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Πξόινγνο 
 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κηα εθηελή δηεξεχλεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ.  

Αξρηθά  παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, έηζη φπσο 

απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο.  Οη 

κνξθέο απηέο είλαη νη δαζθαινθεληξηθέο-κεησπηθέο, νη καζεηνθεληξηθέο, νη κεηθηέο 

θαη νη νκαδνθεληξηθέο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο λεφηεξεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε, φπσο είλαη 

ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ε κέζνδνο project, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο 

έλαληη ησλ παιαηφηεξσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο. 

ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζνδνη 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, επεξεάδνληαο ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Οη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε κέζα απφ έλα 

παηγληψδε ηξφπν, ελψ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ αλψηεξε καζεκαηηθή ζθέςε. 

Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ θαη ινγηζκηθψλ ΣΠΔ αθνξά 

ινγηζκηθφ πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηελ ηάμε. Οη λέεο ηάζεηο φκσο επλννχλ 

ηε ιεγφκελε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (distance learning) κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ ΣΠΔ. Αλ ζέιακε λα πεξηγξάςνπκε απιψο ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, ζα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φπνπ ν 

δηδαζθφκελνο βξίζθεηαη ζε θπζηθή απφζηαζε απφ ην δηδάζθνληα θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα. Χζηφζν νθείινπκε λα δψζνπκε θη έλαλ επηπιένλ, παηδαγσγηθήο 

δηάζηαζεο νξηζκφ: ε εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη ην καζεηή πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ 

θαη πψο λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα πξνο κηα επεξγεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο θαη 

γλψζεο. 
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Ζ επφκελε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζην Web. Σν Web έρεη ζπλεηζθέξεη αξθεηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ζ αλεμαξηεζία απφ ηελ ηάμε θαη 

απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ, ε δηαζεζηκφηεηα εξγαιείσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία καζεκάησλ ζην Web, ε θζελή θαη απνδνηηθή απνζήθεπζε θαη δηαλνκή 

ηνπ πιηθνχ ησλ καζεκάησλ, ππεξζχλδεζκνη ζε πξνηεηλφκελεο ζειίδεο θαη πιηθφ, νη 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο θαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε βαζηζκέλε ζην Web εθπαίδεπζε. 

 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ έρεη πιένλ θάλεη αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη θπξίσο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Γεδνκέλεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ (ιφγσ ηνπ 

θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχλ ζε φηη αθνξά νηθνλνκηθέο αιιά 

θαη αλζξψπηλεο πεγέο ) αλαπηχρζεθαλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη 

ηάμεσλ, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα νπνία είλαη θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα απνηεινχλ εθαξκνγέο αλνηρηνχ θψδηθα, γεγνλφο πνπ ηζρπξνπνηεί 

ηελ επηινγή ρξήζεο ηνπο. Οξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξνληαη 

είλαη ην Moodle ,ην eFront ,ην open eClass θαη ην Lams .  

 

Ζ επφκελε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα 

ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηνπ θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 

 Χο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην δπλακηθφ πεξηβάιινλ γεσκεηξίαο 

Geogebra γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ .  Έπεηηα αθνινπζεί κηα ελφηεηα 

ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο αζρνιείηαη κε ηελ δηδαζθαιία ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ 

αξηζκψλ νμείαο γσλίαο θαη έλα ζελάξην γηα ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηνπο ,ην 

νπνίν ηνπνζεηήζεθε ζην εξγαιείν δηαρείξηζεο LAMS (Learning Activity 

Management System) ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκν κέζσ δηαδηθηχνπ, παξνπζηάδνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απηή πξαγκαηηθφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 
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1. Ειςαγωγό -  Γενικού ςτόχοι τησ Μαθηματικόσ 

Εκπαύδευςησ 

 

Καηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε 7 άμνλεο γεληθψλ ζηφρσλ. Κάζε άμνλαο αλαθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεψξεζε ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Γειαδή ηα ζέκαηα ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ σο πξνο 
1
 : 

 ηε  καζεκαηηθή δηάζηαζε 

 ηε γισζζηθή δηάζηαζε 

 ηελ εθαξκνζηκφηεηα θαη πξαθηηθή ρξήζε 

 ηε καζεκαηηθή δνκή 

 ηε κεζνδνινγηθή δηάζηαζε 

 ηε δπλακηθή δηάζηαζε 

 ηε δηάζηαζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά 

 

 

1.1 Μαθηματικό διϊςταςη 

 

ηε δηάξθεηα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα δνζεί επθαηξία ζηνπο καζεηέο: 

 

α) Να απνθηήζνπλ βαζηθέο καζεκαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο (π.ρ. αιγνξηζκηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο ζρεδίαζεο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θηι.), νη νπνίεο γηα θάζε 

βαζκίδα θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Καηά ηε 

ζπγγξαθή ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη δηδαθηηθήο πινπνίεζεο ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη φρη 

απιά ε νξζφηεηα ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

β) Να απνθηήζνπλ έλα επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη αληηκεηψπηζεο πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Απφθηεζε επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ζεκαίλεη θπξίσο 

                                                           
1   http://hyperion.math.upatras.gr/tea/ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/
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ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε, γηα θαληαζία 

θαη θξηηηθή ζθέςε. Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ πξνζθέξεηαη σο ην πιένλ  

θαηάιιειν πεδίν γηα ηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο κνληεινπνίεζεο πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο 

πξννδεπηηθήο κάζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ 

ζηαδηαθά φηη «δνπιεχσ πάλσ ζε κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα» ζεκαίλεη θπξίσο: 

πξνζδηνξίδσ ην πξφβιεκα, εηθάδσ γηα ην απνηέιεζκα, πεηξακαηίδνκαη κε ηε βνήζεηα 

παξαδεηγκάησλ, ζπλζέησ έλα ζπιινγηζκφ, δηαηππψλσ κηα ιχζε, ειέγρσ ηα 

απνηειέζκαηα θαη αμηνινγψ ηελ νξζφηεηά ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ην αξρηθφ 

πξφβιεκα. Γη‘ απηφ ην ιφγν ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πξέπεη λα απνηειεί ην θέληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ελφο Π.. ησλ Μαζεκαηηθψλ, φρη απαξαίηεηα σο αλεμάξηεηε 

ζεκαηηθή πεξηνρή, αιιά σο βαζηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα νξγαλσζεί ε 

δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. ηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε ζεκαηνινγία ησλ πξνβιεκάησλ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο άκεζεο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ελψ ζηαδηαθά ηα πξνβιήκαηα ζα γίλνληαη πην ζχλζεηα θαη ζα 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο φζν θαη κε θαζαξά καζεκαηηθά 

ζέκαηα. 

 

Με ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ νη καζεηέο: 

 Δξεπλνχλ θαη θαηαλννχλ καζεκαηηθά πεξηερφκελα (έλλνηεο, ζπιινγηζκνχο 

θηι.) 

 Γηαηππψλνπλ πξνβιήκαηα κε αθνξκή θαζεκεξηλέο ή καζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 Αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Γεληθεχνπλ ιχζεηο θαη ζηξαηεγηθέο έηζη ψζηε λα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο. 

 Απνθηνχλ εκπηζηνζχλε σο πξνο ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

 Γίλνληαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.2   Γλωςςικό διϊςταςη  

 

Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη φςεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θφζκνπ. Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο 

ην λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο έλα πιήξε έιεγρν ηεο γιψζζαο ησλ Μαζεκαηηθψλ σο 

έλα κέζν επηθνηλσλίαο. 

 

Γηα ηνπο καζεηέο απηφ ζεκαίλεη: 

 Να έρνπλ έλα πιήξεο ιεμηιφγην καζεκαηηθψλ φξσλ θαη ζπκβφισλ ππφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπο. 

 Να θαηαλννχλ ηε ζχληαμε ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο θαη λα θάλνπλ ζσζηή 

ρξήζε απηήο ηεο γιψζζαο φηαλ ζπδεηνχλ, ζπλζέηνπλ ιχζεηο ή δηαηππψλνπλ 

εξσηήζεηο. 

 Να είλαη ηθαλνί λα δηαβάδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ καζεκαηηθά θείκελα πνπ 

είλαη δηαηππσκέλα ζε πξνθνξηθή, δηαγξακκαηηθή ή ζπκβνιηθή κνξθή. 

 Να δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα γηα κεηάθξαζε απφ ηε θπζηθή γιψζζα ζηε 

καζεκαηηθή γιψζζα. 

 Να ζπζρεηίδνπλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο, εηθφλεο θαη 

δηαγξάκκαηα κε καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηδέεο. 

 

1.3 Εφαρμοςιμότητα και πρακτικό χρόςη  

 

Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζηνρεχεη ηφζν ζηελ απφθηεζε εθαξκφζηκεο 

γλψζεο φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη 

λα γίλνληαη ζπλδέζεηο κεηαμχ θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ (εληφο θαη εθηφο ηνπ 

καζεκαηηθνχ πιαηζίνπ) θαη κεηαμχ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δνκψλ. 

 

Γηα ηνπο καζεηέο απηφ ζεκαίλεη: 

 Μάζεζε ηνπ ηξφπνπ επαλαδφκεζεο θαη επαλαδηαηχπσζεο ελφο πξνβιήκαηνο 

απφ κηα εμσκαζεκαηηθή πεξηνρή , ζε καζεκαηηθφ πξφβιεκα. 

 Υξήζε καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη κεζφδσλ) 

γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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 ρεδηαζκφ θαη επεμεξγαζία καζεκαηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δχλακεο θαη ησλ νξίσλ 

ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 Ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Αλαγλψξηζε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη άιισλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε άιιεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο 

(π.ρ. ζηε Φπζηθή, Βηνινγία, Σερλνινγία, Κνηλσληνινγία θηι.) θαη ζε 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Μάζεζε ηεο ρξήζεο κέζσλ ηεο λέαο ηερλνινγίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

Μαζεκαηηθά. 

 Δμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ζηξαηεγηθψλ εθηίκεζεο πξνζεγγίζεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ. 

 

1.4 Δομό  

 

Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εληνπίδνπλ 

θαη λα θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ θάησ απφ πνηθίιεο εθθξάζεηο ηνπο, θνηλέο αξρέο. 

 

Γηα ηνπο καζεηέο απηφ ζεκαίλεη: 

 Αλαθάιπςε θνηλψλ αξρψλ θαη ζρέζεσλ ζηηο πεξηνρέο ησλ αξηζκψλ, ησλ 

ζρεκάησλ ησλ αιγεβξηθψλ εθθξάζεσλ θηι. θαη ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ γηα ηελ αλάιπζε καζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Αλαθάιπςε θνηλψλ ηδηνηήησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πξάμεσλ, 

ζρέζεσλ, δνκψλ) γηα θάζε πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 Αλαδήηεζε θαη δηαηχπσζε λφκσλ θαη θαλφλσλ. 

 Ηθαλφηεηα ζχλζεζεο παξαδεηγκάησλ, φηαλ δίλνληαη νη θαλφλεο. 



Διπλωματικι Εργαςία Γιαννοποφλου Αρετισ 11 

 Αηηηνιφγεζε ηεο πνξείαο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο κε βάζε ηε καζεκαηηθή 

ινγηθή γηα ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο θαη ηελ άηππε ινγηθή γηα ην επίπεδν ηνπ 

Γεκνηηθνχ. 

 

 

1.5 Μεθοδολογικό διϊςταςη 

  

Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζζεί ζηε κάζεζε κεζφδσλ 

εμεξεχλεζεο θαη ζπιινγηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ φπσο ε δηαίζζεζε, ε αλαινγηθή-

επαγσγηθή θαη ε παξαγσγηθή ζθέςε. 

 

Γηα ηνπο καζεηέο απηφ ζεκαίλεη: 

 Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εμεξεχλεζε, παξαηήξεζε, 

δηαηχπσζε θαη έιεγρν ππνζέζεσλ θαη ελδερνκέλσο παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ. 

 Μχεζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο δπλαηφηεηαο απηνλνκίαο πνπ απηή ηνπο παξέρεη ζηνλ έιεγρν ηεο επηηπρίαο 

ή απνηπρίαο ηνπο. 

 πλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αλαινγηθήο ζθέςεο, ηεο εθηίκεζεο, ηνπ 

ηξφπνπ δηαηχπσζεο κηαο ππφζεζεο, ηεο απαγσγήο θαη ηεο παξαγσγήο. 

 Μάζεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 

 

1.6  Δυναμικό διϊςταςη 

  

Σα Μαζεκαηηθά βξίζθνληαη ζε ζπλερή αλάπηπμε θαη εμέιημε. Ζ καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ επξχηεηα 

θαη ηε δπλακηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ππνθεηκεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ επίπεδν. 

 

Γηα ηνπο καζεηέο απηφ ζεκαίλεη: 

 

 Γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ, ζπκβφισλ θαη 

ελλνηψλ (π.ρ. εμέιημε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ). 
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 Γλψζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ ζχγρξνλσλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ρεηξηζκνχ ησλ 

αξηζκεηηθψλ ηερληθψλ (π.ρ. ησλ δηαθφξσλ αιγνξίζκσλ) γηα ηηο βαζηθέο πξάμεηο. 

 

 

 

1.7 Διϊςταςη ςτϊςησ απϋναντι ςτα Μαθηματικϊ 

  

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη πξνεγνχκελνη ζηφρνη, νη καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ κηα 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά. 

 

Γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηελ 

επθαηξία: 

 Να επηζεκάλνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο, κέζα 

απφ επξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Να αμηνινγήζνπλ κηα καζεκαηηθή κέζνδν. 

 Να δνπιέςνπλ ζε έλα πινχζηα δνκεκέλν καζεκαηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ζα 

ππάξρεη ρψξνο γηα πξσηνβνπιία, εθεπξεηηθφηεηα θαη λνεηηθή πξφθιεζε. 

 Να έρνπλ απφιπηε ειεπζεξία σο πξνο ηελ επηινγή ησλ κνληέισλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ κηα θαηάζηαζε ή γηα λα εμεγήζνπλ 

ηε ζθέςε ηνπο. Ζ απηνλνκία απηή ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ 

εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζθέθηνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ ζε έλα 

καζεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

2. Μορφϋσ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ 

 

Αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηνλ καζεηή, ζηα πεξηερφκελα θαη ζηα κέζα 

δηδαζθαιίαο αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο ζρέζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη θπξίσο απφ 

ηνλ ξφιν ησλ εηαίξσλ ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ) ζηα 

πιαίζηα ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο θαη νη νπνίεο ζε ηειηθή αλάιπζε επεξεάδνπλ 

ηελ κνξθή ηελ νπνία παίξλεη ε δηδαζθαιία. Έηζη νη δηαθνξεηηθνί ξφινη επηθνηλσλίαο 
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νδεγνχλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, ηηο νπνίεο νη εηδηθνί θαηαηάζζνπλ 

ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

α. δαζθαινθεληξηθέο-κεησπηθέο, 

β. καζεηνθεληξηθέο, 

γ. κεηθηέο θαη 

δ. νκαδνθεληξηθέο. 

Γελ είλαη αζθαιψο κφλνλ νη νκαδνθεληξηθέο κνξθέο εθείλεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη 

ηφζν πξνο ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο φζν θαη πξνο αλζξσπηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Όιεο νη κνξθέο δηδαζθαιίαο πξνζθέξνληαη γηα λα 

νδεγήζνπλ ζε απνηειεζκαηηθή κάζεζε, εθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηήζεη ηηο 

γλψζεηο απφ ηηο εθάζηνηε θαηάιιειεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζεσξνχκε απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε επίζεο ζηηο 

δαζθαινθεληξηθέο, ζηηο καζεηνθεληξηθέο θαη ζηηο κεηθηέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο2 . 

 

2.1 Δαςκαλοκεντρικϋσ – Μετωπικϋσ μορφϋσ διδαςκαλύασ 

 

Πξφθεηηαη γηα κνξθέο δηδαζθαιίαο θαηά ηηο νπνίεο ηελ πξσηνβνπιία δξάζεο θαη 

επηθνηλσλίαο έρεη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ν εθπαηδεπηηθφο, ελψ ν ξφινο ησλ καζεηψλ 

εμαληιείηαη ζηελ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ζηελ κλήκε 

ηνπο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία παξνπζηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο. Ζ δαζθαινθεληξηθή ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παίξλεη ηελ κνξθή ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ 

νπνία ν εθπαηδεπηηθφο βιέπεη θαηά κέησπνλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο παξνπζηάδεη ην 

κάζεκα. 

 

Ζ κεησπηθή δηδαζθαιία αλάγεηαη θπξίσο ζηνλ Κνκέλην (1592-1670). χκθσλα κε κία 

βαζηθή ηνπ αλζξσπνινγηθή άπνςε, γηα λα γίλεη ν άλζξσπνο γλήζην ηέθλν ηνπ Θενχ, 

πξέπεη λα κνξθσζεί. ηελ επνρή ηνπ φκσο ε δηδαζθαιία γηλφηαλ θαηά κφλαο θαη 

απνηεινχζε πξνλφκην ησλ αξηζηνθξαηψλ. Σα παηδηά ηεο κεγάιεο κάδαο ηνπ ιανχ δελ 

                                                           
2 ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ Β’ ΕΡΙΡΕΔΟΥ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΘΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΕ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΟΣ, Ενότθτα 2.3 

Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι και τθ Μεκοδολογία με τθ διαμεςολάβθςθ των ΤΡΕ. 
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κπνξνχζαλ λα κνξθσζνχλ, δηφηη ε κφξθσζε ζηνίρηδε αθξηβά. Ο Κνκέληνο ζθέθζεθε 

ινηπφλ φηη ζα ήηαλ πνιχ πξαθηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έλαο εθπαηδεπηηθφο (πεγή θαη πνκπφο 

γλψζεο) λα κεηαδίδεη ηελ γλψζε ζε πνιινχο καζεηέο (δέθηεο), δηφηη φινη νη δέθηεο 

παίξλνπλ ηελ ίδηα γλψζε, ρσξίο λα ηελ κνηξάδνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζηεξψζεθε 

ν ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία. Ο Κνκέληνο φκσο ππνζηήξηδε 

νξζψο φηη νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ θαη αληηιεπηηθνχ επηπέδνπ 

(πξβι. H. Gudjons, 2000, 9 θ.θ.).  

Καηά ηνλ 18ν θαη ηνλ 19ν αηψλα, φηαλ ε ζρνιηθή θνίηεζε έγηλε ζε πνιιέο ρψξεο 

ππνρξεσηηθή, ε κεησπηθή δηδαζθαιία θαζηεξψζεθε σο ε κνλαδηθή ζρεδφλ κνξθή 

δηδαζθαιίαο, δηφηη εμαζθάιηδε ηελ δπλαηφηεηα λα αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθά ε 

έιιεηςε πνιιψλ θαη ηθαλψλ εθπαηδεπηηθψλ. Βαζηθή κνλάδα ηεο ζρνιηθήο νξγάλσζεο 

απνηέιεζε ε ζρνιηθή ηάμε. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 6νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηα παηδηά 

ππνρξεψλνληαλ λα εγγξαθνχλ ζην ζρνιείν, ηα αγφξηα ζην αξξέλσλ θαη ηα θνξίηζηα ζην 

ζειέσλ, αθνχ ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ δχν θχισλ θαζηεξψζεθε πνιχ αξγφηεξα. ηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο νη καζεηέο θάζνληαλ δχν-δχν ή ηξεηο-ηξεηο ζηα επζπγξακκηζκέλα 

νξηδνληίσο θαη θαζέησο ζξαλία κε ην κέησπν ζηξακκέλν πξνο ηνλ πίλαθα, ηελ έδξα θαη 

θπξίσο ηνλ δάζθαιν. Απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απηφλ ησλ καζεηψλ κε κέησπν πξνο 

ηνλ δάζθαιν πξνήιζε θαη ε νλνκαζία "κεησπηθή" δηδαζθαιία. Ζ έδξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε εηδηθφ βάζξν, ηφληδε ηελ απζεληία ηνπ, ελψ 

παξάιιεια ηνπ επέηξεπε λα ειέγρεη εχθνια ηελ ηάμε. Οη ζέζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ 

ζηαζεξέο, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα δηαπηζηψλεη κε κηα γξήγνξε καηηά ηνπο 

απφληεο. 

 

ηελ κεησπηθή δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηελ χιε, δηεγείηαη, δείρλεη, 

γξάθεη, θαζνδεγεί, επνπηεχεη ηνπο καζεηέο, ππνβάιιεη εξσηήζεηο θιπ. Ο καζεηήο 

θάζεηαη ήζπρνο ζην ζξαλίν ηνπ, αθνχεη πξνζεθηηθά, αληηγξάθεη, κηκείηαη, θαληάδεηαη, 

ζπκάηαη, παξαηεξεί θαη εθηειεί φ,ηη ηνπ ιέεη ν εθπαηδεπηηθφο. Σν βαζηθφηεξν 

πιενλέθηεκα ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο είλαη φηη έρεη πνιχ ρακειφ θφζηνο θαη έηζη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κνξθσζνχλ πιαηηά ζηξψκαηα ηνπ ιανχ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ζέινπκε λα απεπζπλζνχκε θαη λα θαιιηεξγήζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ καζεηψλ, ε κεησπηθή δηδαζθαιία έρεη ζπλήζσο θαιά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 

  

Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο είλαη: 
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α. Δίλαη δαζθαινθεληξηθή. Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ηνλ απφιπην κνλάξρε ηεο ηάμεο. 

Απηφο αλαιακβάλεη θάζε πξσηνβνπιία, επηιέγεη ηα ζέκαηα, δηδάζθεη κε κνλφινγν, 

αλαζέηεη εξγαζίεο, απεπζχλεη εξσηήζεηο, πξνζθέξεη γλψζεηο θαη επηβάιιεη ηελ 

πεηζαξρία. πγθεληξψλεη ηα πάληα γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απφ απηφλ 

εθπνξεχνληαη φιεο νη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο 

καζεηήο είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζην βηβιίν θαη ζηα ρείιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Καηαδηθάδεηαη ζε παζεηηθή αθξφαζε, αλαληίξξεηε ππαθνή θαη ππνηειή εμάξηεζε. 

Δκπεηξηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ζηελ κεησπηθή δηδαζθαιία ηζρχεη ν θαλφλαο ησλ 2/3. 

χκθσλα κε ηνλ θαλφλα απηφλ εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

ηα 2/3 ηεο δηδαθηηθήο ψξαο θαη απφ απηά ηα 2/3 ηνπ ρξφλνπ κηιάεη κφλν ν 

εθπαηδεπηηθφο. Αλ ππνινγίζνπκε ηελ δηδαθηηθή ψξα ζε 45 ιεπηά, ζε κία ηάμε κε 30 

καζεηέο ν πξνζσπηθφο ρξφλνο ν νπνίνο αλαινγεί ζε θάζε καζεηή είλαη 20 

δεπηεξφιεπηα(45.2/3 = 30.1/3 = 10:30 = 20 δεπηεξφιεπηα). Δπεηδή φκσο ζπκβαίλεη 

κεξηθνί θαινί καζεηέο λα κνλνπσινχλ ηνλ ιίγν απηφλ ρξφλν, απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο έρνπλ ζπάληα ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ. 

 

β. Ζ επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ είλαη κνλφδξνκε. Ο εθπαηδεπηηθφο 

"εθπέκπεη" θαη νη καζεηέο "δέρνληαη' ηηο γλψζεηο. Ζ ειεχζεξε επηθνηλσλία, ε 

αληαιιαγή απφςεσλ, ε ζπλεξγαζία, ε ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα απνηεινχλ εμαίξεζε. 

Ζ βνήζεηα θαη ε ζπκπαξάζηαζε ζηνλ ζπκκαζεηή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φρη κφλνλ δελ 

γίλεηαη αλεθηή, αιιά θαη ηηκσξείηαη, δηφηη δελ επηηξέπεη ζηνλ δάζθαιν λα "βγάιεη ην 

πξφγξακκα". 

 

γ. Ζ δηδαζθαιία είλαη νκνηφκνξθε. Πξνυπνηίζεηαη εζθαικέλσο φηη ε ηάμε είλαη 

νκνηνγελήο θαη γηα απηφ ν εθπαηδεπηηθφο απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Όιεο νη πξνζπάζεηεο πξνζαξκφδνληαη ζηνλ νπζηαζηηθψο αλχπαξθην "κέζν 

καζεηή". Οη αηνκηθέο δηαθνξέο αγλννχληαη θαη παξαβιέπνληαη θαη ε απαίηεζε γηα 

αγσγή "επί κέηξσ" παξακειείηαη. 

 

δ. Σα θίλεηξα κάζεζεο είλαη εμσηεξηθά. ήκεξα ε Γηδαθηηθή πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη 

ηελ κάζεζε ζην ζρνιείν θαηά ην δπλαηφλ ζε εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο. 

 

Ο κνλφινγνο είλαη ε θπξίαξρε κνξθή επηθνηλσλίαο ζηηο δαζθαινθεληξηθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο. ηελ κνξθή απηή αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή απφ ην ζχγρξνλν ζρνιείν, 
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δηφηη α. ζηεξίδεηαη ζηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ ηηο ίδηεο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο, β. δελ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο απηελέξγεηαο θαη 

άζθεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, γ. δηαξθεί ζπλήζσο πεξηζζφηεξν απφ φζν 

αληέρεη ε πξνζνρή ηνπ καζεηή θαη δ. ππεξεηεί κφλνλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη δελ 

πξνάγεη ηθαλφηεηεο νχηε αλαπηχζζεη ζηάζεηο. Όινη σζηφζν ζρεδφλ νη παηδαγσγνί δελ 

απνθιείνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ κνλνιφγνπ, δηφηη πηζηεχνπλ φηη πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγνχληαη κε ηελ δηάξθεηα θαη ηελ ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ, φπσο άιισζηε 

δεκηνπξγνχληαη θαη κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θάζε άιιεο κνξθήο επηθνηλσλίαο. 

Αληίζεηα φηαλ ν κνλφινγνο είλαη ζχληνκνο θαη ελέρεη ην ζηνηρείν ηνπ ελζνπζηαζκνχ, 

πξνβιεκαηίδεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή θαη βειηηψλεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

 

Πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνηηκάηαη ή είλαη αλαπφθεπθηε ε ρξήζε ηνπ 

δηδαζθαιηθνχ κνλνιφγνπ: 

 

1. Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο καζεηέο. 

2. Όηαλ ζέιεη λα θάλεη εηζαγσγή ζε έλα ζέκα ηα νπνίν ζα εμεηαζζεί ζηελ 

ζπλέρεηα κε άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 

3. Όηαλ ζέιεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα αλαθεθαιαηψζεη έλα κάζεκα. 

4. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη νη καζεηέο είλαη δχζθνιν λα 

επξεζνχλ κε άιινλ ηξφπν. 

5. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο παξέρνληαη δελ είλαη αλαγθαίν λα 

ζπγθξαηεζνχλ επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

6. Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ή ν καζεηήο δηεγνχληαη κία πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. 

7. Όηαλ ππάξρεη έιιεηςε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη απνθιείνληαη θαη‘ απηφλ ηνλ 

ηξφπν άιιεο πην ρξνλνβφξεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 

8. Όηαλ ε δηδαζθαιία αλαθέξεηαη ζε έλλνηεο θαη αξρέο νη νπνίεο δελ είλαη 

θαηαλνεηέο κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε. 

9. Όηαλ ε δηδαζθαιία αλαθέξεηαη ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο, αμίεο, ζηάζεηο νη νπνίεο επηδέρνληαη πνιιέο εξκελείεο θαη 

αμηνινγήζεηο. 

10. Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα αθεγεζεί κχζνπο, παξακχζηα θαη ιατθέο 

έληερλεο ηζηνξίεο ζηα παηδηά γηα δηδαθηηθνχο ή ςπραγσγηθνχο ιφγνπο. 
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Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ή ηηο άιιεο ελέξγεηεο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηελ κνλνινγηθή 

δηδαζθαιία δηαθξίλνπκε ηα εμήο είδε: 

 

1. Μνλνινγηθή - αθεγεκαηηθή δηδαζθαιία 

2. Μνλνινγηθή - πεξηγξαθηθή δηδαζθαιία 

3. Μνλνινγηθή - επηδεηθηηθή δηδαζθαιία 

4. Μνλνινγηθή - επεμεγεκαηηθή δηδαζθαιία 

 

2.2  Μαζεηνθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

 

Μεηά απφ ηελ θνπεξλίθεηα ζηξνθή ηελ νπνίαλ επέθεξε ε Νέα Αγσγή ζηελ 

παηδαγσγηθή ζθέςε θαη ζηελ δηδαθηηθή πξάμε ην ζρνιείν κεηαθίλεζε ην θέληξν βάξνπο 

απφ ηνλ δάζθαιν ζηνλ καζεηή θαη έγηλε, απφ δαζθαινθεληξηθφ πνπ ήηαλ επί αηψλεο, 

καζεηνθεληξηθφ. Οη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλαβαζκίδνληαη θαη 

γίλνληαη απφ ζρέζεηο θαησηέξνπ πξνο αλψηεξν ζρέζεηο δηαιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

ηζφηηκσλ εηαίξσλ, ελψ νη ζρέζεηο πξνο ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν κεηαηξέπνληαη απφ 

ζρέζεηο αλαπαξαγσγήο ηεο γλψζεο ζε ζρέζεηο παξαγσγήο ηεο γλψζεο. ηελ θαηεγνξία 

ησλ καζεηνθεληξηθψλ ή δηεξεπλεηηθψλ δηδαζθαιηψλ ππάγνληαη α. ε δηαιεθηηθή κνξθή 

θαη β. ε εμεξεπλεηηθή κνξθή. 

 

2.3  Μεικτϋσ μορφϋσ διδαςκαλύασ 

 

Πξφθεηηαη γηα κνξθέο δηδαζθαιίαο θαηά ηηο νπνίεο ζηελ επηθνηλσλία θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηεο χιεο ζπκκεηέρνπλ ηφζν ν εθπαηδεπηηθφο φζν θαη ν καζεηήο. 

Ολνκάδνληαη "κεηθηέο", δηφηη ελεξγνπνηνχληαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ν καζεηήο θαη 

ζεσξνχληαη σο ην ελδηάκεζν ζηάδην κεηάβαζεο απφ ηηο δαζθαινθεληξηθέο ζηηο 

καζεηνθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηηο κεηθηέο κνξθέο δηδαζθαιίαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

θπξίαξρνο ν έιεγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Κπξίαξρν ζηνηρείν ησλ κεηθηψλ κνξθψλ 

δηδαζθαιίαο είλαη ν δηάινγνο. Οη πην ζπλήζεηο κνξθέο κεηθηψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο 

είλαη α. ε κνξθή ηεο εξσηαπφθξηζεο, β. ε καηεπηηθή κνξθή θαη γ. ε κνξθή ηεο 

παξφηξπλζεο.  
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3. Νεότερεσ Αντιλόψεισ για τη μϊθηςη  

 

3.1  Διερευνητικό μϋθοδοσ διδαςκαλύασ 

 

Δίλαη κία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά λέα πνπ έρεη ζηφρν λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ψζηε λα εληαρζνχλ ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. ηεξίδεηαη ζηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ κεγάινπ παηδαγσγνχ John 

Dewey. Απνηειεί κία δηαθνξεηηθή ζηε θηινζνθία ηεο  πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο, πνπ 

εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη λα κε ρσξάεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

απζηεξά δνκεκέλσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο ινγηθήο ηεο δηδαθηέαο ή 

δηδαρζείζαο χιεο. 

 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο κεζφδνπ είλαη ε δηαηχπσζε θαη ε απάληεζε, απφ καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο καδί, εξσηεκάησλ ζρεηηθψλ κε (ζηε πεξίπησζή καο) επηζηεκνληθά 

ζέκαηα. Σα εξσηήκαηα απηά βέβαηα είλαη δηαηππσκέλα έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη κέζα 

ζηε ζθαίξα ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα 

θαηεπζχλεη ηα παηδηά λα βξνπλ απαληήζεηο πνπ ζα ηνπο ηθαλνπνηνχλ ζηηο αλαδεηήζεηο 

ηνπο, θαη λα ηα ελζαξξχλεη λα δηαηππψλνπλ λέα εξσηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο κειέηεο. 

 

Χο κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε ηχπνπο ζρνιείσλ κε 

ιηγφηεξν πεξηραξαθσκέλν θαη θνξησκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Όκσο θαη 

ζην Διιεληθφ ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη λα 

βειηηψζεη ηε πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ γηα ην 

κάζεκα 
3
 . 

