτσι που να ακολουθούν τα στάδια νοητικής 

ανάπτυξης του παιδιού 

 λαµβάνουν σοβαρά υπόψη και να αξιοποιούν τη δυναµική των αλληλεπιδράσεων 

του µαθητή µε το περιβάλλον 

 έχουν κατά νου το ρόλο των βασικών εννοιών στην οικοδόµηση νέων γνώσεων  

 

Ο Papert, όπως και ο Piaget, αναγνωρίζει τη µάθηση ως προϊόν δόµησης και αναδόµησης 

της γνώσης από το ίδιο το παιδί. Η µάθηση µέσα από την ανακάλυψη και την αναδόµηση 

των ιδεών είναι µια ενεργητική διαδικασία όπου το πρόσωπο που δρα περισυλλογίζεται τη 

δράση του. Ο Papert πάει πιο πέρα από τον Piaget, αφού υπογραµµίζει ότι η µάθηση είναι 
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αποτελεσµατική, όταν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας πλούσιας και συγκεκριµένης 

δραστηριότητας, κατά την οποία ο µαθητής πειραµατίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν 

που έχει νόηµα για τον ίδιο (Κόµης, 2004). 

 

Η ειδοποιός διαφορά του Papert από τους υπόλοιπους εποικοδοµιστές έγκειται στο ότι 

αυτός και οι οπαδοί του (κονστρακτιονιστές) επιδιώκουν να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα 

όπου τα παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείµενα δηµιουργώντας νέους συλλογισµούς. 

Αντίθετα, οι κλασικοί εποικοδοµιστές εστιάζουν στον προσδιορισµό των κατάλληλων 

υλικών και στην επιλογή βέλτιστων διδακτικών στρατηγικών που υποστηρίζουν τα παιδιά 

στη µάθηση. 

  

Σύµφωνα µε τον Bruner (1915- ): η µάθηση είναι µια ανακαλυπτική διαδικασία (discovery 

learning) και χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν σχέση 

µε την πρόσκτηση, την επεξεργασία και την κωδικοποίηση των πληροφοριών. Ο Bruner 

επισηµαίνει ότι κατά τη µαθησιακή διαδικασία το άτοµο πρέπει να οδηγείται από την 

ανακάλυψη των εννοιών, στο µετασχηµατισµό και την αξιολόγηση – εκτίµηση - έλεγχο 

των γνώσεων. 

 

Ακόµη, ο Bruner είναι αυτός που ανέπτυξε την ιδέα της σπειροειδούς διάταξης της 

ύλης. Πρόκειται στην ουσία για την ιδέα που στηρίζεται στην προηγούµενη γνώση µε το 

να προσεγγίζει εκ νέου µια έννοια µε διαφορετικού είδους αναπαραστάσεις σε ένα 

συνεχόµενο κύκλο διαβαθµισµένης δυσκολίας. 

 

 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : 

 εξασφαλίζουν τις πηγές γνώσης στους µαθητές, ώστε αυτοί να χτίσουν τη γνώση 

 σχεδιάζουν εργασίες ή ερωτήσεις που υποστηρίζουν τις προσπάθειες ανακάλυψης 
των µαθητών 

 οργανώνουν τη µάθηση µε µια διαδοχή απεικονιστικών σταδίων, δηλ. πρώτα το 
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πραξιακό (µέσα από τις πράξεις), έπειτα το εικονιστικό (µέσα από εικόνες) και τέλος 

το συµβολικό (µέσα από τη γλώσσα των συµβόλων) 
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  Εποικοδοµισµός και Εφαρµογές στους Η/Υ 
 
Στα εποικοδοµιστικά λογισµικά κυριαρχεί η ιδέα της οικοδόµησης της γνώσης και σ’ αυτά 

ανήκουν ο προγραµµατισµός Logo-Lego, οι µικρόκοσµοι και οι προσοµοιώσεις. Η 

παιδαγωγική θεωρία της Logo στηρίχτηκε στα εξής δύο επιχειρήµατα του Papert : α) Η 

εµπειρία στο προγραµµατιστικό περιβάλλον της Logo οδηγεί στην απόκτηση γενικών 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλήµατος και β) Η Logo συνιστά ένα ιδανικό περιβάλλον για την 

εκµάθηση µαθηµατικών εννοιών π.χ. γωνίες, µεταβλητές, πολύγωνα κ.ά. Τα 

χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν και την καταξιώνουν ως γλώσσα µε παιδαγωγικές 

προδιαγραφές είναι: 

  Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ελκυστικές και πλούσιες σε παιδαγωγική αξία εφαρµογές 

σε ποικίλα γνωστικά πεδία. 

  Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και από χρήστες που δεν έχουν γνώσεις προγραµµατισµού. 

  Η εξοικείωση µε τη Logo δηµιουργεί ένα στέρεο υπόβαθρο πληροφορικής παιδείας σε 

ευρύ φάσµα εννοιών και τεχνικών (όπως για παράδειγµα η ανάπτυξη και δόµηση 

προγράµµατος). 

  Είναι µια γλώσσα µέσα από την οποία ο εκπαιδευόµενος µε απλές έννοιες-διαδικασίες 

µπορεί να δοµήσει άλλες πιο σύνθετες µε τρόπο επαγωγικό, έτσι όπως δοµείται η 

ανθρώπινη νόηση. Το χαρακτηριστικό αυτό την καθιστά ένα δυνατό εργαλείο έκφρασης 

ιδεών που ευνοεί την κατασκευή της γνώσης. 

  Είναι διαδικαστική γλώσσα και κάθε διαδικασία είναι µια αυτοτελής αλληλεπιδραστική 

οντότητα. Η διαδικαστική φύση της LOGO επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να αναλύσουν 

µια εργασία σε υποεργασίες, που η κάθε µια µπορεί να υλοποιηθεί µέσα από ξεχωριστές 

διαδικασίες και µετά να οργανώσουν το πώς θα συνδυάσουν αυτές τις διαδικασίες, για να 

υλοποιήσουν την εργασία. 

  Είναι φυσική (natural). Ο συµβολικός κώδικας της γλώσσας είναι σε µεγάλο βαθµό 

συνδεδεµένος µε την καθοµιλουµένη γλώσσα. Οι εντολές και οι διαδικασίες της LOGO είναι 

απλές και κατανοητές σαν τη φυσική γλώσσα. Η σύνταξη της γλώσσας είναι στενά 

συνδεδεµένη µε τον τρόπο σύνταξης γνωστών συµβολικών χώρων, όπως τα µαθηµατικά. 
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  Είναι άµεσα αλληλεπιδραστική, καθώς κάθε εντολή µπορεί να έχει άµεσα αποτελέσµατα 

στην οθόνη, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα ανατροφοδότησης στο χρήστη.  

  Έχει ένα δυναµικό γραφικό περιβάλλον για τη µελέτη αναδροµικών  µαθηµατικών 

µοντέλων και την προσοµοίωση φαινοµένων. Η γεωµετρία της χελώνας αποτελεί 

βιωµατικό εργαλείο διερεύνησης και προσέγγισης εννοιών ακόµη και σε µικρές ηλικίες. 

  Η σπονδυλωτή δοµή των προγραµµάτων της επιτρέπει τη συνεργασία ανάµεσα σε 

οµάδες εκπαιδευόµενων και τον καταµερισµό εργασίας για την εκπόνηση δραστηριοτήτων. 

Με τη χρήση της Logo, ο εκπαιδευόµενος αποκτά τον έλεγχο στη µάθηση. Όταν ο 

εκπαιδευτής αναθέτει µια εργασία, ο µαθητής πρέπει να σκεφτεί ένα σύνολο από εντολές 

που θα κάνουν τη χελώνα να σχεδιάσει το σχήµα. Στην προσπάθεια αυτή ο 

εκπαιδευόµενος δοκιµάζει, εντοπίζει τα λάθη που κάνει και τα διορθώνει για να µπορέσει να 

συνεχίσει. 

 

Ο Papert αναφέρει ότι η Logo βοηθάει τους µαθητές να αναπτύξουν τη γενική σκέψη τους 

και την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων. Επιπρόσθετα, τους βοηθάει να κατανοήσουν 

έννοιες όπως η µεταβλητή και η αναδροµή. Η Logo µπορεί να κατανοηθεί σύµφωνα µε µια 

στρατηγική αυτοεξερεύνησης, δηλαδή µε έναν αυθόρµητο και φυσικό τρόπο ανάλογο µε 

το πώς ένα µικρό παιδί µαθαίνει να µιλάει. Αυτό ο Papert το ονοµάζει «µάθηση χωρίς 

διδασκαλία» ή «µάθηση χωρίς πρόγραµµα σπουδών». 

 

Είτε µιλάµε για το προγραµµατιστικό περιβάλλον της Logo είτε για προσοµοιώσεις είτε για 

µικρόκοσµους ένα είναι το κοινό στοιχείο : Σ’ όλα αυτά τα περιβάλλοντα τα προβλήµατα µε 

τα οποία έρχονται αντιµέτωποι οι µαθητές είναι ανοιχτού τύπου και ενθαρρύνουν τη 

δηµιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων της γνώσης. 
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Σχήµα 10. Οι τεχνολογικές εφαρµογές του εποικοδοµισµού 

 

  Το προγραµµατιστικό περιβάλλον Logo είναι ένα ανοιχτό υπολογιστικό 

περιβάλλον όπου ο µαθητής µπορεί να το εξερευνήσει µε ελάχιστο αριθµό συµβουλών 

συνδυάζοντας βεβαίως και µια γλώσσα προγραµµατισµού.  

 

  Οι µικρόκοσµοι (microworlds) είναι ένα σύνολο αντικειµένων που συνδέονται 

µεταξύ τους µε σχέσεις. Η τροποποίηση των σχέσεων αυτών οδηγεί στη δηµιουργία νέων 

αντικειµένων. Η λειτουργία των µικρόκοσµων στηρίζεται στη γλώσσα προγραµµατισµού 

Logo  και στην πράξη οι µαθητές αξιοποιούν έτοιµα σχήµατα (π.χ. δροµείς, χελώνες, ζώα 

κ.ά.) προκειµένου να καταφέρουν να παράγουν µια ιστορία ή µια εικόνα σε κίνηση (τα 

λεγόµενα κινούµενα σχέδια ή αλλιώς animation). Οι µικρόκοσµοι χρησιµοποιούνται είτε για 

τη δηµιουργία προσοµοιώσεων είτε για µαθηµατικές ανακαλύψεις, ή ακόµη και για 

διαδραστικές πολυµεσικές εφαρµογές. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να τους αξιοποιήσει για 

παιχνίδια, παρουσιάσεις, ερωτήσεις αξιολόγησης, προσοµοιώσεις και µοντελοποιήσεις. 
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  Οι προσοµοιώσεις (simulations) αφορούν στην αναπαράσταση ενός πραγµατικού ή 

φανταστικού φαινοµένου µε ασφαλή, γρήγορα κι ανέξοδο τρόπο (π.χ. ένα πείραµα στη 

χηµεία). Αξιοποιούνται για την ανακάλυψη µιας κατάστασης, την επιβεβαίωση ή απόρριψη 

µιας υπόθεσης, και την αναγνώριση σχέσεων. Ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού 

λογισµικού προσοµοίωσης είναι η εξοικείωση µε έννοιες και λειτουργίες του πραγµατικού 

κόσµου. Τα πειράµατα που εκτελούνται µπορούν να παραµετροποιηθούν από το χρήστη. 

