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Α.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ  E-LEARNING 
 
Α.1.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης με 

την εισαγωγή των e-learning συστημάτων και εφαρμογών. 

 Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα 

εκπαίδευσης στις μέρες μας. Εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες του 

εξωτερικού και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εισάγεται και στη χώρα μας  

Ο ορισμός όμως του e-learning θα είχε μεγαλύτερη αξία εάν συνδυαστεί με  

ορισμούς(διαδικασιών μάθησης) εννοιών που σχετίζονται άμεσα με αυτό και ο 

συνδυασμός τους συνθέτει και επεκτείνει το e-learning.   

Οι κυριότερες διαδικασίες μάθησης που προηγήθηκαν, περιβάλουν ή 

περιβάλλονται από την ηλεκτρονική μάθηση είναι 

1) classroom training c-training Παραδοσιακή εκπαίδευση. Εκπαίδευση 

οδηγούμενη από κάποιον εκπαιδευτή σε παραδοσιακή αίθουσα . Είναι 

η εκπαίδευση όπου εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές βρίσκονται στον 

ίδιο χώρο και χρόνο κατά την εκπαίδευση 

2) Text based training.Είναι η κλασσική εκπαίδευση μέσω βιβλίων και 

εγχειριδίων 

3) Computer based training CBT ή computer based learning CBL.Είναι η 

εκπαίδευση που βασίζεται στη τεχνολογία των Η/Υ και αναπτύχθηκε                              

      πριν την  εμφάνιση του διαδικτύου. Εφαρμόζεται για αυτοεκπαίδευση      
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    (μάθηση μέσω CD-ROM ,DVD κ.τ.λ) 

4) Online training ή web based training.WBT ,internet based learning ή 

online learning. Είναι η εκπαίδευση που χρησιμοποιεί τα δίκτυα 

(internet,intranet,extranet κ.τ.λ). Αποτελεί μέρος του e-learning 

 

5) .ηλεκτρονική εκπαίδευση ή τηλεκπαίδευση tele-education ή 

ηλεκτρονική μάθηση e-learning .Η ηλεκτρονική εκπαίδευση αφορά 

στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται όχι μόνο από απόσταση αλλά 

και με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών ΤΠΕ Information and Communication Technologies, 

ICT Με τον όρο δηλαδή ηλεκτρονική εκπαίδευση εννοούμε τη διάχυση 

εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, τόσο 

σε ασύγχρονη όσο και σε σύγχρονη μορφή επικοινωνίας. Πολλές 

φορές συναντάται και με τον όρο τηλεκπαίδευση. Ο όρος 

τηλεκπαίδευση αναφέρεται στη χρήση της τηλεματικής τεχνολογίας 

(τηλεπικοινωνίες και υπολογιστές) για την παροχή εκπαίδευσης . 

Παράλληλα με τον όρο ηλεκτρονική εκπαίδευση χρησιμοποιείται και ο 

όρος ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) ή ηλεκτρονική εκμάθηση, 

υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων μέσω 

ηλεκτρονικών μέσων. Ηλεκτρονική μάθηση είναι η χρήση της 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας για τη διανομή, την υποστήριξη και την 

ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης. Είναι ένας γενικά ευρύς 

όρος που εμπερικλύει το CBT, το WBT καθώς και ότι αφορά τη χρήση  
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των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Χρησιμοποιεί όλα τα 

ηλεκτρονικά μέσα και μεταξύ αυτών computer και δίκτυα για τη διανομή 

εκπαίδευσης, εξάσκησης και μάθησης. Το τεχνολογικό υπόβαθρο είναι 

εξαιρετικά ευρύ (δίκτυα, video, PCs, Interactive TV, Satellite, Broadcasts 

κ.τ.λ). 

6) distance learning.Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση. Περιλαμβάνει όλα τα 

είδη της εκπαίδευσης όταν ο εκπαιδευόμενος απέχει από τον 

εκπαιδευτή (χώρος, χρόνος ή και τα δύο).Περιλαμβάνει το e-learning 

αλλά και άλλες μορφές (π.χ μέσω κλασσικής αλληλογραφίας) 
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7) blended learning.συνδυασμένη μάθηση. Ο συνδυασμός των μέσων 

του e-learning και γενικότερα του distance learning με τις μεθόδους 

της κλασσικής μάθησης π.χ συγκεντρώσεις για συζήτηση  
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Α.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
(E-LEARNING) 
 
 
   Η ηλεκτρονική μάθηση,  αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης 

στις μέρες μας. Εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού και τα 

τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εισάγεται και στη χώρα μας. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαπιστώθηκε οτι το e-

learning είναι μια αρκετά σύνθετη έννοια η οποία θα μπορούσε και έχει 

αποδοθεί με διάφορους ορισμούς. Το ουσιαστικό της στοιχείο όμως και κάτι 

που συναντάμε σε κάθε είδους ορισμό είναι η χρήση ενός υπολογιστικού 

περιβάλλοντος που εμπεριέχει σύγχρονες τεχνολογίες (τεχνολογίες 

τηλεπικοινωνιών telecommunication technοlogy , νέες τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών Information and Communication 

Technologies, ICT κτλ), των οποίων το υπόβαθρο είναι εξαιρετικά ευρύ 

(δίκτυα, video, PCs, Interactive TV, Satellite, Broadcasts κ.). με σκοπό τη 

μεταφορά ή λήψη γνώσεων οποτεδήποτε και οπουδήποτε. 

Όταν οι παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της 

Ηλεκτρονικής Μάθησης, αναφέρονται και ως Προηγμένες Μαθησιακές 

Τεχνολογίες, ΠΜΤ (Advanced Learning Technologies, ALT) 

Το  e-learning όμως στη σημερινή κοινωνία είναι πιο πολύ διαδεδομένο με 

μορφή δραστηριοτήτων που εμπλέκουν υπολογιστές και δίκτυα ταυτόχρονα 

και ιδιαίτερα εκείνα που βασίζονται σε internet  τεχνολογίες  στόχος είναι η 

ανάπτυξη διαδικτυακών δομών παροχής γνώσης (web enabled services) που 

ως σκοπό να επιτρέπουν  στους πολίτες τη συμμετοχή σε σύγχρονα διδακτικά 

πλέγματα καθώς  και την δυνατότητα της δια βίου εκπαίδευσης χωρίς 

περιορισμούς χρόνου – χώρου. 
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Προσδιορίσουμε αναλυτικότερα το e-learning θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

αποτελείται από : 

1. Τουλάχιστον έναν ή περισσότερους μαθητές που προσπαθούν να 

πετύχουν ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο 

2. Περιεχόμενο του e-learning (e-learning content).Είναι το πνευματικό 

αντικείμενο και οι γνώσεις που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παριστά ή τουλάχιστον 

περιγράφει το μαθησιακό αντικείμενο, τους μαθησιακούς στόχους και 

δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιτευξή τους. 

3. Ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο δουλεύει σαν 

διεπαφή μεταξύ των μαθητών και των μαθησιακών τους στόχων , και 

παρέχει διαφορετικά μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

Συνήθως ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να είναι 

προσβάσιμο χρησιμοποιώντας έναν web browser πάνω από το 

internet και υποστηρίζει διάφορες μαθησιακές στρατηγικές και 

διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και 

συνεργασίας. Έτσι η μάθηση στο e-learning  μπορεί να συμβεί όχι 

μόνο εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του 

υπολογιστή  αλλά επίσης εξαιτίας της ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ 

των  εκπαιδευομένων και άλλων ατόμων που αναμιγνύονται (π.χ 

εκπαιδευτών).Επιπλέoν τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης συχνά 

παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης (administration and 

management utilities) και αποτελούν διεπαφή σε άλλα συστήματα με  
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σκοπό την υποστήριξη του οργανωτικού μέρους της ηλεκτρονικής 

μάθησης. 

4. Έναν ή περισσότερους εκπαιδευτές οι οποίοι μπορεί να παίζουν το 

ρόλο δασκάλων, συγγραφέων , εξεταστών, βοηθών, συμβούλων κ.τ.λ 

οδηγώντας τους εκπαιδευόμενους να πετύχουν το μαθησιακό τους 

στόχο. 

 

Β. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ E-LEARNING 

 
Ολόκληρος ο κόσμος υφίστανται μια αλλαγή που ίσως είναι η πιο σημαντική 

τα τελευταία χρόνια, και διαμέσου της διάδοσης νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας αλλάζει κατά βάθος τις σχέσεις μεταξύ των χωρών , των 

αγορών ,των ανθρώπων και της κουλτούρας. 

Η τεχνολογική επανάσταση έχει προάγει την παγκοσμιοποίηση και την 

ανταλλαγή πληροφορίας. Αυτό σε συνδυασμό με τις ανάγκες της σημερινής 

κοινωνίας καθώς και με τα προβλήματα της κλασικής διδασκαλίας οδήγησαν 

στην ανάπτυξη του e-learning 

 

Β.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο ρόλος των τεχνολογιών (δικτύων ,τηλεπικοινωνιών,hardware,software κτλ)  

είναι καθοριστικός για την υποστήριξη του e-learning. 
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Σημαντική είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση του internet ως μέσω μετάδοσης 

και ανταλλαγής πληροφορίας ,η οποία οφείλεται στην βελτίωση της δικτυακής  

και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας(web and telecommunication technology). 

Συγκεκριμένα: 

α) Μεγάλη και αναπτυσσόμενη βάση εγκατεστημένων υπολογιστών σε σπίτια 

,εκπαιδευτικά ιδρύματα ,χώρους εργασίας κτλ.) 

β)Ασφάλεια δικτύου, ικανοποιητική δικτυακή υποδομή και βελτίωση της 

ευρυζωνικότητας 

γ) Πρόοδο στην ταχύτητα των προσωπικών υπολογιστών και modem καθώς 

και βελτίωση της απόδοσης της DSL τεχνολογίας  

δ) Φθηνότερη και αξιόπιστη είσοδος στο internet 

στ) Σταδιακά αυξανόμενη αποδοχή του internet από τους καταναλωτές της 

online αγοράς . 

Εκτός από το internet βασική είναι και η εξέλιξη hardware  που διευκολύνει to 

e-learning (π.χ wireless και mobile συσκευών κτλ). 

Τέλος μεγάλη είναι η συμβολή των εταιριών που έχουν αναπτύξει διάφορα 

λογισμικά ικανά να καλύψουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Β.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 

ΕΠΟΧΗΣ 

Η αναμφισβήτητη αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση από ανθρώπους κάθε 

ηλικίας και κοινωνικής τάξης σε συνδυασμό με την μεγάλη ποσότητα γνώσης 

η οποία συνεχώς ανανεώνεται πιέζουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης  
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σπουδών από απόσταση (συνεπάγεται και του e-learning ). Η αυξημένη 

ζήτηση για εκπαίδευση και εξειδίκευση στη γνώση συνδυάζεται με ταυτόχρονη 

μείωση του χρόνου  που διατίθεται για μάθηση. 

Η  ζήτηση αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Συγκεκριμένα οι 

ανάγκες για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 

προέκυψαν λόγω των αλλαγών τόσο στο οικονομικό και στο τεχνολογικό 

επίπεδο όσο και στο κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. 

 

Με τα καινούργια δεδομένα καθίσταται σαφές ότι η κλασική εκπαίδευση δεν 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Ένας σημαντικός αριθμός 

ανθρώπων βρίσκεται χωρίς την εκπαίδευση και τη κατάρτιση που χρειάζεται 

για την μετάβαση στην επαγγελματική ζωή . Η εκσυγχρόνιση της ενημέρωσης 

είναι σημαντική στο χώρο της εργασίας εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης στους 

τομείς που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Οι σύγχρονοι 

επαγγελματίες για να ανταποκριθούν στα καινούργια δεδομένα  αναγκάζονται 

να πιστοποιούν τις γνώσεις τους και να αποκτούν συνεχώς καινούργια 

γνώση. 

Παράλληλα με τις διαπιστωμένες ανάγκες για εκπαίδευση παρατηρείται η   

ανάγκη παροχής ευκαιριών και εναλλακτικών λύσεων σε άτομα που 

αδυνατούν να συμμετάσχουν σε συμβατικά προγράμματα σπουδών λόγω 

εργασιακών ή οικογενειακών υποχρεώσεων, λόγω φυσικής απόστασης, 

ειδικών αναγκών κτλ. 

Οι ανάγκες οργάνωσης μοντέλων ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών με τη 

μεθοδολογία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για μια μεγάλη μάζα ανθρώπων  
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που τα επιθυμούν είναι απόλυτα σαφείς και ορατές. Κατά μια έννοια μια νέα 

αγορά σπουδαστών επιζητά μάθηση που μπορεί να επωφεληθεί από την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση με ταυτόχρονη ωφέλεια και για τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 
 

   Β.3  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η κλασική διδασκαλία είναι μια κλειστή διαδικασία η οποία πραγματοποιείται 

σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο δεν καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις για ενεργή και αποτελεσματική μάθηση. 

Μέχρι τώρα η κλασική μορφή εκπαίδευσης ήταν δασκαλοκεντρική. Όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι διδάσκονταν τα ίδια πράγματα στον ίδιο χρόνο χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου όπως η ύπαρξη 

διαφορετικών για μάθηση, το μαθησιακό του στυλ (ο ευκολότερος και 

αποδοτικότερος τρόπος μάθησης για αυτόν) ,το μαθησιακό του background 

κτλ. Επιπλέον το ότι κάποιες φορές είναι δύσκολη η πρόσβαση σε πλούσιο 

πληροφοριακό υλικό (πχ διεθνείς πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες) σε 

συνδυασμό με την περιορισμένη επαφή με τα εργαστήρια δεν μπορούν να 

του δώσουν μια πλήρη εικόνα για τη γνώση. 

Ένα άλλο σημείο που υστερεί η κλασική διδασκαλία είναι το ότι δεν υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων αφενός με άτομα 

που βρίσκονται στον ίδιο τόπο και χρόνο κατά τη διδασκαλία εξαιτίας της 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας της διδασκαλίας (με αποτέλεσμα οι  
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εκπαιδευτές να παρουσιάζουν το μάθημα με τη μορφή διάλεξης και οι 

εκπαιδευόμενοι να παραμένουν απλοί ακροατές) , αφετέρου με εκπαιδευτές 

και εκπαιδευόμενους στο ίδιο αντικείμενο αλλά αίθουσα άλλου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος ,άλλης πόλης ή και άλλης χώρας. 

Τέλος σημαντική είναι η αδυναμία των κλασικών μεθόδων διδασκαλίας να 

ανταποκρίνονται επαρκώς στις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές καθώς και 

στην ικανοποίηση στους διδακτικούς στόχους ιδιαίτερα στον τομέα της 

ανώτερης εκπαίδευσης όπου η πολυσύνθετη μορφή και η ετερογενής δομή 

των επιστημονικών τομέων διδασκαλίας αποτελούν κρίσιμα προβλήματα και  

επιπλέον απαιτείται εμβάθυνση της γνώσης και εφαρμογή της σε δύσκολα 

προβλήματα και πολύπλοκες καταστάσεις. 

 

 
Γ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε-LEARNING 
Κάποια  πλεονεκτήματα του e-learning είναι τα εξής : 

• Είναι πάντα διαθέσιμο, μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε.  

• Είναι παντού διαθέσιμο, δηλαδή όπου και να είμαστε. 

• Είναι διαθέσιμο σε όλους  που έχουν στην διάθεση τους απλά μέσα, όπως 

ένα PC, και δεν απαιτεί οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης. 