 

 

 

                                                           
3 Χριςτοσ Γκοτηαρίδθσ, Ανακαλυπτικι-διερευνθτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ, μία ςφντομθ 

παρουςίαςθ. 
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3.1.1 Βαςικϋσ θεωρητικϋσ επιςημϊνςεισ 

 

Ζ αλαθαιππηηθή – δηεξεπλεηηθή κέζνδνο είλαη κία απφ ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλαδεηήζεηο, απνξίεο θαη εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ 

παξά ζηε παξνπζίαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Έρεη ζρέζε κε ηελ 

επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη θάζε άηνκν 

αθνινπζεί ηε δηθή ηνπ δηαδξνκή ζηε νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ γλψζεο, θαη φηη 

είλαη ζεκαληηθφηεξν λα καζαίλεη θαλείο ην «πψο λα καζαίλεη» απφ ηελ απιή 

παξάζεζε θαη απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ. Γεληθά φκσο ε αλαθαιππηηθή –

δηεξεπλεηηθή κάζεζε δελ είλαη επνηθνδνκεηηζκφο νχηε ν επνηθνδνκεηηζκφο είλαη 

αλαθαιππηηθή – δηεξεπλεηηθή κάζεζε, έρνπλ φκσο πνιιά θνηλά ζεκεία θαη 

ζηεξίδνληαη ζε παξφκνηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 

ε πην ζεκείν βξίζθεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα κάζεκα βαζηζκέλν ζηελ 

αλαθαιππηηθή – δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζε έλα παξαδνζηαθφ κάζεκα; ην 

παξαδνζηαθφ κάζεκα ν δάζθαινο κπαίλεη ζηε ηάμε επηθνξηηζκέλνο λα παξνπζηάζεη 

«ην κάζεκα» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα χιε θαη είλαη γξακκέλν ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην κε κία ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη έθηαζε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

δξα σο ε πεγή ηεο γλψζεο θαη σο ν θξηηήο ηνπ πην είλαη ην ζεκαληηθφ θαη ηί πξέπεη 

λα κάζεη ν καζεηήο. Βέβαηα ε πξνζέγγηζε απηή έρεη έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ 

εθθξάζεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο 

ηνπ θάζε δαζθάινπ, φκσο ε θεληξηθή ηεο θηινζνθία παξακέλεη ζηαζεξή θαη 

αδηαπξαγκάηεπηε. Παξακέλεη δειαδή ζηαζεξή ε γξακκή «καζαίλνπκε απηά πνπ 

γξάθεη ην βηβιίν». Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ην κάζεκα 

ηξέρεη, ή θαζπζηεξεί κε ζηφρν «λα βγεη ε δηδαθηέα χιε».  

 

Αληίζεηα έλα κάζεκα, ή θαιπηέξα έλα ζέκα, βαζηζκέλν ζηελ αλαθαιππηηθή – 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο καζεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη εμειίζζεηαη 

(γξήγνξα, ή ζε βάζνο, ή επηπφιαηα) κε ηξφπν ψζηε νη καζεηέο λα ηθαλνπνηνχληαη απφ 

ηηο απαληήζεηο - γλψζε πνπ παίξλνπλ θαζψο κειεηνχλ έλα ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. 

ηα καζήκαηα απηά ν δάζθαινο ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο θαη νξγαλσηήο ηεο 

δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα γίλεη, παξέρεη ην πιηθφ πνπ πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί, θαη γεληθά 

ζηεξίδεη ηε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ ηνπ. Πξνζπαζεί θαη απηφο καδί κε ηνπο καζεηέο 
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ηνπ λα θαηαιήμεη ζηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε ηάμε, 

απνθεχγνληαο λα «δειψλεη απζεληία» ή λα ζρνιηάδεη αξλεηηθά ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ. 

 

Χο παξάδεηγκα αλαθέξσ κία πνιχ ζπλεζηζκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη ζήκεξα: Λέεη ν δάζθαινο: «Σν Α θαηλφκελν εκθαλίδεηαη δηφηη ζε … 

θηι». Γειαδή ν δάζθαινο ζέηεη ην πξφβιεκα (πνπ ίζσο θαη λα κε γίλεηαη αληηιεπηφ 

θαη σο πξφβιεκα απφ ηνπο καζεηέο) θαη κφλνο ηνπ, ζηε ζπλέρεηα, δίλεη θαη ηελ 

απάληεζε ζην πξφβιεκα. ε έλα κάζεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηεξεπλεηηθή πξφηαζε 

δελ λνείηαη αλάινγε παξνπζίαζε πξνβιήκαηνο θαη θπζηθά νχηε θαη ε απάληεζε      

ζ‘ απηφ. ε έλα κάζεκα κε δηεξεπλεηηθή αλαθαιππηηθή θαηεχζπλζε ν εθπαηδεπηηθφο 

(ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε νη ίδηνη νη καζεηέο) δηαπηζηψλεη έλα πξφβιεκα (ην 

θαηλφκελν Α), δηαηππψλεη ην πξνβιεκαηηζκφ ηνπ (γηαηί άξαγε λα ζπκβαίλεη απηφ;), 

πξνζπαζεί λα γίλεη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ θνηλφο πξνβιεκαηηζκφο φιεο ηεο ηάμεο, 

θαη ζηε ζπλέρεηα φινη καδί αλαδεηνχλ ηε ιχζε ζην πξφβιεκα. πλήζσο γηα ηελ 

νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο απάληεζεο, απηφ φκσο δε κεηψλεη θαζφινπ ηε πξνζπάζεηα ησλ 

καζεηψλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα θαη θπξίσο λα ην ιχζνπλ κφλνη ηνπο. 

 

Όια ηα παξαπάλσ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εζθαικέλε εληχπσζε φηη έλα 

κάζεκα (ή έλα ζέκα) βαζηζκέλν ζηε αλαθαιππηηθή –δηεξεπλεηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο εμειίζζεηαη απιά θαη σο έηπρε, φηη δελ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζρέδην 

καζήκαηνο, θαη δελ πεξηιακβάλεη ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Αληίζεηα θάζε αλάινγν 

κάζεκα πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηνπο θαζαξά γλσζηηθνχο ζηφρνπο ελφο θνηλνχ 

καζήκαηνο, θαη ζηφρνπο θνηλσληθνπνίεζεο, αλάδεημεο πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ρεηξηζκψλ θηι. Όια απηά ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη πξνζεθηηθά, κε ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο. ηε πξαγκαηηθφηεηα έλα ηέηνην κάζεκα απαηηεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν πξνγξακκαηηζκφ, πξνεηνηκαζία, θαη ζπλερή αλαδηακφξθσζε δηφηη είλαη 

δηαθνξεηηθφο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
4
. 

 

                                                           
4 Χριςτοσ Γκοτηαρίδθσ, Ανακαλυπτικι-διερευνθτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ, μία ςφντομθ 

παρουςίαςθ. 
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3.1.2 Μερικϊ πλεονεκτόματα τησ ανακαλυπτικόσ –διερευνητικόσ 

μεθόδου διδαςκαλύασ 

 

 Χο πξψην θαη θχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί ην 

γεγνλφο φηη θαζψο νη καζεηέο κειεηνχλ ην επηιεγκέλν ζέκα κε βάζε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ελδηαθέξνληα, «αλαγλσξίδνπλ» ηηο 

επηπιένλ αλάγθεο ηνπο ζε πιεξνθνξία, γλψζε, εκβάζπλζε, αλαδήηεζε θαη 

πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Χο εμίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζα 

κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ αζθνχληαη ζηε κέζνδν 

απηή, θξνληίδνπλ λα δηεξεπλνχλ θαηλφκελα θαιιηεξγψληαο ην πξνζσπηθφ 

ηνπο ηξφπν θαη ξπζκφ, εκπεηξία πνπ ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκε ζηε πξνζπάζεηα 

λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπο κεηά ην ζρνιείν. 

 

 Ζ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε καζεηέο 

θάζε ειηθίαο, ππνδνκήο θαη δπλαηνηήησλ. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ή νη 

πεξηζζφηεξν εμαζθεκέλνη καζεηέο κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ κία πεξηζζφηεξν 

πεξίπινθε δηαδηθαζία κειέηεο θαη λα δηαηππψλνπλ πεξηζζφηεξν πεξίπινθα 

εξσηήκαηα απφ άιινπο καζεηέο. Πάλησο νη θάζε κειέηε δνκείηαη ζην 

«πλεχκα θαη ην θιίκα» ησλ καζεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε. 

 

 Έλα κάζεκα δνκεκέλν κε ηε κνξθή ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

δηδαζθαιίαο είλαη (φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ) αξθεηά εχθακπην, κπνξεί 

δειαδή λα εθηείλεηαη ζε κία ζε βάζνο κειέηε, ή κπνξεί λα κειεηά επηπφιαηα 

θαη γξήγνξα θάπνηα άιια ζέκαηα, φκσο ζε θάζε πεξίπησζε ζα ρξεηαζηεί νη 

καζεηέο λα αζθεζνχλ ζηελ αλαδήηεζε, ζηελ αλάιπζε θαη ηε ζχλζεζε 

δεδνκέλσλ ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε απαληήζεηο ζην πξφβιεκα πνπ κειεηνχλ. 

Οη άζθεζε ζηηο αλψηεξεο (θαηά Bloom) λνεηηθέο δξάζεηο είλαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ελφο ηέηνηνπ καζήκαηνο. Αλ ζε απηά πξνζηεζνχλ θαη αλαθαιππηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην εξγαζηήξην, ή νη αλαδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν, ηφηε 

έρνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δνπιεηάο. 

 



Διπλωματικι Εργαςία Γιαννοποφλου Αρετισ 22 

 Ζ κέζνδνο «αλαγλσξίδεη» φηη θάπνηα παηδηά, (παηδία κεηνλνηήησλ ή απφ 

ππνβαζκηζκέλεο θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά νκάδεο πιεζπζκνχ) θαηέρνπλ 

θάπνην «θεθάιαην γλψζεο» πνπ αγλνείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Με ηελ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε δίλεηαη ε επθαηξία λα 

«αμηνπνηεζεί» ε φπνηα  θαη εκπεηξία ησλ παξαπάλσ καζεηψλ θαη λα 

αλαδεηρζεί αθφκε θαη ζε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απμάλνληαο έηζη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο (πνπ ζπλήζσο θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα κέζα ζε έλα 

παξαδνζηαθφ κάζεκα). 

 

 Δπίζεο έρεη βξεζεί φηη πνιινί καζεηέο (έμσ απφ ηηο νκάδεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ) πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή επίδνζε, δειαδή δελ 

απνδίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζε καζήκαηα δηαιέμεσλ θαη απνκλεκφλεπζεο 

γλψζεσλ, αλαδεηθλχνπλ δπλαηφηεηεο κέζα απφ αλάινγνπ ηχπνπ καζήκαηα 

απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ζρνιείν θαη θπζηθά ηε ζεηηθή ζηάζε 

ηνπο γηα ην κάζεκα. 

 

 Δπηπιένλ, έλα κάζεκα δνκεκέλν κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαηχπσζεο 

εξσηήζεσλ θαη αλαδεηήζεηο απαληήζεσλ δελ κπνξεί παξά λα επεθηαζεί θαη 

ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο έμσ απφ ην πεδίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

Γειαδή ρσξίο ηδηαίηεξε νξγάλσζε κπνξεί έλα αλάινγν κάζεκα λα εμειηρζεί 

ζε δηαζεκαηηθφ, αλαδεηψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ρψξνπο άιισλ 

«καζεκάησλ». ηνλ εθπαηδεπηηθφ δίλεηαη ε επθαηξία λα αμηνπνηήζεη απηέο ηηο 

πεγαίεο αλαδεηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ζπλαδέιθνπο ηνπ 

άιισλ εηδηθνηήησλ ψζηε λα πξνθχςεη κία θαιά δνκεκέλε δηαζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Σέινο ζεσξψληαο φηη ε εμέιημε ηνπ καζήκαηνο κε ηηο αλαδεηήζεηο θαη 

αλαθαιχςεηο σζεί ηνπο καζεηέο ζε ζπλεξγαζίεο, αληαιιαγέο απφςεσλ θαη 

θνηλέο έξεπλεο, ήκαζηε πνιχ θνληά ζε απηφ πνπ ζηε ζεσξία πεξηγξάθεηαη σο 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη νξγάλσζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (project). 
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3.1.3 Οι ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ τησ μεθόδου 

 

Κξίζηκν ζεκείν γηα ην μεθίλεκα ελφο καζήκαηνο, ή θαιπηέξα κηαο ζεηξάο 

καζεκάησλ, βαζηζκέλσλ ζηελ αλαθαιππηηθή - δηεξεπλεηηθή κέζνδν είλαη ε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ. Ζ κνξθή ησλ εξσηεκάησλ, ε έθηαζή ηνπο, ην πφζν 

κπνξεί λα «αγγίμνπλ» ηνπο καζεηέο είλαη ην θξίζηκν ζεκείν ηεο πξνζπάζεηαο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη πάληα λα ζπκάηαη φηη είλαη ν εκπλεπζηήο θαη θαζνδεγεηήο ηεο 

…έξεπλαο θαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ην «πλεχκα» ηεο έξεπλαο. Σα ιάζε ζηε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα αηνλήζνπλ, ή θαη λα αθπξψζνπλ έλα ζέκα πνπ 

κε πξψηε καηηά θαηλφηαλ φηη ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο. 

 

Έλα δεχηεξν εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαιιηεξγήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα επηρεηξήζνπλ αλάινγεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο είλαη ε επρέξεηα     

ζην ρεηξηζκφ ησλ λέσλ εξσηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

απαληεζεί ην «θεληξηθφ» εξψηεκα ηεο έξεπλαο. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

θαηεπζχλνπλ ηε πξνζπάζεηα πξνο ηελ αλαθάιπςε ηεο απάληεζεο ηνπ θεληξηθνχ 

εξσηήκαηνο ρσξίο λα παξεθθιίλνπλ ζε δεπηεξεχνπζεο έξεπλεο. Θα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαλεξφ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

Γειαδή θάζε δηδαθηηθή ψξα ζα πξέπεη λα έρεη λα πξνζθέξεη κία απάληεζε, είηε ζηε 

θχξηα εξψηεζε ηεο έξεπλαο, είηε ζε πεξηθεξηθή πνπ ζα βνεζήζεη ζην ηειηθφ ζθνπφ. 

Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφο ν ρεηξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ θαη εξεπλψλ ψζηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο δηδαθηηθήο ψξαο λα γίλεη δπλαηή ε εχξεζε 

ησλ απαληήζεσλ πνπ καο απαζρνινχλ θάζε θνξά. 

Σέινο ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηε απηή ηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη πνιιέο θνξέο ζα λνηψζνπλ φηη ράλεηαη ν έιεγρνο 

ηνπ καζήκαηνο. Δίηε είλαη πξαγκαηηθή ε αίζζεζε είηε είλαη απιά έλαο θφβνο ζα 

ρξεηαζηεί λα θάλνπλ ρεηξηζκνχο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη λα κε θαηαθχγνπλ ζε πεηζαξρηθέο θπξψζεηο πνπ ζα 

αθπξψζνπλ ην πλεχκα ηεο ζπλ-έξεπλαο θαη ζπλ-αλαδήηεζεο5 . 

 

                                                           
5 Χριςτοσ Γκοτηαρίδθσ, Ανακαλυπτικι-διερευνθτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ, μία ςφντομθ 

παρουςίαςθ. 
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3.2 Η μϋθοδοσ project : διαθεματικό προςϋγγιςη τησ διδαςκαλύασ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πξνρσξεί θαη αλαπηχζζεηαη κηα «παηδαγσγηθή δξαζηεξηνηήησλ» 

κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν πνπ ζθνπφ έρεη λα ζπλδέζεη ην ζρνιείν κε ηε δσή. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά γλσζηά σο ―Project‖ εμαπιψλνληαη θαη ηείλνπλ λα γίλνπλ  

απαξαίηεηα ζε θάζε ζρνιείν. Οη λεψηεξνη παηδαγσγνί ζεσξνχλ φηη κε ην ― Project‖ 

κπνξνχλ λα επξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. Να 

εηζάγνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κηα λέα καζεζηαθή πξννπηηθή πνιχ δηαθνξεηηθή 

απφ απηή πνπ αθνινπζείηαη ζπλήζσο, αθνχ είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 

καζεηέο λα έρνπλ πξσηεχνληα ξφιν κε ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

Έλα ― Project‖ απνβιέπεη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ καζεηψλ ψζηε κε ηε 

ζπλεξγαζία λα ζπγθιίλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη πξντφλ ιίγσλ αιιά φιεο ηεο νκάδαο. 

 

Οη ζρεδηαζηέο πξνηχπσλ επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο δέρνληαη φηη ε κάζεζε κέζσ 

ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη κηα πνιχ θαιή πξνζέγγηζε. Ζ κέζνδνο απηή 

επηθεληξψλεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ελφο έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη 

κηα κνξθή κε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πεξηερφκελν κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο ( Frey,  1986) , ε νπνία πινπνηείηαη ζην ζρνιείν, αιιά θαη εθηφο απηνχ. Ζ 

κέζνδνο απηή ζπλδέεηαη, πνιιέο θνξέο ζηελά, κε ηε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη  

αληίζηξνθα, δεδνκέλνπ φηη έλα Project είλαη δπλαηφ λα θαηεπζχλεη ζηε ιχζε ελφο  

πξνβιήκαηνο ή έλα πξφβιεκα  λα είλαη αληίζηνηρα ε ζεκαηηθή ελφο Project. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζπκβάιιεη ζην  άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηε θνηλσλία θαη κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηε δσή. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζηξαηεγηθή απηή  πεξηνξίδεηαη ζηε δηαθξηηηθή  θαζνδήγεζε θαη 

ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ, ελψ παξεκβαίλεη κφλν φηαλ νη καζεηέο 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ απφ ηε δηθή ηνπο 

δξάζε (Θενθηιίδεο 1987). 

 

Ζ παηδαγσγηθή ηνπ Project είλαη επηθεληξσκέλε επάλσ ζηελ αξρή ηεο κάζεζεο φρη 

κφλν ζε νκάδεο αιιά θαη κεκνλσκέλα. Πξφθεηηαη γηα κηα παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ 

δίλεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηα ρξήζηκα κέζα γηα ηε κάζεζή ηνπ 
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ζε ζηελή ζρέζε κε ην δάζθαιν θαη ζε αληηθείκελα ζπγθεθξηκέλα θαζψο θαη ζε 

νξηζκέλν ρξφλν. 

 

Οη θαηεπζπλφκελεο εξγαζίεο κνηάδνπλ  ζήκεξα λα είλαη ν πνιηηηζηηθφο ξπζκηζηήο, ν 

ξπζκηζηήο δξάζεο. Μέζσ ελφο Project καζαίλεηο λα ζπλδέεζαη κε άιινλ, λα ηνπο 

μαλαγλσξίδεηο. Μέζα ζηηο δξαζηήξηεο θνηλσλίεο ην άηνκν ζπκκεηέρεη δηα κέζνπ ησλ 

άιισλ ζε κηα κνλαδηθή αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Σν Project είλαη ξπζκηζηήο ελφο άιινπ 

ηξφπνπ βίσζεο ηνπ ρξφλνπ. Μέζσ απηνχ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζνχκε απφ κηα 

επνρή αγξνηηθή ζε κηα άιιε πεξηζζφηεξν δξαζηήξηα θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

λα κεηαβάιιεη ηηο απφςεηο καο θαη ηε ζηάζε καο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δσήο. 

 

ε θάζε Project δηαθξίλνπκε: 

1. Σν παξφλ: δειαδή ηε ζηηγκή ηεο δξάζεο 

2. Σν παξειζφλ: δειαδή ηελ ηζηνξία, ηελ αλάκλεζε, ηελ εκπεηξία πνπ κπνξνχκε λα 

αλαιχζνπκε θαη λα πξνβάινπκε . 

3. Σν κέιινλ: δειαδή ηε ζχλδεζε απηνχ πνπ είλαη αβέβαην, ηνπ νπνίνπ φκσο 

κπνξνχκε λα απνθαιχςνπκε ηα επαίζζεηα ζεκεία ηνπ. 

 

ην δηακειηζκφ απηφ ηνπ ρξφλνπ ζηεξίδεηαη θάζε Project. 

 

 

4. Οι  Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και τησ Επικοινωνύασ 

ςτη Μαθηματικό Εκπαύδευςη 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

κειεηνχλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηα καζεκαηηθά, 

ζηνρεχνληαο λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο θαηλνχξηεο θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ 21
νπ 

αηψλα (NCC, 1991, NCTM, 2000, Van den Hauvel – Panhuizen, 

2001).  
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Απφ ηηο κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο θαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ην λέν θφζκν ηεο πιεξνθνξίαο, δεκηνπξγψληαο λένπο ηχπνπο 

επθαηξηψλ κάζεζεο θαη εκπινπηίδνληαο ηελ ηππηθή κάζεζε (Bransford, et als, 2000). 

Έηζη νη ΣΠΔ καο επηηξέπνπλ λα δηεξεπλνχκε ππνζεηηθά εξσηήκαηα, λα 

πξνζνκνηψλνπκε θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα, λα θάλνπκε νξαηά πξάγκαηα πνπ 

δηαθνξεηηθά ζα έκελαλ αφξαηα θαη λα θαηαλννχκε κε ζαθήλεηα αθεξεκέλεο έλλνηεο 

(Καθαβάθεο, Γ., 2003). 

  

Σν φθεινο γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη φηη κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί ε εκπινθή ησλ καζεηψλ κε αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο
6

 

θαη λα 

επηηεπρζεί ε θαηάθηεζή ηνπο, αθνχ πξνζθέξεηαη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ζέαζεο 

ησλ ελλνηψλ θαη απφ πνιιέο πιεπξέο. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κάζνπλ πεξηζζφηεξα καζεκαηηθά θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο
7
 (Sheets, 1993). 

  

Αξθεηνί εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο ζπκθσλνχλ ζε έλα θνηλφ φξακα πνπ 

αλαθέξεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ. ην πιαίζην απηφ γίλεηαη 

απνδεθηφ φηη νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ επθνιφηεξα καζεκαηηθφ λφεκα κέζα απφ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κνληέια, πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο,(Hoyles, Noss & Pozzi, 2001).  

 

Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε κέζα 

απφ έλα παηγληψδε ηξφπν. Μπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ αλψηεξε καζεκαηηθή ζθέςε (NCTM, 2000), αθνχ ηνπο παξέρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ, λα θάλνπλ εηθαζίεο, λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

αηηηνιφγεζεο θαη λα θάλνπλ γεληθεχζεηο (Papert, 1996). Οη λέεο ηερλνινγίεο δίλνπλ 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο, ηε ζπλεξγαζία κε 

                                                           

6 Οι Θ/Υ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ μακθματικϊν εννοιϊν όπωσ: ταξινόμθςθ, αντιςτοίχιςθ, λογικζσ ακολουκίεσ, 

αναγνϊριςθ ςχθμάτων, αρίκμθςθ, βαςικζσ πράξεισ. Επίςθσ καλλιεργοφν τθν φανταςία, τθν κριτικι ςκζψθ, τθν 

δθμιουργικότθτα και ςυγχρόνωσ ψυχαγωγοφν και ξεκουράηουν (Ρετρινϊλθ, Τ., 1992).   

7 Τα μακθματικά δεν είναι μόνο ζνα ςφνολο γνϊςεων και κατάκτθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου επιπζδου ικανοτιτων, 

αλλά μια διαδικαςία και ςυνεπϊσ οι ςτόχοι που τίκενται εκφράηονται πλθρζςτερα όχι μόνο με όρουσ 

παρατθριςιμθσ ςυμπεριφοράσ, αλλά και με όρουσ δραςτθριοτιτων.   
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άιινπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ρσξίο, σζηφζν, λα απνθιείνπλ ηελ επγελή 

άκηιια (Hoyles & Noss, 1996). Φπζηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε απηφ ην λέν 

πεξηβάιινλ νη καζεηέο ζπλήζσο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζε έλα έηνηκν πεξηβάιινλ, 

λα ρεηξηζηνχλ δηαηάμεηο θαη θαηαζθεπέο, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ άιινπο, κε 

απνηέιεζκα ε αλάιεςε ρεηξηζηηθνχ κφλν ξφινπ λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα 

εκβαζχλνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθεπψλ (Noss et al., 1997).  

χκθσλα κε ηνπο Hoyles θαη Noss (1996) νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ κηθξφθνζκνπ κε έλα πιήζνο ζηξαηεγηθψλ. Ζ ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ 

πξνσζεί ηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ γηα ηε δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ θαη ηελ εξκελεία απνηειεζκάησλ. Ο 

αλαζηνραζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο, ηε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ κνξθψλ απηψλ, ηελ πξφθιεζε θνηλσληθφ – γλσζηηθήο 

ζχγθξνπζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ππέξβαζή ηεο. 

 

4.1 Σα προγρϊμματα προςομούωςησ Java Applets ωσ εργαλεύα 

διδαςκαλύασ ςτη μαθηματικό εκπαύδευςη 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη δηδαζθαιίεο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ΣΠΔ, 

δηεπθνιχλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε καζεκαηηθή κάζεζε θαη ζθέςε θαη θηλεηνπνηνχλ 

ηνπο καζεηέο (Παηζηνκίηνπ, η., 2006).  

Μηα εθαξκνγή πξνζνκνίσζεο κε δηαδξαζηηθά ζηνηρεία είλαη ηα Java Applets.  

Ζ Java είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ
8

 

θαη εθηειείηαη ζε 

πνηθίια ιεηηνπξγηθά πεξηβάιινληα (Windows, Macintosh, UNIX θιπ). 

Μηθξνεθαξκνγέο ηεο γιψζζαο Java είλαη ηα Java Applets πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

ηζηνζειίδεο κε ηξφπν παξφκνην κε ηηο εηθφλεο. Πξφθεηηαη γηα δηαινγηθέο θαη 

επέιηθηεο εθαξκνγέο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζνκνηώζεηο 

θπζηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

                                                           
8 Object Oriented - αποδίδεται ςτα ελλθνικά με τον όρο Αντικειμενοςτραφισ και είναι ζνα είδοσ 
προγραμματιςμοφ ςτο οποίο δεν ορίηουμε μόνο τουσ τφπουσ των δεδομζνων (data types) αλλά και 
τισ ιδιότθτεσ (properties) των αντικειμζνων (objects) κακϊσ και τισ μεκόδουσ (methods) που μποροφν 
να εφαρμοςκοφν ς' αυτά. Είναι χαρακτθριςτικό τθσ γλϊςςασ Java.
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ηε δεκηνπξγία θίλεζεο, εθέ, εηθφλσλ θαη δηαδξαζηηθψλ (interactive) αζθήζεσλ 

(Μαθξάθεο, et als 2001). Σα Java Applets είλαη κηθξά ζε κέγεζνο αξρεία πνπ 

κεηαθέξνληαη εχθνια κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κπνξνχλ λα ηξέμνπλ κε αζθάιεηα ζε 

νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή, ελψ είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε ρξφλν θαη ρψξν (Γθνχηζηαο, 

Α., 2002). 

 

Σα Applets είλαη πξνζνκνηψζεηο θαηλνκέλσλ, πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ, καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ θαη καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ, είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κηθξά εηθνληθά 

εξγαζηήξηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

κεηαβάιινληαο ηηο παξακέηξνπο λα δεη άκεζα ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

παξέκβαζήο ηνπ. Ζ έληαμή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εθηφο απφ ην φηη ηελ 

εκπινπηίδεη κε έλα λέν κέζν πνπ είλαη ελδηαθέξνλ θαη πξνζειθχεη ηνπο καζεηέο, δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηεζεί δηεξεπλεηηθή κάζεζε
9
. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ έλα 

εξγαιείν πεηξακαηηζκνχ θαη κάζεζεο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ θαη ηφπνπ, ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ θαη ζηε δηαηχπσζε 

γφληκσλ εξσηεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ άιιε απνθηνχλ ξφιν ζπληνληζηή, 

θαζνδεγεηή, νξγαλσηή θαη ηζφηηκα ζπκκεηέρνληα ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

 

Χο πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο ηα Java Applets, ηαμηλνκνχληαη θαη απνθηνχλ 

παηδαγσγηθή πξννπηηθή, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ Μπαθίξε,  (Μπαθίξεο, Π., 

θα, 2004), ζηελ θαηεγνξία ησλ ελεξγψλ αλαπαξαζηάζεσλ (enactive representations), 

κηα θαηεγνξία ηεο νπνίαο ηα εθπαηδεπηηθά κέζα αληηζηνηρνχλ ζηε θπζηθή παξφξκεζε 

ησλ παηδηψλ γηα θαηαζθεπή θαη αιιειεπίδξαζε κε ελεξγέο αλαπαξαζηάζεηο
10

.  

 

Ζ ρξήζε έηνηκσλ πξνζνκνηψζεσλ, κε ζθνπφ ηελ δηεχξπλζε θαη ηελ θαηαλφεζε 

θάπνηνπ ζέκαηνο, έρεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο αμία, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

θαζνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο παξαηήξεζεο 

                                                           
9 Κάκε μακθτισ ζχει τθν δυνατότθτα πειραματιηόμενοσ ςτο δικό του υπολογιςτι τθ ϊρα που 
επικυμεί και ςτον τόπο που επικυμεί, να μετζχει ςε μια ενεργι διαδικαςία μάκθςθσ

 

  
10 Θ καταςκευι ενεργϊν αναπαραςτάςεων και θ αλλθλεπίδραςθ με αυτζσ παρουςιάηεται από πολφ 
μικρι θλικία κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ όταν, για παράδειγμα, τα παιδιά προςποιοφνται ότι 
ιππεφουν άλογο χρθςιμοποιϊντασ ζνα καλάμι. Σε μεγαλφτερθ θλικία οι ενεργζσ αναπαραςτάςεισ 
παίρνουν τθ μορφι μοντζλων, ζξυπνων μθχανϊν, προςομοιϊςεων, αλλθλεπίδραςθσ με μθχανζσ που 
παρουςιάηουν ςυμπεριφορά (ρομπότ) κα. Θ εμπλοκι των παιδιϊν ςτθν καταςκευι ενεργϊν 
αναπαραςτάςεων κακϊσ και θ αλλθλεπίδραςι τουσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ μάκθςθ.   
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ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο κεηαβνιήο δηαθφξσλ κεγεζψλ (Βίγθιαο & ππξφπνπινο, 

2003).  

Απφ ηηο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ηα Java Applets πνπ βαζίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ βειηηψλνπλ ηηο νπηηθναθνπζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη εληζρχνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

αλαπαξαζηάζεσλ. Έλαο αξρηθφο ζηφρνο ησλ Java Applets είλαη ε δεκηνπξγία 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζην νπνίν νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηα 

δπλακηθά ζρέδηα ησλ 2-D θαη 3-D αληηθεηκέλσλ, επηηξέπνληαο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο 

ηνπο κε λένπο ηξφπνπο. Οη ηξφπνη απηνί λα έρνπλ επίπησζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ηδέεο (Παληζηνκίηνπ, η., 2006, ζ.1051). «Γελ έρνπκε πάληα ηηο ηδέεο θαη έπεηηα ηηο 

εθθξάδνπκε ζην κέζν. Έρνπκε ηηο ηδέεο κε ην κέζν» (DiSessa, 2000, ζ.116).  

 

Σα Java Applets έρνπλ επηηπρψο αλαπηπρζεί σο δηδαθηηθά εξγαιεία ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο κάζεζεο, κε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε, ηα γξαθηθά θαη ηε δηαζθέδαζε.  

 

ε άξζξν ηνπο νη Gadanidis, G., Gadanidis, J., & Schindler, K., (2003), ππνζηεξίδνπλ 

φηη ηα Java Applets δηεπθνιχλνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ καζεηηθψλ ζρέζεσλ. Οη ίδηνη 

ππνζηεξίδνπλ κάιηζηα φηη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο παηδαγσγηθά πξφηππα, 

επέιηθηα θαη θηιηθά ζηε ρξήζε, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

έξεπλεο γηα ηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα μνδεπηεί αξθεηφο, 

πνιχηηκνο, ρξφλνο γηα λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν πνπ δεκηνπξγεί ηηο 

δηάθνξεο καζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, έηζη νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε κηα 

ελεξγεηηθή κάζεζε, ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ κέζα απφ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

  

Σα θαιά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο Java Applets κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο έλα θαλάιη γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο κέζα 

ζε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Ο φξνο αιιειεπίδξαζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πεξηγξάςεη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ θχζε θαη ε έθηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

πνπ ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο θαηάιιειε γηα νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

πνηθίιεη, ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή θηινζνθία ηεο θχζεο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ηελ σξηκφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ην κέζν δηδαζθαιίαο (Liaw & Huag, 

2000, Trentin, 2000, Yacci, 2000, ζην Μαθξάθεο, & ηεθάλνπ, 2001).  



Διπλωματικι Εργαςία Γιαννοποφλου Αρετισ 30 

Ζ αιιειεπίδξαζε πξνζεγγίδεηαη σο κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

θαη ηδηαίηεξα φηαλ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, ηεο νηθνδφκεζεο 

ηεο γλψζεο, ηεο ζηνραζηηθήο κάζεζεο, ηεο απζεληηθήο θαη ππνβνεζεηηθήο κάζεζεο 

(Μαθξάθεο, 1998β, ζην Σζακαζθχξνο, επηκ.). ην πιαίζην απηψλ νη καζεηέο δελ 

εθιακβάλνληαη σο παζεηηθνί δέθηεο, αιιά σο απηφλνκα θαη ππεχζπλα άηνκα ηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ππνβνεζνχκελα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο. Ζ έλλνηα ηεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο πξνυπνζέηεη φηη ν καζεηήο ζα αλαπηχμεη έλα ηδηαίηεξν είδνο 

ςπρνινγηθήο ζρέζεο κε ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν (Little, 1991). Ζ 

δηεπθνιπληηθή ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπληειείηαη ζην πιαίζην 

κηαο ζπλερνχο ππνζηήξημεο ησλ καζεζηαθψλ επηδηψμεσλ ησλ καζεηψλ, κε 

ηαπηφρξνλε ζηαδηαθή απφζπξζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ππνζηήξημεο απφ ην ζχζηεκα 

θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γεκηνπξγείηαη κε άιια ιφγηα κηα ζθαισζηά (scaffolding) ε 

νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηαζεξά ηνλ καζεηή ζηελ απηφλνκε κάζεζε (Μαθξάθεο, 

& ηεθάλνπ, 2001). 