Για παράδειγµα µπορεί να καθοριστεί η ταχύτητα κίνησης, η τροχιά κ.α. σε µια 

προσοµοίωση της κίνησης κάποιου αντικειµένου. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα 

προσοµοίωσης χρησιµοποιούνται τόσο στην τυπική εκπαίδευση, όσο και στην κατάρτιση 

ενηλίκων σε συγκεκριµένα θέµατα, για παράδειγµα η εκµάθηση του εσωτερικού τρόπου 

της λειτουργίας των µηχανών. Η γνώση που αποκοµίζει ο χρήστης προέρχεται από τα 

αποτελέσµατα των πειραµάτων που εκτελεί. Ουσιαστικά µέσα από την παρατήρηση 

διεγείρονται οι νοητικές λειτουργίες του και αναλύονται τα αποτελέσµατα. Επίσης, 

αντιλαµβάνεται τι πρόκειται να συµβεί σε µια αντίστοιχη περίπτωση στον αληθινό κόσµο. 

Μπορούν να αξιοποιηθούν για ένα πλήθος γνωστικών αντικειµένων από τα Μαθηµατικά και 

τη Φυσική µέχρι την Περιβαλλοντική Αγωγή. 

 

Ο Σχεδιασµός µαθησιακών περιβαλλόντων που αφορµάται από τις 

εποικοδοµιστικές/κονστρουκτιβιστικές θεωρίες θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά : 

 

  Να παρέχει τη δυνατότητα εξερεύνησης ενός χώρου. 

  Να ευνοεί την ανακατασκευή µιας ιδέας, φαινοµένου, γεγονότος. 

  Να προσφέρει τη δυνατότητα να διαµορφώσει ο χρήστης πολλαπλές οπτικές. 

  Να παρέχει αυθεντικές µαθησιακές δραστηριότητες. 

  Να εκθέτει το χρήστη σε ανοικτού τύπου προβλήµατα. 

  Να βοηθά την έκφραση ιδεών και την ανταλλαγή απόψεων. 

  Να διευκολύνει τον πειραµατισµό των χρηστών. 
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 Παραδείγµατα Τεχνολογικών Εφαρµογών του Εποικοδοµισµού 
 

 

Το Προγραµµατιστικό Περιβάλλον της Logo 
  MSW Logo  

[(http://www.softronix.com/logo.html) Γυµνασίου, Λυκείου] 
 

Πρόκειται για ένα ελεύθερο λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα µε δυνατότητες 

κατασκευής, µε βάση τις εντολές γραφικών της γλώσσας προγραµµατισµού Logo, 

µαθηµατικών µοντέλων και δυναµικού χειρισµού τους. Υπάρχει δυνατότητα συγγραφής 

παραµετρικών διαδικασιών σε γλώσσα logo, προκειµένου να δηµιουργηθούν γραφικά 

µοντέλα που εµφανίζονται στην οθόνη. Ο δροµέας γραφικών της Logo εφανίζεται στην 

οθόνη µε την µορφή βέλους και η κίνησή του µε κατάλληλες εντολές δηµιουργεί  

εκπληκτικά γραφικά. Στο site του προγράµµατος είναι διαθέσιµα Interactive Books. 

Επίσης, στο Help του προγράµµατος υπάρχουν αναλυτικό tutorial, demos και 

παραδείγµατα. 

  

 
Σχήµα 11. Το λογισµικό «MSW Logo», ένα λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα 
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Μικρόκοσµοι 
  E-Slate / Αβάκιο  

[(http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/E_State.aspx) Μαθηµατικά, 
Γεωγραφία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική, Ιστορία, Γυµνασίου, Λυκείου] 

 

Πρόκειται για ένα περιβάλλον για διερευνητική µάθηση που προσφέρει στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, µαθητές, συγγραφείς εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, εκδότες) εργαλεία υψηλού επιπέδου για τη σύνθεση εκπαιδευτικών 

Μικρόκοσµων» για πειραµατισµό και διερεύνηση φαινοµένων, εννοιών, υποθέσεων και 

συσχετισµών. Ιδέες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε 

λογισµικό, στη µορφή Μικρόκοσµων που απαρτίζονται από αλληλοσυνεργαζόµενες 

Ψηφίδες. Οι Ψηφίδες παρέχονται ως µια βιβλιοθήκη προκατασκευασµένων υπολογιστικών 

αντικειµένων (software components), ειδικά σχεδιασµένων για εκπαιδευτική χρήση, τα 

οποία µπορούν εύκολα να συνδεθούν µεταξύ τους σε ποικίλους συνδυασµούς. Έτσι, µε 

κατάλληλη διασύνδεση των Ψηφίδων από τον χρήστη-εκπαιδευτικό, συντίθεται το κάθε 

φορά στοχευόµενο εκπαιδευτικό λογισµικό-δραστηριότητα. Η διασύνδεση και διαχείριση 

των Ψηφίδων και των Μικρόκοσµων µπορεί να προγραµµατιστεί µέσα από µια ειδικά 

σχεδιασµένη συµβολική γλώσσα βασισµένη στη Logo. Έχει διανεµηθεί σ’ όλα τα σχολεία 

της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 
Σχήµα 12. Το λογισµικό «Αβάκιο», µια εφαρµογή µικρόκοσµων 
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Το λογισµικό E-SLATE  εγκαθιστά µια εκτενή σειρά Μικρόκοσµων. Συγκεκριµένα: 

1. Ξένιος: περιβάλλον για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά) στο σχολείο (έργα Mentor και Οδυσσέας-ΕΠΕΑΕΚ).  

2. Μυκήνες: πρότυπο λογισµικό µε αντικείµενο τη µελέτη του Μυκηναϊκού πολιτισµού 

µέσα από ανασκαφές (έργο Οδυσσέας Μικρόκοσµοι διατήρησης της ενέργειας: 

µικρόκοσµοι για τη µελέτη του φαινοµένου διατήρησης της ενέργειας (έργο Οδυσσέας-

ΕΠΕΑΕΚ). 

3. Μικρόκοσµοι Αναλογίας (Γέφυρα, Σχεδιασµός Γραµµάτων): µικρόκοσµοι για τον 

πειραµατισµό των µαθητών µε αλγεβρικές και γεωµετρικές έννοιες µέσα από 

παραµετροποιηµένες διαδικασίες Logo (έργα Ε56-ΕΠΕΑΕΚ, ∆ΕΚΑ). 

4. Μικρόκοσµοι Ταξινόµησης (Το Πάρτυ, Ο Καιρός): µικρόκοσµοι γύρω από 

διερευνήσεις ταξινόµησης αντικειµένων µε βάση προσδιοριζόµενα χαρακτηριστικά (έργο 

Ε56-ΕΠΕΑΕΚ). 

5. Μικρόκοσµοι Γεωγραφίας (Σεισµοί – Ηφαίστεια, Παγκόσµιος Άτλας, Ηλιακό Σύστηµα, 

Ταξίδια): σχέδια µικροκόσµων για πειραµατισµό και διερέυνηση µε έννοιες γεωγραφίας, 

γεωλογίας και αστρονοµίας. 

 
  Μυκηναϊκός Πολιτισµός  

[(http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/E_State.aspx) Ιστορία, Γυµνασίου, 
Λυκείου] 
 
Πρόκειται για ένα λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα. ∆ιαθέτει επιπλέον δυνατότητες 

εκµετάλλευσης του διαδικτύου. Προάγει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη 

µαθησιακή διαδικασία. Ο ρόλος του µαθητή είναι αυτός του ανασκαφέα που προσπαθεί να 

φέρει στο φως διάφορα αρχαιολογικά ευρήµατα και στη συνέχεια να τα αξιολογήσει και να 

τα συνδέσει µε πληροφορίες που διατίθενται µέσα από υπερσυνδεσµους. Επιπλέον, 

διαθέτει ως εργαλεία βάσεις δεδοµένων ευρηµάτων (τα λεγόµενα «τετράδια»), χάρτες, 

συνοδευτικό υλικό µε κείµενα, φωτογραφίες και συνδέσµους για επισκέψεις σε µουσεία. 

Ακόµη, υπάρχει δυνατότητα για ανταλλαγή σηµειώσεων µε µαθητές άλλων σχολείων που 

εργάζονται σε ανάλογο θέµα αξιοποιώντας αυτό το λογισµικό. 
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Σχήµα 13. Το λογισµικό «Μυκανϊκός Πολιτισµός», µια εφαρµογή µικρόκοσµων 

 
 
Προσοµοιώσεις 

  Geometers’s Sketchpad  
[(http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/sketchpad.aspx) Γεωµετρία, 
Τριγωνοµετρία, Άλγεβρα, Γυµνασίου, Λυκείου] 

 

Πρόκειται για ένα εργαλείο δυναµικής διαχείρησης γεωµετρικών σχηµάτων και αλγεβρικών 

παραστάσεων, κατάλληλο για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας, της Άλγεβρας, της Ανάλυσης 

καθώς επίσης και των Φυσικών Επιστηµών. Σηµαντικό χαρακτηριστικό του «The 

Geometer's Sketchpad» είναι η δυνατότητα δυναµικής διαχείρησης των αντικειµένων µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρούνται οι µαθηµατικές ιδιότητες µε τις οποίες 

κατασκευάστηκαν. Πρόκειται για τη βασική αρχή της δυναµικής γεωµετρίας και συνιστά τη 

βάση των δυνατοτήτων και της χρησιµότητας του «The Geometer's Sketchpad».  

Το λογισµικό µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε γεωµετρικά αντικείµενα µε τη δυνατότητα 

µετακίνησης, περιστροφής, αυξοµείωσης, ανάκλασης κλπ. Η εφαρµογή «The Geometer's 

Sketchpad» διαθέτει εννέα κύρια µενού επιλογών (Επεξεργασία, Κατασκευή, 

Μετασχηµατισµός, Μέτρηση κ.ά.). Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου είναι η 

Εργαλειοθήκη, η οποία περιέχει εργαλεία για τη δηµιουργία, την επιλογή και το 

µετασχηµατισµό σηµείων, κύκλων και ευθύγραµµων αντικειµένων (τµηµάτων, ευθειών και 
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ηµιευθειών).  

Η Εργαλειοθήκη περιέχει επίσης εργαλεία κειµένου και πληροφοριών. 