• Είναι εξαιρετικά πλούσιο (ή μπορεί να είναι) σε περιεχόμενο. 

• Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, όταν γίνεται σωστά εξαιρετικά προηγμένο 

τρόπο παρουσίασης: πολυμέσα, βίντεο, ήχος, κείμενα, εικόνες, 

παραστάσεις, ομιλία, διαλογική συνεργασία. 
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• Παραδίδεται με πολλούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις του 

εκπαιδευομένου: αυτοδιδασκαλία, με ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη 

διδασκαλία, επικοινωνία τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και τους συμμαθητές. 

• Συνεχή βελτίωση του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας.  

• Πλήρης ελευθερία από το ξεπερασμένο μοντέλο της “σειριακής 

διδασκαλίας” επιτρέποντας δυναμικό “hyper learning”, δηλαδή μάθηση με 

τον τρόπο που ταιριάζει στον καθένα. 

• Συμμετοχική μάθηση με ενεργούς εκπαιδευόμενους αντί για παθητικούς 

δέκτες 

• Τμηματοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχομένου 

προσφέροντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και δημιουργίας κοινής 

βάσης για πολλά θέματα. 

• Διαχείριση της προόδου και ανταλλαγής απόψεων με εκπαιδευτές και 

συμμετέχοντες. 

• Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και επομένως του 

αποτελέσματος στης επένδυσης. 

• Συνεχής βελτίωση του περιεχομένου του αντικειμένου εργαλείων, 

παρουσίασης. 

• Εξοικονόμηση πόρων και κόστους για όλους τους συμμετέχοντες: Φορείς, 

Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενους. 

• Νέες ευκαιρίες για αύξηση των δραστηριοτήτων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 

και φορείς εκπαίδευσης.  

• Νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε προσωπικό, πολίτες και μαθητές για 

θέματα που δεν τους ήταν διαθέσιμα δυνατόν (κόστος, χρόνος, χώρος). 

• Απεριόριστος πρακτικά αριθμός εκπαιδευομένων, δραστική μείωση 

ανάγκης προγραμματισμού δασκάλων, αιθουσών, εκπαιδευομένων. 

• Δυνατότητα προεπιλογής από τους εκπαιδευόμενους μεταξύ παρόμοιων 

διαθέσιμων θεμάτων. 

• Δημιουργία ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

• Πιστοποίηση Δεξιοτήτων ή Γνώσεων κτλ. 
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• Ευκαιρίες μάθησης για πολλούς ενήλικες που δεν μπορούν ή δεν είναι 
πρόθυµοι να παρακολουθήσουν                                                            

 
• Αύξηση της εξατοµίκευσης 
 
• Αύξηση της ποιότητας και ποσότητας του τρόπου σκέψης των 

εκπαιδευομένων 
• Αύξηση της ικανότητας των µαθητών για επίλυση πολύπλοκων 

προβληµάτων 
 
• Αύξηση της παγκόσµιας ενηµερότητας 
 
 
 

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ E-LEARNING 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Η σχεδίαση , ανάπτυξη , εφαρμογή και αξιολόγηση ενός ευέλικτου και 

ολοκληρωμένου συστήματος e-learning  απαιτεί στοχαστική ανάλυση και 

έρευνα για τη κατάλληλη χρησιμοποίηση του internet και των ψηφιακών 

τεχνολογιών σε συντονισμό με τις αρχές του διδακτικού σχεδιασμού 

(instructional design) με τη βοήθεια πάντα του κατάλληλου ανθρώπινου 

δυναμικού. Το e-learning πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των 

χρηστών του οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε παιδαγωγικές 

(απαιτήσεις διδακτικής και μεθοδολογίας με σκοπό εφαρμογή κατάλληλων 

στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας), σε λειτουργικές (απαιτήσεις σχετικά 

με την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας περιέχοντας ζητήματα 

διαχείρισης πηγών πληροφορίας, διαχείριση γνώσης ,διαχείριση χρηστών, 

οργάνωσης και γενικά μιας σειράς λειτουργιών που τα βασιζόμενα στο web e-

learning συστήματα παρέχουν σε εκπαιδευτές ,εκπαιδευόμενους και  άλλους  
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χρήστες) και σε μη λειτουργικές απαιτήσεις (γενικές συνθήκες και 

χαρακτηριστικά που το σύστημα software πρέπει να εκπληρώνει ώστε να 

ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών . Αυτές οι απαιτήσεις δεν είναι 

συνδεδεμένες με τις ειδικές λειτουργίες ενός e-learning περιβάλλοντος.) 

Ας εξετάσουμε όμως αναλυτικότερα τις παιδαγωγικές  απαιτήσεις 

 

Δ.1 .ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟ 

ΓΙΑΣ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)  

 

Κάποιες από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα 

ολοκλρωμένο e-learning σύστημα είναι οι απαιτήσεις για αποτελεσματική και  

ευχάριστη απόκτηση γνώσης .Σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό και την 

ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων παίζει ο σωστός διδακτικός σχεδιασμός 

(instructional design). Διδακτικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία μέσω της 

οποίας καθορίζονται οι καλύτερες διδακτικές μέθοδοι (στρατηγικές) για 

συγκεκριμένους εκπαιδευομένους ,σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον 

προσπαθώντας να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Περιλαμβάνει όλη τη 

διαδικασία από την ανάλυση των αναγκών και των στόχων του 

εκπαιδευομένου μέχρι την ανάπτυξη ενός συστήματος διανομής για την 

ικανοποίηση αυτών. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε  την διαδικασία του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε επτά φάσεις και να εξετάσουμε  τις 

παιδαγωγικές απαιτήσεις μέσα από αυτές τις φάσεις : 
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1)Στη φάση προσδιορισμού των λόγων για την ανάπτυξη e-

learning και ανάλυσή τους 

 

Αρχικά αυτό που πρέπει να καθοριστεί είναι το αν όντως υπάρχει ανάγκη για 

το e-learning που προορίζεται να προσφερθεί , οι σκοποί της δημιουργίας του 

, οι ανάγκες που προορίζεται να καλύψει, ο ρόλος που θα παίξει στη διδακτέα 

ύλη κ.τ.λ    Λαμβάνοντας υπόψη τους εκπαιδευτικούς στόχους και το 

περιεχόμενο του μαθησιακού τομέα που απευθύνεται το e-learning , θα ήταν 

χρήσιμη η αναγνώριση του κενού μεταξύ του τι υπάρχει και του τι χρειάζεται 

να γίνει. Τέλος θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι  καινούργιες εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των αλλαγών στη νομοθεσία , 

στη βιομηχανία ή εξαιτίας οδηγιών από οργανισμούς. Από μελέτες που έχουν 

γίνει για τη δημιουργία διάφορων e-learning συστημάτων κάποιοι κοινοί 

παιδαγωγικοί στόχοι που έχουν εντοπιστεί είναι οι εξής: 

1) Διαχειριση εκπαιδευομενων (class management) 

Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται το web και για θέματα όπως πιο κατάλληλη 

διανομή σημειώσεων , καλύτερες ανακοινώσεις προθεσμιών και γεγονότων , 

για να παίρνουν το μαθησιακό υπόβαθρο των μαθηματων, πληροφορίες από 

τους εκπαιδευτές κ.τ.λ. ‘Ένα εύχρηστο σύστημα ανταλλαγής και αποθήκευσης 

αρχείων είναι απαραίτητο για να εκπληρωθεί αυτός ο σκοπός. 
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2) Επαύξηση μάθησης (learning enhancement) 

Οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν το web για να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους 

να μαθαίνουν. Μπορεί να στοχεύουν σε διαφορετικά γνωστικά επίπεδα και 

δραστηριότητες. Διάφορες ταξινομήσεις έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το 

επίπεδο  

της πολυπλοκότητας της γνώσης και το επίπεδο της γνωστικής δραστηριότη- 

τας, τις οποίες θα αναπτύξουμε αργότερα. 

3) Κίνητρα και επηρεασμός (motivation and affect) 

Το web θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  για να δώσει κίνητρο στους 

εκπαιδευομένους να μαθαίνουν. Αρκετοί εκπαιδευτές πιστεύουν ότι η 

προσφορά του online υλικού με κατάλληλο τρόπο καθώς και κάποιες 

δραστηριότητες μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων 

για το αντικείμενο. 

4) Προσεγγίσεις μάθησης (Approaches to learning ) 

Οι εκπαιδευτές προτιμούν οι εκπαιδευόμενοι να έχουν πιο ενεργή και βαθιά 

προσέγγιση στη μάθηση με διάφορους τρόπους όπως τοποθετώντας 

εκτεταμένο υλικό και δίνοντας στους εκπαιδευομένους την αυτονομία να 

διαχειρίζονται οι ίδιοι τι θα μελετήσουν και με ποιά σειρά.  

     5) Εξατομίκευση (personalization) 

Σημαντικό σκοπό για το  σχεδιασμό είναι στο να προβλέπει για το σύστημα 

μια όψη εξατομίκευσης έτσι ώστε το υλικό και οι δραστηριότητες πρέπει να 

προσαρμόζονται στις προτιμήσεις, στη προηγούμενη γνώση, στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες και γενικά στην κατάσταση που βρίσκονται οι 

εκπαιδευόμενοι. 
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5) Απασχόληση (engagement)                                                            

Ένας άλλος σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί  είναι το να ενθαρρύνονται οι  

εκπαιδευόμενοι στο να ασχολούνται αρκετή ώρα με το αντικείμενο. Πολλές 

web  

πλατφόρμες μάθησης διαθέτουν περίπλοκα συστήματα για να προσελκύουν 

τους εκπαιδευομένους (τοποθέτηση quizze ,δυνατότητα online 

δραστηριοτήτων, δυνατότητα συζητήσεων κ.τ.λ ) 

     7)  Βελτίωση γενικών μαθησιακών δεξιοτήτων (generic learning skills)    

‘Ενας άλλος σκοπός είναι η βελτίωση των πιο γενικών μαθησιακών 

δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων όπως η λύση  προβλημάτων η εργασία κατά 

ομάδες η επικοινωνία , η αυτοεκπαίδευση κ.τ.λ 

     8) Επικοινωνία (communication) 

Τελευταία υπάρχει ο σκοπός της βελτίωσης της επικοινωνίας ώστε οι 

συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν 

μέρος στην διαδικασία της μάθησης να μην περιορίζονται στα πλαίσια μιας 

παραδοσιακής αίθουσας .Μια καλύτερη σχέση τάξης θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί και να  διατηρηθεί εξαιτίας της διαθεσιμότητας δικτυακών χώρων 

οπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι εκφράζουν τις ιδέες τους. 

 

2)    Στη φάση της ανάλυσης των εκπαιδευομένων  

Η ανάλυση των εκπαιδευομένων είναι ένα κρίσιμο βήμα σε κάθε σχεδιασμό . 

Κρίσιμοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σ’ αυτήν την ανάλυση 

είναι οι εξής : 

    1) Εμπειρία με το μέσο 
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Αναλύοντας την εμπειρία με τα μέσα το e-learning περιλαμβάνοντας τη χρήση 

με τους υπολογιστές είναι σημαντικό για παράδειγμα, αν οι εκπαιδευόμενοι 

δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει συστήματα e-learning ή υπολογιστές θα 

έπρεπε να υπάρχει επιπλέον ένα υλικό σχετικό με την εξοικείωση του χρήστη 

με το μέσο 

1) Η γλώσσα δυνατότητας ή προτίμησης 

Π.χ εάν τα αγγλικά είναι η δεύτερη γλώσσα για τους χρήστες θα ήταν καλό να 

προσφέρονται υλικά αναφοράς ή online λεξικά. 

 

     3) Προηγούμενη εκπαίδευση 

Βασικό παράγοντα αποτελεί η προηγούμενη εκπαίδευση σχετικά με το 

μαθησιακό αντικείμενο του περιεχομένου του e-learning. Εάν οι χρήστες 

έχουν προηγούμενη γνώση για το θέμα θα μπορούσαν να προσφερθούν pre-

tests τα οποία θα τους οδηγούν σε ειδικό περιεχόμενο που συνδέεται με τις 

ανάγκες τους. 

2) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά όπως η ηλικία του (π.χ οι ενήλικοι μαθαίνουν για ειδικούς 

λόγους, πιο αργά σε σχέση με τις παιδικές ηλικίες και προσεγγίζουν με 

διαφορετικό τρόπο τη γνώση), η εθνικότητά του ,το πολιτισμικό του 

background, τα κίνητρα του για τη μάθηση ,η μαθησιακή του ευχέρεια θα 

βοηθούσε να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό. Πολύ σημαντικό όμως είναι 

να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των εκπαιδευομένων καθώς και οι  
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τρόποι που κάποιος εκπαιδευόμενος προσωπικά με χαρακτηριστικό τρόπο 

αποκτά, διατηρεί και σώζει την πληροφορία ορίζοντας έτσι το ξεχωριστό                                     

μαθησιακό του στυλ (learning style).Το μαθησιακό στυλ είναι μια μοναδική 

συλλογή από ειδικές ικανότητες και προτιμήσεις που επηρεάζουν το πώς ο 

εκπαιδευόμενος αντιλαμβάνεται, συλλέγει και εξελίσσει το μαθησιακό υλικό. 

Το μαθησιακό στυλ επηρεάζει σοβαρά τη διαδικασία της μάθησης άρα και το 

αποτέλεσμα της .Αρκετές θεωρίες πάνω στο  

μαθησιακό στυλ έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί όπου οι εκπαιδευόμενοι 

χωρίζονται με βάση ορισμένα κριτήρια όπως : 

 

Α) Την πρόσληψη πληροφορίας με βάση τις αισθήσεις σε 

• Οπτικούς (visual).                                                                                                        

                   Επιλέγουν τη χρησιμοποίηση εικόνων σχημάτων και κατανοούν               

εύκολα το  χώρο 

• Aκουστικούς(auditory) 

Προτιμούν τη χρησιμοποίηση ήχου  

• Κινητοαισθητικοί (kinesthetic)  

Προτιμούν τη χρησιμοποίηση του σώματος, των χεριών κ.τ.λ 

       

            Β)Την προτιμησή τους να αποκτούν γνώση και να εργάζονται μόνοι 

τους  

                (intrapersonal) ή να συνεργάζονται με άλλους (interpersonal) 

              

              Γ) Με βάση την πολύπλοκη νοητική διαδικασία με την οποία η        
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                   παρατηρούμενη πληροφορία μετατρέπεται σε γνώση 

• Ακτιβιστές (activists) 

                   Μαθαίνουν με τη μέθοδο “προσπάθειας και λάθους” (trial and      

                   error). Συνήθως είναι ανυπόμονοι και ενεργούν από μόνοι τους     

                   χωρίς να περιμένουν οδηγίες για το πώς θα ενεργήσουν   . 

                   Συνήθως  ενεργούν αυθόρμητα. 

• Στοχαστικοί  (reflectors) 

Επεξεργάζονται πληροφορίες που έρχονται σε αυτούς και μετά 

απαντούν. Δεν απαντούν αυθόρμητα και περιμένουν να πάρουν 

και άλλες γνώμες. 

• Οι πειραματιστές (experiments) 

Θέλουν να βρούν καινούργιους τρόπους έκφρασης .Μόλις μάθουν 

κάτι νέο θέλουν αμέσως να το βάλουν σε εφαρμογή . Τους ενδιαφέρει 

πρωτίστως να εφαρμόζουν με το καλύτερο τρόπο ότι μαθαίνουν. 