  

Παξάιιεια ε γξαθηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αιιειεπίδξαζε, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηα καζεζηαθά θίλεηξα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ έθβαζε ηνπ καζεζηαθνχ 

απνηειέζκαηνο (Lohr, 2000). Οη καζεηέο ζπρλά έιθνληαη απφ ηελ θαηλνηνκία ησλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ, αιιά εάλ ηα θίλεηξα δελ πξνεθηείλνληαη πέξα απφ 

ην επίπεδν ηεο θαηλνηνκίαο ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ δελ παξακέλεη γηα πνιχ. 

Ζ δηάηαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νζφλε θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ θαηεχζπλζε, ηε δηάξθεηα θαη ην βαζκφ πξνζνρήο ηνπ καζεηή. ην 

πιαίζην απηφ ην ρξψκα, ε ηαρχηεηα, ε θίλεζε θαη ν ήρνο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία (Hannafin, & Hooper, 1989).  

 

Ο Lester ππνζηεξίδεη φηη: «ελψ ηα θπζηθά αληηθείκελα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

αθεξεκέλα φηαλ κνληεινπνηνχληαη ζε νζφλε ππνινγηζηή, ηα καζεκαηηθά 

αληηθείκελα, ηα νπνία είλαη απφ ηε θχζε ηνπο αθεξεκέλα, γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθεθξηκέλα» (Lester, 2000, ζ.2 ζην Gadanidis et al 2003). Με ην λα νδεγήζνπκε 

ηνπο καζεηέο λα αλαιχζνπλ ηηο εθαξκνγέο κε απιά έσο ζχλζεηα καζεκαηηθά 

κνληέια, σζνχληαη λα παίμνπλ ελεξγά, καζαίλνληαο ηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, πνπ ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ Java Applets (Παηζηνκίηνπ, η., 2006).  
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Δίλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα παίμνπλ κε ηα Java Applets θαη κέζα απφ ην παηρλίδη 

θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ λα ζπλδπάζνπλ ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ 

παξαγσγή portals κε καζεζηαθά εξγαιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηελ on line ρξήζε Applets θαη άιισλ καζεκαηηθψλ πιηθψλ πνπ παξέρνπλ κάζεζε 

(Muirhead, 2003).   

 

Όπσο ππνζηεξίμακε νη ππνινγηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο 

αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο ρεηξνπηαζηέο, απνθαιχπηνληαο ηηο ηδηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο αλαπαξηζηνχλ (Vosniadou, 1996, 

ζ.22). Δηδηθά γηα ηηο καζεκαηηθέο πξνζνκνηψζεηο, φπσο είλαη ηα Java Applets, ηα 

κνληέια γίλνληαη πην απηά (Lester, 2000). 

 

Ο Connell (1998) ηζρπξίδεηαη φηη φηαλ ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη 

επζπγξακκηζκέλε κε ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή θηινζνθία ππάξρεη θαηαθαλήο 

βειηίσζε ζηε καζεκαηηθή θαηαλφεζε θαη επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

 

Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ καξηπξνχλ φηη «ε ζθέςε καο είλαη βαζηά θαινππσκέλε ζε 

πιηθέο δηαηάμεηο θαη θνηλσλην – ηερληθέο ζπιινγέο» (Levy, 1993, ζ.10 ζην Gadanidis, 

G., et al, 2003, ζ.324). Δίλαη πηζαλφ θαινζρεδηαζκέλα θαη εχρξεζηα Java Applets πνπ 

επηηξέπνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα εμεξεπλνχλ 

ηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο, λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ απηφ πνπ ν Levy (1993) 

αλαθέξεη σο γλσζηηθή νηθνινγία ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

λένη ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηα καζεκαηηθά πνπ δηδάρηεθαλ.  

Σα Java Applets σο παηδαγσγηθά κέζα επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, 

κεηαθέξνληαο ηελ εζηίαζή ηνπο απφ ηηο μεθνκκέλεο δεμηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (Gadanidis, 2001). 

  

Απφ ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Java Applets πνπ δηελήξγεζε ε 

ηαπξνχια Παληζηνκίηνπ (2006), πξνέθπςε φηη νη καζεηέο κε ηελ ρξήζε 

πξνζνκνηψζεσλ java applets νδεγνχληαη ζην λα αλαιχζνπλ ηηο εθαξκνγέο κε απιά ή 
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θαη ζχλζεηα καζεκαηηθά κνληέια θαη σζνχληαη λα «παίμνπλ
11

» ελεξγά καζαίλνληαο 

ηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη αλαπηχζζνληαο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ελζσκαηψλνληαη κέζα 

ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ρεηξηζκνχ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ππνζηήξημαλ ηελ 

αλάπηπμε επηθνηλσλίαο, παξέρνληαο επθαηξίεο γηα ζπδεηήζεηο κεηαμχ καζεηψλ θαη 

κεηαμχ καζεηψλ θαη ηεο εξεπλήηξηαο, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνπο καζεηέο έλα θαλάιη 

γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. 

  

ε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα έληαμεο ησλ Java Applets ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ 

ησλ καζεκαηηθψλ, δηελήξγεζαλ ζρεηηθή έξεπλα νη Gadanidis, G., Gadanidis, J., & 

Schindler, K., ζην University of Western Ontario Canada, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παηδαγσγηθή ζθέςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φηαλ ζρεδηάδνπλ ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε ρξήζε Java Applets, ηα νπνία 

πηζαλφλ λα εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ δηεξεχλεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Απφ ηελ έξεπλα απηή πξνέθπςαλ πέληε βαζηθνί παξάγνληεο δηακεζνιάβεζεο ζηελ 

ρξήζε ησλ online Applets θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. Οη 

παξάγνληεο απηνί είλαη: νη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηα καζεκαηηθά ζέκαηα θαη νη καζεκαηηθέο 

γλψζεηο πνπ πξνζσπηθά δηαζέηεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο. 

Βαζηθή ζέζε ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο είλαη φηη ζχκθσλα κε 

κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεψξεζε (Gadanidis, 1994), ππάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα 

καζεκαηηθήο εκπινθήο ησλ καζεηψλ: 

 

 

1. Οη καζεηέο σο παζεηηθνί καζεηεπφκελνη, εζηηάδνπλ ζηελ αλάθιεζε 

καζεκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη απιψλ δεμηνηήησλ.  

2. Οη καζεηέο σο παζεηηθνί καζεηεπφκελνη, εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

καζεκαηηθψλ θαλφλσλ γηα λα ιχζνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα.  

                                                           
11 Θ αναηιτθςθ είναι πϊσ θ τεχνολογία μπορεί να ενιςχφςει τθν μακθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. 
Πταν παίηουν οι μακθτζσ με τα interactive applets μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε νζα επίπεδα 
γνϊςθσ των μακθματικϊν (Sinclair, 2005). Στοχεφουμε λοιπόν να εκμεταλλευτοφμε τθν ανάγκθ του 
παιδιοφ για παιχνίδι, επιτρζποντασ ς’ αυτά να ειςχωριςουν ςτον αφθρθμζνο και τυπικό τρόπο 
ςκζψθσ (Noss, 2005) 
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3. Οη καζεηέο σο ελεξγνί καζεηεπφκελνη, εζηηάδνπλ ζηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο, 

δηεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο κέζσ ελλνηψλ θαη πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

δνθηκάδνπλ εηθαζίεο.  

4. Οη καζεηέο σο ελεξγνί καζεηεπφκελνη, εζηηάδνπλ ζηηο επεθηάζεηο ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ καζεηηθψλ ζρέζεσλ ζε λέα πιαίζηα ή ζε πην γεληθεπκέλεο 

θαηαζηάζεηο.  

 

Καζψο κεηαθηλνχκαζηε απφ ην επίπεδν 1 ζην επίπεδν 4 ε καζεκαηηθή επηηήδεπζε θαη 

ε εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ απμάλνπλ. Σα 

καζεκαηηθά κεηαθηλνχληαη απφ ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζε έλλνηεο θαη ζηηο ζρέζεηο, ζηηο γεληθεχζεηο, θαη επεθηάζεηο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ. 

Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ κεηαθηλείηαη απφ ην λα αθνχλ ην δάζθαιν ζην λα 

αλαθαιχπηνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηνπο θαλφλεο ζε κηα ελεξγεηηθή 

δηεξεχλεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

  

Ζ ρξήζε ησλ Java Applets ζηελ παξαπάλσ έξεπλα, έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα έρνπλ 3
νπ 

επηπέδνπ εκπινθή κε ηα καζεκαηηθά. Έηζη ρξεζηκνπνίεζαλ 

Java Applets πνπ πξνζνκνίαδαλ ηηο δαξηέο ελφο θαη δχν δαξηψλ γηα λα δηεξεπλήζνπλ 

ηηο πηζαλφηεηεο. Καηαζθεχαζαλ εηθαζίεο ηηο νπνίεο δνθίκαζαλ, επηρείξεζαλ λα 

εμεγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ κηα πξνζσπηθή θαηαλφεζε 

ησλ πηζαλνηήησλ. Παξφια απηά δελ νδεγήζεθαλ ζην 4
ν 

επίπεδν εκπινθήο αθνχ δελ 

πξνρψξεζαλ ζε γελίθεπζε, ζπληνληζκφ, κεηαηξνπή ηεο δηαδηθαζίαο ζε λνεηηθφ 

αληηθείκελν θαη αληηζηξνθή ηεο δηαδηθαζίαο (Κείζνγινπ, η., 2001).  

 

Απφ ηελ παξαπάλσ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ησλ Java Applets έγηλε θαλεξφ φηη ε 

ρξήζε ηέηνησλ πξνζνκνηψζεσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, φρη φκσο ηνλ πην ζεκαληηθφ
12

. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα applets γηα καζεκαηηθά
13

 . 

                                                           
12 Χατηθβαςιλείου Ευάνκθσ, αλονικιόσ Δθμιτριοσ, Ίτςιου τζλλα, 4

ο
 Συνζδριο ςτθ Σφρο– ΤΡΕ ςτθν 

Εκπαίδευςθ, Θ Αξιοποίθςθ Των Ρρογραµµάτων Ρροςοµοίωςθσ Java Applets Στθ Διδαςκαλία Των 

Μακθματικϊν. 
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1
ν
 Παξάδεηγκα: Ζ απφδεημε ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο φπσο ηελ έδσζε ν 

Ππζαγφξαο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε παηψληαο ηα θνπκπηά πνπ ηνπ 

παξέρνληαη, λα δεη ηελ απφδεημε βήκα βήκα, φζεο θνξέο επηζπκεί, ζε αξγή ή γξήγνξε 

θίλεζε. 

 

 

 

2
ν
 Παξάδεηγκα: Σξηρνηφκεζε  Γσλίαο - Σν πξφβιεκα 

Οη  αξραίνη είραλ, απφ πνιχ λσξίο, θαηνξζψζεη λα δηρνηνκήζνπλ κηα ηπραία γσλία, κε 

ρξήζε ηνπ θαλφλα θαη ηνπ δηαβήηε, ζπλερίδνληαο κπνξνχζαλ λα δηαηξέζνπλ  κηα 

γσλία ζε  4, 8, 16  θαη γεληθά ζε    ίζα κέξε.  Μπνξνχζαλ επίζεο, λα 

θαηαζθεπάδνπλ, κε θαλφλα θαη δηαβήηε:   

ην ηζνζθειέο ηξίγωλν, ην ηεηξάγωλν, ην θαλνληθό πεληάγωλν, ην θαλνληθό εμάγωλν, ην 

θαλνληθό δεθάγωλν  θαη ην θαλνληθό δεθαπεληάγωλν.  

                                                                                                                                                                      
13 http://users.sch.gr/thafounar/ 

 

http://users.sch.gr/thafounar/
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Απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ θαλνληθψλ πνιπγψλσλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα 

ζηνηρεία ηνπ Δπθιείδε, πξνθχπηεη φηη κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ θαλνληθά 

πνιχγσλα κε πιήζνο πιεπξψλ . 

                          

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαζθεπάζνπλ ην θαλνληθφ 9-γσλν ίζσο λα πξνζπάζεζαλ 

λα ηξηρνηνκήζνπλ ηελ  θεληξηθή γσλία ΑΟΒ  ελφο ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ θαη 

πξνέθπςε έηζη ην πξφβιεκα  ηεο ηξηρνηόκεζεο κηαο γωλίαο . Αθξηβψο θάησ απφ πνηεο 

ζπλζήθεο ηέζεθε ην πξφβιεκα δελ γλσξίδνπκε.  

Απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ θαλνληθψλ πνιπγψλσλ 

πξνθχπηεη φηη κπνξνχζαλ λα ηξηρνηνκνχλ ηηο γσλίεο 

ησλ  

    , θπζηθφ ήηαλ φκσο λα 

πξνζπάζεζαλ λα αλαθαιχςνπλ κηα γεληθή κέζνδν 

γηα ηελ ηξηρνηφκεζε ηπραίαο γσλίαο.  

Όηαλ νη πξνζπάζεηεο ηνπο  λα ηξηρνηνκήζνπλ κηα γσλία κε θαλφλα θαη δηαβήηε 

απέηπραλ, ζηξάθεθαλ ζε άιιεο θακπχιεο  πην πνιχπινθεο απφ ηνλ θχθιν, νη νπνίεο 

είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σν παξαθάησ applet παξνπζηάδεη έλα Μεραληθό Τξηρνηόκν: 
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Ο ρξήζηεο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα «κεραληθφ 

ηξηρνηφκν».  

 

3
ν
 Παξάδεηγκα: Οη πχξγνη ηνπ Αλφη 

Σα παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζηελ εθαξκνγή γηα ηνπο Πχξγνπο ηνπ Αλφη 

Σύκθωλα κε θάπνην κύζν ζε έλαλ λαό ηεο Άπω Αλαηνιήο, νη ηεξείο πξνζπαζνύζαλ λα 

κεηαθέξνπλ κηα ζηνίβα ρξπζώλ δίζθωλ από έλα ζηύιν ζε έλα άιιν (βιέπε ην ζρήκα 

ζηελ παξαθάηω εθαξκνγή).Ο αξρηθόο ζηύινο έρεη  64 δίζθνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζε 

θζίλνπζα ζεηξά κεγέζνπο από θάηω πξνο ηα πάλω. Η κεηαθνξά ηωλ δίζθωλ από ηνλ 

πξώην ζηύιν ζηνλ ηξίην πξέπεη λα γίλεη κε ηνπο εμήο θαλόλεο. 

 Κάζε θνξά κεηαθέξεηαη κόλν έλαο δίζθνο. 

 Σε θακηά πεξίπηωζε δελ κπνξεί έλαο κεγαιύηεξνο δίζθνο λα ηνπνζεηεζεί πάλω 

ζε έλα κηθξόηεξν  

 Ο δεύηεξνο ζηύινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνζωξηλή ηνπνζέηεζε. 

Σηελ παξαθάηω εθαξκνγή κπνξείηε, λα επηιέμεηε ην πιήζνο ηωλ δίζθωλ (από 3-10), λα 

κεηαθέξεηε έλα δίζθν από έλα ζηύιν  Α ζηνλ Β θάλνληαο θιηθ πξώηα ζηνλ Α θαη κεηά 

ζηνλ Β θαη  λα δείηε ηε ιύζε ηνπ παηρληδηνύ. 
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Μπνξνύκε  λα παξαηεξήζνπκε όηη  γηα ηε κεηαθνξά : 

 3  δίζθωλ  απαηηνύληαη  7 θηλήζεηο    δει    2
3
- 1   θηλήζεηο. 

 4  δίζθωλ  απαηηνύληαη  15 θηλήζεηο  δει    2
4
- 1   θηλήζεηο. 

 5  δίζθωλ  απαηηνύληαη  31 θηλήζεηο  δει    2
5
- 1   θηλήζεηο. 

 6  δίζθωλ  απαηηνύληαη  63 θηλήζεηο   δει    2
6
- 1   θηλήζεηο. 

άξα  γηα   ηε κεηαθνξά  64  δίζθωλ  απαηηνύληαη   2
64

-1   θηλήζεηο . 

 

4.2 Εκπαιδευτικό Λογιςμικό 

 

Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε φηη αξθεηνί καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε πνιιά 

απφ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη. Γηα απηφ ην ιφγν ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηδαθηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο αζρνιείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν κε ηελ θαηαγξαθή 

απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ φζν θαη κε ηελ εξκελεία θαη ηελ επίιπζή ηνπο. Ζ 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

κάζεζεο απνηειεί άιισζηε ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο Γηδαθηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο 

ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ. Οη εξεπλεηέο ζε απηφ ηνλ ηνκέα πξνζπαζνχλ λα 
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θαζνξίζνπλ ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, 

αλαπηχζζνληαο πξφηππα θαη κνληέια απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα απηέο νη πξνζπάζεηεο έρνπλ επεθηαζεί θαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο
14

 

κε θχξην απνηέιεζκα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Χο εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό νξίδεηαη ην πξντόλ ηεο 

ηερλνινγίαο κε ην νπνίν πξνζπαζνύκε λα δηδάμνπκε έλα γλσζηηθό αληηθείκελν 

πινπνηώληαο ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή.  

 

Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο θαη θέξνπλ ηνλ ηίηιν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη πνιιά αιιά θαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Κπξίσο δηαθέξνπλ σο πξνο ηα επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ηε θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

 

Γεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ελζσκάησζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πνιχ πξφζθαηε, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ απφιπηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο ψζηε απηφ 

λα ζεσξείηαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό.  

 

Πνιιά πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη ινγηζκηθά γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην θψδηθα γηα 

ηελ εθηέιεζή ηνπο. Δπίζεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο εθπαηδεπηηθά επεηδή 

ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο γηα λα ηνπο επηηχρνπλ.  Αξθεί φκσο απηφ γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ; 

 

Γηα πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο είλαη εθείλν ην ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη 

ην δάζθαιν, ή αθφκα θαιχηεξα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ή ηέινο λα δηεπξχλεη ηελ 

έλλνηα δάζθαινο παξέρνληαο ζπγρξφλσο ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο θαη δηεμφδνπο πνπ 

έλα κεκνλσκέλν άηνκν δελ κπνξεί λα παξέρεη.  

                                                           
14 Με τον όρο περιγράφουμε τθ διαδικαςία χρθςιμοποίθςθσ τεχνολογικϊν μζςων για 
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Ειδικότερα τθν αξιοποίθςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτθν εκπαίδευςθ 
για τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ όλων των γνωςτικϊν αντικειμζνων.   
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Γηα άιινπο εθπαηδεπηηθφ είλαη εθείλν ην ινγηζκηθφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

γλσζηηθέο δνκέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, πινπνηεί παηδαγσγηθέο θαη 

θνηλσληθέο αξρέο θαη ηνλ βνεζά λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο 

ηνπ αλάγθεο ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ θαζνδεγεί θαη 

ηνλ δηεπθνιχλεη ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε γλψζε
15

 . 

 

 

4.2.1    Εύδη εκπαιδευτικού λογιςμικού 

4.2.1.1    Κριτήρια ταξινόμηςησ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

 

Ο Means (1994) πεξηγξάθεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δπλαηέο ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή σο 

πξνο ηε ρξήζε ηνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο: Ο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

δηδαζθαιία, γηα εμεξεύλεζε, σο εξγαιείν θαη γηα επηθνηλσλία.  

 

Πνιιά απφ ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα 

ζέηνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή ελψ άιια αμηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

εμεξεχλεζε θαη επηθνηλσλία, πινπνηψληαο έηζη κηα πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθή 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε.  

 

Καηά ηνπο Paterson θαη Strickland (Paterson, Strickland, 1986) ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε θξηηήξην ηε ρξήζε ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο 

εμήο :  

 

• Λνγηζκηθό εμάζθεζεο (Drill & Practice).  

• Λνγηζκηθό Παξνπζίαζεο (Tutorial).  

• Δθπαηδεπηηθό Παηρλίδη (Educational game).  

• Πξνζνκνίσζε (Simulation).  

• Δπίιπζε πξνβιήκαηνο (Problem solving).  

• Πεξηβάιινληα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο (Virtual Reality)  

                                                           
15 EAITY 2002, Εκπαιδευτικό Λογιςμικό, Ρρϊτθ γνωριμία με διακζςιμο εκπαιδευτικό λογιςμικό, 

Ζργο: «ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΘΝ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ & 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ». 
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Έλα άιιν θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη ε ρξήζε ηωλ 

ηερλνινγηθώλ κέζωλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Απηά είλαη ηα πνιπκέζα, ππεξκέζα 

(multimedia) θαη ππεξθείκελα, αιιά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηά ελππάξρνπλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, (π.ρ έλα ινγηζκηθφ εμάζθεζεο ή έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο 

κπνξεί λα είλαη multimedia).  

 

Μηα άιιε ηαμηλφκεζε εθαξκφδεη σο θξηηήξην ην βαζκό αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ινγηζκηθνχ θαη ρξήζηε, δηαθξίλνληαο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ: ηα αλνηθηά θαη θιεηζηά πεξηβάιινληα. 

Σέινο είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε 

θξηηήξην ηελ παηδαγωγηθή πξνζέγγηζε16 πνπ απηφ πηνζεηεί. χκθσλα κε απηφ ην θξηηήξην 

θαη αλαιφγσο ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο  απνδίδεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ δηεξεπλεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ.  

 

Δπίζεο ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο φπσο ην Word, ην Excel θαη ην Internet ζεσξνχληαη 

απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία επεηδή κε απηά κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα 

πινπνηεζνχλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

  

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ εηδψλ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ καδί κε ηα ηζρπξά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο17 . 

 

4.2.1.2  Κατηγοριοποίηςη λογιςκικών ωσ προσ τθ χριςθ του υπολογιςτι 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 

Λνγηζκηθφ εμάζθεζεο: Σα πξνγξάκκαηα απηά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

λα εμαζθεζνχλ ζε χιε ηελ νπνία ήδε έρνπλ δηδαρζεί. Δίλαη αμηνπνηήζηκα απφ ηνπο 

θαζεγεηέο πνπ ζέινπλ λα εμαζθήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

αιιά θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζνπ ειέγρνπ ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο. 

                                                           
16 Θ παιδαγωγικι προςζγγιςθ βαςίηεται επιςτθμονικά ςτισ αρχζσ τθσ Ψυχολογίασ τθσ Μάκθςθσ.   
17 EAITY 2002, Εκπαιδευτικό Λογιςμικό, Ρρϊτθ γνωριμία με διακζςιμο εκπαιδευτικό λογιςμικό, 

Ζργο: «ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΘΝ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ & 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ». 
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πκπεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ - αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ν καζεηήο 

θαιείηαη λα απαληήζεη θαη λα αμηνινγεζεί αλάινγα κε ηελ επίδνζή ηνπ. Αλ θαη 

ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ηελ επαλάιεςε, δελ εκθαλίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα σο 

απηφλνκα ινγηζκηθά αιιά ελζσκαηψλνληαη ζε άιινπ ηχπνπ ινγηζκηθά. 

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο: Απηνχ ηνπ είδνπο ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηελ 

ήδε δηδαγκέλε χιε ή θαη ηελ χιε πνπ δελ έρεη αθφκε δηδαρζεί. Έλα θαιφ πξφγξακκα 

παξνπζίαζεο δηαζέηεη νζφλεο βνεζείαο (help screen) πνπ παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ,εμεγήζεηο θαη παξαδείγκαηα. Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ θάλεη έλαο θαζεγεηήο ή έλα ζρνιηθφ βηβιίν φηαλ 

παξνπζηάδεη λέεο έλλνηεο ή δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο. Ο ππνινγηζηήο 

παξνπζηάδεη ηηο θαηλνχξηεο έλλνηεο κε ρξήζε θεηκέλνπ, παξαδεηγκάησλ, animation, 

video, πεξηγξαθήο, εξσηήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ. Ο θχθινο πιεξνθνξία-εξψηεζε- 

αλάδξαζε- επαλαιακβάλεηαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο. Έλα «ηδαληθφ» 

πξφγξακκα παξνπζίαζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε - καζεηή. 

Γηδαθηηθά θαη Μνξθσηηθά παηρλίδηα: Βνεζνχλ ζηελ απφθηεζε θαη αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζε πεξηβάιινλ παηρληδηνχ. Σν παηρλίδη ρξεζηκνπνηείηαη σο θίλεηξν γηα ην 

καζεηή ψζηε απηφο λα απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο θαζψο 

πεξηεγείηαη ζην ινγηζκηθφ θαη νινθιεξψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ παηρληδηνχ. Δίλαη 

κάιινλ ην πην δχζθνιν είδνο ινγηζκηθνχ γηα αμηνιφγεζε δεδνκέλνπ φηη είλαη 

ακθίβνιν αλ νη ηθαλφηεηεο πνπ πξνσζνχληαη απφ ην παηρλίδη είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαθέξνπλ θαη έλλνηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πνχκε πσο έλα θαιφ παηρλίδη πξέπεη λα 

έρεη καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζπκβαηνχο κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ ζε έλα 

πιαίζην πνπ απμάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ αιιά θαη ηελ πξνζνρή 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Πξνζνκνίσζε: Ζ πξνζνκνίσζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαηαζηάζεσλ πνπ 

δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ κε άιιν ηξφπν. Με ηελ πξνζνκνίσζε δίλεηαη ε 

επθαηξία λα δνθηκαζηεί ε ηθαλφηεηα θαη ηα αληαλαθιαζηηθά ησλ ρξεζηψλ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ηελ ηάμε ε πξνζνκνίσζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζεί 

ν καζεηήο ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ζα ήηαλ δχζθνιν λα 

πινπνηεζνχλ. 
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Ζ πξνζνκνίσζε δεκηνπξγεί κηα αλαπαξάζηαζε ή έλα κνληέιν ελφο πξαγκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ή θαηλνκέλνπ ζηελ νζφλε θάησ απφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

αλαπαξάζηαζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα δίλεηαη «δσληαλά», λα εκπιέθεη 

αξθεηά ην ρξήζηε ψζηε ε «εκπεηξία» λα έρεη λφεκα, λα έρεη κηα πνηθηιία ζηφρσλ, λα 

ιχλεη πξνβιήκαηα. Μπνξεί λα απνηειέζεη ηδαληθφ εξγαιείν γηα ηελ ελζσκάησζε 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ ζηελ ίδηα επηζηεκνληθή ελφηεηα, θπξίσο γηα Φπζηθή, 

Μαζεκαηηθά, Κνηλσληνινγία θαη Γιψζζα. 

Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο θαηά θαλφλα ζηεξίδνληαη ζε κηα ζεηξά αιγνξίζκσλ θαη 

νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ ηηο ηηκέο νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη λα 

παξαηεξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο ηνπο. 

Λνγηζκηθφ επίιπζεο πξνβιήκαηνο: Απηά ηα πξνγξάκκαηα δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ζηεξηδφκελνη ζε γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ λσξίηεξα. ηα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο θαη ζηα παηρλίδηα ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

problem solving. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαία ελαχζκαηα γηα ηε δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε ζηελ ηάμε. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ νη θιαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δπίζεο βνεζνχλ ην καζεηή λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη 

πεξηζζφηεξν ηε δηθή ηνπ ζηξαηεγηθή επίιπζεο (Paterson & Strickland 1986). 

Πξνζθέξνπλ έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Απηφ ην πιαίζην ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο πξνζνκνηψλεη έλα πξαγκαηηθφ θαηλφκελν.  

Σα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο ζα πξέπεη λα δεηνχλ απφ ην ρξήζηε λα εθαξκφζεη 

απνδεθηέο αξρέο ή θαλφλεο γηα λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ιχζεηο. Θα πξέπεη 

επίζεο λα δίλνπλ ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα παξακεηξνπνηεί ην πξφβιεκα θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ κηα εμήγεζε ή κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηειηθήο θαηάζηαζεο απφ 

ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο.  

 

Σέινο ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ζην ρξήζηε κηα εθηίκεζε θαη θαηαλφεζε 

ησλ αιγνξηζκηθψλ κεζφδσλ, λα απνζαξξχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο - ιάζνπο θαη 

αληίζηνηρα λα ελζαξξχλνπλ απνθάζεηο θαη ιχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πλεπκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

Πεξηβάιινληα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο: Οη ηερλνινγίεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο ην παξφλ θπξίσο ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν θαη 
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ιηγφηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δεδνκέλνπ φηη έρνπλ πνιχ πξφζθαηα 

εκθαληζηεί θαη απαηηνχλ ζπλήζσο εμεηδηθεπκέλε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη 

εμνπιηζκφ. Χο εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα νξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ζε 

ηξηζδηάζηαην ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθψλ ή κε 

θαηαζηάζεσλ.  

Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ηεθκεξίσζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αθφκε πιήξσο 

εκπεξηζηαησκέλε. Χζηφζν ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο φπσο ε 

ηζρπξή αιιειεπίδξαζε, ε άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε θαη ε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο. κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
18

. 

 

4.2.1.3 Κατηγοριοποίηςη λογιςμικών ωσ προσ τα τεχνολογικά μζςα 

καταςκευισ τουσ 

 

Πνιπκέζα: Με απηφλ ηνλ φξν αλαθεξφκαζηε ζε θάζε ινγηζκηθφ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ήρν, γξαθηθά, εηθφλεο, video, θείκελν θαη ππεξθείκελν κε δηαινγηθή 

ηθαλφηεηα.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ινηπφλ ελφο ινγηζκηθνχ σο πνιπκέζνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ. Οπζηαζηηθά δηαθέξεη ην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αλαθεξφκαζηε ζηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη φρη ζηε ρξήζε ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο 

ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο πνιπκεζηθφ ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο θ.ν.θ.  

 

                                                           
18 EAITY 2002, Εκπαιδευτικό Λογιςμικό, Ρρϊτθ γνωριμία με διακζςιμο εκπαιδευτικό λογιςμικό, 

Ζργο: «ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΘΝ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ & 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ». 
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Σα πεξηζζφηεξα ζπκβαηηθά δηδαθηηθά κέζα (βηβιία θ.ι.π.) έρνπλ ζεηξηαθή κνξθή. 

Όκσο δελ είλαη δηαπηζησκέλν φηη ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη ηε γλψζε κε ζεηξηαθφ 

ηξφπν - ηνπιάρηζηνλ φρη φινη. Σα ππεξθείκελα (θείκελα ζηα νπνία ε πεξηήγεζε είλαη 

δπλαηή φρη κφλν κε ζεηξηαθφ ηξφπν) επηηξέπνπλ ηελ εμεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ 

ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ εμαηνκηθεπκέλα.  

 

Σα πνιπκέζα ζπκπεξηιακβάλνπλ γξαθηθά θαη animation γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη πνιχ 

ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ην 80% ησλ αλζξψπσλ έρεη νπηηθνπνηεκέλεο αλακλήζεηο 

(Brown 1996). Αθφκα ηα πνιπκέζα απερνχλ ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο γλσζηηθνχο 

ηχπνπο, επεηδή θηλεηνπνηνχλ θαη ηνπο αθνπζηηθνχο θαη ηνπο νπηηθνχο γλσζηηθνχο 

ηχπνπο. 

Οη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ θπξηαξρνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο θαη, νπζηαζηηθά, θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη 

πνιπκεζηθά ζηνηρεία θαη άκεζε, κε ζεηξηαθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη.  

 

Σα πνιπκέζα δηαθξίλνληαη ζε πνιπκέζα παξνπζίαζεο θαη αιιειεπηδξαζηηθά 

πνιπκέζα.  Σα πνιπκέζα παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε 

κε δχν δπλαηνχο ηξφπνπο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ.  Σα αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα παξέρνπλ ζην 

ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγεί ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο19 . 

 

 

4.2.1.4 Κατηγοριοποίηςη λογιςμικών ωσ προσ το βαθμό επιτρεπόμενησ 

αλληλεπίδραςησ 

 

Αλνηθηά θαη θιεηζηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα: Όια ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν επηπιένλ 

                                                           
19 EAITY 2002, Εκπαιδευτικό Λογιςμικό, Ρρϊτθ γνωριμία με διακζςιμο εκπαιδευτικό λογιςμικό, 

Ζργο: «ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΘΝ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ & 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ». 
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θαηεγνξίεο : «θιεηζηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη «αλνηθηά» καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα .  

Σα πεξηζζφηεξα «θιεηζηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα 

εηζάγεη δεδνκέλα. ηε δηαδηθαζία απηή φκσο ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

πξνδηαγεγξακκέλε θαη πξνθαζνξηζκέλε .  

ηα «αλνηθηά» καζεζηαθά πεξηβάιινληα νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη επηινγέο 

θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα κάζεζε φζν θαη απφ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο.  

Χο θιεηζηά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ηα ινγηζκηθά παξνπζίαζεο 

θαη εμάζθεζεο , νη θιεηζηέο πξνζνκνηψζεηο θαζψο θαη ηα παηρλίδηα.  

Χο αλνηθηά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ νη εθαξκνγέο ππεξθεηκέλσλ/ 

ππεξκέζσλ, νη αλνηθηέο πξνζνκνηψζεηο θαη ηα γλσζηηθά καζεζηαθά εξγαιεία ή 

εξγαιεία αλάπηπμεο λνεηηθψλ δεμηνηήησλ (γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, κηθξφθνζκνη, 

έκπεηξα ζπζηήκαηα). αλάπηπμεο λνεηηθψλ δεμηνηήησλ (γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

κηθξφθνζκνη, έκπεηξα ζπζηήκαηα)19.  

 

4.2.1.5 Κατηγοριοποίηςη λογιςμικών ωσ προσ την υιοθετοφμενη 

παιδαγωγική προςζγγιςη 

 

Γηεξεπλεηηθό εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Απηφο ν ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

κπνξεί λα αλήθεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ή θαη λα απνηειεί 

ζπλδπαζκφ ηνπο.  