 
Σχήµα 14. Το λογισµικό «Geometers’s Sketchpad», µια εφαρµογή προσοµοιώσεων 

 

  Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.  
[(http://users.thess.sch.gr/salnk/didaskalia/mathima.htm) Φυσική, 
∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου] 

 

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην υποβοήθηση της διδασκαλίας της Φυσικής 

Γυµνασίου µε έµφαση στις έννοιες που δυσχεραίνουν τους µαθητές στην κατανόηση. Οι 

διδακτικές ενότητες που καλύπτονται είναι : της Θερµότητας (διαστολή των σωµάτων-

αλλαγή φυσικής κατάστασης), της Οπτικής (ανάκλαση, διάθλαση, ανάλυση-σύνθεση κι 

ευθύγραµµη διάδοση του φωτός), της Μηαχανικής (ελεύθερη πτώση) και Ηλεκτρισµός 

(πηγές, καταναλωτές, όργανα µέτρησης, κλειστό κύκλωµα συνδεσµολογίες). Ο µαθητής 

επιλέγει ένα εργαστήριο, µια θεµατική, κάνει προβλέψεις, προσοµοιάζει κινήσεις, παρατηρεί 

τ’ αποτελέσµατα, πειραµατίζεται µε διάφορες τιµές παραµέτρων και συγκρίνει µε την 

πραγµατικότητα. 
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Σχήµα 15. Το λογισµικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.», µια εφαρµογή προσοµοιώσεων 
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

  Oι Κοινωνικοπολιτισµικές Θεωρίες Μάθησης (Sociocultural) : L. 
Vygotsky 
 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του L. Vygotsky (1896-1934) η κοινωνική αλληλεπίδραση 

(social interaction) διαδραµατίζει ένα θεµελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της γνώσης, όπως 

και η κουλτούρα της οποίας φορέας είναι το κάθε άτοµο.  

 

Η µάθηση επιτυγχάνεται µέσω της έκθεσης σε πρότυπα (π.χ. γονείς, δάσκαλοι, 

συµµαθητές κ.ά.) διά της συνεργασίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτή η έκθεση 

βοηθά το άτοµο να ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων του και να κινηθεί σε ένα χώρο 

µη-αναπτυγµένων δυνατοτήτων, γνωστό και ως Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης (Zone of 

Proximal Development). Στο χώρο της ζώνης αυτής βρίσκεται το άτοµο, όταν καταφέρει 

να ξεπεράσει τα έως τότε όρια και δυνατότητές του µε κάποια βοήθεια. Στην ουσία 

πρόκειται για το κενό ανάµεσα σε αυτά που µπορεί να κάνει κάποιος µόνος του και σε αυτά 

που µπορεί να καταφέρει µε τη βοήθεια κάποιου εµπειρότερου (Doolittle, 1997). Για την 

αποτελεσµατική ανάπτυξη της Ζώνης αυτής και της εισόδου του ατόµου στη ζώνη αυτή 

χρειάζεται να ενεργοποιηθούν οι τακτικές της συνεργασίας µε τους συµµαθητές και η 

οικοδόµηση/κλιµάκωση (scaffolding).  

  

Η κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του L. Vygotsky εφαρµόζεται σε συνεργατικά περιβάλλοντα 

µάθησης, όπου ο µαθητής αλληλεπιδρά µε το µαθησιακό στόχο και τα διαθέσιµα εργαλεία 

στα πλαίσια ενός κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου αναφοράς. Ο Vygotsky (1978) 

υπογραµµίζει τη σηµασία του διαλόγου σαν όργανο µε το οποίο τα άτοµα συλλογικά ή 

ατοµικά µπορούν να διαπραγµατευτούν τους εννοιολογικούς µετασχηµατσµούς.  

 

Η οικοδόµηση/κλιµάκωση αφορά στη στήριξη που παρέχεται στο µαθητή από τον 

εκπαιδευτικό ή τον έµπειρο συνεργάτη, όταν αυτός το έχει ανάγκη. Στην ουσία πρόκειται 
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για την καθοδήγηση είτε αυτή γίνεται σε λεκτικό είτε σε πραξιακό επίπεδο. Καθώς ο 

µαθητής παρουσιάζει τα πρώτα σηµάδια ανεξαρτησίας στη διαδικασία της µάθησης, τότε 

αυτή η στήριξη αποσύρεται σταδιακά, µέχρι την οριστική εξάλειψή της. 

 

Η κουλτούρα που φέρει κάθε άτοµο, και της οποίας τα πρώτα χαρακτηριστικά αποκτά από 

την οικογένεια στην οποία µεγαλώνει, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ατόµου-

κυρίως τη νοητική (Vygotsky, 1962). Έτσι, δια µέσου της κουλτούρας το άτοµο αποκτά το 

περιεχόµενο της σκέψης και άρα, τη γνώση. Έπειτα, δια του περιβάλλοντος αποκτά τις 

διαδικασίες και τα µέσα της σκέψης (αυτό που οι οπαδοί του Vygotsky αποκαλούν 

«εργαλεία σκέψης»). Εποµένως, η κουλτούρα και το περιβάλλον αυτής ασκούν ρόλο 

καταλυτικό στο περιεχόµενο και στον τρόπο σκέψης του ατόµου (εδώ του µαθητή).   

 

Όµως, η συνεργατική µάθηση για να αποτελεί επιτυχής πραγµατικότητα προϋποθέτει ένα 

σύνολο στοιχείων κι αυτά είναι : 

 

  Κοινό στόχο: Για να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα µεταξύ των µελών της οµάδας, 

πρέπει να υπάρχει ο κοινός µαθησιακός στόχος. Το οµαδικό αποτέλεσµα µπορεί να είναι για 

παράδειγµα µία αναζήτηση στο διαδίκτυο,. 

  Αλληλεπίδραση: Η αλληλεπίδραση αφορά στην αλληλοβοήθεια, τον αµοιβαίο 

επηρεασµό, την παρακίνηση, την ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών, την ανάδραση των 

υπολοίπων µελών. 

  Αλληλεξάρτηση: Η αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν η οµάδα για να επιτύχει το στόχο 

της χρειάζεται και εξασφαλίζει τη συµµετοχή του κάθε µέλους της αλλά και αντίστροφα. 

Κοινωνικές δεξιότητες: τα µέλη της οµάδας πρώτα διδάσκονται να είναι κοινωνικά 

(χαµηλός τόνος φωνής, κατανοµή ρόλων, αποδοχή της διαφορετικότητας και της 

αντίθετης γνώµης) και στη συνέχεια καλούνται να χρησιµοποιήσουν την κοινωνικότητα 

αυτή. 

  Προσωπική ευθύνη: κάθε µέλος να καθίσταται προσωπικά υπεύθυνο για την επιτυχία 

της οµάδας, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα κυριαρχίας ατόµων εις βάρος της οµάδας. 
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 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : 

 λαµβάνουν σοβαρά υπόψη κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό το περιβάλλον και 

την κουλτούρα που φέρουν οι µαθητές τους 

 σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνεργασίας των µαθητών 

 διασφαλίζουν την οργάνωση ετερογενών οµάδων 

 αναπτύσσουν διάλογο µε τους µαθητές τους και να εντάσσουν δραστηριότητες 

στις οποίες χρειάζεται αυτοί να διαπραγµατευθούν έννοιες µε τους συµµαθητές-

συνεργάτες τους 

 παρέχουν υποστήριξη στους µαθητές, ωσότου αυτοί ανεξαρτητοποιηθούν 

 λαµβάνουν υπόψη τις ήδη αναπτυγµένες και τις επικείµενες δυνατότητες των 
µαθητών τους, όταν επιχειρούν να αξιολογήσουν την απόδοσή τους  

 

  Oι Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης (Sociocognitive) : A. 
Bandura 
 

Σύµφωνα µε την κοινωνικογνωστική θεωρία του A. Bandura (1925- ) οι σκέψεις και οι 

δράσεις του ατόµου έχουν κοινωνική προέλευση, ενώ οι γνωστικοί παράγοντες επιδρούν 

στη διαµόρφωση των διαδικασιών σκέψης και κινήτρων (Bandura, 1986). Θεµελιώδης του 

αρχή είναι ότι µια από τις βασικές δυνατότητες του ανθρώπου είναι η δυνατότητα να 

παρεµβαίνει και να ρυθµίζει τη συµπεριφορά του. Εκτός από την παρατήρηση και 

µίµηση, ο Bandura θεωρεί ότι το ίδιο το άτοµο µε τους εσωτερικούς - ενδοπροσωπικούς 

παράγοντες, όπως οι εκτιµήσεις και οι αξιολογήσεις που κάνει για τις δυνατότητες και 

τις πράξεις του (vicarious reinforcement), οδηγείται στην εκδήλωση ή αποτροπή µιας 

συµπεριφοράς.   
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Η παρατήρηση και µίµηση γίνονται αντιληπτές ως µια δηµιουργική διαδικασία 

διαµόρφωσης της προσωπικότητας του ατόµου και όχι ως παθητική αποδοχή 

συµπεριφορών, αντιλήψεων και στάσεων. 

 

Η µάθηση διά της παρατήρησης περιλαµβάνει τέσσερα στάδια : 

 

  Προσοχή : Ο µαθητής θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του στην προς µάθηση 

συµπεριφορά. Σε αυτή τη διαδικασία επιδρά τόσο το ίδιο το µοντέλο όσο και ο 

παρατηρητής. Το µοντέλο θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που συµφωνούν ή 

αρέσουν στον παρατηρητή, ενώ ο παρατηρητής θα πρέπει να διαθέτει προσδοκίες και 

ενθουσιασµό, όταν παρατηρεί τη συµπεριφορά του µοντέλου. 

 

  ∆ιατήρηση : Ο παρατηρητής θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλέσει την 

παρατηρούµενη συµπεριφορά σε µεταγενέστερο χρόνο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο 

παρατηρητής να διαθέτει την ικανότητα κωδικοποίησης και ιεράρχησης της πληροφορίας 

µε τρόπο που να µπορεί εύκολα αργότερα να επαναφερθεί. 

  

  Παραγωγή : Για να επαναληφθεί η παρατηρούµενη συµπεριφορά θα πρέπει ο 

παρατηρητής να είναι σε θέση - σωµατικά και πνευµατικά- να την αναπαράγει. Κάποιες 

φορές χρειάζεται ο παρατηρητής να διαθέτει κάποιες δεξιότητες που δεν διαθέτει κατά τη 

στιγµή της παρατήρησης.  

 

  Κίνητρα : Γενικά ο παρατηρητής θα έχει την πιθανότητα να επαναλάβει µια 

συµπεριφορά µόνον αν έχει τα κίνητρα να το κάνει. Η επιβράβευση ή αποδοκιµασία του 

µοντέλου ή απευθείας του παρατηρητή λειτουργεί παρωθητικά ή αποτρεπτικά στην 

παραγωγή της συµπεριφοράς. 

 

Η προσοχή και διατήρηση συµβάλλουν στην υιοθέτηση µιας συµπεριφοράς, ενώ η 

παραγωγή και τα κίνητρα συµβάλλουν στον έλεγχο αυτής. 
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Ο Α. Bandura, ως πατέρας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας, διατυπώνει τη θεωρία του 

βασισµένος στο µοντέλο της τριαδικής αµοιβαίας αιτιοκρατίας (Triadic Reciprocal Causation 

Model), µε σκοπό να εξηγήσει πώς η µάθηση προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

τριών παραγόντων : α) των προσωπικών χαρακτηριστικών, β) της συµπεριφοράς και γ) 

του κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι, τα σωµατικά χαρακτηριστικά ενός ατόµου, οι 

γνωστικές του ικανότητες, οι πεποιθήσεις του, οι στάσεις του και οι αξίες του µπορεί να 

επηρεάσουν τη συµπεριφορά του και το περιβάλλον. Κι αντίστροφα, η συµπεριφορά ενός 

ατόµου µπορεί να επιδράσει στα συναισθήµατά του, στις αξίες του κ.ο.κ. Παροµοίως, τα 

περισσότερα πό αυτά που το άτοµο γνωρίζει προέρχονται από πηγές του περιβάλλοντος 

(γονείς, φίλοι, τηλεόραση κ.λ.π.), όπως και αυτά που το άτοµο παρατηρεί στο περιβάλλον 

του είναι συνήθως και αυτά που θα αναπαράγει.  