• Οι θεωρητικοί (theorizers) 

Προσπαθούν να προσεγγίσουν τη γνώση χτίζοντας ένα λογικό 

σύστημα ιδεών και αντιλήψεων που περιβάλει συνολικά το 

γνωστικό αντικείμενο . Δεν αρκούνται σε συγκεκριμένα 

παραδείγματα που επεξηγούν καταστάσεις .Θέλουν να 

σχηματίζουν εικόνες από πολύπλοκες καταστάσεις 

 

Για να καλυφθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις για το είδος της μάθησης μια 

ποικιλία διαδρομών διαμέσου του περιεχομένου πρέπει να παρέχεται  
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δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να καταφέρουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.                                                           

3)Στη φάση καθορισμού των μαθησιακών στόχων 

Μαθησιακός στόχος είναι μια καθαρή ,σαφής και περιεκτικά αντικειμενική 

περιγραφή του επιθυμητού μαθησιακού αποτελέσματος. Το μαθησιακό 

αποτέλεσμα πρέπει να διευκρινίζει τι θα είναι οι εκπαιδευόμενοι ικανοί να 

κάνουν , τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 

παράγουν την επιθυμητή συμπεριφορά καθώς και πόσο καλά οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να αποδώσουν και να επιτύχουν τους στόχους 

του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Κατά τη διαδικασία καθορισμού 

του μαθησιακού αποτελέσματος πρέπει αρχικά να γίνει η αναγνώριση του 

συγκεκριμένου θέματος ή μαθήματος για το οποίο θα αναπτυχθεί ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό  και αυτό γιατί κάθε μαθησιακός τομέας έχει τις δικές του 

ιδιαιτερότητες, χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση από αυτή που 

θα χρειαζόταν ένας άλλος τομέας και θέτει τους δικούς του επιμέρους 

μαθησιακούς στόχους .  Έπειτα  μπορούμε να προσδιορίσουμε το είδος και 

την πολυπλοκότητα της γνώσης που επιθυμούμε να αποκτήσουμε  από αυτό 

το θέμα ή μάθημα καθώς και   

το επίπεδο της γνωστικής δραστηριότητας του εκπαιδευομένου που απαιτείται 

για ικανοποιητική κάλυψη της συγκεκριμένης γνώσης. 

Εκπαιδευτικοί ερευνητές έχουν αναπτύξει πολλές διαφορετικές ταξινομήσεις 

για να κατηγοριοποιήσουν τόσο το επίπεδο της πολυπλοκότητας της γνώσης 

όσο και το επίπεδο της γνωστικής δραστηριότητας. 
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Σύμφωνα με (Anderson 2001) και (moellers 2002) τέσσερα διαφορετικά 

επίπεδα πολυπλοκότητας γνώσης καθορίζονται 

1) factual knowledge (γνώση γεγονότος)                                                         

Σε αυτό το επίπεδο ανήκει γνώση γεγονότων και απλή αναπαραγωγή τους με 

τον τρόπο που παρουσιάζονται χωρίς να απαιτείται κατανόηση ή συνδυασμός 

τους. 

       2) conceptual knowledge ( γνώση εννοιών) 

Τα απλά στοιχεία που έχουν ήδη μαθευτεί τοποθετούνται μαζί για να 

σχηματίσουν ένα ολόκληρο. Σχήματα, δομές και μοντέλα πρέπει να 

αναγνωρίζονται και να εξετάζονται. Δεν τόσο είναι η εφαρμογή ενός 

συγκεκριμένου κανόνα αυτό που έχει σημασία αλλά 

η γνώση της ύπαρξης του . 

       3) procedural knowledge (γνώση διαδικασιών)   

Γνώση διαδικασίας σημαίνει ότι γνωρίζω το πώς γίνεται κάτι. Σε αυτό το 

επίπεδο  

ανήκει γνώση για τις διαδικασίες και το πως μπορούν να εφαρμοστούν. Η 

γνώση όμως είναι περιορισμένη σε ειδικά πεδία, περιοχές και δεν 

περιλαμβάνει διαφορετικές αρχές. 

3) metacognitive knowledge (μεταγνωστική γνωση)  

Σε αντίθεση με τη γνώση διαδικασίας ( procedural knowledge) η 

metacognitive knowledge διανέμεται σε διάφορα πεδία . ‘Είναι γνώση σχετικά 

με το πώς γίνεται κάτι αλλά σε πιο βαθιά επίπεδα και την ίδρυση των 

κατάλληλων συνδέσεων. Είναι σημαντικό το να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος αν 

μια μέθοδο ή στρατηγική που έχει μάθει μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι και  
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κατέχοντας metacognitive knowledge , χρησιμοποιώντας την προσωπική του 

εμπειρία να δίνει τη λύση διαφόρων προβλημάτων                                                            

‘Οσο αφορά την κατηγοριοποίηση του επίπεδου της γνωστικής 

δραστηριότητας η ταξινόμηση του Bloom παραμένει ένα ευρέως αποδεκτό 

μοντέλο. Ο Bloom αναγνώρισε μια ακολουθία από έξι επίπεδα γνωστικής 

δραστηριότητας και συνέδεσε συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς του 

εκπαιδευόμενου για κάθε ένα επίπεδο. ‘Ετσι έχουμε τα εξής επίπεδα : 

1) knowledge (γνώση,αναγνώριση, ανάκληση) 

Ιδέες και υλικό πρέπει να αναγνωρίζονται και να αναπαράγονται. Οι  

εκπαιδευόμενοι πρέπει να θυμούνται γεγονότα, όρους , έννοιες, ορισμούς 

,αρχές κ.τ.λ.  Η  αναγνώριση απαιτεί ξεχώρισμα και επιλογή της 

συγκεκριμένης πληροφορίας ενώ  η ανάκληση σημαίνει ενεργό ψάξιμο στη 

μνήμη για σχετική πληροφορία 

 2) comprehension (αντίληψη, κατανόηση) 

Κατανόηση σημαίνει ότι ιδρύω μια σύνδεση μεταξύ της καινούργιας γνώσης 

και του ότι είναι ήδη γνωστό. Σε αυτό το επίπεδο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

ερμηνεύσει το υλικό και να δίνει εξηγήσεις για το νόημα του περιεχομένου του 

εκπαιδευτικού υλικού 

       3) application (εφαρμογή) 

Εφαρμογή σημαίνει να φέρει εις πέρας ή να χρησιμοποιήσει μια διαδικασία σε 

μια δεδομένη κατάσταση. Σε αυτό το επίπεδο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μια έννοια  αρχή ή διαδικασία για να λύσει ένα πρόβλημα. 

  4) analysis (ανάλυση) 
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Η πληροφορία χωρίζεται σε σχετική και άσχετη , σημαντική και μη . Ανάλυση 

σημαίνει το ξεχώρισμα και η οργάνωση της πληροφορίας καθώς και εξαγωγή 

συμπερασμάτων από την αναγνωρισμένη πληροφορία. Σε αυτό το επίπεδο ο                            

εκπαιδευόμενος είναι ικανός να σπάει το υλικό στις επιμέρους συνιστώσες του 

(μέρη που το αποτελούν) για να δει το συσχετισμό, την αλληλουχία και την  

ιεράρχιση των ιδεών 

         5) synthesis (σύνθεση, δημιουργία) 

Η δημιουργία απαιτεί ανάπτυξη καινούργιων δομών ή μοντέλων 

χρησιμοποιώντας τη υπάρχουσα γνώση ή τη γνώση που κατέχει ο 

εκπαιδευόμενος .Επίσης περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων καινοτόμων 

μεθόδων ανάλυσης. 

         6) evaluation (αξιολόγηση) 

Αξιολόγηση σημαίνει να γίνεται  κρίση βασισμένη πάνω σε κριτήρια και 

στάνταρς. 

Ο εκπαιδευόμενος σε αυτό το επίπεδο είναι ικανός  να αξιολογεί βασιζόμενος 

σε προκαθορισμένη σειρά κριτηρίων. 

 

4) Στη φάση ανάπτυξης στρατηγικών μάθησης 

Αφού έχουν καθοριστεί οι μαθησιακοί στόχοι αυτό που πρέπει να καθοριστεί 

είναι οι διδακτικές στρατηγικές , προσδιορίζοντας ποια παιδαγωγικά εργαλεία 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους να 

επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

     4.1) θεωρίες μάθησης  
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Για την ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και τη σωστή εφαρμογή τους 

σημαντικό ρόλο παίζουν οι διάφορες θεωρίες μάθησης και ταξινομήσεις που 

έχουν αναπτυχθεί από τους εκπαιδευτικούς ερευνητές. Οι θεωρίες μάθησης 

αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης  

και εκπαιδευτικού λογισμικού. Αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της μάθησης από 

διαφορετική σκοπιά και καταλήγουν σε διαφορετικές διδακτικές πρακτικές και 

συμπεράσματα παρέχοντας διαφορετικό πλαίσιο και οδηγίες για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού λογισμικού. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού λογισμικού πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τα συμπεράσματα 

μιας συγκεκριμένης θεωρίας αλλά θα μπορούσε να συνδυάζει συμπεράσματα 

και πρακτικές από διαφορετικές  θεωρίες και να τις προσαρμόζει στο 

εκπαιδευτικό λογισμικό ανάλογα με τις απαιτήσεις του γνωστικού 

αντικειμένου, τους διδακτικούς σκοπούς και το στάδιο ανάπτυξης του 

λογισμικού. Οι πιο σημαντικές αρχικές θεωρίες που πάνω σε κάθε μία αυτές 

στηρίχθηκαν και ενσωματώθηκαν επιπλέον θεωρίες, αναπτύχθηκαν 

εκπαιδευτικά μοντέλα και δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι ο συμπεριφορισμός (behaviorism), ο 

γνωστικισμός (cognitivism) και ο εποικοδομητισμός (constructivism). 

Σύμφωνα με το μπιχεβιορισμό το να προκληθεί η σωστή αντίδραση είναι θέμα 

δημιουργίας κατάλληλου input. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ξέρει πώς να 

εκτελεί τη σωστή αντίδραση (απάντηση), καθώς και τις συνθήκες κατω από τις 

οποίες αυτή η αντίδραση επιτυγχάνεται. Παράδειγμα λογισμικών που 

κυκλοφορούν σήμερα στα οποία βρίσκει εφαρμογή ο συμπεριφορισμός είναι  

 



                                                             26  

τα λογισμικά που χρησιμοποιούν την τεχνική προώθησης και εξάσκησης “drill 

and practice “ 

Ο γνωστικισμός βασίζεται στη διαδικασία της σκέψης πίσω από τη 

συμπεριφορά.  Η αλλαγή της συμπεριφοράς παρατηρείται και χρησιμοποιείται 

σαν δείκτης του τι συμβαίνει στο μυαλό του εκπαιδευόμενου. Οι θεωρίες του  

γνωστικισμού δίνουν έμφαση στο να κάνουν τη γνώση πλούσια σε νόημα και 

να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να οργανώσουν και να συσχετίσουν την 

καινούργια πληροφορία με την ήδη υπάρχουσα γνώση που έχουν στη μνήμη 

τους. Οι εκπαιδευτές πρέπει να δίνουν έμφαση στην οργάνωση του 

γνωστικού αντικειμένου στη βέλτιστη μορφή παρουσίασής του και στην 

αλληλεπίδραση εκπαιδευομένου-υπολογιστή με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί για τη σωστή συσχέτιση της καινούργιας 

γνώσης με τη παλιά. Ο γνωστικισμός βρίσκει εφαρμογή σε λογισμικά 

υπερμέσων, πολυμέσων, επιλύσεως προβλημάτων,  κ.τ.λ 

Ο εποικοδομητισμός που σήμερα υποστηρίζεται περισσότερο από τις 

προηγούμενες θεωρίες βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι κατασκευάζουμε 

(οικοδομούμε) τη δική μας όψη του κόσμου μέσω ατομικών εμπειριών και 

παραστάσεων. Ο εποικοδομητισμός εστιάζει στην προετοιμασία λύσεως 

προβλημάτων σε αμφίβολες και πολύπλοκες καταστάσεις (δεν περιορίζεται σε 

απλή λύση προβλημάτων οπου αρκεί η γνώση διαδικασίας όπως στον 

γνωστικισμό αλλά η επίλυση γίνεται πιο σύνθετη διαδικασία.  Έτσι ο σύμφωνα 

με τον εποικοδομητισμό  δίνοντας προτεραιότητα στη προσωπική εμπειρία, οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να χειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις και 

ταυτόχρονα να δημιουργούν πραγματικά προβλήματα και καθήκοντα τα οποία  
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πρέπει να λύσουν (κοινωνική πρακτική: “knowing in action”). Οι εκπαιδευτές 

παίζουν το ρόλο των προπονητών , μεσολαβητών. 

Ο εποικοδομητισμός βρίσκει εφαρμογή σε λογισμικά προσομοιώσεων, 

επιστημονικών οπτικοποιήσεων, σε λογισμικά που υποστηρίζουν συνεργατικά  

περιβάλλοντα και πολύπλοκες διαδικασίες όπως problem based learning, 

inquiry based learning κ.τ.λ  

      4.2) Στρατηγικές μάθησης του e-learning 

Οι στρατηγικές μάθησης που εφαρμόζονται για το e-learning θα μπορούσαν 

να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες βασιζόμενες στη φύση των 

αλληλεπιδράσεων που εμπλέκονται. Υπάρχουν στρατηγικές που 

διευκολύνουν αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο και στρατηγικές που 

διευκολύνουν αλληλεπίδραση με άλλους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές, 

εκπαιδευόμενους) 

              4.2 Α) Αλληλεπίδραση με περιεχόμενο 

Η ηλεκτρονική παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού στην πιο απλή της μορφή 

περιέχει πολύ μικρή ή καθόλου αλληλεπίδραση . Ο χρήστης μπορεί να μην 

έχει καθόλου έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο το οποίο μπορεί να παρέχεται σε 

γραμική δομή με μορφή κειμένου και περιέχει τις απαιραίτητες γνώσεις του 

μαθήματος. Διάφορες στρατηγικές έχουν προταθεί για τον εμπλουτισμό της 

ηλεκτρονικής παρουσίασης .Κάποιες από αυτές είναι : 

  1) Χρήση υπερκειμένων (hypertext), πολυμέσων (multimedia) και 

υπερμέσων (hypermedia) 

Τα υπερκείμενα έχουν να κάνουν με τη δομή της παρουσίασης 

.Χαρακτηριστικό των υπερκειμένων είναι η μη γραμμική ηλεκτρονική  
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παρουσίαση κειμένου που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του υπολογιστή για 

ελεύθερη και εκούσια πρόσβαση σε πληροφορίες με σκοπό να υπερβεί τις 

περιορισμένες δυνατότητες της γραμμικής δομής του τυποποιημένου 

κειμένου. Τα δομικά στοιχεία των υπερκειμένων είναι οι κόμβοι (nodes) και οι 

σύνδεσμοι (links) ανάμεσά τους. 

Οι κόμβοι είναι οι πληροφοριακές μονάδες και έχουν τη μορφή οθονών με 

κείμενο που περιέχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι του γνωστικού αντικειμένου. 

Οι σύνδεσμοι επιτρέπουν στο χρήστη να καθορίσει την ακολουθία 

παρουσίασης των κόμβων. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η πλοήγηση 

και η εξερεύνηση του εκπαιδευτικού υλικού, η πρόσβαση σε άλλες πηγές 

(βιβλιοθήκες, άλλα εκπαιδευτικά site κ.τ.λ) έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει 

το τι θέλει να μάθει. 