Χο δηεξεπλεηηθό ινγηζκηθό κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ην πεξηβάιινλ πνπ εθπιεξψλεη 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε 

ηεο γλψζεο. ηεξηδφκελν ζηελ παηδαγσγηθή αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, έλα 

ηέηνην ινγηζκηθφ αλαπηχζζεη ην θξηηηθφ πλεχκα ηνπ καζεηή, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δφκεζε ηεο γλψζεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ηε 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη έθζεζεο πιεξνθνξηψλ. 

Χο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ ζεσξνχληαη:  
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• Ζ δπλαηφηεηα πεηξακαηηζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο θαηλνκέλσλ.  

• Ζ δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο θαη θξηηηθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο κηαο άπνςεο.  

• Ζ δπλαηφηεηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηψλ ψζηε ε απνθηψκελε γλψζε 

λα κελ είλαη απνζπαζκαηηθή.  

• Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαη θνηλήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κέζα 

απφ ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε. 

 

 

ε απηνχ ηνπ είδνπο ην ινγηζκηθφ ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή αιιάδεη θαη, απφ απφιπηνο 

θπξίαξρνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κνλαδηθφο θάηνρνο ηεο γλψζεο ηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο, γίλεηαη ζπλεξγάηεο ηνπ καζεηή ζηε 

δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Ο πξννξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα 

δηεπθνιχλεη ην καζεηή κε ηελ θαηάιιειε ππφδεημε θαη ελζάξξπλζε
20

. 

 

4.2.2 Λογιςμικό για τη διδαςκαλύα των μαθηματικών 

 

Λνγηζκηθά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

είλαη: 

                                                           
20 EAITY 2002, Εκπαιδευτικό Λογιςμικό, Ρρϊτθ γνωριμία με διακζςιμο εκπαιδευτικό λογιςμικό, 

Ζργο: «ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΘΝ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ & 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ». 
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4.2.2.1  Geometer’s Sketchpad  

 

Δηθόλα 1. Οζόλε από ην ινγηζκηθό Geometer’s Sketchpad 

 

Σν Geometer‘s Sketchpad,  είλαη πξφγξακκα δπλακηθήο Γεσκεηξίαο γηα δηεξεχλεζε 

θαη κειέηε πξνβιεκάησλ Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο, κε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο 

γξαθεκάησλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ. Αλαπηχρζεθε σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο νπηηθήο 

Γεσκεηξίαο, ελφο πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ 

(NSF). Γεκηνπξγφο ηνπ είλαη ν Nicholas Jackiw. ρεδηάζηεθε αξρηθά σο εξγαιείν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ελψ ε πνηθηιία ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ηξφπσλ ρξήζεο 

ηνπ ην θαζηζηά ηδαληθφ εξγαιείν γηα γεσκεηξηθή εμεξεχλεζε.  

Σν βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαζρεκαηίδεη ηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγεί, ελψ δηαηεξνχληαη νη γεσκεηξηθέο 

ζρέζεηο θαη νη ηδηφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο. Έηζη κε ηελ παξαηήξεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κεηαβάιινληαη θαη απηψλ πνπ δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηα ε 

θάζε θαηαζθεπή νδεγεί κε θπζηθφ ηξφπν ζε γεληθεχζεηο. Ζ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

κεηαηξέπεηαη ζ‘ έλα δπλακηθφ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα πεξηζζφηεξα πνιχπινθα ζρήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα παξακνξθσζνχλ θαη λα κεηαζρεκαηηζζνχλ θαηά άπεηξνπο ηξφπνπο 

ρσξίο ηελ αλάγθε ζβεζίκαηνο θαη ζρεδίαζεο απφ ηελ αξρή. Έηζη νη γεσκεηξηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ αλαθαιχπηνληαη, ελψ ην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο γίλεηαη 

ζπλαξπαζηηθφ ηφζν γηα ην δάζθαιν φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. 

 Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Sketchpad γηα Windows παξνπζηάζηεθε ην Μάξηην ηνπ 1993 

θαη επαλαζηαηηθνπνίεζε ηε δηδαζθαιία ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Σα αλαδξνκηθά 

ζηνηρεία εληνιψλ ζηελ έθδνζε απηή θαηέζηεζαλ δπλαηή, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

θαηαζθεπή θξάθηαι. Μηα αξθεηά αλαβαζκηζκέλε έθδνζε παξνπζηάζηεθε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1995 θαη εκπεξηέρεη αλαιπηηθέο θαη γξαθηθέο δπλαηφηεηεο, 

θαηαζθεπάζηκνπο γεσκεηξηθνχο ηφπνπο, ηφμα, βειηησκέλν καζεκαηηθφ ζπκβνιηζκφ, 

εξγαιεία αξρείσλ εληνιψλ θαη κεηαζρεκαηηζκνχο. 

Σν Sketchpad ζρεδηάδεη ζεκεία, επζχγξακκα ζρήκαηα, δηαζέηεη δηαβήηε γηα ηελ 

θαηαζθεπή θχθισλ, κπνξεί λα νξίζεη ηφμα, θπθιηθνχο ηνκείο θαη θπθιηθά ηκήκαηα. 

Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα αξρεία εληνιψλ πνπ δηαζέηεη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάδεηαη φηη δελ θάλεη άκεζα κε εληνιέο απφ ηα κελνχ πνπ δηαζέηεη. Δπηπιένλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πίλαθα ηηκψλ θαη απνηχπσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ ζε 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα καξθάξεη γσλίεο, ιφγνπο, 

δηαλχζκαηα, απνζηάζεηο, λα επηιέγεη κεηξήζεηο θαη φια απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα γεσκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. Γηαζέηεη πνιχ θαιή βνήζεηα. Ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθέο είλαη νη ηζρπξέο δπλαηφηεηεο ηνπ Sketchpad, αλαθνξηθά κε 

κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηε δεκηνπξγία αξρείσλ εληνιψλ γηα ηελ εμεξεχλεζε κε 

επθιείδεησλ γεσκεηξηψλ. 

 

4.2.2.2 Cabri-geometry  

Σν ινγηζκηθφ Cabri-geometry (Laborde & Bellemain 1990) είλαη πξντφλ ηνπ 

ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Joseph Fourier ηεο Grenoble ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ CNRS (Δζληθφ 

Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ηεο Γαιιίαο). Σν Cabri-geometry ΗΗ είλαη 

απνηέιεζκα νινθιεξσηηθήο αλαζεψξεζεο ησλ πξψησλ εθδφζεσλ ηνπ Cabri-

geometry θαη πξνέξρεηαη απφ νκάδα επηζηεκφλσλ πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο 
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πιεξνθνξηθήο, ησλ καζεκαηηθψλ, φπσο θαη ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ, κε 

ζηφρν λα πξνζθέξεη λέα δπλακηθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηεο δπλακηθήο Γεσκεηξίαο. 

 

Δηθόλα 2. Οζόλε έλαξμεο ηνπ ινγηζκηθνύ Cabri-geometry 

 

Σν ινγηζκηθφ εμειιελίζηεθε θαη δηαηίζεηαη γηα ρξήζε ζηα Γπκλάζηα ,Λχθεηα θαη ΣΔΔ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οδχζζεηα – Διιεληθά ρνιεία ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. Απνηειείηαη απφ έλα παθέην ηζρπξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία γεσκεηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθαξκνγψλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε κε ην ρξήζηε. 

Σν πεξηβάιινλ Cabri-geometry ραξαθηεξίδεηαη σο δπλακηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε 

κάζεζε γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ. Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

εκθάληζεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κηαο απεηξίαο ςεθηαθψλ γξαθηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κηαο γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην 

ζπλδπαζκφ απιψλ ζηνηρεησδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο 

ηνπ κηθξφθνζκνπ.  
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Σν Cabri έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάδεη άκεζα κεξηθά αληηθείκελα, γηα 

παξάδεηγκα ζρεδηάδεη άκεζα ηξίγσλα, θσληθέο ηνκέο, κεζνθαζέηνπο ηκεκάησλ, 

δηαλχζκαηα θαη αζξνίζκαηα δηαλπζκάησλ, πνιχγσλα θαη θαλνληθά πνιχγσλα, 

ειέγρεη αλ ηξία ζεκεία είλαη ζπλεπζεηαθά, ειέγρεη αλ δχν ζεκεία ηζαπέρνπλ απφ 

θάπνην άιιν, δεκηνπξγεί κεηαβνιείο εχθνια, δεκηνπξγεί απιά θαη πνιιαπιά 

animation κε απιέο θηλήζεηο, καξθάξεη εχθνια γσλίεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππάξρνπλ ζην ίδην ζρέδην πνιιά ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ, νξζά, πιάγηα, θαλνληθά 

ή κε θαη κηα πνηθηιία θνπκπηψλ γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Δηθόλα 3. Μεζνθάζεηνη πιεπξώλ ηξηγώλνπ ζην Cabri 

 

Οη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ηα αληηθείκελα παξακέλνληαο πάληα δίπια 

ηνπο, αθφκε κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη κέζα ζε θείκελα. Δπηηξέπεη ηφζν ηελ 

θαηαζθεπή φζν θαη ηε κειέηε γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, δίλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν θίλεηξα ζην καζεηή πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ζην ρψξν 

ηεο γεσκεηξίαο. Σν ινγηζκηθφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςεηο θαη λα ζψζεηο ζε 

αξρεία θαηαζθεπέο σο ‗καθξνεληνιέο‘ γηα κειινληηθή ρξήζε. 
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4.2.2.3 Cinderella  

Σν ινγηζκηθφ Cinderella είλαη γεσκεηξηθφ ινγηζκηθφ θαηάιιειν γηα ηε δηδαζθαιία 

Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο, ππεξβνιηθήο θαη ζθαηξηθήο Γεσκεηξίαο. 

4.2.2.4  EucliDraw©  

 

Δηθόλα 4. Οζόλε από ην ινγηζκηθό EucliDraw© 

Σν EucliDraw© είλαη έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζρεκάησλ, πνπ επηηξέπεη ηελ 

δπλακηθή κεηαβνιή ηνπο θαζψο ν ρξήζηεο αιιάδεη δηάθνξεο παξακέηξνπο. Σν 

πξφγξακκα μεθίλεζε κε ην φλνκα Isoptikon© ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Ζ πξψηε 

έθδνζε απηνχ δεκνζηεχζεθε ην 1999, ζε ειεχζεξε δηάζεζε θαη θπθινθφξεζε 

εθηεηακέλα ζην δηαδίθηπν.  

Σν EucliDraw©, ελ ζπληνκία EUC, είλαη κία εμέιημε ηνπ Isoptikon©. Γηαθέξεη φκσο 

απ' απηφ ζε πνιιά ζεκεία. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έρεη επεθηαζεί ζεκαληηθά θαη 

ηψξα, κεηαμχ άιισλ, θαιχπηεη: ζηνηρεηψδε ζρήκαηα, φπσο επζείεο, θχθινπο, 

ηξίγσλα, θιπ., αιιά θαη πην ζχλζεηα, φπσο θσληθέο ηνκέο, ζπλαξηήζεηο, 

παξακεηξηθέο θακπχιεο, γεσκεηξηθνχο ηφπνπο, πεξηβάιινπζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίδεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, θαζψο θαη ζηελ επεθηαζηκφηεηα, κέζσ εξγαιείσλ 
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νξηδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Γη' απηφ ην ζθνπφ έρεη ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα κηα 

εηδηθή γιψζζα θαη έλα αληίζηνηρν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαηαζθεπήο 

ζρεκάησλ κέζσ ζθξηπη. Όια ηα ζρήκαηα έρνπλ δπλαηφηεηα δπλακηθήο αιιαγήο, 

πξάγκα πνπ νδεγεί ζε ελδηαθέξνπζεο παξνπζηάζεηο θαη αλαθάιπςε λέσλ ηδηνηήησλ. 

 

4.2.2.5 Geogebra 

 

Βξαβεπκέλν πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ηνπ Απζηξηαθφ καζεκαηηθφ Markus 

Hohenwarter σο βνήζεκα γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα ζρνιεία. 

Πξφζθαηα  έηπρε ρνξεγίαο απφ ηελ Απζηξηαθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, ηελ 

Απζηξηαθή θπβέξλεζε θαη ην Δζληθφ Ίδξπκα Δπηζηεκψλ ησλ ΖΠΑ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. Γχξσ απφ ηελ Geogebra έρεη δεκηνπξγεζεί κία κεγάιε θαη 

δξαζηήξηα θνηλφηεηα καζεκαηηθψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Σν πξφγξακκα Geogebra είλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα Γεσκεηξία , Αλάιπζε θαη 

Λνγηζκφ. Ζ Geogebra ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ δπλακηθήο 

γεσκεηξίαο (Geometer’s Sketchpad, Cabri, Cinderella, EucliDraw, WinGeom) θαη 

πξνγξακκάησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ (Graphmat, WinPlot). Παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δπλακηθνχ θχιινπ εξγαζίαο ζε κνξθή ηζηνζειίδαο (html). 

Γεκηνπξγεί γξαθηθά ζε γιψζζα Postcript (eps) αιιά αλ ηα γξαθηθά ηνπ εμαρζνχλ (κε 

ηελ εληνιή Export) ζε κνξθή png κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ σο εηθφλεο ζε έγγξαθα ηνπ  

Μicrosoft Word θαη άιισλ εθαξκνγψλ. Δμίζνπ θαιά κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κε 

Αληηγξαθή-Δπηθφιιεζε. 

http://www.math.fau.edu/~mhohen/
http://www.math.fau.edu/~mhohen/
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Πξφθεηηαη γηα Διεχζεξν Μαζεκαηηθφ ινγηζκηθφ γηα εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία ην 

νπνίν παξέρεη επίζεο δπλαηφηεηα γηα θηλνχκελα γξαθηθά, δπλακηθφ ρεηξηζκφ θαη 

δεκηνπξγία κεηαβνιέα, αιγεβξηθή επεμεξγαζία θαη ινγηζηηθα θχιια θαη απεπζχλεηαη 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην Γεκνηηθφ κέρξη ηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

 

  

4.2.2.6 Function Probe  

 

Δηθόλα 5. Οζόλε έλαξμεο ηνπ ινγηζκηθνύ Function Probe 

Σν Function Probe είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαηάιιειν γηα ηελ επεμεξγαζία 

θαη κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο απφ ηελ Άιγεβξα, ηελ 

Σξηγσλνκεηξία, ηε ηαηηζηηθή θαη ηελ Αλάιπζε. Δμειιελίζηεθε κε ππεχζπλν θνξέα 

ζπληνληζκνχ θαη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 

(ΗΣΤ) θαη δφζεθε ζηα ζρνιεία ην 2002.  
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Σα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη ηα ηξία παξάζπξα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

έηζη, ψζηε ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα ζηέιλεη πιεξνθνξίεο απφ ην έλα ζην άιιν 

θαη λα ρεηξίδεηαη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο πηλάθσλ κε ηηκέο θαη ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε απηέο, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο 

ελψ ηαπηφρξνλα εκθαλίδεη ηελ αιιαγή πνπ επηθέξεη ν κεηαζρεκαηηζκφο απηφο ζηνλ 

ηχπν ηεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

ζε έλα δηάγξακκα δηαζπνξάο κε ην ρέξη θαη απηφκαηα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο θνπκπηψλ ζηελ αξηζκνκεραλή γηα εθηέιεζε ππνινγηζκψλ πνπ 

επαλαιακβάλνληαη ζπρλά. Σέινο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηέιλεη ζεκεία απφ έλα πίλαθα 

δεδνκέλσλ ζε έλα παξάζπξν γξαθήκαηνο. 

 

Δηθόλα 6. Γξαθηθή παξάζηαζε ζην ηνπ ινγηζκηθνύ Function Probe 
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4.2.2.7 CimCalc MathWorlds  

 

Σν CimCalc MathWorlds απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα θαζεγεηψλ 

θαη καζεηψλ. ηφρνο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηεο θπζηθήο. Σν MathWorlds θαηαθέξλεη λα ζπλδπάζεη ζε κία 

επηθάλεηα ηελ αξηζκεηηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο, ηε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε 

ζε ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο αληίζηνηρεο θίλεζεο πνπ απηή 

εθθξάδεη. Έηζη νη καζεκαηηθνί ηχπνη δελ παξακέλνπλ απιψο αξηζκνί θαη ζχκβνια. 

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ινγηζκηθφ, δηαθαίλεηαη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηηο αιιαγέο ηεο θίλεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο.  

Ζ πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ εμππεξεηεί ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

κεγαιχηεξεο κεξίδαο καζεηψλ θαζψο ν θάζε καζεηήο έρεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

κάζεζεο (άιινη θαηαλννχλ πην εχθνια ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ελψ ζε άιινπο 

θαίλνληαη πην μεθάζαξνη νη αξηζκεηηθνί ηχπνη). Σν ινγηζκηθφ θαιεί ηνλ καζεηή λα 

παίμεη ελεξγεηηθφ ξφιν. Σν MathWorlds παξνηξχλεη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαη 

δξάζεο απφ ην καζεηή, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα θαη λα δεη ακέζσο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο ηνπ. Μπνξεί 

λα ζθεθηεί πάλσ ζην δεδνκέλν πξφβιεκα θαη λα απνθαζίζεη ν ίδηνο γηα ηνλ ηξφπν 

επίιπζήο ηνπ. Σν MathWorlds απνηειεί δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ. 

 

4.2.2.8 Αβάθην  

Σν Αβάθην είλαη κηα ηζρπξή εθαξκνγή Java γηα δηεξεπλεηηθή κάζεζε, κε ηελ νπνία 

κπνξεί θαλείο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ‗κηθξφθνζκνπο‘ νη νπνίνη 

απνηεινχληαη απφ ‗ςεθίδεο‘ ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν 

δεκηνπξγφο-ζπγγξαθέαο ησλ κηθξφθνζκσλ λα πινπνηήζεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ δηάθνξα γλσζηηθά πεδία.(Μαζεκαηηθά, 

Γεσγξαθία, Ηζηνξία, Γιψζζεο θ.α.). Μπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη δηθέο ηνπ 

ςεθίδεο ή λα ηξνπνπνηήζεη απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ. Οη ςεθίδεο αλαπαξηζηνχλ 

γλσζηηθέο νληφηεηεο ηνπ γλσζηηθνχ ρψξνπ (γηα παξάδεηγκα έλα ξνιφη ή πξνβνιέαο 

ραξηψλ θ.ά) θαη ζεσξνχληαη δνκηθά πιηθά πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε ζχλζεζε 

κηθξφθνζκσλ. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ κε ηε γιψζζα logo, 
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δηακνξθψλνληαη φπσο ζέινπκε θαη δηαζπλδένληαη κε άιιεο ςεθίδεο πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ άιινπο ζπγγξαθείο. 

 

4.2.2.9 Modellus  

 

Δηθόλα 7. Οζόλε έλαξμεο ηνπ ινγηζκηθνύ Modellus 

Σν ινγηζκηθφ Modellus δεκηνπξγήζεθε κε ηε ινγηθή φηη «ε κνληεινπνίεζε κέζσ 

ππνινγηζηή ησλ ελλνηψλ ηεο επηζηήκεο απνηειεί ηφζν πνιχ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

ζηνπο επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ρψξνπο, ψζηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα 

ηξίηε ζεκειηψδεο κεζνδνινγία ηεο επηζηήκεο παξάιιειε κε ηηο ήδε ζαθψο 

αλαγλσξηζκέλεο κεζνδνινγίεο ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ πεηξάκαηνο».  

Σν Modellus πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο κηα λνεηηθή εκπεηξία κάζεζεο πνιιαπιψλ 

επηπέδσλ κε ηελ νπνία δεκηνπξγνχλ, πξνζνκνηψλνπλ θαη αλαιχνπλ 

αιιειεπηδξαζηηθά κνληέια ζηνλ Ζ/Τ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ είηε απφ πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα θαη εηθφλεο είηε απφ γλήζηα ζεσξεηηθή ζθέςε. Πξφθεηηαη γηα έλα αλνηθηφ 

ινγηζκηθφ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνπο απνδέθηεο ηνπ ηφζν ζηε δεπηεξνβάζκηα φζν 
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θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηα επηζηεκνληθά πεδία ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Υαξαθηεξίδεηαη κε ηνλ φξν «αλνηθηφ» ινγηζκηθφ, δηφηη δελ 

πξνζθέξεη απφ κφλν ηνπ θάπνηα χιε καζεκάησλ εληφο ή εθηφο αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αιιά κηα πιεζψξα εξγαιείσλ κε ηα νπνία θάπνηνο κπνξεί λα δξάζεη 

κνληεινπνηψληαο γλψζεηο απφ άιιεο πεγέο είηε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο, 

είηε γηα πηζηνπνίεζε ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο, είηε αθφκα θαη γηα ηε δπλακηθή 

ακθηζβήηεζή ηνπο.  

Ζ κνληεινπνίεζε απηή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ απφ θαηάιιεια 

εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη πινπνηείηαη κε εηθφλεο, θηλνχκελεο εηθφλεο, βίληεν, 

γξαθήκαηα, πίλαθεο θ.ι.π. Πην ζπγθεθξηκέλα γλσξίδνληαο θάπνηνο έλα θπζηθφ λφκν 

κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηελ θαηάιιειε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ηνλ πεξηγξάθεη ή θαη 

ην αληίζεην κπνξεί λα δψζεη λφεκα ζε καζεκαηηθέο ζρέζεηο ζηνλ θπζηθφ θφζκν πνπ 

ηνλ πεξηβάιιεη.  

Σν ινγηζκηθφ πεξηέρεη καζεκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ καζεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ πξνρσξψληαο θαη ζην επίπεδν ηνπ νινθιεξσηηθνχ θαη δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ 

θαη είλαη ζε ζέζε λα επηιχεη αθφκα θαη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Ζ επίιπζε απηή 

βαζίδεηαη ζηελ αξηζκεηηθή κέζνδν Runge-Kutta ηέηαξηεο ηάμεο κε πξνθαζνξηζκέλν 

βήκα 0.1. Σν βήκα φκσο απηφ γηα θαιχηεξε θαη αθξηβέζηεξε επίιπζε είλαη δπλαηφ λα 

κεησζεί απφ ηνλ ρξήζηε κέζα απφ ηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Πξφθεηηαη γηα έλα παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ εθπαίδεπζε κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν 

ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ. Πξνεηνηκάδεη 

δειαδή ν δάζθαινο γξάθνληαο ηνχο θαηάιιεινπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο ζην 

ινγηζκηθφ, κηα πξνζνκνίσζε ελφο θαηλνκέλνπ ηελ νπνία ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ 

καζεηή. Ζ δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ δαζθάινπ θαζνξίδεη απφ εθεί θαη πέξα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. Μπνξεί απιψο λα ηνπ παξνπζηάζεη ην θαηλφκελν, αιιά 

κπνξεί αθφκα θαη λα ηνπ δεκηνπξγήζεη γξαθηθά εξγαιεία κεηαβνιήο παξακέηξσλ 

ψζηε ν καζεηήο αιιάδνληαο εχθνια θάπνηνπο παξάγνληεο λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηλνκέλνπ. Μπνξεί αθφκα δηακέζνπ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο 

θαηαγξαθήο, πηλαθνπνίεζεο εχξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ γξαθήκαηνο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ δίλεη ην ινγηζκηθφ κε ηελ αιιαγή ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ.  
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Ο δεχηεξνο θαη πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθφο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ είλαη λα δνζεί ζην καζεηή ππφ κνξθή κηαο εξγαζίαο ε δηεξεχλεζε ελφο 

θαηλνκέλνπ ησλ καζεκαηηθψλ ή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ν καζεηήο λα γξάςεη 

κφλνο ηνπ ηνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο πνπ πηζηεχεη φηη ζα ηνλ εμππεξεηήζνπλ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην Modellus ζαλ έλα εξγαιείν 

πξνζνκνίσζεο ησλ ζθέςεψλ ηνπ.  

Δίλαη απαξαίηεηε κηα εθ ησλ πξνηέξσλ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη κηα αλαπηπγκέλε καζεκαηηθή γλψζε 

θαη ηθαλφηεηα. Σν ινγηζκηθφ Modellus απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Λπθείνπ. 

 

Δηθόλα 8. Οζόλε ηνπ Λνγηζκηθνύ Modellus 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάησ απφ δηάθνξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Δθείλν 

φκσο ζην νπνίν ζηνρεχεη είλαη ε επνηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζε, ε αλαθαιππηηθή θαη 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ε δεκηνπξγία γλσζηηθψλ δνκψλ κέζσ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

θαη ε απειεπζέξσζε απφ ην ‗θελφ‘ γξάκκα θαη ηελ γλψζε ρσξίο εθαξκνγή πνπ 

ραξαθηεξίδεη δπζηπρψο ηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. πλεξγάδεηαη κε θάζε 

άιιν εξγαιείν γεληθήο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο ησλ Windows φπσο word, excel, 
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notepad. Δίλαη γξαθηθά ζρεδηαζκέλν κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν κε απηά, 

επηδηψθνληαο λα απαιιάμεη θαηά ην δπλαηφλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ απφ ηελ εθκάζεζε 

πνιιψλ επηπιένλ ζπκβφισλ ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαζπξηθνχ πεξηβάιινληνο, απφ εθείλα 

πνπ γλσξίδνπλ ήδε απφ ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο. Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ πνπ 

είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν απφ αμηφπηζηνπο θνξείο. 

 

 

5. Μϊθηςη Εξ  Αποςτϊςεωσ 

 

Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ εθαξκνγψλ θαη ινγηζκηθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν αθνξά ινγηζκηθφ, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα ζηελ ηάμε. Οη λέεο ηάζεηο φκσο επλννχλ ηε ιεγφκελε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε (distance learning) κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ ΣΠΔ. 

Δδψ ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε 

(ΔαΑ) θαη ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο φκσο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο, αθνχ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απνδνηηθά εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ άπηνληαη ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη δχν απηέο 

δηαθνξεηηθέο, αιιά ζπλδπαδφκελεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε (distance learning) θαη ε ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) 

παξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο
21

 . 

 

 

 

 

                                                           
21 Ανδρζασ Δ. Ακανίτθσ. Πάτρα 2008 . Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Ραγκοςμίου Ιςτοφ.  
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5.1 Εκπαύδευςη από Απόςταςη (ΕαΑ) 

 

«Ξεθίλεζε ωο νξγάλωζε ζπνπδώλ κεξηθήο θνίηεζεο, ζπλέρηζε κε ηελ αιιεινγξαθία 

κέζω ηαρπδξνκείνπ κε ήδε δνθηκαζκέλα ζπκβαηηθά βηβιία, ρξεζηκνπνίεζε ην 

ξαδηόθωλν, κεηά ηελ ηειεόξαζε θαη ην ηειέθωλν θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα πηνζέηεζε 

όιεο ζρεδόλ ηηο κνξθέο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, από δνξπθόξνπο έωο θηλεηά 

ηειέθωλα» (Keegan, D. 2001). Ο ιφγνο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα κνξθέο επέιηθηεο 

κάζεζεο αθαδεκατθήο θαη κε, εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ, θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο. 

 

Αλ ζέιακε λα πεξηγξάςνπκε απιψο ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζα ιέγακε φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φπνπ ν δηδαζθφκελνο βξίζθεηαη ζε θπζηθή 

απφζηαζε απφ ην δηδάζθνληα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα. Χζηφζν νθείινπκε λα 

δψζνπκε θη έλαλ επηπιένλ, παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο νξηζκφ: ε εθπαίδεπζε πνπ 

δηδάζθεη ην καζεηή πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα πξνο 

κηα επεξγεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο θαη γλψζεο
22

. 

 

5.1.1 Οριςμόσ 

Σν Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ην 1983 έδσζε ηνλ νξηζκφ, φηη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

είλαη ε ππνβνεζνχκελε απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο εθπαίδεπζε (ηαρπδξνκείν, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θαζέηεο βίληεν, ππνινγηζηέο, 

ηειεδηάζθεςε θαη άιια) κε κηθξή ή θαζφινπ δηαπξνζσπηθή ή ζε ηάμε επαθή κεηαμχ 

εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηελ 

UNESCO, ελψ απφ ην 1999 πξνζηίζεηαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο εξκελεία ζην ιεμηθφ 

φξσλ ηνπ ΜeSH (Medical Subject Headings) ηεο Δζληθήο Ηαηξηθήο Βηβιηνζήθεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. 

                                                           
22 Ανδρζασ Δ. Ακανίτθσ. Πάτρα 2008 . Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Ραγκοςμίου Ιςτοφ.  
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Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζην δηαδίθηπν, αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα 

έλα ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή, ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο, πνπ επηδηψθεη ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, ρσξίο 

ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ζην ρψξν πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα. Ο νξηζκφο απηφο 

αλαθέξεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο μερσξηζηφ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη 

πνπ φκσο δελ είλαη κεζνδνινγηθά απνδεθηφ. 

 

ήκεξα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πινπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ ηείλεη λα είλαη ηαπηφζεκε κε ηηο έλλνηεο ειεθηξνληθή κάζεζε (e-

learning), κάζεζε ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή (computer assisted learning, 

CAL), δηαδηθηπαθή κάζεζε (online learning), δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε (online 

education), εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν (web-based education ). Ζ δηαθνξά 

ζηε ζεκαζία ησλ φξσλ απηψλ αξρίδεη λα ππνβαζκίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη 

φιν θαη πην δχζθνινο ηφζν γηα αξράξηνπο φζν θαη γηα έκπεηξνπο.  

 

 

5.1.2 Ιςτορικό αναδρομό 

 

Ζ Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ή αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζε 

είλαη κηα πνιχ παιηά πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ζ εμ  απνζηάζεσο κάζεζε έρεη 

κηα ηζηνξία πάλσ απφ έλα αηψλα εμειηζζφκελσλ δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη αθνινχζσο  ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ζηελ παξάδνζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

εθπαηδεπηψλ. 

ηε Βνζηφλε ην 1728, θάπνηνο Caleb Phillips, δεκνζίεπζε κηα είδεζε ζηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα ιέγνληαο πσο έρεη βξεη έλαλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα δηδάμεη 

ζηελνγξαθία ην ίδην θαιά ηφζν ζε καζεηέο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα πφιε φζν θαη 

ζε απηνχο πνπ βξίζθνληαλ ζε άιιεο πφιεηο. H ίδηα αθξηβψο αλάγθε, δειαδή λα 

κπνξνχλ λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη φζνη βξίζθνληαη ζε 
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απνκαθξπζκέλα κέξε, ππήξμε θαη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ φπσο ε Απζηξαιία, ε 

Νέα Εειαλδία, ε Νφηηνο Ακεξηθή, Αθξηθή θιπ. 

 

Δμαηηίαο ηεο «παγθνζκηφηεηαο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, θαη ηεο αδπλακίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε, αλαπηχρζεθε ε «δηα αιιεινγξαθίαο εθπαίδεπζε» κε θχξην ζθνπφ λα 

θαιχςεη απηφ ην θελφ, δειαδή λα πξνζθέξεη κηα «δεχηεξε ή άιιε» επθαηξία 

απφθηεζεο γλψζεο, ζε φζνπο γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ηελ είραλ ή δελ ηελ 

αμηνπνίεζαλ φηαλ ηελ είραλ. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέησ νξηζκέλα απφ ηα πξψηα Παλεπηζηήκηα πνπ 

μεθίλεζαλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δη' αιιεινγξαθίαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα πξψηα απηά παλεπηζηήκηα βαζίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηε κέζνδν 

επηθνηλσλίαο κέζσ επηζηνιψλ. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

Illinois State 

University 

ΖΠΑ 1874 

Queen's University - 

Ontario 

ΚΑΝΑΓΑ 1889 

University of Chicago ΖΠΑ 1891 

University of 

Winsconsin 

ΖΠΑ 1906 

University of 

Queensland of Brisbane 

ΑΤΣΡΑΛΗΑ 1911 

 

 

Δλψ νη ζεηξέο καζεκάησλ δηα αιιεινγξαθίαο άξρηζαλ απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα, 

ζχληνκα έγηλαλ έλαο ηξφπνο λα εθπαηδεπζνχλ θαη νη ππάιιεινη. Οη επηρεηξήζεηο 

άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηε κέζνδν σο ηξφπν λα εθπαηδεπζνχλ θαη λα 

επαλεθπαηδεπζνχλ νη ππάιιεινη, θαζψο επίζεο θαη γηα λα πεξηθνπνχλ δαπάλεο. 
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Ζ ρξήζε φκσο ελφο θαη κφλν κέζνπ επηθνηλσλίαο, δειαδή ηεο έληππεο 

αιιεινγξαθίαο, κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ θνηηεηή κε ηνλ θαηξφ απνδείρηεθε φηη 

δελ ήηαλ θαη ηφζν απνδνηηθή φπσο ζα ήηαλ ε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο . 

 

Παξαηήξεζαλ ινηπφλ φηη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο ειιείςεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ελφο θαη κφλνπ κέζνπ : 

δειαδή ε ηειεφξαζε, κέζσ ηεο δσληαλήο εηθφλαο κπνξεί λα πεξηγξάςεη θαη λα 

απνδψζεη θαιιίηεξα απφ φηη ν γξαπηφο ιφγνο , κπνξεί λα θάλεη κέζα απφ κηα «μεξή» 

πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη ηδηνηήησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

ζηάδηα, νη ηδηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα ελππάξρνπλ αιιά θαη λα 

απνθηεζνχλ κπνξνχλ πην εχθνια λα απνθσδηθνπνηεζνχλ, αθνχ ν γξαπηφο ιφγνο 

πξνζθέξεη ηελ επθνιία ηεο επαλάιεςεο. 

 

Με βάζε απηφ, ην πξψην κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην ξάδην. 