 

 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : 

 εξασφαλίζουν πολλαπλές ευκαιρίες στους µαθητές τους για παρατήρηση 

 ενθαρρύνουν τις συνεργατικές συµπεριφορές, αφού στα πλαίσια των οµάδων 
µπορούν διά της παρατήρησης να αναπαραχθούν θετικές συµπεριφορές και να 

αποτραπούν οι αρνητικές 

 διαµορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον για την αναπαραγωγή µιας 

συµπεριφοράς 

 υποστηρίζουν την ανάπτυξη κινήτρων πριν αξιώσει την εκδήλωση µιας 

συµπεριφοράς 

 

 

  Η Θεωρία της ∆ραστηριότητας : Engestrom  
 

Η θεωρία της δραστηριότητας έρχεται να δώσει λύση στο πρόβληµα της αποµόνωσης της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς από το πλαίσιο (context) µέσα στο οποίο αυτή εντάσσεται. Η 
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λύση που προτείνει αναφέρεται στο ελάχιστο κατάλληλο πλαίσιο µέσα στο οποίο 

εντάσσοντα οι ατοµικές πράξεις. Αυτό το ελάχιστο κατάλληλο πλαίσιο συνιστά τη 

µονάδα ανάλυσης. Η µονάδα της ανάλυσης καλείται δραστηριότητα (activity). 

 

Στοιχεία της δραστηριότητας είναι : α) Το υποκείµενο (=άτοµο ή οµάδα), β) Το 

αντικείµενο (=ο επιδιωκόµενος στόχος), γ) Οι πράξεις και δ) Οι λειτουργίες. Η 

δραστηριότητα γίνεται µε τη διαµεσολάβηση εσωτερικών ή εξωτερικών εργαλείων. Στα 

εργαλεία ανήκουν τα όργανα (instruments), τα σήµατα (signs), οι γλώσσες, οι µέθοδοι, οι 

µορφές οργάνωσης της εργασίας και οι διαδικασίες δια µέσου των οποίων ελέγχουν οι 

άνθρωποι τη συµπεριφορά τους. 

 

Οι βασικές αρχές της θεωρίας αυτής είναι οι ακόλουθες : 

 

  Το ανθρώπινο πνεύµα υπάρχει και µπορεί να αναδυθεί µόνον µέσω της 

αλληλεπίδρασης µε τον κόσµο. 

 

  Η αλληλεπίδραση που συνίστατι στη δραστηριότητα είναι κοινωνικά και πολιτιστικά 

προσδιορισµένη. 

 

Κάθε δραστηριότητα απαρτίζεται από σύνθετους σχηµατισµούς (συστήµατα 

δραστηριότητας) καθένας από τους οποίους αποτελείται από τα συστατικά µέρη της 

δραστηριότητας. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό στο ακόλουθο σχήµα. 
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Σχήµα 16. Τα συστήµατα δραστηριότητας 

 

Οι δραστηριότητες είναι µακροπρόθεσµοι σχηµατισµοί των οποίων τα αντικείµενα οδηγούν 

σε αποτελέσµατα µέσω µιας διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει δραστηριότητες 

(activities), δράσεις (actions) και ενέργειες (operations). 

 

  Η Θεωρία της Εµπλαισιωµένης/Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated 
Learning) 
 

Θεµελιωτής της θεωρίας της εµπλαισιωµένης µάθησης είναι η J. Lave. Σύµφωνα µε αυτήν 

η µάθηση εµπεριέχει (προϋποθέτει)  δράση (δραστηριότητα) η οποία είναι αναπόσπαστα 

συνδεδεµένη µε το ευρύτερο πλαίσιο και την κουλτούρα στην οποία συντελείται (Lave, 

1991). Είναι κοινωνικό φαινόµενο και φυσική συνέπεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας των µελών σε µια κοινότητα πρακτικής (community of practice). Τα µέλη της, 

ενστερνίζονται συγκεκριµένα «πιστεύω», αντιλήψεις και έχουν αναπτύξει συγκεκριµένες 

συµπεριφορές (http://tip.psychology.org/lave.html). 

Οι βασικές αρχές της θεωρίας αυτής συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 

  Η γνώση πρέπει να παρουσιαστεί σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, δηλαδή σε καταστάσεις και 

εφαρµογές που θα περιλαµβάνουν ή εµπλαισιώνουν τη συγκεκριµένη γνώση 
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  Η µάθηση απαιτεί την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 

 

Οι Jean Lave and Etienne Wenger (1991) τονίζουν ότι οι εκπαιδευόµενοι εισέρχονται σε 

κοινότητες πρακτικών υιοθετώντας έναν ή περισσότερους ρόλους και συνεργάζονται µε 

άτοµα διαφορετικής εµπειρίας. Τα µη έµπειρα µέλη της κοινότητας στην αρχή βρίσκονται 

στο περιθώριο της οµάδας. Με το πέρασµα του χρόνου και καθώς αλληλεπιδρούν µε το 

περιβάλλον και τα εµπειρότερα µέλη, δραστηριοποιούνται περισσότερο, αναγνωρίζονται 

από τα υπόλοιπα µέλη και προχωρούν προς το κέντρο της κοινότητας, και γίνονται 

εµπειρογνώµονες (νόµιµη περιφερειακή συµµετοχή/ legitimate peripheral 

participation).  

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της εµπλαισιωµένης ή εγκαθιδρυµένης µάθησης (situated learning) 

στις «κοινότητες πρακτικών»:  

 

  η γνώση είναι ενσωµατωµένη στη ζωή των κοινοτήτων, µέσα στις οποίες τα µέλη 

µοιράζονται αξίες, πεποιθήσεις, και πρακτικές 

 

  η γνώση είναι συνδεδεµένη µε την πρακτική, δεν υφίσταται γνώση χωρίς την πράξη  

 

  οι άνθρωποι οργανώνουν τη µάθησή τους ανάλογα µε τις κοινότητες στις οποίες 

ανήκουν 

 

  τα σχολεία είναι ισχυρά µαθησιακά περιβάλλοντα για τους εκπαιδευόµενους.   

 

  η διαδικασία της µάθησης και η ιδιότητα του µέλους της οµάδας (membership) είναι 

αδιάσπαστες. Το άτοµο αισθάνεται ότι ανήκει κάπου και ανάλογα ρυθµίζει τη θέση του 

στην οµάδα αλλά και µαθαίνει 

 

  η συνεισφορά στη κοινότητα- ή η ενδυνάµωση (empowerment) - δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για µάθηση. Καταστάσεις στις οποίες συµµετέχουµε πραγµατικά, και που 
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έχουν συνέπειες για µας και την κοινότητά µας, δηµιουργούν τα πιο ισχυρά µαθησιακά 

περιβάλλοντα. 

 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι αυτή η θεωρία δίνει έµφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση στη συµµετοχή στην κοινότητα και στην ταυτότητα 

που αποκτά κανείς µέσα σ’ αυτήν. Ανάλογα, και η γνώση που αποκτά κανείς µέσα σε µια 

κοινότητα είναι πάντα καινούρια, βάση των συνθηκών που επικρατούν. Το τι ένα άτοµο 

κάνει και το τι βλέπει είναι συνυφασµένα και δηµιουργούν νέες αντιλήψεις και δράσεις, οι 

οποίες συνθέτουν και επηρεάζουν τη µελλοντική συµπεριφορά του. Η γνώση εδώ δεν 

αντιµετωπίζεται ως µεταβιβάσιµη (µέσα από βιβλία, διάλεξη κ.ά.), αλλά είναι µια αναλυτική 

αφαίρεση στην οποία προβαίνει το ίδιο το άτοµο ορµώµενο από τα ερεθίσµατα που 

δέχεται από το περιβάλλον. 

 

 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : 

 επιδιώκουν τη σύνδεση της γνώσης µε τη δράση (βιωµατικές εµπειρίες) 

 ενθαρρύνουν τη δηµιουργία κοινοτήτων και τη συµµετοχή των µαθητών σε αυτές 

µέσα κι έξω από την τάξη 

 ενθαρρύνουν τους µαθητές να εµπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης αυθεντικών 
προβληµατικών καταστάσεων  

 

 

  Η Θεωρία της Κατανεµηµένης Γνώσης (Distributed Cognition) 
 

Κύριοι εκφραστές της είναι οι Hutchins, Brown, Rogers κ.ά. των οποίων το σηµείο 

εκκίνησης βρίσκεται στη διαφορετικότητα των γνωστικών ιδιοτήτων των οµάδων από 

αυτών των ατόµων. Πρόκειται για την απάντηση στη Θεωρία της Επεξεργασίας των 

Πληροφοριών που αγνοεί την αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων. Εδώ η γνωστικότητα 

νοείται ως ένα κατανεµηµένο φαινόµενο (Hutchins, 1991). Βρίσκεται δηλαδή ανάµεσα 
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στα υποκείµενα, στα κατασκευάσµατα (που αποκαλούνται artifacts) και στις 

αναπαραστάσεις που είναι είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Το άτοµο, λοιπόν, 

αντιµετωπίζεται ως ένα γνωστικό υποκείµενο µέρος ενός ευρύτερου λειτουργικού 

συστήµατος που απαρτίζεται από το κοινωνικό και το υλικό του περιβάλλον. 

 

Artifacts = Κατασκευάσµατα ή Τεχνουργήµατα  

Προκύπτουν από την ανθρώπινη εργασία ή παρέµβαση κατ’ αντιδιαστολή 

προς αυτό που υπάρχει ή που δηµιουργείται φυσικά. 

 

 

 Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να : 

 προωθούν τη συνεργατική επίλυση προβληµάτων 

 παρέχουν εργαλεία στους µαθητές που ευνοούν την ανταλλαγή ιδεών και την 
από κοινού δράση 

 προσφέρουν δυνατότητες πολλαπλών τρόπων διαµεσολάβησης και 

αλληλεπίδρασης µέσω ποικίλων εργαλείων και τεχνουργηµάτων που παίζουν το ρόλο 

των πληροφοριακών πηγών και γνώσεων  
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  Κοινωνικές Θεωρίες και Εφαρµογές στους Η/Υ 
 
Στα κοινωνικού τύπου λογισµικά και εφαρµογές η έµφαση που δίνεται βρίσκεται στην 

επικοινωνία (διαπραγµάτευση µέσω της γλώσσας) και συνεργασία των συµµετεχόντων 

(διαπραγµάτευση µεσω αντικειµένων). Αν και ο αριθµός των υπαρχόντων εφαρµογών δε 

θεωρείται µεγάλος –όσο αυτά του συµπεριφοριστικού τύπου- ωστόσο, η επίδραση των 

κοινωνικών θεωρίων υπήρξε προς την κατεύθυνση του πλαισίου χρήσης των µαθησιακών 

περιβαλλόντων µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Έτσι, 

έχουν αναπτυχθεί διάφορες διαδικτυακές εφαρµογές (όπως forum, chat, web logs, wikis, 

mashups, podcasts κ.ά.), µηχανές αναζήτησης, ψηφιακές βιβλιοθήκες, δικτυακές πύλες (τα 

λεγόµενα portals) και διάφορα συστήµατα συνεργατικής µάθησης (όπως το Synergo, Cool 

Modes, CMap κ.ά.)  