     2) Χρήση τεχνικών προώθησης και εξάσκησης (drill and practice) 

Ο χρήστης εξερευνά ένα γνωστικό αντικείμενο και στη συνέχεια καλείται να 

εξασκήσει τις γνώσεις του απαντώντας σε ερωτήσεις και λύνοντας ασκήσεις.  

Στις αποστολές που εκτελεί ο χρήστης δέχεται την άμεση απόκριση του 

υπολογιστή και γνωρίζει απευθείας την ορθότητα ή μη της επιλογής του . Η 

τεχνική αυτή καταγράφεται ως “κάνε κλικ για να μάθεις” (click to learn). Μια 

παρόμοια τεχνική συνδυασμού ασκήσεων είναι οι ασκήσεις δοκιμής και 

λάθους (trial and error) στις οποίες ο χρήστης δοκιμάζει διαφορετικές επιλογές 

για την επίτευξη ενός σκοπού μέχρι να δεχθεί τη θετική απόκριση του μέσου . 

3)Χρήση έξυπνων συστημάτων διδασκαλίας (intelligent  tutoring systems) 

ITS 
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Ο σκοπός αυτών των συστημάτων είναι να παρέχουν μια μαθησιακή εμπειρία 

για κάθε εκπαιδευόμενο η οποία θα πλησιάζει το standard της μάθησης που 

αυτός θα αποκτούσε σε μία one-on-one από έναν ειδικό (expert) εκπαιδευτή 

εφοδιασμένο με όλη την απαραίτητη εκπαιδευτική ενίσχυση. Τα έξυπνα 

συστήματα διδασκαλίας χρησιμοποιούν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για να  

πραγματοποιήσουν το πώς να διδάξουν “how to teach” και τι να διδάξουν 

“what to teach “ και να πάρουν κατάλληλες αποφάσεις για κάθε ξεχωριστό 

εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια της εκμάθησης  . Για να παραχθεί αυτή η 

προσαρμοζόμενη υποστήριξη στον εκπαιδευόμενο το ITS αποτελείται από 

τρείς βασικούς παράγοντες .  

• Ένα μοντέλο ειδικού (expert model) επί του μαθήματος ( content 

του εκπαιδευτικού λογισμικού). 

• Ένα μοντέλο μαθητή (student model) το οποίο αποθηκεύει τη 

γνώση που διαθέτει ο μαθητής, τη  γνώση που του λείπει και τις 

παρανοήσεις του. 

• Ένα εκπαιδευτικό μοντέλο (instructional model) το οποίο 

συγκρίνει τα δύο προηγούμενα μοντέλα , καθορίζει τις ατέλειες και 

ελλείψεις του μαθητή και ανάλογα του παρουσιάζει μια 

προσαρμοσμένη εκπαιδευτική μεσολάβηση . 

Η αντίδραση του ITS με τον εκπαιδευόμενο μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη. 

Πρώτα χρειάζεται να πάρει απόφαση της επιλογής και της ακολουθίας του 

υλικού του μαθήματος που παρουσιάζεται στον εκπαιδευόμενο. Κατά 

δεύτερον χρειάζεται να είναι ικανό να απαντά σε ερωτήσεις που προέρχονται 

από τον εκπαιδευόμενο. Τρίτον πρέπει να αποφασίζει πότε να προσφέρει  
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βοήθεια στον εκπαιδευόμενο (π.χ όταν αδυνατεί προσπαθώντας να λύσει ένα 

πρόβλημα). 

Η επιτυχία των ITS συνδέεται στενά με την ανάπτυξη των software agents και 

της τεχνητής νοημοσύνης. Οι software agents είναι software που 

εκπληρώνουν κάποιες λειτουργίες προς συμφέρον του χρήστη δρώντας με                                 

κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας και χρησιμοποιούν τη γνώση τους για τους 

σκοπούς του χρήστη ή διεκπεραιώνουν αποστολές για το χρήστη. Οι software 

agents βασίζονται σε έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να 

διευκολύνουν την αλληλεπίδραση του χρήστη με ένα πολύπλοκο σύστημα. Οι 

software agents πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

• Πρέπει να δρούν αυτόνομα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου 

παράγοντα 

• Πρέπει να συνεργάζονται με άλλους agents 

• Πρέπει να είναι ικανοί να μαθαίνουν από το περιβάλλον το οποίο 

αλληλεπιδρούν. 

4) Προσομοιώσεις / Παιχνίδια 

Οι προσομοιώσεις είναι ψηφιακά περιβάλλοντα που μοντελοποιούν 

πραγματικά ή θεωρητικά φαινόμενα . Τα πλεονεκτήματα των προσομοιώσεων 

είναι ότι δίνουν στο χρήστη πλήρη έλεγχο της παρουσίασης των 

πληροφοριών και τη δυνατότητα να εκτελέσουν ενέργειες και να 

πειραματισθούν με συνθήκες που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν στον 

πραγματικό κόσμο .Μια μορφή προσομοίωσης είναι το εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

     6) Επιστημονική οπτικοποίηση 
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Υπάρχουν επιστημονικά εργαλεία που εκμεταλλεύονται τις ικανότητες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διαχειριστούν και να αποδώσουν οπτικά με 

χρήση χρωματικών , σχηματικών και κινητικών συμβολισμών μεγάλες και 

πολύπλοκες ποσότητες δεδομένων εκμεταλεύοντας την οπτική αντίληψη του 

ανθρώπινου νού για τη συσχέτιση πολύπλοκων δεδομένων και τη βαθύτερη 

κατανόηση επιστημονικών εννοιών. 

5) Problem-based learning  (PBL) 

To PBL εμπλέκει πολύπλοκα προβλήματα τα οποία παρέχουν ένα ερέθισμα 

για τη μάθηση. Παρέχει  στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να βυθιστούν 

σε ένα περιβάλλον όπου απαιτούνται περισσότερα από τη μνήμη και την 

κατανόηση των εννοιών όπως η εφαρμογή της γνώσης τους λαμβάνοντας 

υπόψη όλους τους παράγοντες για την εύρεση λύσης και καθορίζοντας τη 

καλύτερη δυνατή λύση , έναντι της πιο εύκολης λύσης ή της οποιαδήποτε 

λύσης που θα μπορούσε να προταθεί 

6) Case-based learning (CBL) 

Είναι μια μορφή problem-based learning αλλά με μοναδικά χαρακτηριστικά. 

Στο case-based learning οι εκπαιδευόμενοι συνήθως δουλεύουν με ένα 

πρόβλημα το οποίο είναι συνήθως μια ρεαλιστική περίπτωση σχετιζόμενη με 

το μάθημα. Το χαρακτηριστικό στοιχείο σε αυτή τη στρατηγική μάθησης είναι 

η κρίση . Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση από 

προηγούμενες εμπειρίες μέσα σε μια ειδική κατάσταση. Ένα καινούργιο 

πρόβλημα λύνεται βρίσκοντας μια παρόμοια περασμένη περίπτωση και 

εφαρμόζοντας τη λύση της στην καινούργια κατάσταση του προβλήματος. Οι 

περιπτώσεις έχουν αρκετές συνιστώσες. Όσο πιο σωστά ερμηνεύεται και  
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αναπτύσσεται κάθε συνιστώσα της περίπτωσης τόσο θα είναι πιο χρήσιμη 

όταν θα χρειαζόταν από τους εκπαιδευόμενους να ανακαλέσουν και να 

εφαρμόσουν παρόμοιες γνώσεις και διαδικασίες σε άλλη περίπτωση. Το CBL 

θα μπορούσε να συνδυαστεί με scenario-based questions οπου ο χρήστης 

μπορεί να απαντήσει με έναν αριθμό τρόπων. Με βάση το πώς απαντούν θα 

παίρνουν διαφορετικό feedback 

 

6) Project –based learning 

To project-based learning εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους στη διαδικασία 

σχεδιασμού και δημιουργίας προϊόντων. Εστιάζει σε κεντρικές έννοιες και 

αρχές της εξάσκησης εμπλέκοντας τους εκπαιδευόμενους σε εξερευνήσεις 

λύσης προβλημάτων .Τα project-based learning περιβάλλοντα παρέχουν 

μαθησιακά περιβάλλοντα όπου δίνουν ερεθίσματα και παροτρύνουν τους 

εκπαιδευόμενους να κατασκευάσουν τη δικιά τους γνώση και  να στρέψουν το 

ενδιαφέρον τους στη δημιουργία ρεαλιστικών προϊόντων. 

7) Role playing 

Είναι μια δραστηριότητα μάθησης όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

αναλάβει διάφορους χαρακτήρες σε ένα δοσμένο περιβάλλον και να εκτελεί 

ρόλους 

Σε ένα προκαθορισμένο σενάριο. Κάποια παραδείγματα από το role playing 

παίρνουν τη μορφή παιχνιδιών / προσομοιώσεων, αλλά το βασικό είναι ότι 

μπορούν απαιτώντας υψηλό επίπεδο δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου και 

εμπλέκοντάς τον σε δραστηριότητες λύσης προβλημάτων να οδηγούν τη 

μάθηση να συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός αριθμού φάσεων 
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 4.2 B) Αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες στην μαθησιακή  

διαδικασία 

Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και το μοίρασμα της πληροφορίες είναι από τις 

βασικότερες ιδιότητες ενός e-learning συστήματος. Για αυτό το λόγο 

σημαντική είναι η οργάνωση των παιδαγωγικών διαδικασιών όπως η                                           

επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων (εκπαιδευτών , εκπαιδευομένων). Οι 

μέθοδοι εξαρτώνται από τη χρησιμοποίηση των εργαλείων επικοινωνίας και 

τον τρόπο που αυτή θα παρέχεται. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές τους για να τους 

καθοδηγούν και να τους συμβουλεύονται κατά τη μάθηση, να τους αναθέτουν 

projects και να τους αξιολογούν σε αυτά κ.τ.λ. Επιπλέον σημαντική θα ήταν η 

δυνατότητα επικοινωνίας των εκπαιδευομένων μεταξύ τους έχοντας έτσι την 

ευκαιρία να ανταλλάσσουν μεταξύ τους απόψεις και να συνεργάζονται για τη 

λύση ασκήσεων, προβλημάτων ,να αναλαμβάνουν web based group projects 

κ.τ.λ. 

Πιο αποτελεσματική θα ήταν όμως η δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας 

εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων –εκπαιδευομένων δημιουργώντας έτσι μια 

εικονική αίθουσα όπου η επικοινωνία θα μπορούσε να παρέχεται με μορφή 

κειμένου, ήχου, εικόνας ή και συνδυασμό τους . Κάποιες στρατηγικές και 

τρόποι λειτουργίας που θα μπορούσαν να εφαρμόζονται σε μια εικονική 

αίθουσα είναι οι εξής : 

1) Να τίθονται ερωτήσεις και να δίνονται απαντήσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων με τη βοήθεια της ασύγχρονης 

επικοινωνίας  

2) Να γίνονται διαλέξεις και παραδόσεις μαθημάτων σε πραγματικό 

χρόνο όπου είτε εκπαιδευόμενοι βρίσκονται καθένας στο δικό του  
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   χώρο τον ίδιο χρόνο ή είναι συγκεντρωμένοι σε έναν συγκεκριμένο χώρο   

    και παρακολουθούν τη διδασκαλία του εκπαιδευτή ή  εκπαιδευτών που 

    βρίσκεται  στον  ίδιο  χρόνο αλλά σε διαφορετικό χώρο   

     με αυτούς ( π.χ στο δικό του χώρο ή σε κάποιο κέντρο τηλεκπαίδευσης   

     )  και να αλληλεπιδρούν μαζί του τίθοντάς του ερωτήσεις και  

     λαμβάνοντας απαντήσεις και αντίστροφα. Η μετάδοση γνώσης και η   

     διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρόπους όπως  

     demonstration (όπου ο εκπαιδευτής δείχνει τα εκπαιδευτικά βήματα και   

     έπειτα ο εκπαιδευόμενος καλείται να λύσει παρόμοια καθήκοντα),  

     debate (όπου δυο άτομα από τους εκπαιδευτές ή εκπαιδευομένους  

     παρουσιάζουν αντίθετες πλευρές σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα .                                   

     Οι συμμετέχοντες τους επιβάλουν ερωτήσεις και στο τέλος ψηφίζουν    

     για το τι από τα δύο επιλέγουν) , interview ( οπου ο εκπαιδευτής    

      παίρνει  συνέντευξη από έναν αναγνωρισμένο expert .Οι    

      εκπαιδευόμενοι   μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια    

     ή εκ των προτέρων ) κ.τ.λ 

3)  Να συνεργάζονται σε πιο πολύπλοκες νοητικές δραστηριότητες όπως 

στο problem based learning ,case based learning,project based 

learning, inquiry based learning, role playing κ.τ.λ οι οποίες θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα σε συνεργατικά περιβάλλοντα 

οπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν εάν και όποτε χρειάζεται την 

παρέμβαση ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτών οι οποίοι μπορεί να 

έχουν πολλαπλούς ρόλους όπως το ρόλο του εισηγητή, του 

καθοδηγητή, του διευκολυντή κ.τ.λ  

Πιο συγκεκριμένα στο problem based learning οι εκπαιδευόμενοι 

εφαρμόζουν τη γνώση διαδικασίας (conceptual knowledge ) καθώς και 

κάνουν ενεργή και εξελίσσουν τη γνώση που έμαθαν κατά τη λύση του 

προβλήματος. Το problem based learning δεν ενθαρρύνει απλού 

επιπέδου λύσεις αλλά απαιτεί από τους μαθητές να επιζητήσουν 

καινούργια γνώση διαμέσου της διαδικασίας της λύσης προβλήματος. 

Η εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων είναι απαραίτητο κατά τη  
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διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να 

διευκολύνει και να ενθαρρύνει το συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον                          
και να παρέχει scaffolding (παροχή προσωρινής υποστήριξης μέχρι η 

βοήθεια να μην χρειάζεται πια. Μπορεί να πάρει πολλές μορφές όπως 

εξηγήσεις ,παραδείγματα κ.τ.λ αλλά χρειάζεται να στηρίζεται πάνω 

στην υπάρχουσα γνώση του εκπαιδευομένου ) σε συγκεκριμένες 

στιγμές όπως καθορίζεται από τη δυναμική διαδικασία της λύσης 

προβλήματος .Παρομοίως στο case-based learning οι εκπαιδευόμενοι 

μπορεί να δουλεύουν συνεργατικά και να παίρνουν αποφάσεις για το τι 

θα ήταν καλύτερο να κάνουν για τη σωστότερη και δημιουργικότερη 

αντιμετώπιση της περίπτωσης.                                          
Το project based learning μπορεί να εφαρμοστεί σε συνεργατικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα όπου καθιστούν ικανούς τους 

εκπαιδευόμενους να συζητήσουν , να εξερευνήσουν ,να τεστάρουν τις 

έννοιες και τις ιδέες υποστηριζόμενοι από ένα περιβάλλον ομάδας 

παράγοντας ρεαλιστικά προϊόντα (προϊόντα που χρησιμοποιούνται) 

Το role playing μπορεί να εφαρμοστεί σε συνεργατικά περιβάλλοντα 

για την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας . Αναπτυγμένη εφαρμογή των 

role playing είναι συνεργασία σε εικονικό εργαστήριο όπου οι 

συμμετάσχοντες μπορούν να βρίσκονται σαν ομάδα σε ένα online 

simulation εργαστηρίου όπου καθένας θα έχει διακριτούς ρόλους 

εκτελώντας συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την 

ευκαιρία να πειραματιστούν, να παρακολουθούν τα αποτελέσματα και 

γενικά να λειτουργήσουν όπως θα λειτουργούσαν σε ένα κανονικό 

εργαστήριο . 