Σν πξψην εθπαηδεπηηθφ ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα πνπ βγήθε ζηνλ αέξα ήηαλ ζηελ 

Ακεξηθή θαη κεηά αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ρψξεο φπσο ε Αγγιία , ε Απζηξαιία θαη ε 

Νέα Εειαλδία. Σν ζπγθεθξηκέλν κέζν απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί, 

θπξίσο ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο, ην θχξην καδί κε ηνλ έληππν ιφγν κέζν  

εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. 

 

Καηφπηλ, αθνινχζεζε ε ηειεφξαζε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960, θπξίσο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο . 

 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο γεληέο, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Passerini & Granger, 2000). 
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ΓΕΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ 

1Η ΓΕΝΙΑ Σέιε 19
νπ

 – 

Αξρέο 20νχ 

αηψλα 

Δθπαίδεπζε κε αιιεινγξαθία Έληππν πιηθφ θαη βηβιία 

2Η ΓΕΝΙΑ Αξρέο 1970 Σειεζχζθεςε (ξαδηφθσλν θαη 

ηειεφξαζε) 

Αιιεινγξαθία, 

ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, 

θαζέηεο ήρνπ, ηειέθσλν 

3Η ΓΕΝΙΑ Αξρέο 1980 Μηαο θαηεχζπλζεο βίληεν – δηπιήο 

θαηεχζπλζεο ήρνο, αιιειεπίδξαζε 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δηπιήο 

θαηεχζπλζεο βίληεν-ζχζθεςε 

Γίθηπα επηθνηλσληψλ 

(δνξπθνξηθά), ήρνο, 

βίληεν, CD-ROMS, 

πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ 

4Η ΓΕΝΙΑ 1996 - ζήκεξα Αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία, 

κεηάβαζε απφ δαζθαιν-θεληξηθή 

ζε καζεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε, 

αιιειεπίδξαζε καζεηή πξνο 

καζεηή 

Σειεπηθνηλσλίεο, 

δηαδίθηπν 

 

Μπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη πσο φιεο νη γεληέο νδεγνχληαη απφ ηελ ηερλνινγία 

ηεο επνρήο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο λα πξνθχπηνπλ απεπζείαο απφ ηνλ ηχπν 

ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Μφλν ζηηο δχν ηειεπηαίεο γεληέο  εκθαλίδνληαη 

θάπνηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε αιιειεπίδξαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε 

ζπλεξγαζία θαη ε καζεηνθεληξηθή εθπαίδεπζε. Καη πάιη φκσο, ηα ζέκαηα απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηερλνινγηθέο ιχζεηο. Γελ ππάξρνπλ παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ λα 

ππεξεηεί ε ηερλνινγία · αληίζεηα, ε ηερλνινγία νδεγεί ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ 

αζθνχληαη ζηα ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

 

Οη ηερληθέο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρνπλ πξννδεχζεη κε ηιηγγηψδε 

ηαρχηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ράξε ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ. H 

πξφνδνο απηή είλαη θαηά πνιχ ηαρχηεξε απφ νπνηνδήπνηε πξνγελέζηεξν κέζν, αθφκα 

θαη απφ ηε δηάδνζε ηνπ fax, αθφκα θαη απφ ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. 

Οη παιηέο ινηπφλ «ζπνπδέο δη‘ αιιεινγξαθίαο», έρνπλ εμειηρζεί κε ηε βνήζεηα ηεο 
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ηερλνινγίαο θαη έρνπλ πιένλ πεξάζεη ζηελ ιεγφκελε ηξίηε γεληά πνπ  αθφκα 

εμειίζζεηαη θαη θπξηαξρείηαη απφ ηηο επθνιίεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ
23

. 

 

5.1.3 Ανοικτό και εξ Αποςτϊςεωσ Εκπαύδευςη: Η πρόκληςη για το 

ςυμβατικό εκπαιδευτικό ςύςτημα 

 

Ζ παξνρή ζπνπδψλ ζηα ηδξχκαηα αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο εμ 

απνζηάζεσο επνπηείαο, παξαθνινχζεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο. Ζ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζ‘ έλα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (έληππν, νπηηθναθνπζηηθφ θαη ειεθηξνληθφ) θαη 

νξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ελφο ελδεηθηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνζθέξεη 

νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζκφ ηεο κειέηεο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, 

ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ (ζχληαμε, αμηνιφγεζε, αλαηξνθνδφηεζε) θαη ησλ ηειηθψλ 

εμεηάζεσλ. Ζ πξνζδηνξηζηηθή απηή δηεπζέηεζε, είλαη θαλεξφ φηη αλαηξέπεη ηηο 

ζπκβαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα, 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα αξρέο νξγάλσζεο 

ζπνπδψλ θαη κειέηεο πνπ επλννχλ ηελ επειημία κειέηεο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ηελ 

απηνξξχζκηζε ηνπ ξπζκνχ κειέηεο θαη πξνφδνπ, ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζρέζε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ κε φξνπο απηάξθεηαο θαη πιεξφηεηαο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε, ζηε ζαθήλεηα ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ, ζηελ εκθαλή 

γλσζηνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ έρνπλ φζα πξνηείλνληαη θαη ζηελ επζχλε ησλ 

αηνκηθψλ επηινγψλ
24

 . 

 

 

 

                                                           
23 Παναγιώτθσ Ξυδιάσ .E-Learning: Μία νζα διάςταςθ ςτθν Εκπαίδευςθ. Διπλωματικι εργαςία για 

το ΜΔΕ ςτα Υπολογιςτικά Μακθματικά και τθν Ρλθροφορικι. 

 
24 Ανδρζασ Δ. Ακανίτθσ. Πάτρα 2008 . Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Ραγκοςμίου Ιςτοφ.  
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5.1.4 Προσ αναζότηςη μιασ νϋασ θεωρύασ 

 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ δπν βαζηθνί ζπληειεζηέο: ν δηδάζθσλ θαη ν δηδαζθόκελνο. Ζ 

επηθνηλσληαθή ηνπο ζρέζε δηακνξθψλεηαη ζε κηα δπαδηθή ζρέζε κε ακθίδξνκεο 

θαηεπζχλζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ έξρνληαη κεηαμχ ηνπο(ή ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη) 

ζε κηα εθπαηδεπηηθή αξκνλία. Ο δηδάζθσλ, έρνληαο σο βνεζήκαηα νξηζκέλα 

δηδαθηηθά εξγαιεία (βηβιία, δηαθάλεηεο, ζεκεηψζεηο θ.α.), κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδάζθεη κεηαθέξνληαο ζην δηδαζθφκελν ηηο δεηνχκελεο γλψζεηο. 

 

 

Δηθόλα 9. Δπηθνηλσληαθή ζρέζε δηδάζθνληνο - δηδαζθόκελνπ 

 

Ζ κάζεζε εδψ έξρεηαη σο απφξξνηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα, απφ ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζην ρεηξηζκφ 

ππνζηεξηθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ φηαλ ππάξρεη θαη αζθαιψο απφ ηνλ ηξφπν κειέηεο 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ. ηα ζπζηήκαηα αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε 

δπαδηθή απηή ζρέζε δηαθνξνπνηείηαη θαη γίλεηαη ηξηαδηθή, ιακβάλνληαο ππφςε έλα 

ηξίην ζηνηρείν πνπ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ (δηδαθηηθφ) πιηθφ. Απηφ , πνπ νπζηαζηηθά 

δηδάζθεη ηνλ δηδαζθφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία απηνκάζεζεο. Έηζη, ν 

δηδάζθσλ απνθηά έλαλ άιιν ξφιν, απηφλ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ 

πιένλ θαη ζα ζπκβνπιεχζεη θαη ελζαξξχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ
25

 . 

                                                           
25 Ανδρζασ Δ. Ακανίτθσ. Πάτρα 2008 . Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Ραγκοςμίου Ιςτοφ.  
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Δηθόλα 10. ρέζε δηδάζθνληνο-δηδαζθόκελνπ ζηελ εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

5.1.5 H διδαςκαλία ςτα ςυςτιματα ανοικτισ εκπαίδευςθσ- διαφορζσ με τθν  

αντίςτοιχθ ςτα ςυμβατικά ςυςτιματα εκπαίδευςθ 

Ο δηδάζθσλ, ζην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ζέηεη ην ζθνπφ θαη ηνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη θξνληίδεη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Αθφκε, θξνληίδεη νη 

δηδαζθφκελνη λα αθνκνηψζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαθηέα χιε, νξγαλψλνληάο 

ηελ ζε ελφηεηεο, ζπληνλίδνληαο ην ξπζκφ πξφζβαζεο ζε απηέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, ψζηε λα γίλεη ε κάζεζε απνηειεζκαηηθή. 

Τπνθηλεί ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθνκέλσλ, ζπλδέεη ηηο ππάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο θαη βνεζά ηελ εκπέδσζε 

κέζα απφ αλαθεθαιαηψζεηο, πξαθηηθέο αζθήζεηο, αηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο. 

 

ηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, φιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο επηδηψθεηαη λα 

εθπιεξψλνληαη κέζα απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Πξάγκαηη, έλα θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη δπλαηφ λα ζέηεη ζηφρνπο, λα δίλεη 

δηεπθξηλήζεηο, αλαηξνθνδφηεζε, ελαχζκαηα γηα εκβάζπλζε θαη εθαξκνγή, λα 

πξνζθέξεη ζηνηρεία ψζηε νη δηδαζθφκελνη λα βξίζθνληαη ζε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο 

κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηνχλ (Race, Ph., 1999). πλέπεηα απηνχ είλαη φηη ζηελ 

εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ε δηδαζθαιία «εκπεξηέρεηαη» ζην δηδαθηηθφ πιηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζπγρξνληθή ε πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο – κάζεζεο. Οη 

δηδαζθφκελνη κειεηνχλ θαη καζαίλνπλ θαη‘ ηδίαλ, ζε φπνην ρξφλν θαη ηφπν 

επηζπκνχλ. Ζ πξάμε ηεο κάζεζεο ζπληειείηαη ινηπφλ αλεμάξηεηα απφ ηελ πξάμε ηεο 

δηδαζθαιίαο. 
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Σν γεγνλφο φηη νη δηδαζθφκελνη ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε κειεηνχλ θαη‘ ηδίαλ, 

επεξεάδεη αλαπφθεπθηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Χζνχληαη εθ ησλ πξαγκάησλ λα έρνπλ 

πςειφ βαζκφ επζχλεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπνπδαζηηθήο 

ηνπο πνξείαο. Ζ επζχλε ηνπο απηή, ζπλίζηαηαη ζην φηη κπνξνχλ - θαη ζπρλά 

ρξεηάδεηαη - λα παίξλνπλ ηηο εμήο πξσηνβνπιίεο: 

 

 Να θαζνξίδνπλ νη ίδηνη ην ρξφλν, ην ξπζκφ, ηνλ ηφπν θαη ην ρψξν ηεο 

κειέηεο ηνπο. 

 Να επηιέγνπλ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ ππνζηήξημε 

πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 

 Να απνθαζίζνπλ πφζν πνιχ, πφζν έληνλα θαη κε πνηα αιιεινπρία ζα 

πξνζεγγίζνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη 

ηηο πεγέο γηα πεξαηηέξσ κειέηε πνπ ηνπο πξνηείλνληαη. 

 Να αμηνινγνχλ νη ίδηνη ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο κέζα απφ αζθήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο πνπ εθπνλνχλ θαη κέζα απφ απηνέιεγρν ηνπ θαηά πφζν 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο. 

 Δπεηδή ζπλαληνχλ ζπάληα ηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηνχλ ηα κελχκαηά ηνπ ζε φπνην ρξφλν επηζπκνχλ. Έρνπλ ινηπφλ 

κεγαιχηεξε άλεζε-ζπγθξηηηθά κ‘ απηήλ πνπ ππάξρεη ζπλήζσο ζε κηα αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο- πξνθεηκέλνπ λα ηα επεμεξγάδνληαη θαη λα ηα πξνζαξκφδνπλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

 

Ζ ζεκαληηθή αλεμαξηεζία ηνπ ζπνπδαζηή ηεο ΔαΑ απέλαληη ζην δηδάζθνληα 

(δηακνξθσηή ηνπ πιηθνχ ή/θαη θαζεγεηή-ζχκβνπιν) απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά 

ηεο απφ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. 

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (ΑΔαΑ), δελ 

απνηειεί απιά κηα δηδαθηηθή κέζνδν αιιά έλα απηνηειέο είδνο εθπαίδεπζεο πνπ 

δηαθέξεη απφ ηε ζπκβαηηθή ζην φηη δε βαζίδεηαη ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

κεηάδνζε ηεο γλψζεο αιιά ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο, θπξίσο κέζα απφ θαη‘ 

ηδίαλ κειέηε δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 
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Αλακθηζβήηεηα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιάδεη θαη παίξλεη κηα λέα κνξθή 

άγλσζηε έσο ζήκεξα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο απφ κηα δαζθαιν-

θεληξηθή ινγηθή επεξεαδφκελν απφ  αιιεινζπκπιεξνχκελεο  ζεσξίεο κάζεζεο θαη 

δηδαθηηθήο. Ζ απνδνρή ηνπ λένπ ξφινπ δηδάζθνληα είλαη κηα επίπνλε δηαδηθαζία πνπ 

φπσο θαίλεηαη ζα πάξεη ρξφληα λα γίλεη πξαθηηθή πηνζέηεζεο απφ ην ζχλνιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ. 

 

Σα λέα δεδνκέλα ηεο εμ απνζηάζεσο πξαθηηθήο, θέξνπλ κηα ζεηξά απφ αιιαγέο 

ξφισλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ ην θαζέλα αλαδεηά ηε ζέζε ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε θαη ζην λέν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δεηνχκελε επειημία δεκηνπξγεί έλα 

ππνζχζηεκα παξακέηξσλ κε καζεηηθνθεληξηθφ πεξηβάιινλ πνπ απηνθαζνξίδεηαη απφ 

ηνπο λένπο ξφινπο: 

 

Ζ διδακτική αιιάδεη ρέξηα θαη πξνζαλαηνιηζκφ θαη απφ ηελ επζχλε ηνπ δηδάζθνληα 

πεξλά ζηε ζθαίξα επζχλεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν είλαη πιένλ 

δηακνξθσκέλν σο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαη ηε κνξθή πνπ 

αθνινπζεί. Ζ επζχλε ηνπ δηδάζθνληα σο πξνο ηε δηδαθηηθή πεξηνξίδεηαη ηππηθά, αιιά 

ζπγρξφλσο αλαβαζκίδεηαη ε εκπινθή ηνπ ζε ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη 

ελζαξξπληηθφ πξνο ηνλ δηδαζθφκελν. Παξαθνινπζεί ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν ησλ 

δηδαζθνκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα ηνπο βνεζάεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πνξεία ηεο 

κάζεζεο. 

 

Αμηνινγεί ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηνπο αλαηξνθνδνηεί, ηνπο δίλεη νδεγίεο γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε, πξνηείλεη ζηνλ θαζέλα απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο κειέηεο ελαξκνλίδεη 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηνπο βνεζάεη λα 

έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, θξνληίδεη λα αμηνπνηνχληαη νη ππάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα θνκβηθά ζεκεία ηεο 

χιεο, αλαπηχζζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ηνπο δίλεη ελαχζκαηα γηα 

εκπέδσζε. 

 

Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ινηπφλ, είλαη ξηδηθά 

δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Γε 

δηδάζθεη κε ηε κνξθή παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Γελ είλαη ε πεγή ηεο πξνο κεηάδνζε 
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γλψζεο. Δίλαη ν ζχκβνπινο, ν εκςπρσηήο, απηφο πνπ ζπληνλίδεη ηε δηεξγαζία ηεο 

κάζεζεο θαη επηδηψθεη λα εκπιέμεη ελεξγεηηθά ζε απηήλ ηνπο δηδαζθφκελνπο. Δίλαη 

έλαο δεκηνπξγφο θαηαζηάζεσλ πνπ επλννχλ ηε κάζεζε, φρη έλαο πνκπφο γλψζεσλ. 

Έηζη, απαγθηζηξσλφκαζηε απφ ηελ παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή αληίιεςε ( ν δηδάζθσλ 

είλαη ξπζκηζηήο ηεο πνξείαο πξνο ηε γλψζε, ηελ νπνία έρεη θαζήθνλ λα κεηαθέξεη 

ζηνπο δηδαζθφκελνπο, θπξίσο κέζα απφ πξνθνξηθή παξνπζίαζε), ζηελ καζεην-

θεληξηθή αληίιεςε (πνηνη είλαη νη καζεηέο, πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο , πψο 

κπνξνχκε λα ηηο βειηηψζνπκε?). 

 

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ-εγρεηξίδην ζρεδηάδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ζχκθσλα κε λέα 

πνηνηηθά θξηηήξηα απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ ηεο δηδαζθαιίαο. Γελ 

απνηειεί απηνζθνπφ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά επέιηθην δηδαθηηθφ 

εξγαιείν πνπ απνζθνπεί ζην λα πξνζιάβεη έλα κεγάιν, ίζσο ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα (Ληνλαξάθεο, Α.1999). Σν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην 

ελεξγνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα απφ έλα ζχλνιν εξγαιείσλ κεηαθνξάο ηεο 

γλψζεο πνπ θπξίαξρν θαη πξσηαξρηθφ ξφιν έρεη ην έληππν. Ζ έληππε κνξθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν σο ν θχξηνο θνξκφο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Σα άιια εξγαιεία κεηαθνξάο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην βαζηθφ θνξκφ θαη βξίζθνληαη ζε καγλεηηθή ή ςεθηαθή 

κνξθή(νπηηθναθνπζηηθά, δηαδίθηπν, ππνινγηζηέο), έρνπλ ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

βαζηθνχ θνξκνχ θαη ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ε έληππε κνξθή δελ 

είλαη ηθαλή λα απνδψζεη ηφζν απνηειεζκαηηθά. 

 

Ζ κάζεζε δηαθνξνπνηείηαη θαη απνθηά κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηα ρέξηα ηνπ 

δηδαζθφκελνπ, ν νπνίνο πιένλ ιεηηνπξγεί πνιχ πην αλεμάξηεηα απ‘ φηη ζην παξειζφλ. 

Ζ κάζεζε δελ ζεσξείηαη πιένλ απηνλφεηε δηαδηθαζία θαη δελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα 

θαη απηεμνχζηα απφ ηε δηδαζθαιία, αιιά έξρεηαη σο θπζηθή απφξξνηά ηεο. Γίλεηαη 

έλα κε ην δηδαζθφκελν θαη απνηειεί δπλακηθή απηελέξγεηά ηνπ. Οη δπν δηαδηθαζίεο 

(δηδαθηηθήο θαη κάζεζεο) ελαξκνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη γίλνληαη πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη νξνζεηεκέλεο. Σν θαηλνηφκν πνπ εηζάγεη ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη ην κεηξήζηκν. ηε θάζε πνπ νη δπν 
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δηαδηθαζίεο ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο θαη αμίεο, κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά θξηηήξηα
26

 . 

 

5.1.6 Εύδη εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ 

 

Μπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε ζχγρξνλε θαη 

αζχγρξνλε.  

 

ύγρξνλε 

ηε ζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο γίλνληαη ηαπηφρξνλα. Ο εθπαηδεπηήο παξαδίδεη ην κάζεκα ζε δσληαλή 

ζχλδεζε (φρη απαξαίηεηα ακθίδξνκε), θαη ν εθπαηδεπφκελνο, αλ θαη βξίζθεηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ηφπν, παξαθνινπζεί ην κάζεκα ζηνλ ίδην ρξφλν. Ζ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηειεδηάζθεςεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 

Σν ίδην θαη ε ρξήζε δσκαηίνπ δσληαλήο ζπδήηεζεο (live chat room).  

 

Αζύγρξνλε 

ηελ αζχγρξνλε πνπ είλαη θαη πην δηαδεδνκέλε, ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη φρη κφλν 

ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηνλ εθπαηδεπηή, αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ή δεκηνπξγίαο ηνπ καζήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ηα καζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

ήκεξα, ππάξρνπλ κέζνδνη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα 

δχν είδε ψζηε λα παξέρνπλ πην νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Με ηε βνήζεηα 

ηεο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο έρνπκε ην πιενλέθηεκα ηεο κάζεζεο ζηνλ ρξφλν θαη κε 

ην ξπζκφ πνπ επηζπκεί ν εθπαηδεπφκελνο, ελψ κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν εθπαηδεπηήο γλσξίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ, νη 

εθπαηδεπφκελνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή, θαη δελ 

αηζζάλνληαη απνμελσκέλνη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη δηαδηθαζία. 

                                                           
26 Ανδρζασ Δ. Ακανίτθσ. Πάτρα 2008 . Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Ραγκοςμίου Ιςτοφ.  
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5.1.7 Η χρόςη τησ τεχνολογύασ ςτην Ανοικτό και εξ αποςτϊςεωσ 

Εκπαύδευςη 

 

Ζ ηερλνινγία πάληα ιεηηνπξγνχζε θαη ιεηηνπξγεί σο κνριφο αλχςσζεο ηνπ επηπέδνπ 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Έλα άικα ηεο ηερλνινγίαο επηβάιιεη ζρεδφλ πάληα 

ζηελ εθπαίδεπζε λα πάεη θαη απηή έλα βήκα κπξνζηά. 

 

Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηερλνινγηθφ επίηεπγκα θαη 

καδί κε φιεο ηηο παξεκθεξείο ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο ηνπ 20νχ αηψλα (ηειεφξαζε, 

βίληεν θ.α.) δηακφξθσζαλ παγθφζκηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Ο Ζ/Τ είλαη έλαο ζεκαληηθφο βνεζφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεη άκεζα ηνλ Ζ/Τ κε ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε. Όπσο είλαη γλσζηφ ε Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

επηηξέπεη ζε πνιινχο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα ζηε κάζεζε 

ππεξπεδψληαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθά εκπφδηα. Ζ δπλακηθή ηεο ρξήζεο Ζ/Τ πξνζδίδεη 

επηπιένλ πιενλεθηήκαηα ζηελ πνξεία πξνο ηε γλψζε, κέζα απφ θαηάιιεια 

θαηαζθεπαζκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ. Με ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ θαη έμππλσλ 

«δηδαθηηθψλ ζπζηεκάησλ» ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κπνξεί λα «πεξάζεη» ζηνπο ρξήζηεο. Δίλαη μεθάζαξν φηη 

αξθεηέο δηδαθηηθέο ρξήζεηο ηνπ Ζ/Τ δίλνπλ πιενλεθηήκαηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο (σο εξγαιείν γηα εθκάζεζε πξνγξακκαηηζκνχ , σο κέζν 

γεληθήο ρξήζεο ππνβνήζεζεο ηεο κειέηεο, σο κέζν βαζκνιφγεζεο –απνηίκεζεο ηεο 

κειέηεο ησλ καζεηψλ, σο κέζν εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο).  

 

Όκσο, θάπνηεο κνξθέο ηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη 

πξαγκαηηθά αλαληηθαηάζηαηεο, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ηηο παξαθάκςνπλ νη καζεηέο 

ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο (Παλαγησηαθφπνπινο, 1998): 

 

 Χο κέζν ππνβνήζεζεο ηεο κάζεζεο (ππνβνήζεζεο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

κάζεζεο κε ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ, πξνβνιήο εηθφλαο 

βίληεν). Ζ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ γηα εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία 
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είλαη απαξαίηεηε, κηα θαη ν θνηηεηήο ελφο Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ γηα 

παξάδεηγκα δελ κπνξεί λα ζπνπδάζεη κέζα απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

δηδαζθαιία. 

 

 Χο επηθνηλσληαθφ κέζν (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηειεζπλαληήζεηο, 

κεηάδνζε ήρνπ, κεηάδνζε εηθφλαο). Ο θνηηεηήο ελφο Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ έρεη άκεζε αλάγθε επηθνηλσλίαο απφ ην ζπίηη ηνπ κε ηνλ 

δηδάζθνληα. 

 

 Χο κέζν αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο θαη επαθήο κε βηβιηνζήθεο κέζσ Internet. 

O θνηηεηήο ελφο Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ κπνξεί εχθνια λα «επηζθεθζεί» 

βηβιηνζήθεο απφ ην ζπίηη ηνπ θαη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 

 Χο κέζν «κεηαθνξάο» δηδαθηηθνχ πιηθνχ απφ ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην πξνο 

ηνλ θνηηεηή. Ο ηειεπηαίνο πξέπεη λα κπνξεί λα παξαιακβάλεη ην δηδαθηηθφ 

ηνπ πιηθφ (έληππν ή νπηηθναθνπζηηθφ) κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

εθφζνλ ην πιηθφ απηφ είλαη απνζεθεπκέλν ειεθηξνληθά απφ ην Ίδξπκα. 

 

 Χο κέζν γηα θνηηεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο (ζχζηεκα Braille ζηελ νζφλε ή ην 

πιεθηξνιφγην, ζπλζεζάηδεξ νκηιίαο). Ο θνηηεηήο ελφο ζπκβαηηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ είλαη άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επσθειεζεί απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία. Αληίζεηα, ν θνηηεηήο 

κε εηδηθέο αλάγθεο ελφο Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ δελ έρεη απηή ηε 

δπλαηφηεηα. Ο Ζ/Τ κε θαηάιιεια πεξηθεξεηαθά θαη ινγηζκηθφ, κπνξεί λα ηνλ 

βνεζήζεη λα ηα θαηαθέξεη ζηε κειέηε ηνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ αλνηθηνχ παλεπηζηεκίνπ 

αιιά εθαξκφδνληαη θαη γηα νπνηαδήπνηε νκάδα ζπνπδαζηψλ ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

Ζ εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπ έληππνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (Carswell, 

2000) ζε ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ 

πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπο θαη ηηο 
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πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ. Απηφ φκσο πνπ δηαθαίλεηαη κέζα 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή είλαη φηη ε ζηξαηεγηθή ησλ «αληηθαηαζηάζεσλ», ε 

αληηθαηάζηαζε δειαδή ελφο κέζνπ απφ έλα άιιν δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά, αιιά νχηε κε ηε ινγηθή ηεο ππνθαηάζηαζεο. ε θακία πεξίπησζε 

δελ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λ‘ αληηθαηαζηήζνπλ 

ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο δηδαζθαιίεο (Debe, 1996, Daniel, 1998, Bischoff, 1996, 

Moskal, 1997). Αζθαιψο κπνξνχλ λα έρνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ή 

ηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, αιιά ε ρξήζε ηνπο 

σο θχξηνο κνριφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα ήηαλ πξνβιεκαηηθφο απφ εθπαηδεπηηθή 

θαη ελδερνκέλσο ηερληθή άπνςε. Οχηε επίζεο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζνπκε, φπσο 

πξφρεηξα νξηζκέλνη πξάηηνπλ, ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. 

 

5.1.8 Αυτοςκοπόσ, πανϊκεια ό απόρροια; 

 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ είλαη νχηε απηνζθνπφο νχηε παλάθεηα. Έξρεηαη λα 

θαιχςεη θελά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο άιισλ επνρψλ 

θαη ζχλζεησλ εκπεηξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ. Γελ είλαη φκσο νχηε παλάθεηα γηα 

ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Έξρεηαη σο κηα θπζηθή απφξξνηα 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο δεθάδσλ ρξφλσλ απφ πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε ζε 

ζχγρξνλα θαη επηηαθηηθά εξσηήκαηα. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά φηαλ 

αθνινπζεί νξηζκέλεο βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη φηαλ ζρεδηαζηεί κε ηα 

εθάζηνηε θαηάιιεια πνηνηηθά θξηηήξηα. Γελ είλαη ηπραίν φηη κε ηελ εμάπισζε ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα έρνπλ ηδξπζεί θαη 

αλαπηπρζεί εθαηνληάδεο εθπαηδεπηηθνί θνξείο θάζε βαζκίδαο ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν. Ζ αλάπηπμε απηή δελ ζα είρε ππάξμεη, ή έζησ ζα ήηαλ πνιχ πην πεξηνξηζκέλε, 

αλ δελ είραλ ζεκεησζεί ηδηαίηεξεο δπλακηθέο κε εκθαλή πνηνηηθά θαη κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα ζε γλσζηά εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θπξίσο αλνηθηά 

παλεπηζηήκηα, αιιά θαη ζπκβαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
27

 . 

 

                                                           
27 Ανδρζασ Δ. Ακανίτθσ. Πάτρα 2008 . Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Ραγκοςμίου Ιςτοφ.  
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5.2    Ηλεκτρονικό Μϊθηςη 

 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) γεληθά ζεσξείηαη σο ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα εθπαίδεπζε θαη κάζεζε. Οη ηερλνινγίεο απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηά, ηα παξαθάησ: ηερλνινγίεο 

παξνπζίαζεο (π.ρ PowerPoint), ην Internet, videoconferencing, e-mail, learning 

management systems φπσο ην WebCT, πξνζνκνηψζεηο θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 

Σν e-learning κπνξεί λα πεξηιακβάλεη επίζεο πιηθφ, φπσο νη Ζ/Τ, νη πξνζσπηθνί 

ςεθηαθνί βνεζνί θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα 

είλαη audio, video, εηθφλσλ θαη θεηκέλνπ ζε δηαθφξνπο ζπλδπαζκνχο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα εχξνο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

 

Σν E-learning ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν απφ εξγαιεία θαη φρη σο κία 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ζρεδφλ θάζε είδνο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε έρεη ηε δπλακηθή λα επαλαθαζνξίζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

κάζεζεο κεηαηνπίδνληαο ην βάξνο ζην άηνκν έλαληη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, 

πεξηνξίδνληαο ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο πξνο φθεινο ηεο απφδνζεο θαη δίλνληαο 

έκθαζε ζε πξνζαξκνδφκελεο ιχζεηο έλαληη παξαδνζηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. 

 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή. Οη ιφγνη είλαη ε 

πξσηεχνπζα ζεκαζία ηεο γλψζεο, ε δηα βίνπ κάζεζε, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

θηλεηηθφηεηα. Όκσο έρνληαο κία θαιή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη 

θαιά πξνγξάκκαηα δελ εγγπψληαη ηελ επηηπρία. Υξεηάδεηαη μεθάζαξε θαη ζσζηά 

ζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη λα θαιπθζνχλ 

νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

χκθσλα κε φιεο ηηο εθηηκήζεηο ε ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ηδηαίηεξα ην βαζηζκέλν 

ζην web θνκκάηη ηεο απνηειεί θαη ζα απνηειέζεη κία δηαξθψο αλαπηπζζφκελε αγνξά 

ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. Παξαδείγκαηα επνηθνδνκεηηθήο ρξήζεο ηεο e-learning 

ζπκπεξηιακβάλνπλ πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 
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κε ΣΠΔ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Internet 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάιεμήο ηνπ γηα πξφζβαζε ζε online πιηθφ ην νπνίν 

ζπκπιεξψλεη ηα ιεγφκελά ηνπ. 

 

Απφ ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο ε ειεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη έλα 

κεγάιν εχξνο απφ ζηξαηεγηθέο θαη ηερλνινγίεο κάζεζεο, εθηεηλφκελεο απφ 

εθπαίδεπζε κε ρξήζε CD-ROMs θαη ππνινγηζηψλ κέρξη βηληενηειεδηάζθεςε 

(videoconference), πεξηερφκελν κεηαδηδφκελν κέζσ δνξπθφξνπ θαη εηθνληθά 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Με άιια ιφγηα δελ είλαη κφλν εθπαίδεπζε κέζσ web ή 

εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε αιιά ζπκπεξηιακβάλεη πνιινχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

γίλεηαη ε αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο. 

 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε έρεη ην πιενλέθηεκα λα παξέρεη ηε ζσζηή πιεξνθνξία ,ζηα 

ζσζηά άηνκα ,ηε ζσζηή ζηηγκή θαη ζην ζσζηφ ρψξν κε ρξήζε ηνπ ζσζηνχ κέζνπ. Ο 

Tom Kelly ηεο εηαηξείαο CISCO εθηηκά φηη: ε ειεθηξνληθή κάζεζε αθνξά ηελ 

πιεξνθνξία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε νη εθπαηδεπηέο, ν 

εθπαηδεπφκελνο δεηά κφλν ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα επηηχρεη κία θαιχηεξε 

δνπιεηά ή γηα λα απαληήζεη ζε φια ηα πηζαλά εξσηήκαηα πνπ ζα ηνπ ηεζνχλ». 

 

πκπεξαζκαηηθά ,ε ειεθηξνληθή κάζεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ γηα λα κεηαδίδεη 

πεξηερφκελν (κάζεζε, γλψζε θαη δεμηφηεηεο) ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ζεκεία. 

 

 Σερλνινγίεο κνλφδξνκεο (αζχγρξνλεο) κεηάδνζεο. Σερλνινγίεο πνπ 

κεηαδίδνπλ πεξηερφκελν κνλφδξνκα ζε έλα ζεκείν ηε θνξά. 