 
Σχήµα 17. Οι τεχνολογικές εφαρµογές των κοινωνικο (γνωστικών/πολιτισµικών) θεωριών 
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  Οι διαδικτυακές εφαρµογές είναι εφαρµογές που αναπτύχθηκαν κυρίως για να 

καλύψουν ανάγκες έκφρασης και επικοινωνίας. Πρόκειται κυρίως για τα γνωστά forum, 

chat, e-mail ή και τα νεότερα web logs (blogs), wikis, podcasts κ.ά. Τα forum είναι 

περιοχές που επιτρέπουν την ανταλλαγή συζητήσεων γύρω από ένα θέµα. Η επικοινωνία 

µεταξύ των συµµετεχόντων γίνεται σε µη συγχρονισµένο χρόνο και µπορεί αυτά είτε να 

είναι ανοιχτά (ελεύθερη πρόσβαση) είτε να είναι κλειστά (απαιτείται κωδικός). Παράδειγµα 

ενός τέτοιου forum είναι το forum για συζητήσεις για κατοικίδια (http://www.ourdogs.gr). 

Τα chat (=ελεύθερη κουβεντούλα) επιτρέπουν τη σύγχρονη ανταλλαγή γραπτών 

µηνυµάτων µέσω µιας διεπιφάνειας χρήσης. Για να συµµετάσχει κανείς σε µια τέτοιου 

τύπου επικοινωνία, θα πρέπει κανείς είτε να καλέσει απευθείας το συνοµιλητή του (µέσω 

της ΙΡ διεύθυνσης του υπολογιστή του) είτε να µπει σε κάποιο κανάλι επικοινωνίας (π.χ. το 

Internet Relay Chat). Ακόµη εδώ ανήκουν και οι εφαρµογές της τηλεδιάσκεψης (vocal & 

video conference). Πρόκειται για το σύνολο των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη 

σύγχρονη επικοινωνία µέσω φωνής ή µέσω βίντεο. Αυτού του τύπου οι εφαρµογές 

ευνοούν κυρίως την έκφραση των απόψεων και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

συνεργαζόµενων (Λαζακίδου και Λαζακίδου, 2004). Η συνηθέστερη διάκριση αυτών γίνεται 

βάση της παραµέτρου του χρόνου. Έτσι, αν είναι ταυτόχρονη και σε πραγµατικό χρόνο η 

επικοινωνία µιλάµε για τις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρµογές (π.χ. Netmeeting), ενώ αν η 

επικοινωνία δεν γίνεται την ίδια χρονική στιγµή µιλάµε για τις ασύγχρονες διαδικτυακές 

εφαρµογές (π.χ. e-mail). 

 

  Οι µηχανές αναζήτησης διευκολύνουν την γρήγορη, εύκολη κι ανέξοδη εύρεση 

µιας πληροφορίας που είναι καταχωρηµένη στον παγκόσµιο ιστό. Αυτές οι µηχανές 

επιτρέπουν την ανεµπόδιστη προσπέλαση των συνόρων κι έτσι, ο χρήστης αυτών 

λειτουργεί ως επισκέπτης µιας παγκόσµιας βιβλιοθήκης. Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό 

των µηχανών αναζήτησης που τις καθιστούν γνωστικό εργαλείο είναι η υπηρεσία που 

προσφέρει για σύνθετες αναζητήσεις µε βάση τη λογική των τελεστών (Boolean). Η λογική 

αυτή επιτρέπει τη χρήση λογικών τελεστών (όπως ΚΑΙ, ‘Η, ΌΧΙ) για τον προσδιορισµό των 
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σχέσεων ανάµεσα σε οντότητες. Αλλά και η µορφή της πληροφορίας είναι ένα στοιχείο 

που επιλέγει ο χρήστης (π.χ. αρχεία pdf, εικόνας, αρχεία ppt κ.ά.). Ευρέως γνωστή είναι η 

µηχανή αναζήτησης του Google. 

 

  Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι βιβλιοθήκες των οποίων το πληροφοριακό τους 
υλικό έχει ψηφιοποιηθεί κι ο επισκέπτης αυτών µπορεί να έχει είτε ανοιχτή είτε µε κώδικα 

πρόσβαση. Τέτοια παραδείγµατα είναι οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστηµίων, η βιβλιοθήκη 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ.ά.  

 

  Οι εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες/κατάλογοι (portals/directories) είναι στην ουσία 

βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούν µια ιεραρχική δοµή µε επιµέρους κατηγορίες και 

υποκατηγορίες. Αυτό που τις κάνει οικείες στους χρήστες είναι ότι η κατηγοριοποίηση των 

δεδοµένων γίνεται βάσει θεµατικών κατηγοριών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

εκπαιδευτική πύλη του Ν.Αιγαίου (http://www.epyna.gr). Οι πύλες διακρίνονται σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες : τις πύλες γενικού σκοπού και τις θεµατικές πύλες. Οι πρώτες 

περιέχουν γενικού και πολλαπλού τύπου κατηγορίες (από πληροφορίες για ταξίδια ως 

προγράµµατα κινηµατογράφων). Οι δεύτερες εξειδικεύονται σ’ ένα αντικείµενο και 

περιέχουν υποκατηγορίες γι’ αυτό (π.χ. http://www.gunet.gr). Κάποιες από αυτές 

περιέχουν και µηχανές αναζήτησης για τη διευκόλυνση του χρήστη.  

 

  Τα συστήµατα συνεργατικής µάθησης είναι περιβάλλοντα που επιτρέπουν την 

επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων και/ή την από κοινού χρήση ενός διαµοιρασµένου 

χώρου. Η χρήση του διαµοιρασµένου χώρου αφορά κυρίως στην από κοινού χρήση 

οντοτήτων που υπάρχουν σε αυτό. Παράδειγµα τέτοιων είναι το Belvedere 

(http://advlearn.lrdc.pitt.edu/belvedere/). Αυτού του τύπου τα περιβάλλοντα µπορούν να 

υποστηρίξουν τη δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης και να ευνοήσουν τη δηµιουργία 

κοινοτήτων πρακτικής, αφού επιτρέπουν τη δηµιουργία οµάδων.  

Τα κύρια οφέλη των συνεργατικών περιβαλλόντων µάθησης συνίστανται στην ενεργή 

µάθηση και στη σε βάθος επεξεργασία της πληροφορίας, ενώ απαιτείται από τους µαθητές 
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επένδυση σηµαντικής νοητικής προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν δεξιότητες κριτικής σκέψης (critical thinking), επικοινωνίας και συντονισµού 

και να συνειδητοποιηθούν οι µηχανισµοί οικοδόµησης της γνώσης. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η συνεργασία για την επίτευξη ενός εργασιακού ή µαθησιακού στόχου αυξάνει την 

ικανότητα επίλυσης προβληµάτων των συµµετεχόντων και οδηγεί συνήθως σε 

ποιοτικότερες και καλύτερα τεκµηριωµένες λύσεις οι οποίες προκύπτουν ύστερα από ώριµη 

σκέψη και εποικοδοµητικό διάλογο. 

 
Ο Σχεδιασµός µαθησιακών περιβαλλόντων που αφορµάται από τις κοινωνικο-

γνωστικές/πολιτισµικές θεωρίες θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 

  Να υποστηρίζει την σε αυθεντικά πλαίσια µάθηση. 

  Να προάγει την ενργό συµµετοχή του χρήστη. 

  Να ευνοεί τη συνεργατική επίλυση προβληµάτων. 

  Να παρέχει εργαλεία που διευκολύνουν την επικοινωνία. 

  Να υποστηρίζει τη λειτουργία κοινοτήτων µάθησης και πρακτικής. 

  Να δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών τρόπων διαµεσολάβησης και αλληλεπίδρασης µέσω 

εργαλείων και τεχνουργηµάτων. 

  Να διευκολύνει την πρόσβαση σε πολλαπλό υλικό πληροφόρησης. 
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 Παραδείγµατα Τεχνολογικών Εφαρµογών των Κοινωνικο-Γνωστικών/Πολιτισµικών 
Προσεγγίσεων 
 

 

∆ιαδικτυακές Εφαρµογές 
  Chatpsace  

(http://www.teenchatspace.com/) 
 

Πρόκειται για µια διαδικτυακή εφαρµογή που δίνει τη δυνατότητα στους έφηβους χρήστες 

να επικοινωνούν µεταξύ τους είτε ανταλλάσσοντας απόψεις είτε πληροφορίες (µουσικά 

αρχεία, ανέκδοτα, αστείες εικόνες, κ.ά.). Στο συγκεκριµένο χώρο που αναφέρεται υπάρχει 

δυνατότητα για πρόσβαση στο χώρο επικοινωνίας βάση συγκεκριµένου διαστήµατος 

ηλικιών.  
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Σχήµα 18. Η αρχική σελίδα του χώρου του chat «TeenChatSpace» 
 

  YouTube  
(http://www.youtube.com/) 

 

Πρόκειται για µια διαδικτυακή εφαρµογή που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

ανεβάσουν και ν’ αναζητήσουν βίντεο ποικίλου περιεχοµένου απ’ όλο τον κόσµο. Η 

εφαρµογή αυτή διαθέτει µηχανή (απλής και σύνθετης) αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να 

µπορεί να περιορίζει τα αποτελέσµατα της αναζήτησής του βάση των προτιµήσεων και 

ενδιαφερόντων του. Το σηµαντικότερο σηµείο στο YouTube είναι ότι ένα αναρτηµένο 

βίντεο µπορεί να γίνει η αφορµή για επικοινωνία ανθρώπων απ’ όλο τον κόσµο και να 

ανταλλαχθούν απόψεις σχετικά µε τις πληροφορίες που αυτό περνά. Για παράδειγµα, ένα 

βίντεο µε την καταγωγή των Φιλισταίων έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες µηνυµάτων, ώστε 

ο επισκέπτης αυτού να έχει τη δυνατότητα να διαµορφώσει µια πιο πλουραλιστική οπτική 

για το θέµα. 

 
Σχήµα 19. Η αρχική σελίδα της εφαρµογής του «YouTube» 

 
  Ιστολόγια (Web Logs/Blogs) 

(http://blogs.sch.gr/) 
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Πρόκειται για µια νέα δυνατότητα που δίνει τη δυνατότητα σε µεµονωµένα άτοµα ή 

οµάδες ατόµων να δηµιουργήσουν το δικό τους χώρο µε φωτογραφίες, κείµενο, βίντεο, 

αρχεία ήχων, avatars κ.ά. και να αποκτήσει αυτός ο τόπος έναν προσωπικό χαρακτήρα. 