Το inquiry based learning περιγράφει ένα σχεδιασμό μάθησης όπου οι 

εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη πληροφορία γεγονότος ( factual 

information ) και έπειτα κτίζουν τη γνώση που τους καθιστά ικανούς να 

απαντήσουν την αρχική ερώτηση. Συνήθως απαιτείται απαιτείται από 

τους εκπαιδευόμενους να παρατηρήσουν την ερώτηση , να 

παρουσιάσουν εξηγήσεις , να επινοήσουν και να διεξάγουν tests για να 

τεστάρουν τις θεωρίες τους να αναλύσουν δεδομένα , να εξάγουν  
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συμπεράσματα και να κτίσουν μοντέλα. Δίνει έμφαση στην έρευνα και 

στη κριτική σκέψη και στην εξασκούμενη μελέτη για την επίτευξη των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων του course. To inquiry based learning 

μπορεί να περιγραφεί σαν μια διαδικασία όπου οι μαθητές σχηματίζουν 

ερωτήσεις και ο εκπαιδευτής ή εκπαιδευτές παρέχουν ερωτήσεις για να 

δώσει ερέθισμα για ερευνητική διαδικασία με σκοπό την απόκτηση 

γνώσης η οποία θα βοηθήσει στο κτίσιμο της γνώσης που καθορίζει 

αποτελεσματικά τη λύση. Μπορεί να περιλαμβάνει συζητήσεις, 

ασκήσεις για group και παίξιμο ρόλων χρησιμοποιώντας έντονα τις 

αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευομένων, τις γνώσεις που έχουν  

αποκτήσει και την εμπειρία τους. Το  inquiry based learning διαφέρει 

από το problem based learning  στη χρησιμοποίηση μεγαλύτερης 

κλίμακας μαθησιακών μεθόδων , στο υψηλό επίπεδο υποστήριξης 

εκπαιδευτή και scaffolding, με έμφαση σε μία πολύπλευρη προσέγγιση 

στη μάθηση , στη κριτική σκέψη καθώς και στο ότι οι εκπαιδευόμενοι 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους. 

 

 

 

5) Στη φάση σχεδιασμού μεθόδων μέτρησης της απόδοση του 

εκπαιδευομένου  (assessment  of learner performance) 

 

Η μέτρηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη για να  

προσδιορίσουμε το αν οι εκπαιδευόμενοι πράγματι ικανοποίησαν τον 

μαθησιακό  

αποτέλεσμα που έχει προκαθοριστεί .Οι μετρήσεις μπορούν να παρθούν με 

αρκετές μεθόδους. Κάποιες από αυτές είναι μέσω ερωτήσεων τέστ, μέσω 

project  έρευνας ή ασκήσεων, μέσω συμμετοχής σε forum συζητήσεων κ.τ.λ. 
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6) Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  

Το e-learning course αφού έχει σχεδιαστεί (λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 

τις παιδαγωγικές απαιτήσεις αλλά όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να 

εκπληρώνει ένα e-learning σύστημα π.χ λειτουργικές ,τεχνικές κ.τ.λ τις 

οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω ) και έχει ληφθεί υπόψη το μέσο 

διαδοσής του κτίζεται . Παίρνονται βίντεο, συμπιέζονται ,δημιουργούνται 

discussion forums , 

δημιουργούνται πλατφόρμες κ.τ.λ 

                                                      

7) Αξιολόγηση του e-learning course (evaluation) 

7A) formative evaluation 

Το διδακτικό υλικό και οι στρατηγικές που έχουν επιλεγεί εκτιμούνται με 

σκοπό να βεβαιωθεί ότι είναι πράγματι αποτελεσματικές στο να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να πετύχουν τα επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα . Ο  formative evaluation που μπορεί να γίνει  πρίν την 

υλοποίησή του για να τονίσει ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και στρατηγικές 

που δεν είναι αποτελεσματικές και να κάνει σημείο προς σημείο αλλαγές 

στο σχεδιασμό του course προτού παρουσιαστεί αλλά και κατά την 

ανάπτυξη και τη διάδοσή του δίνοντας τη δυνατότητα να επανεξεταστεί και 

να  παρθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη διόρθωση και τη βελτίωση της 

instruction. Αυτό θα βοηθήσει πιο αποτελεσματικά στην κάλυψη των 

απαιτήσεων των εκπαιδευόμενων 

 

7B) summative evaluation  

Η summative evaluation έρχεται μετά από τη διάδοση ή ύστερα από την 

πλήρη ανάπτυξη e-learning  συστήματος . Αποτελεί το τελικό βήμα του 

διδακτικού σχεδιασμού και σκοπός του είναι ο καθορισμός του αν το e-

learning course σαν σύνολο ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς στόχους που 

προσδιορίστηκαν στην αρχή της διαδικασίας του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. 

 



                                                           38                                         
 

Κατά τη διαδικασία της  αξιολόγησης μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες 

μέθοδοι που να αναμιγνύονται οι εκπαιδευόμενοι , οι instructors καθώς και 

διαθέσιμα πρόσωπα experts με σκοπό μια κριτική αναζήτηση. 

 

 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να θέσουμε από κάποια κριτήρια για το 

πόσο καλό είναι από παιδαγωγικής άποψης ( αργότερα θα παραθέσουμε 

κριτήρια γενικά για το ποιότητα του software) τα οποία συνοψίζονται ως 

εξής ¨ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ E-LEARNING ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

 

Α1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ 

 

Η πυρηνική ιατρική είναι μια ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιείται  για να 

δείξει τη λειτουργία ενός οργάνου του σώματος, την ανατομία του. Η πυρηνική 

ιατρική έχει διαγνωστικές ικανότητες καθώς και πολύτιμες θεραπευτικές 

εφαρμογές.  

Η πυρηνική ιατρική είναι μοναδική στο ότι συχνά επιτρέπει διαγνωστική 

πληροφορία να διακριθεί πριν την αρχή φυσικών συμπτωμάτων αφού διαθέτει 

ειδικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση, στη διαχείριση, στην 

αντιμετώπιση και τη πρόληψη ασθενειών. 

Επίσης οι διαγνωστικές διαδικασίες της πυρηνικής ιατρικής είναι ανώδυνες, 

cost-effective και είναι ανάμεσα στις  ασφαλέστερες διαγνωστικές 

απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες είναι σήμερα διαθέσιμες. Ο  ασθενής  

δέχεται μια ιδιαίτερα μικρή ποσότητα από ραδιοφαρμακευτικά μόλις ικανή να 

παρέχει επαρκής διαγνωστική πληροφορία. 
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Οι  απεικονιστικές τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής βρίσκουν εφαρμογή σε 

διάφορους κλάδους της ιατρικής όπως στη νευρολογία, στη πνευμονολογία, 

στην ορθοπεδική, στην καρδιολογία, στη νεφρολογία κ.α. 

 

 Α.2.  ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Οι συνηθισμένες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης που εφαρμόζονται 

σήμερα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα περιέχουν τη μετάδοση γνώσης σε 

κλασικές αίθουσες διδασκαλίας λεκτικά , με γραφή σε πίνακα, με 

παρουσίαση διαφανειών σε συμβατικό διαφανοσκόπιο καθώς και με  

παρουσίαση εικόνων και κειμένου μέσω βίντεο-προβολέα συνδεδεμένου 

σε υπολογιστή     (παρουσίαση power point).Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν για την εκπαίδευσή τους βιβλία και εγχειρίδια 

,επιστημονικά συγγράμματα τα οποία μπορούν να τα βρούν ή στο 

διαδίκτυο  

(σε ιστοσελίδες πανεπιστημίων του εξωτερικού, στην ιστοσελίδα της 

Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ),στις ιστοσελίδες διεθνών 

επιστημονικών ενώσεων και εταιρειών (AAPM, IPEM, SFPM, EFOMP 

κλπ),στις ιστοσελίδες εταιρειών κατασκευής και εμπορικής διακίνησης 

συστημάτων και εργαστηριακού εξοπλισμού Πυρηνικής Ιατρικής) ή  

      σε επιστημονικά συγγράμματα  ελληνικά ή ξενόγλωσσα  που 

      διατίθενται   στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων.                         . 

Οι κλασικοί μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης με τη μορφή που έχουν 

σήμερα δεν  αποτελούν το τέλειο σύστημα μάθησης και αυτό γιατί  η 

διδασκαλία και η μάθηση γίνονται κάτω από κάποιες ειδικές συνθήκες 

                                                        

 Κάποιες αδυναμίες τις κλασικής διδασκαλίας είναι: 
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1.Ο συγκεκριμένος τόπος και χρόνος που πραγματοποιείται η διδασκαλία 

αφαιρεί τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να μαθαίνει όπου και όποτε αυτός 

επιθυμεί. 

2.Η  κλασική διδασκαλία  είναι μια κλειστή διαδικασία που δεν προσφέρει 

πολλές δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με  εκπαιδευτές ή 

εκπαιδευόμενους, αφενός με τα άτομα που βρίσκονται στον ίδιο τόπο και 

χρόνο κατά τη διδασκαλία, εξαιτίας της περιορισμένης χρονικής διάρκειας της 

διδασκαλίας, αφετέρου με  

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στο ίδιο αντικείμενο άλλης αίθουσας 

διδασκαλίας, πόλης ή χώρας, αδυνατώντας έτσι να μαθαίνουν τις καινούργιες 

εξελίξεις της φυσικής της πυρηνικής ιατρικής. 

 

 3. Σχετικά  παλιά βιβλία χρησιμοποιούνται  ως αντικείμενο διδασκαλίας, γιατί 

δεν είναι εφικτή η συνεχής ανανέωσή τους, με αποτέλεσμα την μη 

πληροφόρηση για τις νέες εξελίξεις και μεθόδους στο τομέα της φυσικής της 

πυρηνικής ιατρικής 

 

 4. Οι εκπαιδευόμενοι δεν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης       

(οι εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν το μάθημα με τη μορφή διάλεξης) και οι 

εκπαιδευόμενοι απλώς ακούν. 

 

5. Η ύλη ήταν πολύ εκτεταμένη προκαλώντας έτσι πίεση στους διδάσκοντες 

να προλάβουν να τελειώσουν την ύλη. 

 

6. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν (και έχουν) ήδη διαμορφωμένες απόψεις για 

πολλά φυσικά φαινόμενα και η παλιά προσέγγιση δεν επέτρεπε την ανατροπή 

των λανθασμένων αντιλήψεων. 
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7. Η  περιορισμένη χρονική διάρκεια επαφής των εκπαιδευομένων με τις 

εργαστηριακές υποδομές του αντίστοιχου τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο 

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.  

 

8. Οι όχι τόσο καλές μέθοδοι και τρόποι  επαφής και εξοικείωσης με τις 

εργαστηριακές υποδομές του αντίστοιχου τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο 

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.  

 

9. Τέλος πολύ σημαντική  αδυναμία των κλασικών μεθόδων διδασκαλίας είναι 

ότι ανταποκρίνονται ελάχιστα στις παιδαγωγικές , διδακτικές αρχές και στους 

διδακτικούς στόχους  

 

 

Α.3.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

Με βάση τα παραπάνω η βελτιστοποίηση της διδασκαλίας στο τομέα της 

φυσικής της πυρηνικής ιατρικής στοχεύει στην  

1. Κατάκτηση της γνώσης με δυνατότητα ανάκλησης γενικεύσεων, μεθόδων 

και διαδικασιών 

2. Κατανόησης και οικειοποίησης με τα διδακτικά αντικείμενα, δυνατότητα 

χειρισμού της γνώσης 

3. Εφαρμογή της γνώσης σε διάφορες περιστάσεις και προβλήματα 

4. Να αποκτά ο εκπαιδευόμενος ικανότητα σύνθεσης των ήδη αποκτημένων 

γνώσεων για τη δημιουργία καινούργιας γνώσης δηλ δυνατότητα 

τροποποίησης και επέκτασης πληροφοριών 

5. Αξιολόγηση των έργων , λύσεων, μεθόδων. Απαιτεί τη χρήση κριτηρίων και 

κανόνων 
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6. Φιλικότερη και οργανωμένη παρουσίαση της ύλης 

7. Να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο για πλήρη αξιοποίηση της 

διαθέσιμης τεχνολογίας της πυρηνικής ιατρικής 

8. Να παρέχει ερεθίσματα για ενίσχυση διερευνητικής και ενεργητικής 

μάθησης 

9. Στην ανακάλυψη αποτελεσματικότερων τρόπων αξιολόγησης της επίδοσης 

των εκπαιδευομένων 

10. Στην αξιοποίηση των πολυμέσων 

11. Επίσης σημαντικός στόχος για τη μάθηση είναι το κατάλληλο διδακτικό 

κλίμα το οποίο πρέπει να είναι προσιτό σε όλους τους τύπους 

εκπαιδευομένων όπου καθένας από αυτούς μπορεί να μαθαίνει με 

διαφορετικό τρόπο. 

 Βασική είναι η εξασφάλιση τη δυνατότητας του εκπαιδευομένου να μαθαίνει 

με πολλαπλούς τρόπους (plurimedia modalities), να έχει ίσες ευκαιρίες για 

μάθηση & κατάρτιση απαλλαγμένες από χώρο-χρονικές δεσμεύσεις, να έχει 

επιλογές στο πως και τι θα μαθαίνει και  να αποτελεί το κέντρο της 

μαθησιακής διαδικασίας  

Σύμφωνα με τα παραπάνω για να είναι η μάθηση της φυσικής της πυρηνικής 

ιατρικής ικανοποιητική πρέπει να είναι διερευνητική, να δίνεται με τρόπο που 

να πλησιάζει περισσότερο την πραγματικότητα ενεργοποιώντας ταυτόχρονα 

τον εκπαιδευόμενο, να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας για την απόκτησή 

της και γενικά να ικανοποιεί αρχές που σχετίζονται με το διδακτικό κλίμα, 

αρχές που σχετίζονται με τις γενικές μεθοδολογικές κατευθύνσεις στη 

γνωστική περιοχή της φυσικής της πυρηνικής ιατρικής ( αρχές συνερεύνησης , 

βίωσης , λογικού προγραμματισμού , ελκυστικότητας ),αρχές που σχετίζονται 

με τις ειδικές τεχνικές για τη γνωστική περιοχή της φυσικής της πυρηνικής 

ιατρικής (αρχές κατανόησης πληροφοριών , εποπτείας, συνδυασμού, 

οργάνωσης) και αρχές που συνδέονται με την ανάπτυξη συνθετικών 

ικανοτήτων (αρχές εκμετάλλευσης λάθους, της ανακάλυψης, της 

αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, της δημιουργικότητας). 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
 
Το μάθημα της πυρηνικής ιατρικής διδάσκεται σήμερα σε αρκετά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει ένα αρκετά ευρύ κοινό, 

Το οποίο μπορεί να αποτελείται από πυρηνικούς  γιατρούς, ειδικευόμενους 

γιατρούς στην πυρηνική  Ιατρική , Φυσικούς Ιατρικής, ραδιοχημικούς, 

ραδιοφαρμακολόγους, άλλους  επιστήμονες με ειδικό ενδιαφέρον στο πεδίο 

της Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και τεχνολόγοι που εργάζονται στην Πυρηνική 

Ιατρική. Αποτελεί επίσης απαραίτητο τμήμα της εκπαίδευσης κλινικών 

Μηχανικών Βίο-ιατρικής Τεχνολογίας και Ιατρικής Οργανολογίας.   