πκπεξηιακβάλνπλ: 

o Σειεφξαζε εθπνκπήο 

o Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο 

o CD-ROMs 

o Οπηηθναθνπζηηθά βνεζήκαηα 

o E-mail 

o Σαηλίεο 

o Internet/ Intranet / Extranet δίθηπα 
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o Video 

o Wireless technologies 

o Digital video disk (DVD) 

 

 Σερλνινγίεο κεηάδνζεο πεξηερνκέλνπ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία 

ζπγρξφλσο. πκπεξηιακβάλνπλ: 

o ICQ/IRC— αιιειεπηδξαζηηθή δηάζθεςε θαη chat rooms 

o Σειεδηάζθεςε 

o Internet/intranet δίθηπα 

o Web conferencing 

o Wireless technologies 

 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην κέζν γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηξηψλ βαζηθψλ πξαγκάησλ: 

 

 εμειηζζφκελσλ θαη ζηαζεξψλ ξπζκψλ δηα βίνπ κάζεζεο, 

 βειηησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

 βειηησκέλεο θαηλνηνκίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο απμάλεηαη ξαγδαία. Μαζεηέο παξαθνινπζνχλ 

ζεηξέο καζεκάησλ απφ φιν ηνλ θφζκν, εξγαδφκελνη εξγάδνληαη θαη κειεηνχλ 

παγθφζκηα ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Ζ εθπαίδεπζε ζε παγθφζκην επίπεδν ζπλδέεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη γίλνληαη πιένλ νξαηέο 

ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε βαζηδφκελνη ζηελ πνιππινθφηεηά ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο: 

 

 εθαξκνγέο εμάζθεζεο, 

 έμππλα πεξηβάιινληα θαζνδήγεζεο, 

 πξνζνκνηψζεηο θαη 

 εθαξκνγέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ππνζηεξηδφκελεο απφ ππνινγηζηή (CSCL - 

computer supported collaborative learning). 
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Απφ ηερληθήο πιεπξάο ππάξρεη ν δηαρσξηζκφο εθπαίδεπζεο βαζηζκέλεο ζε 

ππνινγηζηή (CBT) θαη εθπαίδεπζεο βαζηζκέλεο ζην web (WBT) (Hoppe, Breitner; 

2003:4). Δπίζεο ηα εθπαηδεπηηθά πξντφληα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ζπζθεπέο φπσο 

laptops, handhelds θαη γεληθφηεξα θνξεηέο ζπζθεπέο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο mobile 

based training (MBT). Ζ MBT δελ είλαη δηαδεδνκέλε ζήκεξα, φκσο αλακέλεηαη λα 

γίλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φιν θαη πην ζεκαληηθή θαη ζχλζεηε. 

 

Ο βαζκφο ρξήζεο ηνπ e-learning απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθέξεη αξθεηά θαη 

εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξήζεσλ, ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζψο 

θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Ζ επηηξνπή ηεο ΔΔ γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε έρεη πξνζδηνξίζεη ηνπο παξαθάησ 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάγθε γηα κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε: 

 

 Ζ εμειηζζφκελε θχζε ησλ «βαζηθψλ δεμηνηήησλ» είλαη απαξαίηεηε γηα 

αληαγσληζηηθνχο επαγγεικαηίεο 

 Οη επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ απμαλφκελε απνδνηηθφηεηα θαη ηα 

κεησκέλα θφζηε ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

 Ζ δηεηζδπηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο νδεγεί ζε αιιαγέο ησλ 

καζεζηαθψλ πξνηηκήζεσλ 

 πλέξγεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο  

 Απμαλφκελε απαίηεζε γηα ελαιιαθηηθά κνληέια κάζεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

κάζεζεο 

 Καιχηεξε δηαζεζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ καζεζηαθψλ πφξσλ θαη ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ εθδφζεσλ 

 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε δίλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε επθαηξία λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ελεξγνί θαη λα αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξε επζχλε αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζσπηθήο ηνπο εμέιημε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξέρεη επίζεο ζηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο κία επξχηεξε γθάκα εξγαιείσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.  

 

Κάζε ηκήκα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα 

ζεσξείηαη πξντφλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Σα πξντφληα απηά απνηεινχληαη απφ ηε κία 

πιεπξά απφ ην hardware, ην software θαη ην πεξηερφκελν ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη απφ 

ηελ άιιε πιεπξά απφ ηηο ππεξεζίεο. 

 

Σα πξντφληα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο παξέρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

 

 

Δηθόλα 11. πζηαηηθά ζηνηρεία ελόο ζπζηήκαηνο E-learning 

 

Ζ ζχγθιηζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη πιένλ 

δπλαηή κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ. Οη ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ 

παξνπζηάζεη ηεξάζηηα αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απνηεινχλ πιένλ κία έηνηκε 

θαη εχξσζηε πιαηθφξκα αλάπηπμεο πεξηβαιιφλησλ ειεθηξνληθήο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο πνιχ πςειήο πνηφηεηαο
28

 . 

 

                                                           
28 Ανδρζασ Δ. Ακανίτθσ. Πάτρα 2008 . Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Ραγκοςμίου Ιςτοφ.  
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5.3  Ποια προβλόματα λύνει η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη 

 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί κηα κεγάιε 

ππφζρεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Έλα ζπρλά αλαθεξφκελν πιενλέθηεκα είλαη ε πηζαλή 

κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ γηα ηα θνιέγηα, ηα παλεπηζηήκηα θαη άιια 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, επηηξέπνληαο παξάιιεια ζηηο καθξηλέο ηάμεηο λα βειηηψζνπλ 

ηελ αλαινγία δάζθαισλ-ζπνπδαζηψλ.  

 

Άιισζηε είλαη θαλεξφ φηη θαλέλα ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα δελ είλαη ζε ζέζε 

λα ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Με 

ηελ e-learning είλαη δπλαηφ θάζε ελφηεηα θαη θάζε ζέκα κηαο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο 

λα δηδάζθεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηήκνλεο, αθφκε θαη κε αληηθξνπφκελεο ζέζεηο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε κεγηζηνπνίεζε ηφζν ηεο εκβάζπλζεο ζε έλα 

επηζηεκνληθφ αληηθείκελν φζν θαη ηεο έθηαζεο ησλ ζεσξηψλ, ησλ ζρνιψλ θαη άιισλ 

πξνζεγγίζεσλ. 

 

5.3.1   Κοινωνικοοικονομικϋσ προεκτϊςεισ 

 

Δπηηξέπνληαο ηελ εθπαίδεπζε ρσξίο κεηαθίλεζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, δηαηεξείηαη 

ν πιεζπζκφο, φισλ ησλ ειηθηψλ, αθνχ ε εμ  απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ 

απεπζχλεηαη κφλν ζηηο θιαζζηθέο εθπαηδεχζηκεο ειηθίεο, θαζψο πεξηιακβάλεη επίζεο 

θαη ηε «δηα βίνπ κάζεζε», ηελ «επαλεθπαίδεπζε», ηε «κεηεθπαίδεπζε» θαη ηελ 

«θαηάξηηζε». 

 

Βειηηψλεη ην πνζνζηφ ησλ επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλσλ θαη επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, αθνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο ηνπο θαη λα θαιχςνπλ ην θφζηνο κηαο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. 

 

Γηεπθνιχλεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

απηνεμππεξεηνχληαη, δηακέλνληαο κφλα ζε έλα μέλν ηφπν. 
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Καζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζε εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία, είηε απηή πξνηείλεηαη 

απφ ηνλ θάζε θνξά εθπαηδεπηηθφ, είηε αλαδεηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηηο 

ειεθηξνληθέο (πιένλ) βηβιηνζήθεο. 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη φηη πιένλ ν θνηηεηήο επηιέγεη ν ίδηνο ην ξπζκφ κε ηνλ 

νπνίν καζαίλεη. Οη θνηηεηέο ζπλεζίδνπλ ζηελ ηερλνινγία πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηεί θαη 

ζην κέιινλ, ελψ ην πεξηβάιινλ κπνξεί εχθνια λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο θαη αλάγθεο, θαη ε δηδαθηηθή χιε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε 

έλαλ πην ελδηαθέξνληα ηξφπν. 

 

Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή άηνκα απφ δπζπξφζηηεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ ηα κέγηζηα απφ έλα ζπγρξνληθά ΠΔΑΚ γηα λα απνθηήζνπλ λέεο 

γλψζεηο θαη λα έξζνπλ ζε δσληαλή επαθή κε αλζξψπνπο πνπ ίζσο ζα αδπλαηνχζαλ 

λα ζπλαληήζνπλ κε άιινπο ηξφπνπο. 

 

Ζ δηδαθηηθή χιε κπνξεί πάληα λα αληαλαθιά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, αθνχ δελ 

απαηηνχληαη πνιπέμνδεο επαλεθδφζεηο. 

 

Αιιά θεξδηζκέλεο απφ ηελ κνξθή απηή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαη νη εηαηξείεο πνπ 

επηζπκνχλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Σν θέξδνο απηφ πξνθχπηεη απφ 

ιηγφηεξν ρξφλν απαζρφιεζεο εθηφο εξγαζίαο, ρακειφηεξεο δαπάλεο ηαμηδηνχ,  

κηθξφηεξνπο ινγαξηαζκνχο μελνδνρείσλ θαη ελδερνκέλσο απνηειεζκαηηθφηεξε 

κάζεζε. Ζ ΗΒΜ έρεη αλαθέξεη ηελ απνηακίεπζε ζε πεξηζζφηεξα απφ $80  

εθαηνκκχξηα ζε δαπάλεο ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ on-line 

learning. 

 

Ο Γξ Preston απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ East London εχζηνρα επηζεκαίλεη φηη απφ ην 

λα θάζεηαη ν εθπαηδεπφκελνο ζην πίζσ κέξνο θάπνηνπ απνπληθηηθνχ δσκαηίνπ 

δηάιεμεο κε θησρή αθνπζηηθή πξνζπαζψληαο λα απνθξππηνγξαθήζεη ηη 

παξνπζηάδεηαη, έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ κπνξεί λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ήρν 

θαη εηθφλα. Δπηπιένλ ππνγξακκίδεη φηη ν ρξφλνο κπνξεί λα μνδεπηεί δεκηνπξγηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο ζηελ εξγαζία, ηξεηο ψξεο ην βξάδπ ζην 

ζπίηη, ή αθφκα θαη ζε έλα καθξχ ηαμίδη ηξαίλσλ κέζσ θηλεηψλ ηειέθσλσλ θαη laptop. 

Έλαο ηέηνηνο παλεπηζηεκηαθφο ζπνπδαζηήο δελ έρεη έηζη θαλέλα θφζηνο ηαμηδίνπ ζε 
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έλα γεσγξαθηθά ζηαζεξφ παλεπηζηήκην θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αληαγσληζηεί κε άιινπο 

ζπνπδαζηέο γηα ηα βηβιία ή γηα κηα θαξέθια ζηε βηβιηνζήθε. 

 

Δπηπιένλ νη ζεηξέο καζεκάησλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο επθακςίαο, ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο θαη κπνξνχλ λα 

εμειηρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ
29

 . 

 

 

6.    Εκπαύδευςη και Web 

 

6.1 ημαςιολογικόσ Ιςτόσ και Εκπαύδευςη 

 

6.1.1 Σι εύναι ο ημαςιολογικόσ Ιςτόσ 

 

Ο εκαζηνινγηθόο Ηζηόο (Semantic Web)παξέρεη έλα θνηλφ πιαίζην εξγαζίαο, ην 

νπνίν επηηξέπεη ε πιεξνθνξία λα δηακνηξάδεηαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο αλεμάξηεηα απφ ηα φξηά ηνπο. Απνηειεί νπζηαζηηθά κία 

ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα θαζνδεγνχκελε απφ ην W3C κε ζπκκεηνρή ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ εξεπλεηψλ θαη βηνκεραληθψλ ζπλεξγαηψλ. 

 

Ο εκαζηνινγηθόο Ηζηόο (ζχκθσλα κε ην W3C) είλαη έλαο ηζηφο δεδνκέλσλ. 

Τπάξρεη ηεξάζηηα πνζφηεηα δεδνκέλσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά, ηα 

νπνία δελ απνηεινχλ κέξνο απηνχ ηνπ ηζηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα δνχκε ηηο ηξαπεδηθέο καο θαηαζέζεηο ζην Web δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ζπζρεηίζνπκε ηνλ ηξαπεδηθφ καο ινγαξηαζκφ κε έλα εκεξνιφγην θιπ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νπζηαζηηθά ην Web δελ είλαη ζσζηά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα 

δεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα ειέγρνληαη απφ ηηο εθαξκνγέο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ηα 

θξαηά γηα ηελ ίδηα. 

                                                           
29 Παναγιώτθσ Ξυδιάσ .E-Learning: Μία νζα διάςταςθ ςτθν Εκπαίδευςθ. Διπλωματικι εργαςία για 

το ΜΔΕ ςτα Υπολογιςτικά Μακθματικά και τθν Ρλθροφορικι. 
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Ο εκαζηνινγηθόο Ηζηόο αθνξά νπζηαζηηθά 2 πξάγκαηα. Αθνξά ζε θνηλά formats 

γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ζπλδπαζκφ ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

εηεξφθιεηεο πεγέο, φηαλ ην original Web επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ. Αθνξά επίζεο θαη κία γιψζζα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Απηφ επηηξέπεη ζε έλα άηνκν, ή ζε κία 

κεραλή, λα μεθηλήζεη ρξεζηκνπνηψληαο κία βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλερίδεη 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα άιιν ζχλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο δελ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε θαιψδηα, αιιά φληαο ζπζρεηηζκέλεο κε ην ίδην αληηθείκελν. 

 

 

6.1.2 Πώσ επηρεϊζει την εκπαύδευςη 

 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ Web θαη ε ρξήζε ηερληθψλ Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο (AI) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηα πξνο έλα πεξηζζφηεξν επθπέο 

Web θαη γηα παξνρή πςειφηεξνπ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεγφκελνπ Semantic Web. Σν γεγνλφο απηφ 

παξνπζηάδεη έλαλ αξηζκφ απφ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ βαζηζκέλε ζην Web 

εθπαίδεπζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ γξαλάδη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αλεμαξηεζία απφ ηελ ηάμε θαη απφ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ, ε δηαζεζηκφηεηα εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

καζεκάησλ ζην Web, ε θζελή θαη απνδνηηθή απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηνπ πιηθνχ 

ησλ καζεκάησλ, ππεξζχλδεζκνη ζε πξνηεηλφκελεο ζειίδεο θαη πιηθφ, νη ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο θαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ε βαζηζκέλε ζην Web εθπαίδεπζε. Χζηφζν, νη πξνθιήζεηο ηεο ζεκεξηλήο 

επνρήο είλαη ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ Web, παξέρνληαο πεξηζζφηεξε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επθπΐα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιινπλ νη εμειίμεηο 

ζηνλ ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εκθαληζζεί αξθεηά θαη ελδηαθέξνληα Δπθπή εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζην Web, θαζψο θαη αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. Δίλαη ζαθέο φηη ηα 

ζπζηήκαηα απηά εηζάγνπλ έλα πνζφ επθπΐαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε κέζσ Web. Ζ επθπΐα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη 
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ζηελ δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο θάπνηαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε αηηηνινγίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ αλάιπζε ησλ ιχζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζηελ παξνρή 

αιιειεπηδξαζηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα κπνξεί λα πάξεη, ζχκθσλα κε ηνλ Brusilovsky ηηο αθφινπζεο 

κνξθέο: 

 πιινγή θάπνησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπ ρξήζηε ζην 

ζχζηεκα θαη λα δεκηνπξγήζεη ην κνληέιν ηνπ καζεηή 

 Πξνζαξκνγή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο, πινήγεζε κέζσ 

απηνχ, ηεο αθνινπζίαο ηνπ θαη ηεο ζήκαλζήο ηνπ  

 Υξήζε κνληέισλ δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ελφο ηαηξηαζηνχ 

γθξνππ καζεηψλ γηα δηαθνξεηηθά είδε ζπλεξγαζίαο 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ πνξεία κάζεζεο δηαθνξεηηθή απφ 

θάπνηνπο άιινπο θαη αλάινγε δξάζε (π.ρ. εκθάληζε επηπξφζζεησλ 

επεμεγήζεσλ, παξνπζίαζε πην εμειηγκέλνπ πιηθνχ θιπ). 

 

Αλ θαη ηέηνηα ζπζηήκαηα έρνπλ πινπνηεζεί κε ζρεηηθή επηηπρία, ππάξρνπλ πνιιά 

πεξηζζφηεξα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ. Τπφ ηελ έλλνηα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, ε 

εθπαίδεπζε ζην Web παίξλεη θαηλνχξηεο δηαζηάζεηο. 

 

Ζ δηδαζθαιία , ε κάζεζε , ε ζπλεξγαζία , ε αμηνιφγεζε θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ ζπκβαίλνπλ ζηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 12. Δπθπείο παηδαγσγηθνί agents παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηε 

ξνή ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη εμππεξεηεηψλ. 
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Δηθόλα 12. Ζ κνξθή ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ ηζηνύ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

 

Τπάξρνπλ απηφλνκεο κνλάδεο ινγηζκηθνχ νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ κάζεζε ησλ 

αηφκσλ αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο θαη φληαο 

ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο agents, θαηά ηελ έλλνηα ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. Οη παηδαγσγηθνί agents βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ 

εχξεζε, ηελ πινήγεζε, ηελ επηινγή, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ νινθιήξσζε θαη άιισλ 

ιεηηνπξγηψλ ρξεζηκνπνηψληαο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ δηαθνξεηηθνχο εμππεξεηεηέο. 

 

Οη παηδαγσγηθνί agents κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηαπηφρξνλα ζπλεξγαηηθή θαη 

αηνκηθή κάζεζε θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε έλαλ εμππεξεηεηή, 

ρξεζηκνπνηψληαο πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 13, θαη ν εμππεξεηεηήο θαηέρεη αξθεηή επθπΐα έηζη ψζηε λα δηεπζεηήζεη 

ζέκαηα πξνζσπνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ππνζηεξίδεη. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ νπηηθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ν εμππεξεηεηήο θαίλεηαη λα 

δξα σο έλαο επθπήο θαζνδεγεηήο κε γλψζεηο ηφζν πεδίνπ, φζν θαη παηδαγσγηθέο έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα δηελεξγήζεη έλα κάζεκα. 
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Δηθόλα 13. Δθπαηδεπηηθόο εμππεξεηεηήο 

 

 

6.2  Οι υπηρεςύεσ του Web 2.0 ςτην Εκπαύδευςη 

 

6.2.1 Σι εύναι το Web 2.0 

 

Μέζα ζηα ηειεπηαία 15 πεξίπνπ ρξφληα ην Web έρεη δηεπξπλζεί θαη έρεη εμειηρζεί απφ 

έλα εξγαιείν γηα επηζηήκνλεο ζην εξεπλεηηθφ θέληξν CERN ζε έλαλ παγθφζκην ρψξν 

πιεξνθνξίαο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο. Πξφζθαηα θαίλεηαη 

φηη ην Web επηζηξέθεη ζηηο ξίδεο ηνπ σο έλα εξγαιείν αλάγλσζεο / γξαθήο θαη επίζεο 

εηζέξρεηαη ζε κία θαηλνχξηα, πεξηζζφηεξν θνηλσληθή θαη ζπκκεηνρηθή θάζε. 
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Οη ηάζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ αίζζεζε φηη ην Web εηζέξρεηαη ζηε δεχηεξε θάζε 

ηνπ, ζε κία λέα βειηησκέλε έθδνζή ηνπ ηελ έθδνζε Web 2.0. Ο φξνο ‗Web 2.0‘ 

εκθαλίζηεθε επηζήκσο ην 2004 απφ ηνλ Dale Dougherty, έλαλ αληηπξφεδξν ηεο 

εηαηξείαο O‘Reilly Media Inc. (δηάζεκε γηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ζπλέδξηα θαη 

γηα βηβιία πςειήο πνηφηεηαο) θαηά ηε δηάξθεηα κίαο νκαδηθήο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε 

ηε δπλακηθή ελφο κειινληηθνχ ζπλεδξίνπ ζρεηηθνχ κε ην Web (O‘Reilly, 2005a). Ζ 

νκάδα ήζειε λα απνηππψζεη ηελ αίζζεζε φηη παξά ηελ έμαξζε ηνπ Web (dot-com 

boom) θαη ηελ επαθφινπζε έμαξζε, ην Web ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ απφ πνηέ, 

κε λέεο εθαξκνγέο θαη θφκβνπο (O‘Reilly, 2005a, p. 1). Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη νη 

εηαηξείεο πνπ είραλ επηβηψζεη απφ ηηο θαηαηγίδεο ηνπ dot-com ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 90, εκθαλίδνληαλ πιένλ ελδπλακσκέλεο θαη κε πνιιά θνηλά ζεκεία. 

 

Έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ν φξνο δελ πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε γηα ηελ 

πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ, αιιά σο πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί θάηη πην 

άκνξθν. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ην Web 2.0 δελ απνηειεί θάηη ην εληειψο 

δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ Web (1.0), αθνχ νπζηαζηηθά είλαη 

βαζηζκέλν ζε ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ. Θα πξέπεη έηζη 

λα ζεσξείηαη σο ν δηάδνρνο ηνπ Web 1.0 θαη σο κία πην νινθιεξσκέλε έθδνζή ηνπ 

κε πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θαη δπλαηφηεηεο. 

 

Σν ζεκείν θιεηδί είλαη λα θαηαιάβνπκε πνηα είλαη ηα φξηα κεηαμχ ηνπ Web σο 

ζχλνιν ηερλνινγηψλ θαη ηνπ Web 2.0 σο ηελ πξνζπάζεηα ζεκειίσζεο ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ ζαλ έλα ζχλνιν απφ παξαγφκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

Καηαλνψληαο απηή ηε δηάθξηζε είλαη πην εχθνιν λα ζθεθηφκαζηε πην μεθάζαξα γηα 

ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ηερλνινγηψλ. Απηφ βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηη 

θαηεγνξηνπνηείηαη σο Web 2.0 ή φρη
30

 . 

                                                           
30 Ανδρζασ Δ. Ακανίτθσ. Πάτρα 2008 . Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν 

εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Ραγκοςμίου Ιςτοφ.  
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6.2.2 Wikies 

 

'Wiki' (πξνθέξεηαη νπίθη) είλαη έλαο ηχπνο ηζηνηφπνπ πνπ επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε 

λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο ζειίδεο ηνπ. Έλα wiki είλαη έλα ζχλνιν 

ηζηνζειίδσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ εχθνια απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε πνπ 

έρεη πξφζβαζε κε θαηάιιεια δηθαηψκαηα ζε απηέο
31

 . 

 

Ζ επηηπρία ηεο wikipedia ζεκαίλεη φηη ε έλλνηα ηνπ wiki, σο έλα ζπλεξγαηηθφ 

εξγαιείν ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή νκαδηθήο δνπιεηάο είλαη επξέσο 

απνδεθηή. Οη ζειίδεο wiki έρνπλ έλα θνπκπί ηξνπνπνίεζεο ζηελ νζφλε ην νπνίν 

κπνξεί λα ην παηήζεη ν ρξήζηεο θαη, εθφζνλ έρεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ λα αιιάμεη ή/ θαη 

λα ζβήζεη αθφκα ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. Παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα γηα 

δεκηνπξγία απιψλ ζπλδέζκσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ απφ ζειίδεο κε 

ζρεηηθφ πεξηερφκελν. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ wikies είλαη ε επθνιία ηεο ρξήζεο φισλ ησλ εξγαιείσλ ηνπο, 

ε ηεξάζηηα επειημία θαη ε αλνηρηή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν. 

 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ wiki σο εξγαιεία δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο είλαη: 

 

 ΤΝΓΔΔΗ-ΓΗΑΤΝΓΔΔΗ 

o Αλάπηπμε κεγαιχηεξσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηεο λέαο θαη ηεο 

παιηφηεξεο γλψζεο, επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε 

δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ηδέεο. 

o Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζχλζεζεο θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ζηαζεξά φηαλ εξγάδνληαη ζε έλα wiki. 

 

                                                           
31 http://dreamteam.wikidot.com/education 

http://dreamteam.wikidot.com/education
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 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

o Αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ, εηδηθά ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηεο επθξάδεηαο. Αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

επειημίαο κε ηελ απνδνρή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ άιισλ. 

o Δλζάξξπλζε ηεο «εθκαίεπζεο» ηδεψλ (έλαο ηχπνο δεκηνπξγηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο : αλ ηζρχεη ην Υ, ηη ηζρχεη ηφηε 

γηα ην Τ;). 

o Δηζαγσγή θαη ελίζρπζε ηεο ηδέαο φηη έλα δεκηνπξγηθφ έξγν δελ είλαη 

πνηέ «νινθιεξσκέλν». 

 

 ΓΔΜΔΤΖ 

o Απμάλεηαη ε δέζκεπζε φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

o Οη εθπαηδεπφκελνη δελ θαηέρνπλ πιένλ ηνλ παζεηηθφ ξφιν ηνπ 

«θαηαλαισηή», πνπ δέρεηαη ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη 

(κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα ηελ αγλννχλ), 

σο ζπληειεζηέο ηνπ wiki απαληνχλ, θάλνπλ αιιαγέο θαη   βειηηψζεηο. 

o Έξγα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πνιχ πξνρσξεκέλν ζηάδην δελ είλαη 

απαξαίηεην λα νινθιεξσζνχλ. 

 

 ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΥΔΔΗ 

o Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηδηαίηεξα 

ηελ επίηεπμε νκνθσλίαο θαη ηνπ ζπκβηβαζκνχ, κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ην απνηέιεζκα θηλεηνπνηεί ηελ δηαπξνζσπηθή ιχζε 

πξνβιεκάησλ. 

o Αλάπηπμε νπζηαζηηθψλ δεμηνηήησλ νκαδηθήο εξγαζίαο. 

 

 ΤΓΓΡΑΦΖ 
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o Βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαζεψξεζεο θαη επαλεμέηαζεο. 

o Αχμεζε ηεο επειημίαο ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ έθθξαζεο 

ηνπ ηδίνπ λνήκαηνο. 

o Πξνζαξκνγή ζε έλα πεξηβάιινλ κεγαιχηεξνπ θαη πην απζεληηθνχ 

θνηλνχ. 

Οη εθαξκνγέο ησλ Wiki ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1. Σν Wiki πνπ δεκηνπξγήζεθε κφλν απφ ην πξνζσπηθφ (staff). 

2. Σν Wiki πνπ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. 

3. Σν Wiki πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη εμ ίζνπ απφ ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπνπδαζηέο.  

4. Σν Wiki πνπ είλαη δεκφζηα δηαζέζηκν θαη δεκηνπξγήζεθε απφ άιινπο. 

 

Τν πξνζωπηθό (staff authored)  

 Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ελφο ζπλφινπ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή κε κηα νκάδα αθαδεκατθψλ (πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

βηβιία θεηκέλσλ, έγγξαθα δηαγσληζκάησλ θ.ιπ.). Ζ ρξήζε ελφο wiki επηηξέπεη 

ζηα πιηθά λα ππνζηνχλ εθθαζάξηζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, παξά λα 

μαλαγξάθνληαη θάζε θνξά πνπ έλα λέν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ παξαδίδεη ηε 

ζεηξά καζεκάησλ (course). (Lamb 2004, Mader 2006, Gibson 2006). 

 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ησλ θαηαιφγσλ αλαθνξάο ζεηξάο καζεκάησλ 

(course reference lists) (Lamb 2004). 

Ο ζπνπδαζηήο (student authored) 

 Οκαδηθέο εξγαζίεο (group assignments)- Σν ηζηνξηθφ αλαζεψξεζεο 

ζειίδσλ (page revision history) επηηξέπεη ζην δάζθαιν (tutor) λα ειέγρεη 

ηηο ζπλεηζθνξέο θαη λα παξαηεξεί ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπκβνιψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε φιε ηε δηαδηθαζία 

ζχληαμεο εγγξάθνπ (writing process) έηζη ψζηε ηα ζέκαηα (issues) λα 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα δνζεί αλαηξνθνδφηεζε πξηλ απφ ηελ 



Διπλωματικι Εργαςία Γιαννοποφλου Αρετισ 91 

ππνβνιή ηεο εξγαζίαο (π.ρ. έλαο ακέηνρνο ζπνπδαζηήο κπνξεί λα έξζεη ζε 

επαθή, έλα ιάζνο ζηελ θαηεχζπλζε δηνξζψλεηαη). 

 πδεηήζεηο νκάδαο (group debates)- Οη αληίζεηεο ζέζεηο ζπδεηνχληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία. 

 Όκνηεο ζειίδεο απηνβνήζεηαο (peer self-help pages) - Έλα wiki 

θαηεπζπλφκελν απφ ην ζπνπδαζηή (student directed wiki) αθηεξψλεηαη 

ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ βνεζνχλ άιινπο ζπνπδαζηέο νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. 

 Αλαηξνθνδφηεζε ζπνπδαζηή ζην πξνζσπηθφ (student feedback to staff)- 

Έλα wiki επηηξέπεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε γηα λα ειεγρζεί απφ ηνπο 

ζπνπδαζηέο ζε αληηδηαζηνιή κε ηε θξπκκέλε θαη θαηεπζπλφκελε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζπιιέγεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ (Lamb 2004). 

 Θεκαηηθφ γισζζάξην (Subject glossary) - Άηνκα/ νκάδεο ζπνπδαζηψλ πνπ 

έρνπλ ηελ επζχλε λα δεκηνπξγήζνπλ νξηζκνχο γηα θαζνξηζκέλε νξνινγία 

ψζηε λα θαηαζθεπάζνπλ έλα δηεπξπκέλν ζεκαηηθφ γισζζάξην (extending 

subject glossary). Ζ ιεηηνπξγία Wiki ζεκαίλεη φηη απηφ ην γισζζάξην 

κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε ζπλερή φκνηα αλαζεψξεζε. 

 Όκνηα αλαζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο 

(peer review of assignments during their creation) - πνπδαζηέο 

πξνζδηνξίδνληαη λα θαζνδεγήζνπλ άιινπο ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ησλ κεκνλσκέλσλ εξγαζηψλ ηνπο.  

 Μεκνλσκέλα ραξηνθπιάθηα (individual portfolios)- H επέιηθηε θχζε ηνπ 

wiki επηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα είλαη πνιχ δεκηνπξγηθφ ζηελ πξνζσπηθή 

δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίσλ ηνπ θαη επηηξέπεη επίζεο πνιχ επέιηθηε 

δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ. 

Τν πξνζωπηθό θαη ν ζπνπδαζηήο (staff and student authored) 

 Βαζκνινγηθφ ζχζηεκα γηα ηηο εξγαζίεο (marking schemes for 

assignments) - Ηδαληθφ γηα λα επηηξέπεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα εκπιαθνχλ 

πξαγκαηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην νπνίν 

νη εξγαζίεο ηνπο ζα αμηνινγεζνχλ. 
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 Θεκαηηθά γισζζάξηα (subject glossaries) - Σν πξνζσπηθφ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη ηνπο φξνπο γηα ην ζπλππνινγηζκφ  θαη επίζεο ηηο φκνηεο 

πξνζζήθεο αλαζεψξεζεο  

 πρλέο εξσηήζεηο (frequently asked questions)- Οη ζπνπδαζηέο/ 

πξνζσπηθφ κπνξνχλ λα ζέζνπλ εξσηήζεηο θαη ην αξκφδην πξνζσπηθφ (ή 

ζπνπδαζηέο) κπνξεί λα απαληήζεη ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο. 

 Έλα θφξνπκ ζπδήηεζεο (discussion forum) πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ζειίδεο 

ζπδήηεζεο (discussion pages) θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζρνιίνπ. 

 Γεκηνπξγία πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ (case studies), αλαθνξέο ηνκέσλ 

(field reports) θ.ιπ. 

 Ο Stewart Mader (2006) ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ wikies σο ε πην 

επέιηθηε, θηιηθή πξνο ην ρξήζηε θαη θηελφηεξε αληηθαηάζηαζε γηα 

νιφθιεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζεηξάο καζεκάησλ (εηθνληθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα) [(course management systems) (virtual learning 

environments)]. 

Γεκηνπξγεκέλν από άιινπο (created by others) 

 Σν ππάξρνλ Wiki ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή πιεξνθνξηψλ (π.ρ. Wikipedia). 

 Ζ κειέηε κηαο ππάξρνπζαο ζειίδαο wiki, ην ηζηνξηθφ αλαζεψξεζεο ηεο 

θαη νη ζειίδεο ζπδήηεζεο ,απνηεινχλ πξφηππν γηα ην πψο θαηαζθεπάδεηαη 

ε γλψζε. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ησλ δεμηνηήησλ ζχληαμεο εγγξάθνπ κέζσ 

ηεο ζπκβνιήο ζε έλα ππάξρνλ wiki. Σν Wikipedia ελζαξξχλεη ελεξγά ηηο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη γχξσ απφ ηηο ζπλεηζθνξέο 

ζηα άξζξα ηνπ. (ζρνιηθά θαη παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα Wikipedia). 

 

6.2.3 Blogging 

Σν Blogging βξίζθεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηελ εθπαίδεπζε (ηφζν ζην 

ζρνιείν, φζν θαη ζην παλεπηζηήκην), θαζψο δελ πξνζθέξεη κφλν επθνιία ζηε 

δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε πιηθνχ ζηνλ ηζηφ, αιιά παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα θξαηάεη έλα είδνο εκεξνινγίνπ ζθέςεσλ. Δπίζεο παξέρνπλ 
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δπλαηφηεηα γηα αλάδξαζε, επηηξέπνληαο ζηνπο αλαγλψζηεο λα πξνζζέηνπλ ζρφιηα, 

ηα νπνία κπνξεί λα είλαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ή απφ ην επξχηεξν θνηλφ. 

 

Ζ ρξήζε ησλ blogs απφ ηνπο καζεηέο είλαη επξεία. Τπάξρνπλ αηνκηθά Blogs, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνζσπηθφο δηαδηθηπαθφο ρψξνο, γηα ηε 

παξάζεζε εξσηήζεσλ ή/ θαη γηα ηε δεκνζίεπζε εξγαζηψλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη Blogs 

ηα νπνία είλαη νκαδηθά απφ καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο ή / θαη απφ εηδηθνχο ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

Ο πξσηνπφξνο ζην edu-blogging Will Richardson (ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ 'Blogs, 

Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for Classrooms') ρξεζηκνπνίεζε ην 

εξγαιείν ινγηζκηθνχ Manila γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ λα 

δεκνζηεχζνπλ έλαλ νδεγφ αλάγλσζεο γηα ην βηβιίν The Secret Life of Bees20. ηε 

δηαδηθαζία ζπκκεηείρε θαη ε ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ δηαβάδνληαο θαη απαληψληαο 

ζηα ζρφιηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ελφο πιήξσο δεκνθξαηηθνχ καζεζηαθνχ ρψξνπ. 