Έτσι, το περιεχόµενο προσωποποιείται βάση της νέας ταχνολογίας του Web 2.0. Στην 

πραγµατικότητα πρόκειται για ένα χώρο όπου κανείς διηγείται την προσωπική του ιστορία, 

εντυπώσεις, απόψεις κ.ά. Η δηµιουργία ενός τέτοιου ιστολογίου είναι πλέον πολύ εύκολη, 

αφού πολλοί οργανισµοί παρέχουν τη δυνατότητα αυτή µε έτοιµους πίνακες και σύντοµες 

οδηγίες. Έτσι, σε δέκα περίπου λεπτά µπορεί κανείς να δηµιουργήσει το δικό του 

ιστολόγιο. Στην παραπάνω διεύθυνση δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας ενός ιστολογίου, 

αλλά φυσικά δεν είναι και η µοναδική. Η απήχηση των ιστολογίων φαίνεται από τους εξής 

αριθµούς : µέχρι στιγµής έχουν καταγραφεί 70.000.000 ιστολόγια, ενώ ο ρυθµός 

δηµιουργίας νέων είναι 120.000 ηµερησίως.  

 
 

Σχήµα 20. Η αρχική σελίδα της εφαρµογής δηµιουργία ιστολογίων του  
«Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου» 

 
  Wikis 

(http://el.wikipedia.org) 
 

Πρόκειται για έναν τύπο ιστότοπου που επιτρέπει στο χρήστη να δηµιουργήσει και να 

επεξεργαστεί τις σελίδες του. Έτσι, ο χρήστης µπορεί να συνεισφέρει περιεχόµενο, να το 
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επεξεργαστεί και να βελτιώσει το περιεχόµενο που έχουν συνεισφέρει άλλοι χρήστες, χωρίς 

να είναι αναγκαία η εξειδικεύµενη γνώση στην τεχνολογία των Η/Υ. Στην εκπαίδευση 

έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται ως µέσα για δηµιουργική συνεργατική µάθηση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το wikipedia, όπου ένας χρήστης ή οµάδα χρηστών 

µπορούν και καταχωρούν, να τροποποιούν, να συµπληρώνουν άρθρα, ώστε να 

σχηµατιστεί µια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Κάθε γλώσσα σε αυτήν αποτελεί και 

διαφορετικό wiki. 

 
Σχήµα 21. Η αρχική σελίδα της εφαρµογής Wikis στο «Wikipedia» 

 
  Podcasts  

(http://podcasts.sync.gr/) 
 

Πρόκειται για µια προηχογραφηµένη ραδιοφωνική εκποµπή που µεταδίδεται µέσω Internet 

και µπορεί να αναπαράγεται από το χρήστη τη στιγµή που το θέλει. Με το podcatcher, που 

είναι ένα λογισµικό σύλληψης, ο χρήστης επιλέγει τις εκποµπές που τον ενδιαφέρουν και 

όταν υπάρξει µια νέα διαθέσιµη, αυτή αποθηκεύεται στον υπολογιστή του. Μπορεί ακόµη 

ν’ ακούσει την εκποµπή του στο MP3. Το πλήθος των εκποµπών κατηγοριοποιούνται βάση 

του περιεχοµένου τους καθιστώντας ευκολότερη την αναζήτηση για το χρήστη. Στα 

Πανεπιστήµια αυτή η δυνατότητα αξιοποιείται για τις ηχογραφηµένες διαλέξεις ή οµιλίες 

συνεδρίων.  
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Σχήµα 22. Η αρχική σελίδα του ελληνικού podcast «Sync» 

 
 
Μηχανές Αναζήτησης 

  Alta Vista  
(http://www.altavista.com/)  

 

Πρόκειται για µια µηχανή αναζήτησης που επιτρέπει τη χρήση τελεστών Boolean. Παρέχει 

τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης και αναζήτησης σε οµάδες συζητήσεων. Η κατανοµή 

των αποτελεσµάτων γίνεται βάση του βαθµού σχετικότητας. Ακόµη, δίνεται η δυνατότητα 

ήχων, βίντεο και µουσικής. 
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Σχήµα 23. Η αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης «Altavista» 
 

  Excite  
(http://www.excite.com/)  

 

Πρόκειται για µια µηχανή αναζήτησης που επιτρέπει τη χρήση τελεστών Boolean. Παρέχει 

τη δυνατότητα αναζήτησης εννοιών, αλλά όχι λέξεων. Ακόµη, αναζητά σχετικές σελίδες 

στο ∆ιαδίκτυο (εντολή «Search for More Documents Like This One». 
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Σχήµα 24. Η αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης «Excite» 

 
 

  LycosPro  
(http://www.lycos.com)  

 

Πρόκειται για µια µηχανή αναζήτησης που επιτρέπει τη χρήση τελεστών Boolean. Παρέχει 

τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης του αναζητούµενου όρου βάση εικόνων, βίντεο, 

προσωπικές σελίδες τίτλους. Προσφέρει αναζήτηση σχετικών σελίδων. Τέλος, µπορεί να 

εξειδικευτεί η αναζήτηση µε το «Search Only Within These Results». 

 
Σχήµα 25. Η αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης «LycosPro» 
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  WebCrawler  
(http://www.webcrawler.com/)  

 

Πρόκειται για µια µηχανή αναζήτησης που επιτρέπει τη χρήση τελεστών Boolean. Παρέχει 

τη δυνατότητα αναζήτησης µέσα από ευρετήριο. Για την αναζήτηση χρησιµοποιεί τη 

φυσική γλώσσα. Ακόµη, προσφέρει αναζήτηση σχετικών µε τον αναζητούµενο όρο 

σελίδων.  

 
Σχήµα 26. Η αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης «WebCrawler» 

 
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/elec-lib.htm)  

 

Πρόκειται για µια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη µε αρκετά πλούσιο υλικό εκπαιδευτικού κυρίως 

χαρακτήρα. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά, 

βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, ηµερίδων κ.ά. 
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Σχήµα 27. Η αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του «Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» 

 
  Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος 

(http://www.myriobiblos.gr/library%20home.htm)  
 

Πρόκειται για µια βιβλιοθήκη που το περιεχόµενο της είναι κατά βάση εκκλησιαστικό και το 

υλικό της έχει ψηφιοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 

Ιταλικά, Γερµανικά, κ.ά. Ωστόσο, παρέχεται υλικό σχετικά µε τη Φιλοσοφία, τη 

Νεοελληνική Γραµµατεία, Κοινωνιολογία κ.ά. Τέλος, εκτός από το είδος της πηγής υπάρχει 

δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφικής πηγής και βάση του συγγραφέα. 
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Σχήµα 28. Η αρχική σελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Εκκλησίας της Ελλάδος 
«Μυριόβιβλος» 

 
  ∆ιαδικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης 

(http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html)  
 

Πρόκειται για µια διαδικτυακή πύλη που παρέχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκής προέλευσης 

βιβλιογραφικό υλικό σε διάφορες γλώσσες, µεταξύ των οποίων και την Ελληνική. Εκτός 

από βιβλιογραφικό υλικό, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης χαρτών, ακουστικού υλικού 

κ.ά.  

 
 

Σχήµα 29. Η αρχική σελίδα της «∆ιαδικτυακής Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης» 
 

  Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού 
(http://www.snhell.gr/)  

 

H ηλεκτρονική έκδοση του Σπουδαστηρίου Nέου Eλληνισµού περιλαµβάνει ευρύ 

πολιτισµικό υλικό στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Ανθολόγιο κειµένων από την Νέα Ελληνική 

Λογοτεχνία, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε µορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο Μαρτυριών και 

Ανθολόγιο Παιδικής Παράδοσης, ένα Χρονολόγιο (1801-1981), Έργα Αναφοράς και 

χρήσιµες διαδικτυακές Συνδέσεις. Επίσης η έκδοση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, 

βιογραφικά στοιχεία και εργογραφίες των Κ.Π. Καβάφη, Κ.Θ. ∆ηµαρά και Γ.Π. Σαββίδη.  
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Σχήµα 30. Η αρχική σελίδα του «Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού» 

 
 
Εκπαιδευτικές ∆ικτυακές Πύλες 

  Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ 
(http://www.e-yliko.gr/)  

 

Πρόκειται για µια εκπαιδευτική δικτυακή πύλη που επικεντρώνει σε υλικό, συζητήσεις, 

άθρα και εφαρµογές εκπαιδευτικού περιεχοµένου όλων των βαθµίδων.  
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Σχήµα 31. Η αρχική σελίδα της «Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥΠΕΠΘ» 
 

  Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
(http://www.sch.gr/)  

 

Πρόκειται για ένα δίκτυο που συνδέει όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης µε στόχο τη βελτίωση 

του εκπαιδευτικού έργου. Παρέχει πληθώρα υπηρεσιών όπως :  

υπηρεσίες πιστοποίησης/εξουσιοδότησης των συνδέσεων στο δίκτυο, Φιλοξενία (στατικών 

και δυναµικών) ιστοσελίδων (Web-hosting), Proxy/Content Filtering (προστασία από 

ακατάλληλο περιεχόµενο), Υπηρεσία καταλόγου (Directory, middleware υπηρεσία), 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail), Προστασία από spam και viruses, Web Mail και 

υπηρεσίες προσωπικής οργάνωσης, Portal (µε υψηλή αναγνωρισιµότητα και 

επισκεψιµότητα), Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, Ψηφιακές 

υπογραφές (PKI/CA), Σύστηµα µέτρησης SLA υπηρεσιών ΠΣ∆, Εικονικό ιδεατό δίκτυο 

(VPN), Monitoring Tools, Video on Demand, Instant Messaging, Multicast, VoIP, online 

στατιτιστικά, τηλεδιάσκεψη κ.ά. 

 
Σχήµα 32. Η αρχική σελίδα της «Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου» 

 
  Mathsforyou 

(http://www.mathsforyou.gr)  
 

Πρόκειται για ένα δίκτυο (σχετικά πρόσφατο) που εστιάζει στην πληροφόρηση για τα 
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Μαθηµατικά. Περιλαµβάνει άρθρα, διδακτικές προσεγγίσεις, ερωτήσεις, πληροφορίες, 

ειδήσεις, ειδικά αφιερώµατα, σχετικές διευθύνσεις, και άλλα ενδιαφέροντα κείµενα προς 

τους εκπαιδευτικούς και µαθητές. 

 
Σχήµα 33. Η αρχική σελίδα της πύλης του «Mathsforyou» 

 
 
Συστήµατα Συνεργατικής Μάθησης 

  Synergo 
(http://hci.ece.upatras.gr/synergo/synergo.php)  

 

Το περιβάλλον της συνεργατικής χαρτογράφησης του Synergo έχει δηµιουργηθεί από την 

ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών και επιτρέπει την από κοινού χρήση ενός 

διαµοιρασµένου χώρου, καθώς και τη δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας των 

συνεργαζόµενων µερών. Μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργατική επίλυση προβληµάτων. 