Ιδιαίτερα  απαραίτητη είναι η παρακολούθησή του από έναν φυσικό ιατρικής-

ακτινοφυσικό νοσοκομείου όπου αποτελεί μέρος του κεντρικού  κορμού της 

εκπαίδευσής του. Η διδασκαλία του αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λήψη 

της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ακτινοφυσικού Νοσοκομείου και 

προσφέρει γνώσεις απαραίτητες για την αντίστοιχη κλινική δραστηριότητά του 

σε ένα τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. 

 Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η φυσική της πυρηνικής ιατρικής έχει 

γενικά ένα πολύ ευρύ κοινό που μπορεί να διαφοροποιείται η εμπειρία του με 

το μέσο , η προηγούμενη εκπαίδευσή του , η γλώσσα προτίμησης ή τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Για αυτό το λόγο είναι καλύτερα να επιλέξουμε 

ένα συγκεκριμένο κοινό που θα θέλαμε να εκπαιδεύσουμε και κάνοντας μια 

έρευνα για τα χαρακτηριστικά του να του παρέχουμε την κατάλληλη για αυτό 

γνώση και εκπαίδευση. Οι απαιτήσεις για όλη την γκάμα των ατόμων που 

απευθύνεται η φυσική της πυρηνικής ιατρικής μπορούν να καλυφθούν από 

ένα κατάλληλο e-learning περιβάλλον όμως για τη δημιουργία του απαιτούνται 

αρκετές έρευνες για την επίτευξη πολύπλοκου και ευέλικτου περιβάλλοντος 

και το σημαντικότερο απαιτείται ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την 

ολοκλήρωσή του .  
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Το e-learning course που αναπτύσσουμε απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του τμήματος της φυσικής ιατρικής , σε προπτυχιακούς φοιτητές του                             

τμήματος ιατρικών οργάνων καθώς και στον οποιοδήποτε επιθυμεί να πάρει 

κάποιες εισαγωγικές , αρχικές γνώσεις στο τομέα της φυσικής της πυρηνικής 

ιατρικής . Επειδή κατά το πλείστον το κοινό χρησιμοποιεί την ελληνική 

γλώσσα το site είναι γραμμένο στα ελληνικά . Αργότερα το site θα είναι 

διαθέσιμο και στα αγγλικά 

 

Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Η φυσική της πυρηνικής ιατρικής είναι η φυσική που αφορά την πυρηνική 

ιατρική. Εξετάζει βασικές αρχές της φυσικής και φυσικά φαινόμενα (π.χ. 

ραδιενέργεια, αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης, ιδιότητες υλικών) 

Τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της πυρηνικής ιατρικής. 

Επεκτείνεται εφαρμόζοντας και συνδυάζοντας κατάλληλα τα παραπάνω για τη 

δημιουργία τεχνολογίας η οποία χρησιμοποιούμενη με το κατάλληλο τρόπο 

θα αναπτύξει την πυρηνική ιατρική. 

Χρησιμοποιεί πολύ μικρές ποσότητες ραδιενεργών ουσιών, ή ιχνών, για να 

διαγνώσει ή να θεραπεύσει ασθένειες. Τα ίχνη είναι ουσίες που 

προσκολλώνται σε συγκεκριμένα όργανα, κόκαλα ή ιστούς. Όταν τα ίχνη 

εισάγονται μέσα στο σώμα, παράγουν εκπομπές. 

Ένας ειδικός τύπος κάμερας χρησιμοποιείται για να μετατρέψει αυτές τις 

εκπομπές σε εικόνες, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τη περιοχή του 

σώματος που απεικονίζεται. Στο e-learning course που αναπτύσσουμε 

στόχος είναι η κατάκτηση από τον εκπαιδευόμενο της  αρχικής γενικής 

γνώσης και της εμπέδωσης της . Σημαντικό είναι να κατανοήσει την τεχνική 

του σπινθηρογραφήματος μαζί με όλες της απαραίτητες έννοιες που 

σχετίζονται με αυτό . Στο e-learning course καλύπτουμε κάποιες αρχικές 

έννοιες φυσικής, όπως την έννοια της ραδιενέργειας, τον τρόπο και τα μέσα  
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που αυτή παράγεται , το πώς μας είναι χρήσιμη στην απεικόνιση , επίσης τον 

τρόπο που αλληλεπιδρά η ακτινοβολία με την ύλη , τον τρόπο που λειτουργεί                            

η ύλη σε συνδυασμό με την ενέργεια  κ.τ.λ. Επίσης αναλύουμε το 

απεικονιστικό σύστημα της γ-κάμερα εξετάζουμε τη λειτουργικότητά τόσο της 

ίδιας σαν σύνολο τόσο και των μερών που την αποτελούν και τέλος 

αναλύουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε από αυτή 

κάθε είδους πληροφορία. Η πλήρης κάλυψη των μαθησιακών στόχων της 

φυσικής της πυρηνικής ιατρικής μέσω ενός e-learning περιβάλλοντος 

αποτελεί έναν πιο μακροπρόθεσμο στόχο (απαιτεί περαιτέρω δουλειά και 

έρευνες για τη δημιουργία ενός ειδικά πολύπλοκου και ευέλικτου 

περιβάλλοντος ικανού να καλύπτει όλες τις ανάγκες για όλη τη γκάμα των 

εκπαιδευομένων καθώς και γι όλα τα επίπεδα πολυπλοκότητας γνώσης και 

γνωστικής δραστηριότητας) αφού η φυσική της πυρηνικής ιατρικής 

συνδυάζεται κυρίως με τις κλινικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής καθώς 

και με κάποια άλλα  πεδία για την υπηρέτηση της πυρηνικής ιατρικής. Έτσι 

ένας ακτινοφυσικός πρέπει να έχει γνώση και να είναι εξοικειωμένος εκτός 

από τη φυσική, με τη βιοστατιστική, τη φαρμακολογία, την ανοσολογία, την 

ραδιοφαρμακευτική, τη ραδιοχημεία, τη βιοκινητική, τη ραδιοβιολογία και την 

εκτίμηση κινδύνου, την ακτινοπροστασία, την επιστήμη των υπολογιστών, την 

ενοργάνωση και τη μεθοδολογία της, τον ποιοτικό έλεγχο και τη σχετική 

νομοθεσία. 

Ακόμα ,ένας ακτινοφυσικός πρέπει να αποκτήσει  πρακτική εμπειρία στις 

μεθόδους κλινικών ερευνών, στο μαρκάρισμα ,στις εφαρμογές λογισμικού και 

στην απόκτηση και ανάλυση δεδομένων, στο ποιοτικό έλεγχο , στη δοσιμετρία 

ασθενούς και στην ακτινοπροστασία καθώς και θα πρέπει να ενθαρρύνονται 

για να συμμετέχουν σε κλινικές έρευνες. 

Η κλινική εκπαίδευση ενός ακτινοφυσικού που ειδικεύεται στη πυρηνική 

ιατρική περιέχει θεωρητική και κλινική εκπαίδευση μέσα και έξω από το τμήμα 

της πυρηνικής ιατρικής. 
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Δ. ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
 
      Δ1) ΙΔΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Η μάθηση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη 

όταν πρόκειται για το τομέα της φυσικής της πυρηνικής ιατρικής και αυτό γιατί 

 είναι απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να ασκηθούν στον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτονται, εργάζονται και λύνουν τα προβλήματα και στις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούν στις έρευνες τους. Η ανάπτυξη της γνώσης επιβάλλει ολοένα 

και περισσότερα καθήκοντα. Έτσι η χρησιμοποίηση τους σε τομείς της 

πυρηνικής ιατρικής απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να μάθουν τους 

τρόπους με τους οποίους αποκτιούνται οι γνώσεις και πώς εφαρμόζονται 

στην πράξη. Επιπλέον το γεγονός ότι η επιστημονική γνώση εξελίσσεται  

επιβάλλει στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών να διδάξουν τους  

εκπαιδευόμενους πώς να μαθαίνουν. Άσκηση των εκπαιδευομένων στην 

επιστημονική μεθοδολογία τους βοηθάει στην κατάκτηση της γνώσης. Γι αυτό 

βασικός στόχος της διδασκαλίας της φυσικής της πυρηνικής ιατρικής είναι και 

η άσκηση των μαθητών στις διαδικασίες που συνιστούν την επιστημονική 

μεθοδολογία. Η επιστημονική μεθοδολογία σε συνδυασμό με τις επιμέρους 

ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της φυσικής της πυρηνικής ιατρικής μπορεί να 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης κατάλληλων για την εύκολη 

και αποτελεσματική κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.  Μπορεί να γίνει 

επιλογή και διαμόρφωση (για κατάλληλη παρουσίαση της διδακτέας ύλης) 

στρατηγικών μάθησης που αναφέρθηκαν στο γενικό μέρος ,συνδυασμός ή καi  
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εμπλουτισμός τους. Οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου 
προσαρμοσμένες στην πυρηνική ιατρική είναι οι ακόλουθες 

 
1.παρατήρηση 

2.ταξινόμηση 

3.μαθηματικές εκφράσεις 

4.μέτρηση 

5.χωροχρονικές σχέσεις 

6.επικοινωνία  

7.προβλέψεις 

8.εξαγωγή συμπερασμάτων 

9.λειτουργικοί ορισμοί 

10.υποθέσεις 

11.ερμηνεία 

12.αναγνώριση και έλεγχος μεταβλητών 

13. πειραματισμός 

14. κατασκευή μοντέλων 

Ο κατάλογος των διαδικασιών είναι ιεραρχημένος. Κάθε διαδικασία 

αντιπροσωπεύει ένα υψηλότερο επίπεδο δεξιότητας από τις προηγούμενες 

και τις περικλείει.  
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1.)παρατήρηση 

Παρατηρώ σημαίνει εξετάζω προσεχτικά, ερευνώ. Η παρατήρηση 

προϋποθέτει την ενεργοποίηση και τη χρήση όλων των αισθήσεων- Από 

μόνες τους οι παρατηρήσεις δεν είναι τόσο σπουδαίες, γίνονται όμως  

σπουδαίες, με τις ερωτήσεις που ακολουθούν και την απορριμματική 

κατάσταση που δημιουργούν. Η παρατήρηση επομένως πρέπει να είναι 

πάντοτε επιλεκτική δηλαδή προϋποθέτει ένα αντικείμενο προς παρατήρηση 

επιλεγμένο εκ των προτέρων, μία άποψη , ένα πρόβλημα. Για την φυσική της 

πυρηνικής ιατρικής, η παρατήρηση σαν αφετηρία της γνώσης είναι μία 

διαδικασία πολύ σημαντική. Όταν οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται στην 

παρατήρηση οπτικής και λειτουργίας μηχανημάτων και των εξαρτημάτων τους 

καθώς και διαδικασιών, μπορούν και συγκεντρώνουν περισσότερες ενδείξεις, 

μπορούν και περιγράφουν καλύτερα αυτό που συμβαίνει, δίνοντάς τους το 

ερέθισμα να συνδέσουν αυτά που βλέπουν με την αντίστοιχη θεωρία  

2)Η ταξινόμηση  

Η ταξινόμηση είναι μία διαδικασία πολύ θεμελιώδης για την φυσική της 

πυρηνικής ιατρικής και βοηθάει  στην παρουσίαση, στην εκμάθηση και την 

απομνημόνευση της ύλης καθώς και στη διευκόλυνση της έρευνας . Η 

ομαδοποίηση βοηθάει στην ανακάλυψη ιδιοτήτων με τις οποίες γίνεται η 

ταξινόμηση και η περιγραφή. Ακόμα και οι παρατηρήσεις αποκτούν άλλο 

νόημα, όταν μπορούν να ταξινομηθούν. Η κατάλληλη ταξινόμηση δίνει την 

αίσθηση της ενότητας και την αναγνώριση της ποικιλίας.  

3) Μαθηματικές εκφράσεις 

Η χρήση των Μαθηματικών στην φυσική της πυρηνικής ιατρικής έχει 

αποδειχθεί πολλαπλά σημαντική, αφού βοηθάει στη διατύπωση των ορισμών, 

των νόμων, στην κωδικοποίηση των παρατηρήσεων και στις μετρήσεις. 

Εξάλλου οι στατιστικοί κανόνες βοηθούν στο συσχετισμό ομάδων 

παρατηρήσεων με τις υποθέσεις. Τα Μαθηματικά παρέχουν μια δυνατή 

γλώσσα για τις επιστημονικές συνομιλίες. Η μελέτη πολλών  
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φαινομένων γίνεται ενοποιητικά με τη βοήθεια των Μαθηματικών, με 

αποτέλεσμα τη βαθύτερη κατανόησή τους. Μπορούμε να αναφέρουμε ως 

παράδειγμα τις εξισώσεις της ραδιενεργού φθοράς της ραδιενεργού 

Ισορροπίας κτλ. Ωστόσο είναι αναγκαίο να μην περιορίζεται η διδασκαλία 

στην απλή μαθηματική διατύπωση, αλλά να τους βοηθούμε να βιώνουν το 

πώς χρησιμοποιούνται οι νόμοι στην τεχνική και στην παραγωγική διαδικασία. 

Γι αυτό τα διάφορα προβλήματα εφαρμογής πρέπει να έχουν μια γνήσια 

λειτουργία επίγνωσης, δεν πρέπει να είναι τυπικά προβλήματα, όπου η 

μηχανιστική αντικατάσταση των δεδομένων σε κάποιο τύπο δίνει το 

αριθμητικό αποτέλεσμα. Είναι αναγκαίο να συνηθίσουν οι εκπαιδευόμενοι , 

πριν από τη λύση τέτοιων προβλημάτων, σε κάθε νέα εξίσωση ή διάγραμμα, 

να θέτουν μόνοι τους το ερώτημα, πού μπορεί να χρησιμεύσει η εξίσωση ή το 

διάγραμμα;  

4) Η μέτρηση  

Η εισαγωγή του πειράματος στη μελέτη των φαινομένων της φυσικής της 

πυρηνικής ιατρικής επέβαλλε την ποσοτική μελέτη τους. Η ποσοτική μελέτη 

στηρίζεται σε δεδομένα που προκύπτουν από μετρήσεις και εκφράζονται με 

αριθμούς.  

Ειδικότερα, από την άποψη της σύνδεσης της διδασκαλίας της φυσικής της 

πυρηνικής ιατρικής με την πράξη, απαιτείται η ικανότητα των εκπαιδευομένων 

ιδιαίτερα στο χώρο του νοσοκομείου να ενεργούν με μερικούς συγκεκριμένους 

κανόνες και τεχνικές που πολλές φορές προβλέπονται από τα πρωτόκολλα 

και από τη βιβλιογραφία γενικότερα. 

Οι μετρήσεις γίνονται με όργανα που υπάρχουν στα νοσοκομεία και στα 

εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.  

5)Η επικοινωνία  

Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών της φυσικής 

της πυρηνικής ιατρικής, και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους, είναι βασικής 

σημασίας διαδικασία , γιατί επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο  να ανακοινώνει τις 

σκέψεις του, τις  προσπάθειές του για την επίλυση προβλημάτων και τα  
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συμπεράσματα του .  

Στην εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας της πυρηνικής ιατρικής η  

επικοινωνία επιτυγχάνεται με την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών και την 

ομαδική εργασία .  

7)Οι προβλέψεις 

 Είναι  σημαντικό για τον ιατρικό φυσικό να μπορεί να κάνει κάποια  

πρόβλεψη και να προχωρεί στον έλεγχο της. Για την πρόβλεψη στηρίζεται σε 

δεδομένα ,γεγονός που κάνει την πρόβλεψη να διαφέρει από την υπόθεση. 