 

Δηθόλα 14. Σκήκα ηνπ Blog 
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6.2.4 Podcasting 

 

Σν Podcasting έρεη γίλεη πνιχ δεκνθηιέο ζηελ εθπαίδεπζε, γηαηί παξέρεη έλα ηξφπν 

δεκνζίεπζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα , 

ην Stanford University ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Apple δεκηνχξγεζε ην 

Stanford iTunes University – ην νπνίν παξέρεη ςεθηαθφ πεξηερφκελν κεγάινπ εχξνπο, 

ην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ην πξνζπειάζνπλ θάλνληαο εγγξαθή θαη 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ iTunes ηεο Apple. 

 

 

Δηθόλα 15. Stanford iTunes University 

Ζ Apple κε ηε ζεκαληηθή ηεο παξνπζία ζηελ αγνξά ηεο εθπαίδεπζεο έρεη 

αλαγλσξίζεη πνιχ λσξίο ηε εθπαηδεπηηθή δπλακηθή ηνπ student podcasting. Έηζη έρεη 

δψζεη ζεκαληηθή έκθαζε ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ iPod θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηφ 

εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (iMovie, GarageBand θαη iTunes) ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ο ηνκέαο ηνπ podcasting ηνπ iTunes δηαζέηεη αθφκα θαη θαηεγνξία 

αθνζησκέλε ζηελ εθπαίδεπζε. Έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα podcast παξαγφκελνπ απφ 

καζεηέο είλαη ην MGS Podcast. 
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6.2.5 Media Sharing 

 

Ο ηζηφρσξνο δηακνίξαζεο θσηνγξαθηψλ  Flickr βξίζθεη επίζεο εθαξκνγή ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο παξέρεη έλαλ πνιχηηκν πφξν ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο 

πνπ ςάρλνπλ γηα θσηνγξαθίεο γα ρξήζε ζε παξνπζηάζεηο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θιπ. 

Πνιιέο απφ ηηο εηθφλεο πνπ θνξηψλνληαη ζην Flickr έρνπλ ηε ιεγφκελε Creative 

Commons license, ε νπνία ηηο θάλεη θαηάιιειεο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, ελψ ε 

ζήκαλζε ησλ εηθφλσλ δηεπθνιχλεη ηελ εχξεζε ζρεηηθνχ πιηθνχ. 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Flickr γηα λα δεκνζηεχζνπλ ηηο 

ςεθηαθέο ηνπο θσηνγξαθίεο. Όπσο θαη ζην blogging ε ιεηηνπξγηθφηεηα ζρνιηαζκνχ 

ζην Flickr επηηξέπεη ηελ αλάδξαζε. Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Flickr, ε δπλαηφηεηα γηα ζήκαλζε ζεκείσλ ζε εηθφλα, έρεη πνιχ δπλακηθή σο 

καζεζηαθφ εξγαιείν. 

 

Παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο απφ ηελ Beth Harris, θαζεγεηή εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην Fashion Institute of Technology ηνπ State University of 

New York, γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηεο λα ζεκάλνπλ θαη λα 

ζπδεηήζνπλ πάλσ ζε κία ζεηξά απφ πίλαθεο, σο ηκήκα κίαο ζεηξά δηθηπαθψλ 

καζεκάησλ. 
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7. Εργαλεύα εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ 
 

 

Ζ πην ζεκαληηθή ίζσο εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο αθνξά ζηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκψλ γηα ηε ζέζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθνχ απνκαθξπλφκαζηε απφ ηε ινγηθή ηνπ ππνινγηζηή σο 

κεκνλσκέλε ζέζε εξγαζίαο ζηαδηαθά, πξνο ηε ινγηθή ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ. 

Ζ εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε αλάδπζε  ησλ επνηθνδνκηζηηθψλ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο
32

, ζπλζέηνπλ ζήκεξα έλα ζχγρξνλν 

ηερλνινγηθφ θαη παηδαγσγηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

απνθηνχλ λέεο δηαζηάζεηο θαη πξννησλίδνληαη θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

Με  αθεηεξία ηελ παξαδνρή  φηη ν εθπαηδεπφκελνο θαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο δελ 

κπνξνχλ λα λνεζνχλ σο ζηνηρεία απνθνκκέλα απφ ηα πνιηηηζκηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ (Pearson & Somekh, 2006), 

πηνζεηνχκε ηελ άπνςε φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ηεο θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δψζνπλ κηα ελαιιαθηηθή πλνή ζηε ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, 

κε ηε δηακεζνιάβεζε εξγαιείσλ θαη ελαιιαθηηθψλ πεγψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα 

πξνβιεκαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχληαη, ηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο θαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη  επηηξέπνπλ ζηνπο 

καζεηέο λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα γίλνπλ εηαίξνη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

νξγάλσζεο, επίιπζεο θαη αμηνιφγεζεο καζεζηαθψλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία φιν θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη θνηηεηέο 

ρξεηάδνληαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε νπνηεδήπνηε θαη 

νπνπδήπνηε.  

Oη ζχγρξνλεο κνξθέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζπληζηνχλ νινθιεξσκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξνρήο εθπαίδεπζεο, κε ρξήζε πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ (Dimitracopoulou & Petrou, 2003, Karalis & Koutsonikos, 2003) , 

επηηξέπνληαο ζηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ηεο λα πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε πξαθηηθά 

                                                           
32 δειαδή φηη γλψζε γεληθφηεξα, θαη ε επηζηεκνληθή γλψζε εηδηθφηεξα, νηθνδνκείηαη ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν θαη άξα ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή έμσ απφ ην θνηλσληθφ, 

ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα  ην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη. Καζνξηζηηθφο επίζεο είλαη ν ξφινο 

πνπ παίδνπλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία (πιηθά θαη ζπκβνιηθά, φπσο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

θαη ε γιψζζα) θαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο ζπλεξγάηεο 
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ζε ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ζηνλ θφζκν.  εκαληηθφ ξφιν ζε 

απηή ηελ εμέιημε παίδεη ε ζχγθιηζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε 

δεκηνπξγία ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 

 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ έρεη πιένλ θάλεη αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη θπξίσο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Γεδνκέλεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ (ιφγσ ηνπ 

θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχλ ζε φηη αθνξά νηθνλνκηθέο αιιά 

θαη αλζξψπηλεο πεγέο ) αλαπηχρζεθαλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη 

ηάμεσλ, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα νπνία είλαη θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα απνηεινχλ εθαξκνγέο αλνηρηνχ θψδηθα, γεγνλφο πνπ ηζρπξνπνηεί 

ηελ επηινγή ρξήζεο ηνπο.  

 

Έλα θξίζηκν ζέκα είλαη πψο ν ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο κε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ην καζεηή θαη νη επηκέξνπο παξάγνληεο 

κπνξνχλ λα απνηππψλνληαη, θαη λα εληζρχνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο.  Μηα απάληεζε ζην πξφβιεκα απηφ ήξζε απφ ηελ Educational Modeling 

Language (EML) θαη ηελ πξνδηαγξαθή IMS Learning Design (IMS-LD) πνπ 

παξέρνπλ έλα πιαίζην πεξηγξαθήο θάζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Koper & 

Tattersall, 2005) κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί, απνζεθεπζεί θαη 

δηαρεηξηζηεί απφ πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS). Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, ηα άηνκα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, λα παίδνπλ ξφινπο θαη λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηελ ππνζηήξημε ελφο πεξηβάιινληνο ην νπνίν παξέρεη ηα θαηάιιεια κέζα θαη 

ππεξεζίεο (Koper & Tattersall, 2005). 

Αλ θαη ηα κέζα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη πάξα πνιιά, θαη ην θαζέλα 

κπνξεί λα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη, ην πην 

δηαδεδνκέλν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, είλαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο ή Δηθνληθφ 

Πεξηβάιινλ Δθπαίδεπζεο Οη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην 

ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο. 

Δμέιημε ηνπο είλαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (LCΜS) 



Διπλωματικι Εργαςία Γιαννοποφλου Αρετισ 98 

πνπ πξνζζέηεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ή κέξνπο 

ηνπ. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ εθηφο θπζηθά απφ ηελ παξνρή ηνπ 

καζήκαηνο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη:  

 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (ΓΜΓ) δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ ηα «θιαζζηθά» πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο, σο πξνο ην βαζκφ ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηε κεηαηφπηζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο 

ζηνπο καζεηέο, ε νπνία  θαίλεηαη λα επηδξά ζεηηθά ζηε καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Chou & Liu, 2005). 

θνπφο ησλ ΓΜΓ είλαη ε θάιπςε ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ε ξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

ψζηε λα θαηαζηνχλ νη ρξήζηεο ηνπο ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο θαη φρη απινί δέθηεο 

πιεξνθνξηψλ. 

Σα ΓΜΓ αλαπηχζζνληαη ξαγδαία θαη εθαξκφδνληαη ζε πνηθίιεο καζεζηαθέο 

θαηαζηάζεηο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηξηηνβάζκηα 

(Concannon θαη άιινη, 2005). 

Ζ ρξήζε ηνπο αλέδεημε λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο φπσο ην κεηθηφ ή ζπλδπαζηηθφ 

κνληέιν κάζεζεο (blended learning, Garrison& Kanuca, 2004), πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθψλ παξαδφζεσλ, δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ηα πιενλεθηήκαηα πξαγκαηηθήο 

θαη εηθνληθήο ηάμεο. Σν κηθηφ κνληέιν ηεο κάζεζεο (blended learning) νπζηαζηηθά 

απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξεη έλα παξαδνζηαθφ παλεπηζηεκηαθφ κάζεκα κε ηα 

αζχγρξνλα θαη πνηθίια δηαδηθηπαθά εξγαιεία. πγρξφλσο, ππάξρεη φκσο θαη κηα 

ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα ηφζν ζε ηερληθφ φζν θαη ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν. 

Δηδηθφηεξα, ην κηθηφ κνληέιν κάζεζεο νπζηαζηηθά δελ ηαπηίδεηαη κε ηα δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα ή κε ηα καζήκαηα πνπ θάλνπλ ρξήζε ΣΠΔ σο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιηθψλ 

θαη εξγαιείσλ. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ επεμεξγάδνληαη αιιά θαη ηνπο ηχπνπο 

εθαξκνγψλ επεμεξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ππάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο : 
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- CMS (Course Management System ή Content Management System), ην  νπνίν 

ππνδειψλεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθνχ Πεξηερνκέλνπ (CMS) ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο 

πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη δηαλνκή πιηθνχ 

- LMS (Learning Management System) είλαη ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο πνπ επηηξέπνπλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο, ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο, ππνζηεξίδνληαο εθαξκνγέο φπσο ε θαηαρψξεζε 

ζπκκεηερφλησλ, ε δεκηνπξγία νκάδσλ θαη νκάδσλ ζπδήηεζεο, ε δηαρείξηζε 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη ε απηφκαηε θαηαρψξεζε αξρείσλ θαηαγξαθήο 

ζπκβάλησλ (log files ). 

 

 

 

7.1 CMS – επικεντρωμϋνο ςτο περιεχόμενο 

Δπηηξέπεη ζην δηδάζθνληα λα δεκηνπξγήζεη έλα δηθηπαθφ κάζεκα, ζην νπνίν κπνξεί 

λα δηαρεηξίδεηαη πεξηερφκελν 

πλήζσο θαιχπηεη ηα εμήο: 

◦ Online αλάξηεζε πιηθνχ καζεκάησλ 

◦ Αμηνιφγεζε ζπνπδαζηή ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί κε online θνπίδ,  ηεζη  

◦ Φφξνπκ ζπδεηήζεσλ 

Σα ζχγρξνλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS - Content Management 

Systems) επηλνήζεθαλ ην 1996 απφ ην c| net, κία εηδεζενγξαθηθή εηαηξία ζην 

δηαδίθηπν. Σν c| net σο έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εθδφηεο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, 

αληηκεηψπηζε πνιχ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαλ γηα πξψηε θνξά. 

Πξψηα, έλαο ζπγγξαθέαο έπξεπε λα θαηαζέζεη έλα άξζξν ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πεξίεξγν, γηα κε ηερληθφ άηνκν, εξγαιείν. ηε ζπλέρεηα έλαο ζπληάθηεο θξίλεη ην 

άξζξν, θάλεη αιιαγέο, ελδερνκέλσο επηζηξέθεη ην άξζξν ζην ζπγγξαθέα γηα 

δηνξζψζεηο. Αθνχ πεξάζεη ην ζηάδην ηνπ ζπληάθηε, πεγαίλεη ζηνλ αξρηζπληάθηε. 
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Αλάκεζα ζηνπο ηξεηο κπνξεί λα πεξάζνπλ κπξνο-πίζσ πνιιέο εθδφζεηο ελφο άξζξνπ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νξηζηηθνπνηείηαη ην πεξηερφκελν, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηνλ 

επηκειεηή έθδνζεο γηα ζειηδνπνίεζε – κνξθνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα εκθαληζηεί 

ζην site. Ο ζπληάθηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ζρεηηθέο ζπλδέζεηο. Κάπνηνο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ζε πνην ζεκείν ζα ηνπνζεηεζεί θαη, ηέινο, θάπνηνο ζα ην εθδψζεη ζην 

web site.  

Απηή ε δηαδηθαζία είλαη πξφθιεζε αθφκα θαη γηα κηθξφ αξηζκφ άξζξσλ. To c| net 

έπξεπε λα δηαρεηξίδεηαη θάζε κέξα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, ην λέν πεξηβάιινλ 

πνπ δηακνξθψζεθε κε ηνλ «Γηαδηθηπαθφ ρξφλν» δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ε 

δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ησλ λέσλ λα νινθιεξψλεηαη ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ κία εκεξήζηα εθεκεξίδα. Ζ εηαηξία έπξεπε λα ζπκπηέζεη νιφθιεξε ηε 

δηαδηθαζία έθδνζεο ελφο άξζξνπ ζε ιίγεο ψξεο θαη ηαπηφρξνλα λα ρεηξίδεηαη κεγάιε 

πνζφηεηα άξζξσλ. Ζ ιχζε ζ‘ απηφ ην είδνο πξνβιεκάησλ ήηαλ λα απηνκαηνπνηεζεί 

θάζε θνκκάηη πνπ δελ ρξεηαδφηαλ αλζξψπηλε θξίζε. Οη ζπγγξαθείο κπνξνχλ λα 

θαηαγξάθνπλ ην άξζξν ηνπο θαηεπζείαλ ζην εθδνηηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ δηαδηθηπαθφ (web-based) επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Σν άξζξν, φηαλ ππνβάιιεηαη, 

γίλεηαη ακέζσο δηαζέζηκν ζην ζπληάθηε, ν νπνίνο ιακβάλεη έλα e-mail εηδνπνίεζε 

φηη έλα λέν άξζξν είλαη έηνηκν γηα θξίζε. Ο ζπληάθηεο κπνξεί λα θάλεη ηηο 

επηζπκεηέο αιιαγέο θαη λα παηήζεη ην θνπκπί ηεο ππνβνιήο, γηα λα απνζηαιεί ζηνλ 

επηκειεηή ηεο έθδνζεο. πλήζσο έλα άξζξν παξνπζηάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε θαη 

πξνεπηιεγκέλε κνξθή θαη ν επηκειεηήο ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα επηιέμεη κία 

κνξθή απφ ηηο δηαζέζηκεο. Με ηελ επηινγή απηή, ην άξζξν κνξθνπνηείηαη απηφκαηα. 

Οκνίσο ν επηκειεηήο έθδνζεο κπνξεί κε ιίγα πιήθηξα λα επηιέμεη ηε ζέζε ηνπ 

άξζξνπ ζην site θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή έθδνζεο. Σν ζχζηεκα ζα θαλνλίζεη φια ηα 

ππφινηπα θαη θαλέλα αλζξψπηλν ρέξη δε ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβήζεη.  

‘ απηφ ην λέν ζχζηεκα, νη πην επίπνλεο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά 

ησλ ραξηηψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γίλνληαη απφ ην ινγηζκηθφ. Οη ζπγγξαθείο 

κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζπγγξαθή θαη νη ζπληάθηεο ζηελ 

θξίζε ησλ άξζξσλ. Οη πξνγξακκαηηζηέο θαη νη ζρεδηαζηέο δε ρξεηάδνληαη γηα απιά 

άξζξα, αιιά κφλν γηα εηδηθά ζέκαηα. Σν ζχζηεκα CMS δε γξάθεη θαιά άξζξα απφ 

κφλν ηνπ, αιιά ειαρηζηνπνηεί ηε θαζαξία πνπ γίλεηαη θαη απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ 

θαζέλα απφ ηε δνπιεηά ηνπ.  
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Έλαο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο CMS γηα 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα CMS είλαη ζρεδηαζκέλα λα θαιχπηνπλ 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη νη πξνζαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξνχλ 

λα είλαη αξθεηέο, κε απνηέιεζκα ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκφξθσζε ζε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν δνπιεηάο.  

Γηα λα είλαη απνδνηηθφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ νη 

παξαθάησ παξάγνληεο:  

• Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιειεπίδξαζε. ηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε, ε έθδνζε ελφο άξζξνπ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην ζρνιηαζκφ. Ζ έθδνζε 

κίαο εθπαηδεπηηθήο δεκηνπξγίαο απνβιέπεη ζηε δεκνζηνπνίεζε κίαο εκπεηξίαο. Ζ 

ζρέζε είλαη πνιχ πην πινχζηα.  

 

• Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν απαηηεί κεγάιε πνηθηιία ηξφπσλ παξνπζίαζεο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην είδνο 

ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα έρεη δηαθνξεηηθφ ζηπι παξνπζίαζεο θαη πνιιέο θνξέο 

πξνζαξκνδφκελν ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ζπλζήθεο.  

• Έλα θαιφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν είλαη ηδηαηηέξσο δχζθνιν λα δεκηνπξγεζεί. Γελ 

ππάξρνπλ θαλφλεο θαη εχθνιεο ζπληαγέο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθνχ πιηθνχ. 

 

Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο αλάπηπμεο, παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο ελφο καζήκαηνο έρεη 

ηδηαίηεξα κε παξαγσγηθέο ηερληθέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν – 

ρεηξσλαθηηθφ κφρζν. Ζ απηνκαηνπνίεζε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ απηφ 

επηηξέπεηαη, θαη ε απινπνίεζή ηνπο κπνξεί λα απνθέξεη κεγάια νθέιε θαη ζην 

απνηέιεζκα θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο.  

ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε  ηελ κεησκέλε επειημία θαζψο θαη 

ηελ κεησκέλε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ
33 

                                                           
33 Δθμιτρθσ Π. Βιολετι. Συςτιματα Διαχείριςθσ Εκπαίδευςθσ με Χριςθ του Διαδικτφου. 

 



   
 

7.2 LMS- επικεντρωμϋνο ςτο μαθητό 
 

Σν LMS ( Learning Management System ) είλαη πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ πνπ 

δηεθπεξαηψλεη ηε δηαρείξηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζήκαηνο (LMS) θαίλεηαη φηη παξάιιεια κε ηε 

δεδνκέλε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ αξρίζεη λα ελζσκαηψλνληαη ζε 

Παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο απηά ηα ζπζηήκαηα, δηαηείλνληαη φηη δηεπθνιχλνπλ θαη εληζρχνπλ ηε 

δηεμαγσγή πνιιψλ αθαδεκατθψλ καζεκάησλ, είλαη ην γεγνλφο φηη πξνζθέξνπλ 

εξγαιεία νξγάλσζεο καζήκαηνο, απνζήθεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ πιηθνχ, 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηα καζήκαηα, ελψ πξνζθέξεη 

θαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε 

ην ζχζηεκα θαη άξα κε ην κάζεκα (πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο πνπ 

θάλνπλ νη θνηηεηέο, φπσο πνηεο πεγέο πξνζπειαχλνπλ, κε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζρνινχληαη, γηα πφζε ψξα θηι). Έηζη, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο 

κπνξνχλ λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα, κε ηε βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεη ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ (Απγεξίνπ et 

al.,2005). 

 

πγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ LMS : 

1. Πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία καζεκάησλ κέζσ εξγαιείσλ ηεο 

πιαηθφξκαο ( authoring tools ), ε εηζαγσγή έηνηκσλ καζεκάησλ, ε ηξνπνπνίεζε, ν 

εκπινπηηζκφο θαη ε δηαγξαθή ηνπο. 

2. Απηνκαηνπνηείηαη ε εγγξαθή ρξεζηψλ θαη ειέγρεηαη ε πξφζβαζή ηνπο ζηα 

καζήκαηα. 

3. Παξαθνινπζνχληαη νη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρνληαη ζηελ 

πιαηθφξκα κέρξη ηε ζηηγκή εμφδνπ ηνπο απφ ην ζχζηεκα. Σα δεδνκέλα 



 

 
Διπλωματικι Εργαςία Γιαννοποφλου Αρετισ                                                                         103 
 

παξαθνινχζεζεο είλαη δηαζέζηκα ζε δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο θαη ζε εθπαηδεπηέο 

ησλ καζεκάησλ. Ζ παξαθνινχζεζε απηή κεηαμχ ησλ άιισλ αθνξά: 

- Δγγξαθή ζε καζήκαηα. 

- πκκεηνρή ζηα καζήκαηα. Δηδηθφηεξα θαηαγξάθεηαη ην πνζνζηφ θάιπςεο   

   ηεο χιεο ηνπ  καζήκαηνο. 

- Απνηειέζκαηα θαη βαζκνί δηαγσληζκψλ αμηνιφγεζεο. 

- πκκεηνρή κε απνζηνιή δεκνζηεχζεσλ ζε νκάδεο ζπδήηεζεο 

- πκκεηνρή ζε δσληαλέο ζπλνκηιίεο θαη δηαιφγνπο κεηαμχ ρξεζηψλ 

 

4. Πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε κίαο ηάμεο. Με ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ 

παξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηψλ, εθηηκψληαη νη γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά θάζε εθπαηδεπφκελνο θαζψο θαη ηα θελά πνπ πηζαλφ λα 

παξνπζηάδεη ζε νξηζκέλεο ελφηεηεο. Γηα θάζε εθπαηδεπφκελν νξίδεηαη κία ελδεηθηηθή 

πνξεία εθκάζεζεο  (development path) ψζηε λα θαιχςεη ηα πξνζσπηθά ηνπ θελά. 

Παξάιιεια πξνγξακκαηίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα λα θαιπθζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο ηάμεο. 

 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ηέηνηνπο ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: 

◦ Δγγξαθή ζπνπδαζηψλ 

◦ Παξαθνινχζεζε ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα - Γηαρείξηζε ρξεζηψλ 

◦ Δμέηαζε - Αμηνιφγεζε εθπαηδεπνκέλσλ 

◦ Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ θαη αληαιιαγή αξρείσλ – Τπεξεζίεο    

  ηειεδηάζθεςεο - ππνζηήξημε  ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

◦ Μεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζε άιια ζπζηήκαηα 

◦ Πξνγξακκαηηζκφ καζεκάησλ  
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Χο κεηνλέθηεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε ξαγδαία  εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο. χληνκα έλα ηέηνην ζχζηεκα  θαζίζηαηαη πιενλάδνλ ή πεξηηηφ 

εμαηηίαο ηεο επεξρφκελεο ηερλνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο λεφηεξεο εθδφζεηο 

ηνπ. 

Έλα ζχζηεκα LMS είλαη κία ππνδνκή πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί έλαο νξγαληζκφο λα 

νηθνδνκήζεη θαη παξαδψζεη ηειεθπαίδεπζε. Πξνζθέξεη εξγαιεία δηαρείξηζεο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δηαλνκήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ. Έλα LMS έρεη έμη θπξίσο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

• Γπλαηφηεηεο θαηαρψξεζεο (registration) καζεκάησλ, δηδαζθφκελεο χιεο, 

αξκνδηνηήησλ ησλ εηζεγεηψλ θιπ  

• Γηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ θαη ηεο δηδαζθφκελεο χιεο  

• Γηαρείξηζε εγγξαθψλ θαη ηθαλνηήησλ  

• Γηεπαθέο καζεηψλ κε ινγηζκηθφ καζεκάησλ (courseware)  

• Γηνηθεηηθέο εξγαζίεο (εμεηάζεηο θαη αλάζεζε εξγαζηψλ, πηζηνπνηήζεηο, αλάζεζε 

καζεκάησλ ζε εηζεγεηέο, ξχζκηζε πξναπαηηνχκελσλ θαη ηζηνξία)  

• Δμσηεξηθφ ζχζηεκα δηεπαθψλ γηα πξνγξακκαηηζκφ εθαξκνγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (HR) θαη πξναηξεηηθά ζπζηεκάησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πφξσλ (ERP).  

 

Πνιινί παξνκνηάδνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα κε ην «ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα» ελφο 

ππνινγηζηή, δειαδή έλα LMS πξνζθέξεη ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο θαη ρξεηάδνληαη πξφζζεηα εξγαιεία γηα λα γίλεη πην 

πινχζηα θαη αλαιπηηθή κία εξγαζία ηειεθπαίδεπζεο. Γη απηφ ην ιφγν νη 

θαηαζθεπαζηέο εκπινπηίδνπλ ζπλερψο ηα πξντφληα ηνπο κε πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δελ είλαη «αξκνδηφηεηα» ηνπ LMS, αιιά είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε ελφο ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. Γηα ηελ ηαπηφρξνλε νξζή ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ, πξέπεη απηά 

λα είλαη ζπκβαηά κε ηα πξφηππα ηειεθπαίδεπζεο, φπσο ην SCORM. 
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Αλαγθαία θξίλεηαη ε νινθιήξσζε ελφο LMS κε ηα ππφινηπα επηρεηξεζηαθά 

ζπζηήκαηα ελφο νξγαληζκνχ, φπσο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηνπ ινγηζηεξίνπ, ην 

ERP θαη ελδερνκέλσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ ηειεθπαίδεπζεο γίλεηαη παξάιιεια κε 

ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, φπσο ηνπ ERP, ηεο δηαρείξηζεο 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer Relationship Management – CRM) θαη ηεο 

δηαρείξηζεο αιπζίδσλ ηξνθνδνζίαο (Supply Chain Management – SCM). 

Δπηπιένλ, ην επράξηζην πεξηβάιινλ παίδεη πνιχ ζπνπδαίν ξφιν. Σα απνηειέζκαηα 

είλαη εληππσζηαθά φηαλ είλαη δσληαλφ, ελδηαθέξνλ, κε θνηλφηεηεο πνπ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ξπζκφο κάζεζεο πξέπεη λα 

επηιέγεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη λα ππάξρεη ε λννηξνπία ηεο 

απηνεμππεξέηεζεο, έηζη ψζηε λα απηνκαηνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο. 

Π.ρ. επηηξέπνληαο ηελ εγγξαθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηνπο ίδηνπο θαη εγθξίλνληαο 

ηηο εγγξαθέο απφ έλαλ εθπαηδεπηή κεηψλεηαη ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. Ζ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εκπινπηίδεη παξάιιεια ην πεξηερφκελν κε άκεζν 

θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Ζ πνιππινθφηεηα θαη ην θφζηνο πινπνίεζεο ελφο LMS ζπγθξίλεηαη πνιιέο θνξέο κε 

απηφ ελφο ERP. Υξεηάδεηαη ηερλνγλσζία θαη δηαξθή ππνζηήξημε. Οη ηχπνη απφθηεζεο 

ηεο θπξηφηεηαο ή ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ελφο LMS πνηθίινπλ θαη πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο θάζε νξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα, δηαθνξεηηθή είλαη ε 

ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο φηαλ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη απφ ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην έρεη αγνξάζεη θαη δηαθνξεηηθή είλαη φηαλ γίλεηαη παξνρή 

ππεξεζηψλ ηειεθπαίδεπζεο (Application Service Provider – ASP) κε ηελ 

εγθαηάζηαζε λα βξίζθεηαη είηε ζηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο, είηε ζηελ ηνπνζεζία 

ηνπ ASP. Ζ ιχζε ηνπ ASP κπνξεί λα κεηψλεη ηελ αλάγθε πξνζσπηθνχ πιεξνθνξηθήο 

γηα ηε ζπληήξεζε, αιιά ρξεηάδεηαη θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν – 

παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη
34

 . 

 

 

                                                           
34 Δθμιτρθσ Π. Βιολετι. Συςτιματα Διαχείριςθσ Εκπαίδευςθσ με Χριςθ του Διαδικτφου. 
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7.3 υςτόματα LCMS  

 

Σα ζπζηήκαηα LCMS (Learning Content Management Systems) είλαη ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία, απνζήθεπζε, ζπλαξκνιφγεζε θαη δηαλνκή 

πξνζσπηθνχ πεξηερνκέλνπ ηειεθπαίδεπζεο κε ηε κνξθή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Όια ηα ζπζηήκαηα LCMS δελ είλαη ηα ίδηα, αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπο, ε επθνιία νινθιήξσζεο κε επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα θαη ν βαζκφο 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε δηαθέξνπλ απφ θαηαζθεπαζηή ζε 

θαηαζθεπαζηή.  

Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, ηα LCMS ζπζηήκαηα έρνπλ ηα εμήο θνηλά ζηνηρεία:  

• Απνζήθε Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλωλ (Learning Object Repository): Απνηειεί κία 

θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο. Σα αλεμάξηεηα αληηθείκελα κάζεζεο δηαλέκνληαη 

ζηνπο ρξήζηεο μερσξηζηά ή ζε ελφηεηεο κε πνιιά καζεζηαθά αληηθείκελα, αλάινγα 

κε ηε ρξήζε. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα παξαδνζεί κέζσ Γηαδηθηχνπ, κε CDROM, ή 

εθηππσκέλν πιηθφ. Σν θάζε αληηθείκελν κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί φζεο θνξέο 

είλαη αλαγθαίν. Ζ αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαηεξείηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πιαηθφξκα πινπνίεζεο. Ζ XML εμππεξεηεί απηή ηε ιεηηνπξγία μερσξίδνληαο ην 

πεξηερφκελν απφ ηε ινγηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνλ θψδηθα.  

• Απηόκαηε Δθαξκνγή Σπγγξαθήο (Automated Authoring Application): Ζ εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθηψληαη απφ ηελ απνζήθε. Ζ εθαξκνγή απηνκαηνπνηεί ηε 

δηαδηθαζία ζπγγξαθήο, πξνζθέξνληαο δείγκαηα (templates) θαη δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγίαο ηζηνξηψλ (storytelling), ηα νπνία εθαξκφδνπλ βαζηθέο αξρέο δηδαθηηθήο. 

Με ηε ρξήζε ησλ δεηγκάησλ, νη ζπγγξαθείο αλαπηχζζνπλ λέα καζήκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο παιαηά αληηθείκελα, δεκηνπξγψληαο λέα ή ζπλδπάδνληαο θαη ηα 

δχν. Δπίζεο ηα εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ππάξρνπζεο βηβιηνζήθεο 

πεξηερνκέλνπ, πξνζζέηνληαο δηάθνξα κέζα θαη ρξεζηκνπνηψληαο πξνζαξκνζκέλεο 

δηεπαθέο θαη δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο.  

• Γηεπαθή Γπλακηθήο Παξάδνζεο (Dynamic Delivery Interface): Γηα λα γίλεη επηινγή 

ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ιακβάλεηαη ππφςε ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 
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θαη ην απνηέιεζκα ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε 

επηινγή, ρξεηάδεηαη κία δηεπαθή πνπ λα δηακνξθψλεη ηελ πξνηεηλφκελε ιίζηα κε ηα 

αληηθείκελα. Απηφ ην θνκκάηη πξνζθέξεη, επίζεο, παξαθνινχζεζε ηνπ ρξήζηε, 

ζπλδέζκνπο ζε ζρεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ππνζηεξίδεη πνιιαπινχο ηχπνπο 

αλάδξαζεο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Απηή ε δηεπαθή κπνξεί λα είλαη πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην LCMS
35

 . 

 

7.4 ύγκριςη LMS και LCMS ςυςτημϊτων 

Πην ζχλζεηα θαη έμππλα ζπζηήκαηα LMS πξνζθέξνπλ παξνπζίαζε ηθαλνηήησλ, 

κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη πξνηείλνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ πνπ απνπζηάδνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

έλα LMS απηνκαηνπνηεί κία δηαδηθαζία πνπ είλαη αξθεηά επίπνλε θαη θνπξαζηηθή. 

Μπνξεί θαη ηα LCMS ζπζηήκαηα λα παξνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο βαζηθψλ 

θαηαιφγσλ θαη ιεηηνπξγίεο εγγξαθήο, αιιά δελ είλαη ηφζν δπλαηέο φζν ησλ LMS. 

Όκσο, ηα LCMS επηηξέπνπλ πην εθηελή παξαθνινχζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ην πεξηερφκελν, απφ ηε γεληθή παξαθνινχζεζε πνπ θάλνπλ ηα 

LMS. Ζ παξαθνινχζεζε ζε έλα LMS είλαη ζην επίπεδν ηεο νινθιήξσζεο ελφο 

καζήκαηνο θαη ησλ ζηνηρεησδψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο εξγαζίεο θαη απφ ηα 

δηαγσλίζκαηα. Ο ζηφρνο ελφο LCMS είλαη ε δηαρείξηζε θαη ε παξάδνζε 

πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη αλάγθε ν εθπαηδεπφκελνο, φηαλ ην ρξεηάδεηαη. Σα LCMS 

παξαθνινπζνχλ ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζε θάζε καζεζηαθφ αληηθείκελν, 

επηηξέπνληαο λα βγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη 

ρξήζηεο θαη γηα πεξηερφκελν ην νπνίν δε ρξεζηκνπνηείηαη ή δελ είλαη θαηάιιειν γηα 

εθπαίδεπζε.  