Είναι ιδιαίτερα εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση του. Το σηµαντικ΄οσε αυτό το 

περιβάλλον είναι ότι έχει τη δυνατότητα καταγραφής των αρχείων και της µετέπειτας 

επεξεργασίας αυτών µε έτοιµες τεχνικές ανάλυσης. Ωστόσο, µπορεί ο καθηγητής να 

συµπεριλάβει δικές του τεχνικές ποιοτικής αποτίµησης της συνεργασίας ορίζοντας δικές του 

παραµέτρους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας ο καθηγτής µπορεί να επισκεφτεί 

όποια οµάδα θέλει από το δικό του server και να παρακολουθήσει τη συνεδρία. 
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Σχήµα 34. Το περιβάλλον συνεργατικής µάθησης του «Synergo» 

  
  CoolModes 

(http://www.collide.info)  
 

Το Cool Modes έχει σχεδιαστεί από την ερευνητική οµάδα του Collide του Πανεπιστηµίου 

του Duisburg στο Essen της Γερµανίας (http://www.collide.info). Είναι ένα σύγχρονο 

συνεργατικό περιβάλλον σχεδιασµένο να υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία 

(διαµοίραση γραφικής µοντελοποίησης) µεταξύ των συνεργαζοµένων, ανεξαρτήτως 

γνωστικού αντικειµένου. ∆ιαθέτει µια σειρά από εργαλεία (Petri-nets, περιβάλλον χελωνο-

προγραµµατισµού, περιοχή συνοµιλίας, κειµενικά τεχνάσµατα), καθένα από τα οποία έχει 

τη δική του απεικόνιση. Όλα τα αντικείµενα του Cool Modes υπάρχουν σε µια ειδική 

περιοχή (παλέτα), απ’ όπου µε σύρσιµο ο λύτης µπορεί να τα µεταφέρει στο χώρο 

εργασίας του για να οικοδοµήσει ένα µοντέλο. Επίσης, διαθέτει µια σειρά από λειτουργικές 

διευκολύνσεις, όπως εκτέλεση, προσοµοίωση κι αυτόµατους υπολογισµούς. Ο κάθε λύτης 

έχει το δικό του χώρο εργασίας και ταυτόχρονα έχει πρόσβαση σε έναν διαµοιρασµένο 

χώρο εργασίας. Το Cool Modes πρόγραµµα-πελάτης επικοινωνεί µ’ έναν εξυπηρετητή, που 

λέγεται MatchMaker, και του οποίου η αποστολή είναι να διατηρεί το διαµοιρασµένο χώρο 

εργασίας και να χειρίζεται την επικοινωνία µεταξύ των προγραµµάτων-πελατών (McLaren 

et al., 2004).  Το Cool Modes δεν ασκεί κριτική, αλλά και δεν εκτιµά την ορθότητα των 

λύσεων των λυτών, παρά µόνον τους βοηθά να δηµιουργούν συντακτικά ορθά µοντέλα, 
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να τα εκτελούν και να τα παρατηρούν.  

 
Σχήµα 35. Το περιβάλλον συνεργατικής µάθησης του «CoolModes» 

 
  CoVis 

(http://www.covis.northwestern.edu/)  
 
Πρόκειται για ένα ασύγχρονο συνεργατικό περιβάλλον προορισµένο να διευκολύνει την 

επικοινωνία µεταξύ των λυτών, λυτών και εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών µεταξύ τους, και 

εκπαιδευτικών και ερευνητών, κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας για την επίλυση 

ενός προβλήµατος. Στο CoVis το βασικό µέσο της επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο και το newsgroup discussions. Αυτά οι λύτες τα χρησιµοποιούν προκειµένου 

να επικοινωνούν µε τους ειδικούς, εκτός τάξης. Όµως και τ’ άλλα µέσα συνεργασίας, όπως 

video teleconferencing, multimedia scientist’s notebook, mentor database, εξασφαλίζουν 

τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες λύτες να αποκτήσουν βασικές επιστηµονικές 

δεξιότητες κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας. Οι εφαρµογές του αφορούν στη 

συνεργασία για πρόταση επίλυσης σε διάφορα περιβαλλοντικά και επιστηµονικά ζητήµατα 

(για παράδειγµα η µελέτη των κλιµατικών αλλαγών του πλανήτη, η δηµιουργία ενός 

σχεδίου αποτελεσµατικής διαχείρισης της γης σε µια περιοχή ή ακόµη και η µαθηµατική 

µοντελοποίηση της κίνησης ενός σύννεφου). Ο πληθυσµός-στόχος του CoVis είναι κυρίως 

λύτες Λυκείου. 

 

Η εφαρµογή είναι µια διαµοιρασµένη βάση δεδοµένων υπερµέσων, σχεδιασµένη να 

παρέχει υποστήριξη στους συµµετέχοντες στα πλαίσια της συνεργατικής εκπόνησης ενός 
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σχεδίου εργασίας. Στο συνεργατικό σηµειωµατάριο (collaboratory notebook), που διαθέτει, 

οι λύτες καταγράφουν το θέµα της έρευνάς τους, τις υποθέσεις που διατυπώνουν και το 

σχέδιο δράσης τους. Κατόπιν, εργάζονται ατοµικά και καταχωρίζουν τα ευρήµατά τους στο 

σηµειωµατάριο, ώστε να µπορούν να τα δουν και οι υπόλοιποι συµµετέχοντες. 

 
Σχήµα 36. Το περιβάλλον συνεργατικής µάθησης του «CoVis» 
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⊜  Παραδείγµατα Εκπαιδευτικών Σεναρίων σε Περιβάλλοντα Συνεργατικής Μάθησης 
 

Για την αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση των υπολογιστικών συστηµάτων συνεργατικής 

µάθησης στη διαδικασία έχουν αναπτυχθεί πολλά εκπαιδευτικά σενάρια. Μερικά από αυτά 

είναι αναγνωρισµένα ως βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές. Σε αυτό το σηµείο θα 

περιγραφούν µερικά από αυτά, κυρίως ως παραδειγµατικές αναφορές (Μπερερής κ.ά., 

2007). 

 

⊜  Σενάριο CAMILE που ανέπτυξαν οι Guzdial και Turns (2000) για την υποστήριξη 

µαθητών σε ένα φόρουµ συζήτησης. Αρχικά, οι µαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν τον τύπο 

µηνύµατος που επιθυµούν να αποστείλουν : Νέα Ιδέα, Απόκρουση, ∆ιόρθωση, Σχόλιο, 

Ερώτηση. Μπορούν, εφ’ όσον το επιθυµούν, να προτείνουν εναλλακτικές προτάσεις. Αν η 

συµµετοχή είναι χαµηλή, ξεκινά νέος γύρος συζήτησης, όπου ο δάσκαλος, που 

παρακολουθεί, παραπέµπει σε ένα επισυναπτόµενο αρχείο ή κάποια ιστοσελίδα που θα 

τροφοδοτήσει τη νέα συζήτηση. Η ιστοσελίδα αυτή µπορεί να είναι έτοιµη ή να την έχει 

δηµιουργήσει ο ίδιος. Αυτό το σενάριο προτείνεται για την απόκτηση γνώσης κυρίως, παρά 

για την ανάπτυξη επιλυτικής δεξιότητας. 

 
Σχήµα 37. Απόσπασµα της ιστοσελίδας που υποστηρίζει την ανάπτυξη του σεναρίου CAMILE 

 

⊜  Το Universante είναι ένα σενάριο συνεργατικής µάθησης που αναπτύχθηκε για να 
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ενηµερώσει την πανεπιστηµιακή κοινότητα τεσσάρων χωρών σε ζητήµατα υγείας (Berger 

et al., 2001). Οι συµµετέχοντες φοιτητές είχαν χωριστεί σε πέντε θεµατικές οµάδες των 16 

συµµετεχόντων (4 από κάθε χώρα). Η κάθε θεµατική οµάδα χωρίζονταν σε δύο υπο-

οµάδες µε ξεχωριστή περίπτωση προς µελέτη και µε διαφορετικό χώρο συζήτησης. Ο 

ρόλος του υπευθύνου ήταν κυρίως ενθαρρυντικός, προς την κατεύθυνση παρακίνησης για 

συνυπολογισµό κι άλλων πτυχών του θέµατος. Οι συµµετέχοντες της ίδιας χώρας 

συναντιόντουσαν σε τακτά διαστήµατα, προκειµένου να κουβεντιάσουν τα ευρήµατά τους. 

Εν συνεχεία διαµορφωνόταν µια λίστα γεγονότων που καταχωρίζονταν σε µια βάση 

δεδοµένων και όλες οι λίστες παρουσιάζονταν, ώστε να εντοπιστούν τα κοινά σηµεία των 

τεσσάρων χωρών. Τέλος, οι υπο-οµάδες ανέπτυσσαν µια συζήτηση προσπαθώντας να 

καταλήξουν σε µια κοινώς αποδεκτή λύση.  

 

⊜  Το πρωτόκολλο µάθησης (Learning Protocol) των Pfister και Muhlpfordt (2002) είναι 

σχεδιασµένο για συνεργατική µάθηση σε πραγµατικό χρόνο. Πρόκειται για µια προσπάθεια 

βελτίωσης των αποτελεσµάτων µάθησης, µέσω της καθιέρωσης δοµών σε ένα µάθηµα. Οι 

µαθητές έχουν ως αποστολή να µελετήσουν ένα θέµα γεωλογίας ή φιλοσοφίας. Ο µαθητής 

σε έναν χώρο συζήτησης πρώτα επιλέγει τον τύπο του µηνύµατος, στο οποίο θέλει να 

αναφερθεί κι έπειτα χαρακτηρίζει την απόκρισή του : ερώτηση/ σχόλιο/ εξήγηση. Η σειρά 

του οµιλούντος καθορίζεται από το σύστηµα. Εποµένως, αν θέλει κάποιος να παρέµβει, 

αυτό δεν είναι δυνατόν, εφ’ όσον δεν είναι η σειρά του. Αυτό το δικαίωµα το διατηρεί 

µόνον ο εκπαιδευτής.  

 

⊜  Το Arguegraph σενάριο (Jermann and Dillenbourg, 2003) στοχεύει στη γνωστική 

τροποποίηση ως αποτέλεσµα προσπαθειών επιχειρηµατολογίας. Από τους µαθητές 

χρησιµοποιείται σε καθηµερινή βάση µια πλατφόρµα επικοινωνίας και µάθησης. Το σενάριο 

ξεκινά µε ένα ερωτηµατολόγιο πολλαπλής επιλογής που πρέπει να συµπληρώσουν οι 

συµµετέχοντες και το οποίο τους κατατάσσει µε βάση την αντίθεσή τους ως προς τις αξίες, 

τα πιστεύω τους, τις αρχές τους. Αυτή η κατάταξη σχηµατοποιείται σε ένα γράφηµα. Έτσι, 

προκύπτουν τα ζεύγη έτσι ώστε η µεταξύ τους απόσταση να είναι η µέγιστη. Μετά τα 
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προκύπτοντα ζεύγη κάθονται µπροστά από έναν υπολογιστή επανασυµπληρώνοντας το 

ερωτηµατολόγιο έχοντας να συµφωνήσουν σε µια κοινή απάντηση, επιχειρηµατολογώντας 

γι’ αυτήν. Όλες οι απαντήσεις συγκεντρώνονται από το σύστηµα και παρουσιάζονται σε µια 

ιστοσελίδα, της οποίας κάνει χρήση ο δάσκαλος για να συνοψίσει. Τέλος, οι µαθητές 

απαντούν σε µια ερώτηση λαµβάνοντας υπόψη τα επιχειρήµατα των συµµαθητών τους.  