Με ερωτήσεις του τύπου «Τι θα συνέβαινε αν....» δίνεται η δυνατότητα στους 

εκπαιδευόμενους να κάνουν προβλέψεις και να προβαίνουν στη συνέχεια 

στον έλεγχο τους. 

 

8)Τα συμπεράσματα  

Τα συμπεράσματα είναι αντικειμενικές εξηγήσεις των παρατηρήσεων. Είναι 

περισσότερο χρήσιμα από την παρατήρηση, γιατί ενώ ίσως την έχει αφετηρία 

φθάνει μέσω του συλλογισμού πολύ πιο πέρα από αυτή  

9) Οι λειτουργικοί ορισμοί 

Οι λειτουργικοί ορισμοί στη φυσική της πυρηνικής ιατρικής παρέχουν 

οικονομία στην επικοινωνία, επειδή μια λέξη ή ένας όρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί έναντι μιας εκτεταμένης περιγραφής, αν ο χρήστης κάμει από 

την αρχή ξεκάθαρη τη σημασία που της αποδίδεται. Εδώ όμως πρέπει να 

ερευνηθεί τι εκφράζει η ευχέρεια στον ορισμό. Είναι αποτέλεσμα δημιουργικής 

σκέψης του εκπαιδευόμενου ή προέρχεται από απλή απομνημόνευση; Στη 

δεύτερη περίπτωση η ικανότητα ενός εκπαιδευόμενου να ορίσει ένα μέγεθος ή 

μια έννοια δε σημαίνει ότι και την κατανοεί. Παρόμοιος κίνδυνος υπάρχει αν 

επιχειρήσει κάποιος να διδάξει μια έννοια ή μια τεχνική μόνο με τον ορισμό. 

Όταν οι ορισμοί υπάρχουν στο εγχειρίδιο τότε λειτουργούν ως απλές 

πληροφορίες, που όμως δε θεωρούνται γνώσεις. Συνεπώς οι ορισμοί πρέπει  
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να δίνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους ή στη χειρότερη των 

περιπτώσεων οι εκπαιδευόμενοι να επιχειρήσουν να δώσουν τον ορισμό 

έστω και λανθασμένα 

10) Οι υποθέσεις  

Οι υποθέσεις παράγονται από κατά εικασία υπολογισμούς. Η ύπαρξη μερικών 

πειραματικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση μιας υπόθεσης. 

Ο σχηματισμός υποθέσεων είναι μια θεμελιωμένη διαδικασία και 

παρουσιάζεται σαν εξήγηση φαινομένων που μένουν ανεξήγητα σε ορισμένη 

στιγμή. Η ιστορία των επιστημών δείχνει ότι πάρα πολύ συχνά μια υπόθεση 

έγινε ένα εξαιρετικά παραγωγικό κίνητρο για την παραπέρα ανάπτυξη της 

γνώσης.  

11) Η ερμηνεία των δεδομένων  

Τα δεδομένα π.χ. πληροφορίες, παρατηρήσεις, μετρήσεις κτλ., από μόνες 

τους έχουν πολύ λίγο ενδιαφέρον. Για να αποκτήσουν επιστημονική αξία 

πρέπει να φωτιστούν κατάλληλα, δηλαδή να ερμηνευτούν κατάλληλα, να 

οδηγήσουν σε γενικεύσεις και να συσχετιστούν με τις ερωτήσεις. Η 

συσσώρευση πληροφοριών χωρίς ερμηνεία είναι διαδικασία χωρίς αξία. Κατά 

συνέπεια μπορούμε να μιλήσουμε για μάθηση μόνο αν τα δεδομένα 

υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία και οδηγήσουν στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

  

12) Η αναγνώριση και ο έλεγχος των μεταβλητών  

Στη φυσική της πυρηνικής ιατρικής ζητούνται όλες εκείνες οι παράμετροι που 

υπεισέρχονται στα φαινόμενα. Για το σκοπό αυτό καταφεύγουν στο πείραμα. 

Κάθε χωριστή κατάσταση απομονώνεται και ελέγχεται με τη μεγαλύτερη 

δυνατή προσέγγιση. Αυτές οι απομονωμένες και ελεγχόμενες καταστάσεις 

αποτελούν τις μεταβλητές του πειράματος. 

  



                                                      53 

13)πειραματισμός 

Το πείραμα αποτελεί βασική συνιστώσα της επιστημονικής έρευνας, και της 

κατανόησης της φυσικής της πυρηνικής ιατρικής, αποτελεί ένα μοντέλο 

διαλεκτικής διαμεσολάβησης ανάμεσα στον άνθρωπο και την οργανολογία με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία καινούργιων ιδεών, δημιουργία συνεχώς και πιο 

σύγχρονη μεθοδολογία και αποτελεσματικές τεχνικές  

 

14) Η κατασκευή μοντέλων 

 

Η προσπάθειά  να ερμηνεύσουν μερικά φαινόμενα, στα οποί α συνήθως 

υπεισέρχονται αόρατα συστατικά της ύλης, όπως άτομα, μόρια, κτλ. 

Καταλήγει στη χρήση μοντέλων. Συνήθως  επινοείται ένα μοντέλο ή πρότυπο, 

που στοχεύει να περιγράψει ή να εξηγήσει μια περιοχή του πραγματικού.΄ 

Ένα μοντέλο μπορεί να είναι ένας μαθηματικός τύπος. 

Στη διδασκαλία της φυσικής της πυρηνικής ιατρικής  είναι ανάγκη να τονιστεί 

ότι το μοντέλο δεν αποτελεί πραγματικότητα, αλλά ότι αναπαριστά κατά 

προσέγγιση τον τρόπο που εμείς φανταζόμαστε την πραγματικότητα. Θα 

πρέπει π.χ. να τονίσουμε στους εκπαιδευόμενους π.χ. ότι οι εικόνες ή τα 

σκίτσα που υπάρχουν στα  εγχειρίδια και αναφέρονται στο άτομο και τη δομή 

του ,στις αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας-ύλης , δεν είναι φωτογραφίες αλλά 

μοντέλα . 
 
Εκτός από την παραπάνω επιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας , για να 

επιτευχθεί καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα στη διδασκαλία 

χρησιμοποιούνται συνήθως έξυπνα τεχνάσματα ή εργαλεία για τις διδακτικές 

προσεγγίσεις . 

Ως τέτοια εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν οι ερωτήσεις, η μάθηση μέσω 

περιπτώσεων, οι μεταφορές, οι αναλογίες, η λύση των προβλημάτων, η 

γνωστική σύγκρουση, οι εννοιολογικοί χάρτες ή σχηματικές αναπαραστάσεις  
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του πλέγματος των εννοιών ( Concept Maps), το δραματικό παιχνίδι, η 

προσομοίωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.τ.λ. Δηλαδή οι στρατηγικές που 

είδαμε στο γενικό μέρος συνδυάζονται με την επιστημονική προσέγγιση και τις 

άλλες θέσεις της διδακτικής των φυσικών επιστημών επιλέγοντας τα 

κατάλληλα    εργαλεία  διδακτικών προσεγγίσεων για την παροχή του 

βέλτιστου αποτελέσματος. Η Σωκρατική μέθοδος είναι ένα εργαλείο 

διδακτικής  προσέγγισης με το οποία κάποιος φθάνει στην αλήθεια (π.χ 

απάντηση σε ένα πρόβλημα) μέσω της διαδικασίας ερωτήσεων-απαντήσεων. 

Δηλαδή η στρατηγική των ερωτήσεων αποτελεί τη βάση της Σωκρατικής 

μεθόδου. Η βασική προσέγγιση είναι η εξής .Πρώτα παρουσιάζεται μια αρχική 

ερώτηση και έπειτα ο μαθητής δίνει μια απάντηση . Αν αυτή η απάντηση  είναι 

λάθος διαμέσου μιας διαδικασίας διαλόγου ( ο οποίος αποτελείται από σειρά 

κατάλληλων ερωτήσεων από έναν καθοδηγητή εκπαιδευτή προσαρμοσμένες 

στις  αποκρίσεις του μαθητή ) τελικά αναθεωρείται από τον εκπαιδευόμενο. Οι 

ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του διαλόγου θα μπορούσαν να εστιάζουν στη 

γνώση του εκπαιδευόμενου , στη κατανόηση ή την ικανότητά του να 

εφαρμόσει μια συγκεκριμένη τεχνική. Οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να 

ασχολούνται επίσης με τον καθορισμό σχέσεων μεταξύ  των θεωριών και των 

εννοιών , τις επιπτώσεις τους στο πρόβλημα , την ανάλυση του προβλήματος 

και τελικά τον καθορισμό των καλύτερων λύσεων για το πρόβλημα. Βασικός 

στην προσέγγιση της γνώσης μέσω Σωκρατικής μεθόδου είναι ο ρόλος του 

καθοδηγητή εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της περιόδου των ερωτήσεων ο 

οποίος είναι να κατευθύνει τον εκπαιδευόμενο στη σωστή κατεύθυνση χωρίς 

όμως να του δίνει απευθείας τις απαντήσεις. Ο εκπαιδευτής καθορίζει το πώς 

θα ήταν καλύτερα να χειρίζεται τις καταστάσεις κατά τις οποίες ο 

εκπαιδευόμενος είναι ανίκανος να απαντήσει , ή να έχει απαντήσει λάθος ή 

και να ακολουθεί λάθος δρόμο για τη λύση του αρχικού προβλήματος (για την 

απάντηση στο αρχικό ερώτημα.)                                                       

  Δ2) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε-LERNIΝG ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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Η απόλυτη εφαρμογή των παραπάνω σε ένα e-learning σύστημα είναι πολύ 

δύσκολα εφικτή . Απαιτεί την ύπαρξη καθοδηγητών ένας να εκτελεί τη 

διαδικασία της Σωκρατικής μεθόδου κάθε φορά με έναν εκπαιδευόμενο (μέσω 

σύγχρονης επικοινωνίας) .Αυτό είναι αρκετά χρονοβόρο και δεν ενδείκνυται 

ιδιαίτερα σε αν το υλικό απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. 

Απ΄ την άλλη θα ήταν ευεργετική η δημιουργία ενός e-learning περιβάλλοντος 

που θα παίζει το ρόλο του καθοδηγητή. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

υλοποιηθεί απόλυτα , γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς τις 

αντιδράσεις των εκπαιδευομένων στο αρχικό πρόβλημα  ούτε στις μετέπειτα 

ερωτήσεις προσέγγισης αφού το σύστημα δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες είναι 

αυτές. Μπορεί να υλοποιηθεί όμως σε ένα βαθμό κάνοντας παραδοχές για 

κάποιες πιθανές απαντήσεις των εκπαιδευομένων και προγραμματίζοντας 

ώστε να παρουσιάζονται στο χρήστη κάθε φορά οι κατάλληλες αποκρίσεις 

από το σύστημα. Και αυτό όμως απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη και χρόνο για το 

σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Στο e-learning που αναπτύσσουμε 

Το e-learning course που αναπτύσσουμε αποτελεί ένα αρχικό βήμα ως προς 

αυτή τη κατεύθυνση . Αυτό που θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα και 

υλοποιείται  στο e-learning σύστημα που αναπτύσσουμε είναι το εξής. 

Αρχικά να παρουσιάζεται ένα αρχικό σύνθετο πρόβλημα. Παρέχοντας την 

απάντηση σε αυτό το πρόβλημα καθώς και ερωτήσεις που σχετίζονται με 

αυτό και οι απαντήσεις τους καλύπτουν προαπαιτούμενη γνώση απαραίτητη 

για την απάντηση στο σύνθετο πρόβλημα , οι οποίες με τη σειρά τους 

οδηγούν σε άλλες ερωτήσεις που καλύπτουν περαιτέρω  προαπαιτούμενη 

γνώση, και αυτές με τη σειρά τους  παραπέμπουν σε άλλες κ.λ.π.( δημιουργία 

δενδροειδής μορφής σχήματος για τη πρόσληψη γνώσης  ) 

Το ότι δίνονται κάθε φορά οι απαντήσεις δεν είναι κάτι που σταματάει τη 

διαδικασία της μάθησης αφού ο χρήστης μπορεί να μην γνωρίζει ή να έχει 

κατανοήσει πλήρως κάποιες έννοιες που εμπεριέχονται στην κάθε απάντηση 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την κατανοήσει πλήρως . Αντίθετα παίρνει  

δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της απάντησης , τα                                 
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οποία των ωθούν να δει τις σχετιζόμενες ερωτήσεις που ακολουθούν την 

απάντηση , αφού δείχνουν να απαντούν στα ερωτήματα που του 

δημιουργούνται. Έτσι οδηγείται σε επόμενο επίπεδο ερωτήσεων. Αυτή 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να καταλήξει στο τελευταίο επίπεδο 

ερωτήσεων οι οποίες είναι οι απλούστερες της όλης διαδικασίας και δεν του 

δημιουργούν περαιτέρω ερωτήματα . Τα επίπεδα των ερωτήσεων είναι έτσι 

σχεδιασμένα ετσι ώστε να οδηγούν σταδιακά το χρήστη από την γενική 

γνώση και την κατανόηση της λογικής του προβλήματος και τον τρόπο που 

συνθέτεται η γνώση για τη λύση του προβλήματος στη μερική γνώση δηλαδή 

στην απλή γνώση καταστάσεων , εννοιών και μεγεθών της φυσικής της 

πυρηνικής ιατρικής. Κατά κάποιον τρόπο εκμαιεύεται η λύση του σύνθετου 

προβλήματος μέσω της διαδρομής των ερωτήσεων. Με τον παραπάνω τρόπο 

επιτυγχάνεται μια αποτελεσματικότερη και λιγότερο κουραστική πρόσληψη 

γνώσης ,.Επίσης επιπλέον του δίνεται η ευκαιρία για επιλεκτική και 

διερευνητική μάθηση (αφού μπορεί να διαλέξει ποιες σχετιζόμενες ερωτήσεις 

θέλει να δεί ) που διατηρεί το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου με αφορμή ένα 

σύνθετο πρόβλημα . Ο στόχος της στρατηγικής των ερωτήσεων είναι  ο 

εκπαιδευόμενος να  καταλαβαίνει εντελώς και σωστά την κατάσταση διαμέσου 

της εξερεύνησης. Στην όλη διαδικασία της μάθησης βοηθάει αρκετά ο χάρτης 

προσανατολισμού της κάθε ερώτησης μέσω του οποίου ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να δει εύκολα τη διαδρομή των ερωτήσεων που ακολούθησε μέχρι να 

φθάσει στη συγκεκριμένη ερώτηση .Εκεί έχει τη δυνατότητα να δει την 

απάντηση μιας ερώτησης από αυτή τη διαδρομή  να ξαναδεί , να δώσει 

επιπλέον προσοχή σε πληροφορίες που χρειάζεται και γενικά να κατανοήσει 

καλύτερα την κατάσταση .Επιπλέον όλη η παραπάνω στρατηγική των 

ερωτήσεων μας δίνει την ευκαιρία   να καλύψουμε όλη σχεδόν την ύλη που 

έχουμε στόχο να διδαχτεί μέσω του  e-learning course  διατηρώντας το                                 
ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου και δίνοντάς του την ευκαιρία να επιλέξει το τι 

θέλει να μάθει . 

Πιο συγκεκριμένα το σύνθετο αρχικό πρόβλημα στο e-learning  που 

αναπτύξαμε είναι το εξής : 
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“ Τι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν σε ένα σύστημα γ-κάμερα ώστε να 

αυξηθεί το ύψος της φωτοκορυφής και συγχρόνως να ελαττωθεί το μέγεθος 

της περιοχής Compton στο μετρούμενο φάσμα της ακτινοβολίας γ. 