 
.  
Σχήµα 38. Απόσπασµα από την πλατφόρµα επικοινωνίας και µάθησης για το Arguegraph 

σενάριο 
 
Σε όλα τα παραπάνω σενάρια διακρίνει κανείς τις προσπάθειες για υποστήριξη ή ενίσχυση 

συνεργατικών συµπεριφορών, µεταξύ των εκπαιδευοµένων, άλλοτε για την ανάπτυξη 

βασικών και άλλοτε για την ανάπτυξη ανώτερων γνωστικά δεξιοτήτων. Φυσικά, δεν είναι 

µοναδικά αυτά τα σενάρια. Αυτή τη στιγµή αρκετοί ερευνητές εργάζονται προς την 

κατεύθυνση ανάπτυξης σεναρίων που να υποστηρίζουν την ανάπτυξη συνεργασίας σε 

κάποιες φάσεις της µάθησης, αφού πρωτίστως έχει καταδειχθεί η αξία της συνεργατικής 

µάθησης.  
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⊜  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού  
 

Ο καθηγητής, πριν προβεί στην ένταξη των ΤΠΕ στο γνωστικό του αντικείµενο, θα πρέπει 

από τη φάση της σχεδίασης ακόµη του µαθήµατος να επιλέξει ένα λογισµικό που τον 

υποστηρίζει στην επίτευξη των στόχων του. Αυτό, ωστόσο, το λογισµικό θα πρέπει να το 

αξιολογήσει µε κάποιο τρόπο. Η αξιολόγηση, εκτός από τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και 

δυνατότητες, θα πρέπει να αφορά και σε κάποια τεχνικότερα χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία 

που πρέπει να λάβει υπόψη αφορούν στα επιθυµητά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και είναι τα ακόλουθα: 

⊜  Λειτουργία του Λογισµικού 

• Καταλληλότητα (Suitability) : Κάνει αυτό που θέλω ; 

• Αξιοπιστία (Reliability) : Λειτουργεί χωρίς προβλήµατα ;  

• Αποδοτικότητα( Εfficiency) : Είναι ικανοποιητικοί οι χρόνοι απόκρισης ;  

• Χρηστικότητα (Usability) : Μπορώ να το χρησιµοποιήσω εύκολα ; 

• Ασφάλεια ( Security)  ; Προστατεύεται από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες; 

• Συµµόρφωση (Compliance) : Συµορφώνεται µε τους κανονισµούς; 

 

⊜  Υποστήριξη του Λογισµικού  
  

• Αναλυτικότητα ( Analyzability) : Μπορώ να διαγνώσω ελαττώµατα ή τµήµατα που 

πρέπει να αντικατασταθούν χωρίς µεγάλη προσπάθεια ; 

• ∆υνατότητα αλλαγής (Changeability) : H προσπάθεια που απαιτείται για µετατροπή ή 

για ενδεχόµενες αλλαγές που απαιτούνται όταν π.χ. αναβαθµίζεται το λειτουργικό σύστηµα 

να είναι η µικρότερη δυνατή.  

• Σταθερότητα (Stability) : Πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι απρόσµενων 

αποτελεσµάτων µετά από τροποποιήσεις που έγιναν.  

• ∆υνατότητα δοκιµών (testability) : Πρέπει να ελέγχεται εύκολα η εγκυρότητά του.  

⊜  Συµβατότητα του Λογισµικού  



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-77- 

• ∆υνατότητα µεταφοράς (Portability) : Να µπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικά 

εργαστηριακά περιβάλλοντα και περιορισµένη εκδοσή του να µπορεί να εκτελείται σε 

συστήµατα χωρίς π.χ. κάρτα ήχου.  

• ∆υνατότητα Επαναχρησιµοποίησης (Reusability) : Μέρος του λογισµικού να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και σε άλλη εφαρµογή.  

• ∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability) : Nα µπορεί να επικοινωνεί σε επίπεδο ανταλλαγής 

δεδοµένων και µε άλλες εφαρµογές (επεξεργαστές κειµένου κ.λ.π.). Να ενσωµατώνει την 

δυνατότητα πρόσβασης στον παγκόσµιο ιστό.  

⊜  Προδιαγραφές Αλληλεπίδρασης και Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής 

• Γλώσσα – Ορολογία : Γλώσσα απλή και κατανοητή. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται 

τεχνικοί όροι χωρίς να επεξηγούνται.  

• ∆οµή : Η σχεδίαση πρέπει να είναι σπονδυλωτή και τα µηνύµατα µετάβασης από 

ενότητα σε ενότητα σαφή και κατανοητά. Καλό είναι να υπάρχει χάρτης περιεχοµένων.  

• Επίπεδο Αλληλεπίδρασης : Η αλληλεπίδραση πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 επίπεδα.  

• ∆υνατότητα αποθήκευσης – εκτύπωσης : ∆υνατότητα αποθήκευσης των 

αποτελεσµάτων την tesτ, δυνατότητα αποθήκευσης του κενού χρόνου, ώστε ο καθηγητής 

να γνωρίζει τους ρυθµούς του µαθητή ώστε να µπορεί να επεµβαίνει. ∆υνατότητα 

αποθήκευσης από τον καθηγητή νέων ερωτήσεων, ασκήσεων, σηµειώσεων, 

παρατηρήσεων καθώς και σεναρίων. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης 

οθονών, γραφικών, κειµένων και ασκήσεων.  

• Βοήθεια : Θα πρέπει να υπάρχει σύστηµα άµεσης βοήθειας, σύστηµα χάρτη πλοήγησης, 

καθώς και λεξικό όρων και ονοµασιών.  

 

Όλα τα παραπάνω είναι τα ερωτήµατα στα οποία ο καθηγητής θα πρέπει να απαντήσει ή 

τουλάχιστον να έχει υπόψη του πριν επιχειρήσει να εντάξει ένα λογισµικό στην 

εκπαιδευτική πράξη. ∆ιαφορετικά, µπορεί να δοκιµάσει απογοήτευση από την 

αναποτελεσµατικότητά του και το «θόρυβο» που αυτή η επιλογή θα προκαλέσει.  
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⊜  Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Αξιολόγηση  
 

Η αξιολόγηση (assessment) είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία 

(εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους) προσδίδοντας κυρίως ευθύνη στους εκπαιδευτικούς. 

Σηµαντικοί τύποι αξιολόγησης θεωρούνται:  

 

⊜  οι µετρήσεις (measurements). Οι µετρήσεις αναφέρονται στους βαθµούς που 

αντιπροσωπεύουν τις πληροφορίες για τις γνώσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευόµενων, 

ενώ οι αξιολογήσεις (evaluation) αφορούν στην επάρκεια ή την αποδοχή του επιπέδου 

µάθησης του κάθε εκπαιδευόµενου (στόχοι 

⊜  η αξιολόγηση απόδοσης (performance evaluation) και  

⊜  η αξιολόγηση επιτευγµάτων (achievement evaluation).  

 

Οι αξιολογήσεις αυτές θεωρούνται σηµαντικές επειδή βοηθούν στην πρόοδο της µάθησης 

των εκπαιδευοµένων καθώς επίσης και στα ισχυρά ή τα αδύναµα σηµεία τους. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει σηµειωθεί µεγάλη τεχνολογική πρόοδος προκειµένου να 

ενισχυθούν οι διαδικασίες της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η τεχνολογία 

έχει βοηθήσει σηµαντικά τους εκπαιδευτικούς διότι µείωσε το χρόνο που χρειάζεται για τη 

διαδικασία της αξιολόγησης. Η τεχνολογία που βασίζεται στον υπολογιστή (computer-

based technology) επιτρέπει: 

 

⊜  να δηµιουργούνται τράπεζες εξετάσεων, 

⊜  να διατηρούνται τα αρχεία των σπουδαστών, 

⊜  να παράγονται εκθέσεις. 

⊜  να δηµιουργούνται σχεδιαγράµµατα προόδου 

⊜  να δηµιουργούνται e-portfolios 
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Με πολύ λίγη προσπάθεια, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να παράγουν τα σύνθετα 

σχεδιαγράµµατα της προόδου σπουδαστών. Εκτός από τη µείωση του χρόνου, η 

τεχνολογία έχει χρησιµοποιηθεί, επίσης, στην αξιολόγηση της απόδοσης σπουδαστών. Οι 

εκπαιδευόµενοι µπορούν να δηµιουργήσουν τα ψηφιακά χαρτοφυλάκια για να επιδείξουν 

την εκπαιδευτική τους πρόοδο σε σχέση µε διαφορετικά επίπεδα κατάκτησης της γνώσης 

και της βαθµολογίας αντίστοιχα. 

 

⊜  Αυθεντικά Πλαίσια Αξιολόγησης 
  
Η αξιολόγηση στα πλαίσια των αυθεντικών περιβαλλόντων µάθησης (situated cognition, 

cognitive apprenticeship κ.λπ.) γίνεται µέσα από τον καθορισµό των στόχων, των 

συνθηκών και της κατανοµής των ρόλων, τα πλαίσια συνεργασίας, τη διαδικασία, τα 

αποτελέσµατα κ.λ.π. Σε πολλά προγράµµατα πολυµέσων χρησιµοποιούνται οι συµβατικές 

µέθοδοι εξετάσεων. Μέσα σε τέτοια πλαίσια µάθησης η αξιολόγηση µπορεί να λάβει 

διαφορετικές µορφές όπως: 

 

⊜  e-portfolios 

⊜  συνοπτικά στατιστικά των αρχείων καταγραφής των µαθητών (Logfiles…) 

⊜  µονοπάτια δράσης µέσω πολυµεσικών προγραµµάτων (γνωστικά εργαλεία …) 

⊜  τεστς διάγνωσης, αναστοχασµού και αυτο-αξιολόγησης 

 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η αξιολόγηση δεν µπορεί πλέον να αντιµετωπιστεί ως 

πρόσθετο στοιχείο σε ένα εκπαιδευτικό σχέδιο ή απλά ως ξεχωριστό στάδιο σε µια 

γραµµική διαδικασία pre-test, διδασκαλία, post-test,  αλλά θα πρέπει να αποτελεί ένα 

ενσωµατωµένο µέρος του µαθησιακού περιβάλλοντος. Θα πρέπει, έτσι, να αντικατασταθεί 

αυτό το µοντέλο αξιολόγησης µε αυτό της αυθεντικής (authentic assessment) που 

ενδιαφέρεται για τη διαδικασία, καθώς επίσης και για το προϊόν της συµµετοχής στα 

προγράµµατα πολυµέσων. Ενώ σχεδιάζονται αυθεντικά πλαίσια µάθησης (περιεχόµενο, 

δραστηριότητες µάθησης κ.λπ.), δε θα µπορούσε να µη σχεδιαστούν και αυθεντικές 
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δραστηριότητες αξιολόγησης της µάθησης των µαθητών (authentic assessment of student 

learning). 

 

 

Η αξιολόγηση που βασίζεται σε αυθεντικά πλαίσια µάθησης χαρακτηρίζεται από στοιχεία 

όπως: 

 

⊜  αξιολόγηση εστιασµένη στη διαδικασία της µάθησης και όχι στη µέθοδο και τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης, 

⊜  βάση για την αξιολόγηση αποτελούν οι διευκολύνσεις που παρέχονται για δράση, για 

δηµιουργία και για χρήση των υλικών και των µέσων, 

⊜  αξιοποίηση των καταστάσεων στις οποίες οι µαθητές χρησιµοποιούν τη γνώση, τις 

δυνατότητες και τις αξίες της αξιολόγησης, 

⊜  ανάπτυξη της «γνώσης για την αξιοποίηση» και όχι «της γνώσης που βασίζεται στα 

τεστ και τις δοκιµασίες». 
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