Να εξετασθεί εάν οι τροποποιήσεις που θα προταθούν πιθανόν να έχουν 

επιπτώσεις στο μέγεθος των παλμών και συνεπώς στη «διεύρυνση»  ή στη  

«συμπίεση» του μετρούμενου φάσματος ” 

Για να απαντήσει ο εκπαιδευόμενος στο παραπάνω ερώτημα πρέπει να έχει 

συνθέσει κατάλληλα τη γνώση που κρύβεται πίσω από αυτό το πρόβλημα 

.Αρχικά πρέπει να γνωρίζει τη δομή και την λειτουργικότητα της γ-κάμερας  

και ιδιαίτερα τις ιδιότητες του κρυστάλλου του σπινθηριστή .Απαραίτητη είναι 

η γνώση του φάσματος των ακτινοβολιών γ ,του τρόπου παραγωγής , το πώς 

μπορούμε να πάρουμε από αυτό πληροφορίες κ.τ.λ .Τέλος πρέπει να κατέχει 

γνώση των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας – ύλης και ιδιαίτερα του 

φωτοηλεκτρικού φαινομένου και του φαινομένου Compton .  

Ο στόχος μας είναι με αφορμή το παραπάνω πρόβλημα και με  στρατηγική 

των ερωτήσεων που περιγράψαμε παραπάνω ο εκπαιδευόμενος να πάρει και 

να μάθει να συνθέτει κατάλληλα την παραπάνω προαπαιτούμενη γνώση για  

την απάντηση στο πρόβλημα καθώς και επιπλέον γνώση που είναι βασική για 

την φυσική της πυρηνικής ιατρικής και δεν συνδέεται με το πρόβλημα άμεσα 

αλλά έμμεσα . 

Η ύλη που επιθυμούμε να καλύψουμε μέσω του παραπάνω προβλήματος 

περιλαμβάνει τα εξής : 

Τη ραδιενέργεια και ότι σχετίζεται με αυτήν , τις αλληλεπιδράσεις των 

ακτινοβολιών με την ύλη , την παραγωγή των ραδιενεργών ισοτόπων ,τη 

βασική δομή των μετρητικών και απεικονιστικών συστημάτων της πυρηνικής 

ιατρικής , τους σπινθηριστές, τους κατευθυντήρες, τους φωτοπολλαπλασιστές 

, την ηλεκτρονική οργανολογία και επεξεργασία σήματος , τα φάσματα των 

ακτίνων γ , τη δομή και  λειτουργία της γ-κάμερα 

και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ποιότητα εικόνας στη πυρηνική 

ιατρική. 
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Αυτό επιτεύχθηκε με την με την παραπάνω διαδικασία ερωτήσεων που 

περιγράψαμε οι οποίες λόγω του σχεδιασμού τους οδηγούν σε διαδρομές 

μέσω των οποίων ο εκπαιδευόμενος κατακτά τη γνώση που αντιστοιχεί στην 

παραπάνω στοχευόμενη ύλη. 

Για παράδειγμα μέσω μιας αρχικών επιπέδων σχετιζόμενης ερώτησης ο 

χρήστης κατακτά μέσω διαδρομής τη γνώση του τρόπου που γίνονται οι 

απεικονίσεις καθώς και ότι αφορά την ποιότητα εικόνας. 

Μέσω μιας άλλης αρχικών επιπέδων σχετιζόμενης ερώτησης κατευθύνεται 

μέσω διαδρομής στη γνώση της δομής του φάσματος, των φαινομένων 

αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας-ύλης , παραγωγής ραδιενεργών ισοτόπων και 

της τη γνώση της ραδιενέργειας .Με τον ίδιο τρόπο κατακτά τη γνώση της 

λειτουργικότητας και της δομής της γ-κάμερα και των εξαρτημάτων της . 

Μέσω του προβλήματος ο εκπαιδευόμενος δεν παίρνει όλη τη γνώση της 

φυσικής πυρηνικής ιατρικής αλλά γνώση που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ύλη 

που έχουμε επιλέξει για να καλύψουμε κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου . Ο εκπαιδευόμενος όμως μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλη 

την ύλη που αποτελείται η φυσική της πυρηνικής ιατρικής . Αυτό γίνεται μέσω 

ενός ηλεκτρονικού βιβλίου που υπάρχει στο e-learning site που αναπτύξαμε  

το οποίο είναι δομημένο σε κεφάλαια και υποκεφάλαια για πιο εύκολη και 

επιλεκτική πρόσβαση. 

 

Ε)ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ  (ASSESSMENT OF 

LEARNER PERFORMANCE) 

 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέτρησης της απόδοσης του εκπαιδευομένων. 

Στο e-learning course που αναπτύσσουμε η αξιολόγηση γίνεται μέσω multiple 

choice ερωτήσεων όπου ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των  
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απαντήσεων που έδωσε καθώς και να ενημερωθεί για το ποσοστό επιτυχίας 

του. 

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης αφού έχει απαντήσει στις multiple 

choice ερωτήσεις να ενημερωθεί μόνο για τις λάθος απαντήσεις βλέποντας 

ταυτόχρονα αυτές τις ερωτήσεις μαζί με τις σωστές απαντήσεις τους . 

 

ΣΤ) ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ Ε-LEARNING           

 

Μία e-learning πλατφόρμα για να εξυπηρετεί τους χρήστες πρέπει να είναι 

δυναμική , να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του περιεχομένου της και 

γενικά να καλύπτει όλες τις λειτουργικές και μη απαιτήσεις που είδαμε στο 

γενικό  μέρος. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει σύνθετο προγραμματισμό . 

Κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως  για τη δημιουργία e-

learning περιβάλλοντος είναι  η  php , Mysql για δημιουργία βάσεως 

δεδομένων , javascript , vbscript, html  κ.τ.λ 

Tο e-learrning σύστημα που αναπτύσουμε δεν καλύπτει τις παραπάνω 

απαιτήσεις αλλά αποτελεί ένα αρχικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση.  

 Χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίησή του html , vbscript καθώς και κάποια 

έτοιμα προγράμματα για δημιουργία και διαμόρφωση  εικόνας όπως το 

photoshop και το image ready .Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας 

με τους εκπαιδευτές κάτι κάνει δυνατή την υλοποίηση εως έναν βαθμό  

Ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης . Στο e-learning σύστημα έχει 

ενσωματωθεί ένα πρόγραμμα για ασύγχρονη επικοινωνία μέσω email , το 

Microsoft Outlook και ένα άλλο για σύγχρονη επικοινωνία, επικοινωνία 

δηλαδή σε πραγματικό χρόνο , το windows Messenger με το οποίο μπορεί 

να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία με δυνατότητα εικόνας ήχου 
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 Ζ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε-LEARNING ΠΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ 

     Η αξιολόγηση του e-learning περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι. Τόσο η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που 

ακολουθήθηκαν πριν την υλοποίηση του course (formative evaluation)  όσο 

και αν ο καθορισμός του αν το e-learning course σαν σύνολο ικανοποιεί τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που προσδιορίστηκαν στην αρχή της διαδικασίας του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού (summative evaluation ) στην περίπτωσή μας δεν 

μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα παρά μόνο σε περιορισμένο βαθμό αφού το e-

learning περιβάλλον που αναπτύσσουμε δεν στοχεύουμε να είναι ιδανικό 

αλλά να αποτελεί ένα αρχικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση 

 

Η) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Δύο web based education and training πακέτα το EMERALD και το  EMIT 

σχεδιάστηκαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και 

επαγγελματιών ιατρικών φυσικών .Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια ενός αριθμού ετών σε συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων και των 

πανεπιστημίων της Ευρώπης. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ενίσχυση 

της γνώσης και των ικανοτήτων σε πέντε περιοχές : στη διαγνωστική 

ακτινολογία ,στην πυρηνική φυσική ,στη μαγνητική τομογραφία, στους 

υπέρηχους και στην ακτινοθεραπεία. Κάθε μία από αυτές τις περιοχές 

περιλαμβάνει γύρω στα 50 εκπαιδευτικά καθήκοντα σε πέντε υπερκείμενα 

βιβλία εργασίας ,που συμπληρώνονται από μία τοπική βάση δεδομένων 

εικόνων. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει  εκτεταμένα αξιολογηθεί και τώρα 

χρησιμοποιείται από 65 χώρες. Αρχική αξιολόγηση έχει δείξει ότι το  
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εκπαιδευτικό υλικό προάγει την εκπαιδευτική εμπειρία και παράγει  πιο 

συνεπές αποτέλεσμα. 

 

Συνοπτικά το υλικό περιλαμβάνει  

• 5 σετ διδακτέας ύλης  

• διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω internet ή μεσω CD-ROMs 

• ηλεκτρονικά βιβλία εργασίας με εκπαιδευτικά καθήκοντα (εργασίες), 

υποστηριζόμενα από βάσεις δεδομένων εικόνων 

• οδηγοί του course ( σε πέντε γλώσσες ) 

• ψηφιακό λεξικό  ( μετάφραση σε επτά γλώσσες) 

• ένα  web site για προώθηση του υλικού με τη βοήθεια συστήματος 

παρουσίασης για online εκπαίδευση 

Η παιδαγωγική δομή επιτρέπει τα εκπαιδευτικά καθήκοντα (εργασίες) να 

τροποποιούνται στη χώρα που χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

υλικό , σύμφωνα με τα υπάρχοντα εθνικά πρωτόκολλα και κανονισμούς  

 

 

Θ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ E-

LEARNING  SITE ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ 
 

H αρχική σελίδα που παρουσιάζεται στους χρήστες είναι η εξής : 
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Στην παραπανω σελίδα υπάρχουν πέντε επιλογές 

1.ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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Αν ο χρήστης επιλέξει αρχική σελίδα του εμφανίζεται πάλι η παραπάνω 

σελίδα 

2.ΥΛΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Η επιλογή “ύλη ανα κεφάλαια” οδηγεί το χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο .  

Όταν ο χρήστης επιλέξει την  “ύλη ανά κεφάλαια” οδηγείται σε μια σελίδα που 

δείχνει τα κεφάλαια  αυτού του βιβλίου. 

Αν επιλέξει ένα κάποιο κεφάλαιο οδηγείται σε μια σελίδα που δείχνει τα 

υποκεφάλαια  αυτού του κεφαλαίου  . Επιπλέον υπάρχει επιλογή ερωτήσεων 

για επανάληψη του κεφαλαίου όπου ο χρήστης μπορεί μέσω επιλογής να 

οδηγηθεί στις απαντήσεις τους. 

Με αυτόν τον τρόπο ο  χρήστης πλοηγείται στο ηλεκτρονικό βιβλίο .Αν 

επιλέξει την επιλογή ερωτήσεις κεφαλαίου 2 οδηγείται στη παρακάτω σελίδα 

όπου  

περιέχονται ερωτήσεις πάνω σε αυτό το κεφάλαιο 
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Αν επιλέξει π.χ απάντηση στην ερώτηση Κ2Ε10 οδηγείται στην απάντηση 

αυτής της ερώτησης 

 

3.ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΗΣ 

Αυτή η επιλογή οδηγεί το χρήστη σε ένα τεστ 47 ερωτήσεων multiple choice.                              

Aφού έχει συμπληρώσει το τεστ μαρκάροντας μία από τις 3 πιθανές 

απαντήσεις για τη κάθε ερώτηση μπορεί να επιλέξει  

α) συνολικό αποτέλεσμα που του δίνει το ποσοστό επιτυχίας του . 

β)Μπoρεί επίσης να επιλέξει το απαντήσεις σε ερωτήσεις που απαντήθηκαν 

λάθος , όπου μπορεί να δεί μόνο τις ερωτήσεις που απάντησε λάθος μαζί με 

τις απαντήσεις τους (πατάει ok, και άνοιγμα για να του εμφανιστεί αρχείο 

word) 

γ)όλες οι απαντήσεις με τις γνωστές απαντήσεις όπου του εμφανίζεται ένα 

αρχείο word που περιέχει και τις 47 ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους. 

δ)Μπορεί να επιλέξει αποτέλεσμα 1 ή αποτέλεσμα 2 ή αποτέλεσμα 3 για να 

δεί εάν απάντησε σωστά η όχι σε συγκεκριμένη ερώτηση (για σωστή 

εμφανίζεται «σωστά» ενώ  για τη λάθος «λάθος» .Αυτό βοηθάει όταν θέλει να 

δεί συγκεκριμένες ερωτήσεις χωρίς να κάνει όλο το τέστ      
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4.ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Αυτή η επιλογή οδηγεί το χρήστη σε ένα σύνθετο πρόβλημα που 

παρουσιάζεται στη παρακάτω σελίδα 
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όπου του δίνεται η ερώτηση του αρχικού προβλήματος , η απάντησή της 

καθώς και σχετιζόμενες με αυτό ερωτήσεις . Αν επιλέξει μία από αυτές τις 

ερωτήσεις π.χ την ερώτηση 1 οδηγείται στη σελίδα : 
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η οποία έχε στο πάνω μέρος της τις επιλογές: 

α) Αρχική σελίδα όπου επιλέγοντάς την ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα του 
site 

β)Την επιλογή αρχή προβλήματος όπου ο χρήστης οδηγείται στην αρχή του σύνθετου 

προβλήματος που εξετάζεται  

γ)Την επιλογή χάρτης όπου ο χρήστης οδηγείται στη παρακάτω σελίδα η οποία δείχνει 

τη διαδρομή των ερωτήσεων δηλαδή τις ερωτήσεις από τις οποίες πέρασε ο χρήστης 

ξεκινώντας από το αρχικό πρόβλημα για να φτάσει στη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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 όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια ερώτηση αυτής της διαδρομής και να 

δει την απάντηση της .                                                    
Βέβαια για την ερώτηση 1 η διαδρομή είναι πολύ μικρή . (ο χρήστης πέρασε 

μόνο από το αρχικό πρόβλημα ) 

 

  δ) Με την  επιλογή διόρθωση ο χρήστης οδηγείται σε ένα αρχείο word το 

οποίο περιέχει την ερώτηση και την απάντηση το οποίο ο χρήστης αν πατήσει 

μετάβαση μπορεί να τροποποποιήσει και να αποθηκεύσει τις τροποποιήσεις 

 

 

Ο χρήστης επιλέγοντας π.χ την ερώτηση 1.2 οδηγείται σε μια σελίδα ίδιας 

μορφής με τη προηγούμενη .Έτσι μεσω της επανάληψης της διαδικασίας  

επιλογής σχετιζόμενων ερωτήσεων  φτάνει σε μια τελική ερώτηση . Ο αριθμός 

της ερώτησης δίνει πληροφορία για το ποιές  ερωτήσεις προηγήθηκαν. 

Δηλαδή η ερώτηση 1.2.1.1.1.1.1 δείχνει ότι ο χρήστης έχει περάσει από τις 

ερωτήσεις 1, 1.2 ,1.2.1 , 1.2.1.1 , 1.2.1.1.1 , 1.2.1.1.1.1  
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5.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Η επιλογή επικοινωνία οδηγεί το χρήστη στη παρακάτω σελίδα 
 
 

 
 
 
 
 
 
Εδώ υπάρχουν δύο επιλογές .  

Εάν ο χρήστης επιλέξει  επικοινωνία μέσω email θα μπορεί να στείλει εμαιλ 

αφού του ανοίγει μέσω του sitr κατάλληλο πρόγραμμα  που το υποστηρίζει 

 (Microsoft  Outlook ) 

Εάν ο χρήστης επιλέξει  επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο  θα μπορεί να 

επικοινωνήσει σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα εικόνας και ήχου . 
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