 

Σα LCMS θαη LMS ζπζηήκαηα δελ είλαη κφλν δηαθνξεηηθά, αιιά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά. Όηαλ εθαξκφδνληαη ζηελά, πιεξνθνξία κπνξεί λα αληαιιάζζεηαη 

κε απνηέιεζκα πινπζηφηεξε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη απνηειεζκαηηθφηεξα 

εξγαιεία δηνίθεζεο. Έλα LMS κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη κία θνηλφηεηα ρξεζηψλ θαη λα 
                                                           
35 Δθμιτρθσ Π. Βιολετι. Συςτιματα Διαχείριςθσ Εκπαίδευςθσ με Χριςθ του Διαδικτφου. 
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ηνπο αθήλεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια αληηθείκελα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε 

LCMS θαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ελφο LCMS. Καηά ηε δηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην 

LCMS κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, λα θαηαγξάθεη ηε 

βαζκνινγία ηνπ θαη λα ζηέιλεη ηηο ηειηθέο βαζκνινγίεο ζην LMS γηα ηε δεκηνπξγία 

αλαθνξψλ
36

 . 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηα δεκνθηιή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

καζεκάησλ. 

 

 

7.5 Σο ςύςτημα διαχεύριςησ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ Moodle 
 

Σν Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) είλαη 

ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία 

εηθνληθψλ καζεκάησλ θαη δηαρείξηζε εηθνληθψλ ηειεηάμεσλ. Σν Moodle παξέρεηαη 

δσξεάλ σο ινγηζκηθφ Open Source (θάησ απφ ηελ GNU Public License). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην Moodle δηέπεηαη απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, αιιά παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα, αληηγξαθήο ρξεζηκνπνίεζεο θαη αιιαγήο ηνπ θψδηθα ππφ ηνλ φξν φηη ν 

ρξήζηεο απνδέρεηαη λα παξέρεη ηνλ πεγαίν θψδηθα θαη ζε άιινπο, λα κελ 

ηξνπνπνηήζεη ή αθαηξέζεη ηελ επίζεκε άδεηα, θαη λα εθνδηάδεη κε απηή ηελ ίδηα άδεηα 

νπνηαδήπνηε παξάγσγε δνπιεηά. Σν Moodle κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε 

ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ηξέμεη PHP, θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πιεζψξα 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε ηελ πιαηθφξκα 

MySQL)
37

 . 

Ζ θηινζνθία ηνπ Moodle ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ νηθνδνκηζκνχ 

(social constructivism),δειαδή φηη ν άλζξσπνο θαηαθηά ηε γλψζε φηαλ αιιειεπηδξά 

κε ην πεξηβάιινλ (αληηθείκελα, ζπκκαζεηέο, θαζεγεηέο). Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο εληζρχεηαη φηαλ ν καζεηήο δεκηνπξγεί θάηη λέν πάλσ ζε απηά ηα νπνία 

πξνεγνπκέλσο έρεη δηδαρζεί. Παξάιιεια ε δεκηνπξγία ηνπ καζεηή κνηξάδεηαη ζε κηα 

εηθνληθή θνηλφηεηα, φπνπ θπξηαξρεί ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπιινγηθή νξγάλσζε θαη 

εθηέιεζε εξγαζηψλ, ηφζν κεηαμχ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ δηδαζθφλησλ. Σα γεληθά 

                                                           
36 Δθμιτρθσ Π. Βιολετι. Συςτιματα Διαχείριςθσ Εκπαίδευςθσ με Χριςθ του Διαδικτφου. 

37 http://moodle.org/ 

http://moodle.org/
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην έρνπλ θαηαζηήζεη κηα επέιηθηε θαη δεκνθηιή πιαηθφξκα 

ζπλνπηηθά είλαη: 

 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηδεαηέο ηάμεηο (virtual classrooms) κε ειάρηζηε 

σο θαζφινπ δηα δψζεο ζπλεξγαζία ή θαη σο βνήζεκα ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. 

 Απνηειεί έλα εχρξεζην θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηφζν γηα καζεηέο φζν θαη 

γηα δηδάζθνληεο. 

 Παξέρεη δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη ζεκαηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ 

παξερφκελσλ καζεκάησλ. 

 Δλζσκαηψλεη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο αζθάιεηαο ζηε κεηαθνξά 

πιεξνθνξίαο. 

 Παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ειιεληθήο γιψζζαο (κέζα ζε έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ ππνζηεξηδφκελσλ γισζζψλ). 

 Δλζσκαηψλεη παξακεηξνπνηήζηκεο ιεηηνπξγίεο πξνεγκέλεο δηαρείξηζεο 

καζεηψλ (εχθνιε εγγξαθή θαη δηαγξαθή ηνπο ζε καζήκαηα, θαζνξηζκφο 

πξνθίι θιπ). 

 Δλζσκαηψλεη κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο καζεζηαθήο πνξείαο, πνπ 

ππνζηεξίδεηαη κε εθηεηακέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο αλά 

κάζεκα θαη αλά καζεηή. 

 Δλζσκαηψλεη πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε αλά κάζεκα θαη αλά καζεηή. Κάζε 

καζεηήο κπνξεί λα έρεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε γιψζζα ηνπ 

(αλεμαξηήησο ηεο ‗επίζεκεο‘ γιψζζαο ηνπ καζήκαηνο) 

 Παξέρεηαη κεγάινο αξηζκφο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο 

καζεηέο φπσο: online ζπγγξαθή θεηκέλνπ, εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, 

εξσηήζεηο κε αληηζηνίρεζε (ηαίξηαζκα), εξσηήζεηο κε ζπκπιήξσζε θελψλ, 

εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο εξγαζηψλ δηακέζνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

επηζηξνθήο ηνπο κε βαζκνιφγεζε θαη ζρφιηα αλά καζεηή. 

 Παξέρεη αξηζκφ εξγαιείσλ νηθνδφκεζεο θνηλφηεηαο, φπσο ρψξνη ζπδεηήζεσλ 

αλά κάζεκα κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο δεκνζθνπήζεσλ γηα ηελ άπνςε ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο θαη απηφκαηεο δεκηνπξγίαο ζπλδέζκσλ ζε 

αξρεία word, excel,  pdf, βίληεν θαη ήρνπ. 

 

Σα καζήκαηα ηνπ Moodle κπνξνχλ λα έρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο: ζεκαηηθή, 

θνηλσληθή θαη εβδνκαδηαία. 

 

 

Εικόνα 16. Μορφι μακθμάτων ςτο Moodle 

 

7.5.1 Χρόςτεσ 
 

ρεδηαζηηθφο ζηφρνο ηνπ Μoodle είλαη λα κεησζεί ε εκπινθή ηνπ δηαρεηξηζηή ζην 

ειάρηζην, ψζηε λα δηαηεξείηαη πςειή αζθάιεηα κε αληίζηνηρα ρακειφ θφξην. Κάζε 

πξφζσπν ρξεηάδεηαη κφλν έλα ινγαξηαζκφ γηα νιφθιεξν ην πεξηερφκελν ηνπ 

εμππεξεηεηή. Κάζε ινγαξηαζκφο κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα. 
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Ο δηαρεηξηζηήο ειέγρεη ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ θαη δεκηνπξγεί θαζεγεηέο 

αλαζέηνληαο ρξήζηεο ζηα καζήκαηα. Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ έλα 

‗θιεηδί εγγξαθήο‘ (enrolment key") ζην κάζεκα ηνπο γηα λα δηαβαζκίδνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε φζνπο δελ είλαη καζεηέο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Μπνξνχλ λα 

δψζνπλ απηφ ην θιεηδί είηε πξνζσπηθά είηε κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ e-mail θηι. 

 

Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα δηαγξάςνπλ καζεηέο εάλ ην επηζπκνχλ, δηαθνξεηηθά 

δηαγξάθνληαη απηφκαηα αθνχ πεξάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο φπνπ νη καζεηέο 

είλαη αλελεξγνί (θαζνξίδεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή). 

 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα θηηάμνπλ έλα δηαδηθηπαθφ πξνζσπηθφ πξνθίι πνπ λα 

πεξηέρεη θσηνγξαθία, πεξηγξαθή θηι. Οη δηεπζχλζεηο e-mail κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ θνηηεηή. 

 

Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ζε πνηα δψλε - ψξαο αλήθεη. Κάζε εκεξνκελία 

ζην Moodle κεηαθξάδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε δψλε - ψξαο (π.ρ. εκεξνκελίεο 

απνζηνιήο, αλάζεζε εκεξνκεληψλ νθεηιψλ θηι). Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δηαιέγεη 

ηελ γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Moodle (Διιεληθά, 

Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηζπαληθά, Πνξηνγαιηθά θιπ). 

 

7.5.2 Μονϊδεσ δραςτηριότητασ 

 

Σν Moodle πεξηέρεη κηα κεγάιε πνηθηιία μονάδων  

δραστηριότητας νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

ζηαδηαθή αλάπηπμε θάζε ηχπνπ καζήκαηνο. 

 

 

Εικόνα 17. Δραςτθριότθτεσ του Moodle 
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Άζθεζε 

Μηα άζθεζε είλαη κηα απιή αιιά ηζρπξή εθρψξεζε. ε κηα άζθεζε ν δάζθαινο δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ έλα θνκκάηη πξαθηηθήο εξγαζίαο. Θα κπνξνχζε έλα 

δνθίκην ή κηα έθζεζε πξνεηνηκάδνληαο κία παξνπζίαζε. 'Όηαλ νη καζεηέο θάλνπλ κία 

εξγαζία κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο πξηλ ηελ ππνβάιινπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηή. Μφιηο ππνβιεζεί ν εθπαηδεπηήο αμηνινγεί ηελ εξγαζίαο ν ίδηνο. Ο 

εθπαηδεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ καζεηή λα βειηηψζεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη λα 

ηελ ππνβάιιεη μαλά .Ο ηειηθφο βαζκφο είλαη βαζηζκέλνο ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

αιιά θαη ζην πφζν θαιά ν ζπνπδαζηήο ηελ αμηνιφγεζε. 

 

πλνκηιία 

 

Ζ ελφηεηα Chat επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ κηα ζπγρξνληζκέλε 

ζπδήηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην Γηαδίθηπν. Απηφο είλαη έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο γηα 

λα θαηαλνήζεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ην ζέκα πνπ ζπδεηνχλ - ν ηξφπνο ρξήζεο ελφο 

chat room είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο απφ ηηο αζχγρξνλεο νκάδεο ζπδεηήζεσλ. Ζ 

ελφηεηα Chat πεξηέρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε δηαρείξηζε θαη επηζεψξεζε ησλ 

ζπδεηήζεσλ. 

 

Έξεπλα 

 

Ζ ελφηεηα Έξεπλαο παξέρεη έλαλ αξηζκφ ειεγκέλσλ νξγάλσλ εξεπλψλ πνπ είλαη 

ρξήζηκα ζηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθίλεζε ηεο κάζεζεο ζε online πεξηβάιινληα. Οη 

θαζεγεηέο κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα κάζνπλ ηελ ηάμε ηνπο θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ. 

 

Δπηινγέο 

 

Μηα δξαζηεξηφηεηα επηινγήο είλαη πνιχ απιή - ν θαζεγεηήο θάλεη κηα εξψηεζε θαη 

θαζνξίδεη κηα επηινγή πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. Μπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζαλ κηα 

γξήγνξε ςεθνθνξία γηα λα ππνθηλήζεη ηε ζθέςε γηα έλα ζέκα, γηα λα επηηξέςεη ζηελ 
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ηάμε λα ςεθίζεη κηα θαηεχζπλζε γηα ην κάζεκα ή γηα λα ζπγθεληξψζεη ηε 

ζπγθαηάζεζε γηα ηελ έξεπλα. 

 

 

Αλαζέζεηο 

 

Οη αλαζέζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζεγεηή λα θαζνξίζεη κηα εξγαζία πνπ 

απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ςεθηαθφ κήλπκα (νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο) θαη λα ην ππνβάιινπλ θνξηψλνληάο ην ζηνλ εμππεξεηεηή (server). Οη 

ζπλεζηζκέλεο αλαζέζεηο πεξηιακβάλνπλ δνθίκηα, εξγαζίεο, εθζέζεηο θ.ιπ. Απηή ε 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη επθνιίεο βαζκνιφγεζεο. 

 

Δξγαζηήξην 

 

Σν Δξγαζηήξην είλαη έλα είδνο αμηνιφγεζεο κε κηα ηεξάζηηα γθάκα επηινγψλ. 

Δπηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο εξγαζίεο, θαζψο 

θαη ηα ππνδείγκαηα ησλ εξγαζηψλ, κε πνιινχο ηξφπνπο. Δπίζεο, ζπληνλίδεη ηε 

ζπιινγή θαη θαηαλνκή απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

 

Κνπίδ 

 

Απηή ε ελφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζεγεηή λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηεζη, πνπ λα πεξηέρνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ-ιάζνο 

θαη εξσηήζεηο κε ζχληνκεο απαληήζεηο. Απηέο νη εξσηήζεηο θπιάζζνληαη ζε κηα 

θαηεγνξηνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

κάζεκα αθφκα θη αλάκεζα ζε δχν καζήκαηα. Σα θνπίδ επηηξέπνπλ ηηο πνιιαπιέο 

πξνζπάζεηεο. Κάζε πξνζπάζεηα καξθάξεηαη απηφκαηα θαη ν θαζεγεηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη αλ ζα δψζεη βνήζεηα ή αλ ζα δείμεη ηε ζσζηή απάληεζε. Απηή ε ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη επθνιίεο βαζκνιφγεζεο. 

 

Οκάδεο ζπδεηήζεσλ 

 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε πην ζεκαληηθή - εδψ ζπκβαίλνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

ζπδεηήζεηο. Οη νκάδεο ζπδεηήζεσλ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 
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λα ζπκπεξηιάβνπλ φκνηεο εθηηκήζεηο γηα θάζε κήλπκα. Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ κε πνηθηιία κνξθψλ θαη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ζπλεκκέλα αξρεία. Με 

ηε ζπλδξνκή ζε κηα νκάδα ζπδεηήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ αληίγξαθα 

θάζε λένπ κελχκαηνο ζην e-mail ηνπο. Έλαο θαζεγεηήο κπνξεί λα επηβάιιεη ηε 

ζπλδξνκή ζε φινπο αλ ην ζέιεη. 

 

Πόξνη 

 

Οη πφξνη είλαη πεξηερφκελν: πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ζην κάζεκα ν 

θαζεγεηήο. Απηά κπνξεί λα είλαη πξνθαζνξηζκέλα αξρεία θνξησκέλα ζηνλ 

εμππεξεηεηή ηνπ καζήκαηνο, ζειίδεο επεμεξγαζκέλεο απεπζείαο ζην Moodle ή 

εμσηεξηθέο ηζηνζειίδεο δεκηνπξγεκέλεο γηα λα απνηεινχλ κέξνο απηνχ ηνπ 

καζήκαηνο. 
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7.5.3 Τπηρεςύεσ 

 

 

 

7.5.4 Πόροι 

 

Έγγξαθα θαη Πεγέο,  θνπόο καζήκαηνο, Τιηθό, Links 

 

Πνιιά απφ ηα έγγξαθα πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη αξρεία HTML. Δπίζεο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα αλέβαζκα αξρείσλ doc, ppt, πνπ θαη απηά αλνίγνπλ ζρεδφλ ζε 

νπνηνλδήπνηε θπιινκεηξεηή (browser). Δμσηεξηθφ πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν 
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κπνξεί λα ζπλδεζεί κέζσ ππεξζπλδέζκσλ ή λα ελζσκαησζεί ζηελ εκθάληζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

Γισζζάξη 

 

ε θάζε κάζεκα κπνξεί λα ππάξρεη έλα (ή πεξηζζφηεξα) γισζζάξηα. Απηά είλαη 

ιεμηθά φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην κάζεκα, κε επεμεγήζεηο γηα ηελ έλλνηα 

ηνπο. 

 

Δξγαζίεο 

 

Όπσο ζε θάζε κάζεκα θαη ζηα καζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην Μoodle ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα νξγάλσζε θαη δηάζεζε εξγαζηψλ. Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

εξγαζηψλ : 

 Μηα online εξγαζία (κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ γίλεηαη κέζα ζην κάζεκα). 

 Μηα offline εξγαζία (κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο θαη 

κπνξεί λα ηε «θνξηψζεη» ζην ζχζηεκα). 

 Μηα εξγαζία "online θεηκέλνπ" – ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα πιεθηξνινγεί ν 

ρξήζηεο απεπζείαο κέζα ζην κάζεκα. 

 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δίλνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο ζα 

βαζκνινγνχληαη ειεθηξνληθά. 

 

Άιιεο πεγέο: Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (γεληθά),  Κηλνύκελα γξαθηθά (animations), 

Σπζηήκαηα νπηηθνπνίεζεο, Σπζηήκαηα πξνζνκνίωζεο, Πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, 

Υπεξκεζηθέο εθαξκνγέο 
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7.6  eFront 
 

Σν eFront
38

 είλαη κηα ζχγρξνλε πιαηθφξκα εθκάζεζεο θαη θαηάξηηζεο. ρεδηάζηεθε 

γηα λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία online ζεηξψλ καζεκάησλ κε δπλαηφηεηα γηα 

πινχζηα αιιειεπίδξαζε. πλνδεχεηαη απφ κία δηεπαθή πνπ βαζίδεηαη ζε εηθφλεο θαη 

κπνξεί θαλείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη εχθνια. Ζ πιαηθφξκα πξνζθέξεη έλα επξχ 

θάζκα ραξαθηεξηζηηθψλ. απφ ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, tests, δηαρείξηζε project, 

εθηεηακέλεο ζηαηηζηηθέο, εζσηεξηθφ ζχζηεκα κελπκάησλ, θφξνπκ, ζπλνκηιία, 

έξεπλεο θαη πεξηζζφηεξα. Δίλαη έλα πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα ζπκβαηφ κε ηα SCORM 

1.2 θαη SCORM  2004. Σν eFront είλαη κηα πνιχγισζζε πιαηθφξκα πνπ 

πξνζθέξεηαη ζε δηάθνξεο γιψζζεο.  

Γηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πιαηθφξκαο (π.ρ. δηαρείξηζε δεμηνηήησλ, 

δνκή νξγάλσζεο, ξφινο επνπηψλ) ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα ηελ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε, εηδηθά ζηα ηκήκαηα θαηάξηηζεο ή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 

7.6.1     Χαρακτηριςτικϊ 
 

Σν eFront πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα 

απφ έλα ζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο: 

 Γηαρείξηζε ρξεζηψλ 

 Γηαρείξηζε καζεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

 Γηαρείξηζε αξρείσλ θαη πνιπκεζηθνχ πιηθνχ 

 Γηαρείξηζε αμηνινγήζεσλ 

 Γηαρείξηζε παξαδνηέσλ 

 Δξγαιεία επηθνηλσλίαο (Φφξνπκ, πλνκηιία, Ζκεξνιφγην, Γισζζάξη) 

 Πηζηνπνηήζεηο 

 Δξγαιεία δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ 

 Δπεθηεηλφκελν κε αξζξψκαηα 

 Γηαρείξηζε πιεξσκψλ (δηαζχλδεζε κε Paypal) 

                                                           
38 http://www.efrontlearning.net/ 

http://www.efrontlearning.net/
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 Κνηλσληθά εξγαιεία (Ηζηνξηθφ καζεκάησλ θαη ζπζηήκαηνο, Σνίρνο ηνπ 

ρξήζηε, Καηάζηαζε ρξήζηε, Γηαζχλδεζε κε ην Facebook) 

 Παξακεηξνπνίεζε ησλ κελπκάησλ επηθνηλσλίαο 

Πεξηιακβάλεη επίζεο έλα πιήζνο απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε έλα εηαηξηθφ πεξηβάιινλ: 

 Γηαρείξηζε νξγαλνγξάκκαηνο 

 Γηαρείξηζε δεμηνηήησλ 

 Γηαρείξηζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Γηαρείξηζε αμηνινγήζεσλ γηα θελά δεμηνηήησλ (skill-gap analysis) 

 Αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ηελ γλσζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε 

 Τπνζηήξημε LDAP 

 

7.6.2 υνεργατικό μϊθηςη 
 

Σν eFront ππνζηεξίδεη ην κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη σο εθ‘ ηνχηνπ 

πεξηιακβάλεη πνιιά εξγαιεία επηθνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν 

πεξηιακβάλεη:  

 Αλαθνηλψζεηο (αλαξηψληαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ελψ 

κπνξνχλ λα  ζηαινχλ θαη ζαλ e-mail).  

 Πξνζσπηθά κελχκαηα γηα θάζε ρξήζηε κε άκεζε (real time) ελεκέξσζε γηα 

ηελ ιήςε θαηλνχξγηνπ κελχκαηνο. 

 Φφξνπκ επηθνηλσλίαο γηα θάζε κάζεκα. 

 Ζκεξνιφγην δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε κάζεκα ηξνπνπνηνχκελν απφ ηνλ 

θαζεγεηή. 

 Γπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Chat). 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο θαλνληθνχ e-mail ζε νπνηαδήπνηε νκάδα ρξεζηψλ 

απφ ηνλ δηαρεηξηζηή.  

 πλεξγαηηθή «επέθηαζε» ζεκάησλ κε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο απφ ηνπο 

ρξήζηεο. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=LDAP&action=edit&redlink=1
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 Δλεκέξσζε γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα θαη 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπο. 

 

7.6.3   Σύποι χρηςτών 
 

Σν eFront ππνζηεξίδεη ηξηψλ ηχπσλ βαζηθνχο ρξήζηεο: ρξήζηεο, θαζεγεηέο, 

δηαρεηξηζηέο. Κάζε κάζεκα πξέπεη λα έρεη έλαλ θαζεγεηή (κπνξεί λα έρεη θαη πάλσ 

απφ έλαλ ηαπηφρξνλα), ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο χιεο ηνπ 

καζήκαηνο θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο 

ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ ρξεζηψλ σο παηδηά ησλ παξαπάλσ ηχπσλ κε 

ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο αλά πεξίπησζε. Πηζαλνί λένη ηχπνη ρξεζηψλ 

είλαη π.ρ ν γξακκαηέαο ή ν αμηνινγεηήο πιηθνχ.  

 

7.7 Open eClass 
 

Ζ πιαηθφξκα Open eClass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ γηα ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ 

Γηαδηθηχνπ GUnet γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Τπεξεζηψλ Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο. 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο πιαηθφξκαο είλαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε 

επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βαζίδεηαη ζηε 

θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, ππνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ ην GUnet θαη 

δηαλέκεηαη ειεχζεξα. 

 

7.7.1 Βαςικϊ Χαρακτηριςτικϊ τησ πλατφόρμασ 

 

Ζ πιαηθφξκα Open eClass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ 

(GUnet) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο. Σα βαζηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο (2.3) ηεο πιαηθφξκαο πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθή ηεο δνκή είλαη ηα εμήο:  

 νη δηαθξηηνί ξφινη ησλ ρξεζηψλ 

 νη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ 

 ε δνκεκέλε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 

 ε επθνιία ρξήζεο & δεκηνπξγίαο καζήκαηνο 

 

7.7.2 Ρόλοι Χρηςτών 

 

Οη βαζηθνί ξφινη ρξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα είλαη ηξεηο, ν ρξήζηεο -

θαζεγεηήο, ν ρξήζηεο-θνηηεηήο θαη ν δηαρεηξηζηήο.  

 Ο ρξήζηεο - θαζεγεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ο 

θαζεγεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη φζα καζήκαηα επηζπκεί, λα επηθνηλσλεί 

κε ηνπο ρξήζηεο-θνηηεηέο ησλ καζεκάησλ ηνπ, λα εηζάγεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ηνπ καζήκαηνο (θείκελα, εηθφλεο, παξνπζηάζεηο, βίληεν, εξγαζίεο, 

αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θιπ), θαζψο επίζεο λα δεκηνπξγεί νκάδεο 

εξγαζίαο θαη πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ. 

 Ο ρξήζηεο - θνηηεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί ζε φζα καζήκαηα ηνπ επηηξέπεηαη, 

λα έρεη πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρνπλ, θαη λα ζπκκεηάζρεη 

ζε νκάδεο εξγαζίαο, πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ θαη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο. Ο 

ινγαξηαζκφο ηνπ δεκηνπξγείηαη είηε απηφκαηα κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ 

πιαηθφξκα είηε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. 

 Σέινο ν δηαρεηξηζηήο είλαη απηφο πνπ έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο 

πιαηθφξκαο. Γεκηνπξγεί θη ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεζηψλ, 

δηαρεηξίδεηαη ηα καζήκαηα, θαζψο επίζεο παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ 

εμππεξεηεηή θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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7.7.3 Κατηγορύεσ Μαθημϊτων 

 

Οη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο καζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα είλαη ηξεηο, ηα 

αλνηθηά καζήκαηα, ηα καζήκαηα πνπ απαηηνχλ εγγξαθή, θαη ηα θιεηζηά καζήκαηα. Ο 

ηχπνο πξφζβαζεο ζε έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

θαζεγεηή θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο, ελψ κπνξεί λα αιιάμεη δπλακηθά κέζα 

απφ ηελ δηεπαθή δηαρείξηζεο ηνπ καζήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα νη ππνζηεξηδφκελεο 

θαηεγνξίεο καζεκάησλ είλαη νη εμήο: 

 Αλνηθηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο, φπνπ έρνπλ 

πξφζβαζε αθφκα θαη ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ 

πιαηθφξκα. 

 Αλνηθηά ζε εγγξαθή είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα 

έρεη πξφζβαζε κφλν αλ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα θαη εγγξαθεί ζε 

απηά. 

 Σέινο θιεηζηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη 

ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα έρεη πξφζβαζε κφλν αλ ηνπ ην επηηξέςεη ν 

ππεχζπλνο θαζεγεηήο. 

 

7.7.4 Δομό Ηλεκτρονικού Μαθόματοσ 

 

Σν Ζιεθηξνληθφ Μάζεκα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο πιαηθφξκαο Open 

eClass. Κάζε κάζεκα απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ζηελ πιαηθφξκα ε νπνία 

ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ ππνζπζηήκαηα. Οπζηαζηηθά, ην ειεθηξνληθφ κάζεκα 

είλαη κηα αξζξσηή δνκή, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

θαζεγεηή, αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ δηαζέηεη θαη ην κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

πνπ ζα πηνζεηήζεη (απφ κηα απιή ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα έσο έλα πιήξσο δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο). 

 

ην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο, ππάξρεη ν ρψξνο ηαπηφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

καζήκαηνο φπνπ αλαθέξνληαη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο (ηίηινο, ππεχζπλνο 
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θαζεγεηήο, ηκήκα θιπ). Τπάξρεη επίζεο ε επηινγή "Δπηθνηλσλία κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο" ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο – θνηηεηέο, πνπ έρνπλ 

νξίζεη e-mail δηεχζπλζε ζην πξνθίι ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο. Πάλσ αξηζηεξά ππάξρεη ε 

ιεηηνπξγία "αλαδήηεζεο" θαη ζην κελνχ αξηζηεξά, ππάξρνπλ δηαζέζηκα φια ηα 

ππνζπζηήκαηα (ελεξγά ή φρη) ,θαζψο θαη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

Εικόνα 18. Σο θλεκτρονικό μάκθμα ςτο Open eClass 

 

Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην ειεθηξνληθφ κάζεκα απνηειεί κηα αξζξσηή 

δνκή απφ δψδεθα (12) Τπνζπζηήκαηα θαη ηέζζεξα (4) Δξγαιεία Γηαρείξηζεο 

Μαζήκαηνο. Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο κπνξεί λα ηα ελεξγνπνηεί θαη λα ηα 

απελεξγνπνηεί αλάινγα κε ηε δνκή θαη ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο πνπ δηαζέηεη, ψζηε λα 

απινπνηείηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, θαη λα εκθαλίδνληαη κφλν νη 

απνιχησο απαξαίηεηεο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο. Αλαιπηηθφηεξα ,ηα ππνζηεξηδφκελα 

Τπνζπζηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ειεθηξνληθφ κάζεκα ζηελ πιαηθφξκα Open eClass 

είλαη ηα εμήο: 

1. Αηδέληα φπνπ παξνπζηάδνληαη ρξνληθά ηα γεγνλφηα ζηαζκνί ηνπ καζήκαηνο 

(δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο, αμηνινγήζεηο, θιπ). 
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2. Έγγξαθα φπνπ απνζεθεχεηαη, νξγαλψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα ην ππνζχζηεκα απηφ παξέρεη 

έλαλ εχρξεζην κεραληζκφ γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρείσλ (θείκελα, παξνπζηάζεηο, εηθφλεο, 

δηαγξάκκαηα, θιπ) κέζα απφ έλα ζχζηεκα θαηαιφγσλ θαη ππνθαηαιφγσλ. 

3. Αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο - θνηηεηέο. 

4. Πεξηνρέο πδεηήζεσλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ην κάζεκα. Απνηειεί έλα ππνζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο 

εθπαηδεπηή – εθπαηδεπφκελνπ. 

5. Οκάδεο Δξγαζίαο (αλνηθηέο ή θιεηζηέο) απνηεινχλ κηα ζπιινγή απφ 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο (θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο) πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα 

πεξηνρή ζπδεηήζεσλ θαζψο θαη ηελ ίδηα πεξηνρή κεηαθφξησζεο αξρείσλ θαη 

εξγαζηψλ, θαη πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

6. ύλδεζκνη – ρξήζηκεο πεγέο απφ ην Γηαδίθηπν πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη 

νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο. 

7. Δξγαζίεο Δθπαηδεπόκελσλ, έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ 

ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, ππνβνιή θαη βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

καζήκαηνο. 

8. Αζθήζεηο Απηναμηνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγεί ν θαζεγεηήο κε ζηφρν ηελ 

εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. Σν ππνζχζηεκα απηφ 

ελζσκαηψλεη κηα γελλήηξηα παξαγσγήο Αζθήζεσλ κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ 

επηινγψλ, θαζψο θη αζθήζεηο ηνπ ηχπνπ «ζπκπιεξψκαηνο θελψλ» ή 

«ηαηξηάζκαηνο ζηειψλ». 

9. Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο, ρψξνο φπνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ χιε, ηνπο ζηφρνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα βνεζήκαηα, 

ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, θιπ ηνπ καζήκαηνο. 

10. Βίληεν Μαζήκαηνο, ρψξνο απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Τπάξρνπλ δχν επηινγέο: πξνζζήθε αξρείνπ βίληεν θαη 

πξνζζήθε ζπλδέζκνπ βίληεν πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε έλα Video On 

Demand (VOD) Server θαη αθνξνχλ ην κάζεκα. 
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11. Γξακκή κάζεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα νξγαλψζνπλ 

ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πιηθφ ζε ελφηεηεο θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ βήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο (αθνινπζεί 

ην πξφηππν SCORM2004).  

12. Κνπβέληα, ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

αλάκεζα ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο (θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο) ηνπ 

καζήκαηνο. 

13. Υώξνο Αληαιιαγήο Αξρείσλ φπνπ ππνζηεξίδεηαη ε αλάδξαζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ 

ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ θαη ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ καζήκαηνο.  

14. Δξσηεκαηνιόγην φπνπ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή πξνο ηνπο θνηηεηέο 

15. ύζηεκα Wiki, έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο Wiki.  

Σν ειεθηξνληθφ κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε Θεκαηηθέο Δλόηεηεο νκαδνπνηψληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο απφ ηα εξγαιεία ηνπ καζήκαηνο. Σα ελεξγά ππνζπζηήκαηα 

ηνπ καζήκαηνο εκθαλίδνληαη ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηνπ 

καζήκαηνο, θαη είλαη νξαηά θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ρξήζηεο - θνηηεηέο). Σα 

απελεξγνπνηεκέλα ππνζπζηήκαηα εκθαλίδνληαη θάησ αξηζηεξά ζηελ θεληξηθή ζειίδα 

ηνπ καζήκαηνο θαη δελ είλαη νξαηά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ρξήζηεο - θνηηεηέο). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα απελεξγνπνηεκέλα ππνζπζηήκαηα ηνπ καζήκαηνο 

παξακέλνπλ ιεηηνπξγηθά δηαηεξψληαο ηελ πιεξνθνξία πνπ ηπρφλ έρεη εηζαρζεί, απιά 

δελ είλαη νξαηά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ρξήζηεο - θνηηεηέο).  

Αληίζηνηρα ,ηα Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Μαζήκαηνο επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ ηχπνπ πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο, ηε δηαγξαθή - αλαλέσζε, ηε 

δηαρείξηζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ππνζπζηεκάησλ ζηε δνκή ηνπ καζήκαηνο. Σέινο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

ππεχζπλν θαζεγεηή λα παξαθνινπζεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. 
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7.8 LAMS 
 

To LAMS  (Learning Activity Management System, http://www.lamsfoundation.org/) 

είλαη έλα εξγαιείν αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ζρεδίαζε, ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σν LAMS 

πξνζθέξεη έλα ζχλνιν απφ πξνθαζνξηζκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε κε έλα απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο κε ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο drag and drop κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα 

απνηειέζνπλ κηα αθνινπζηαθή ξνή απφ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 

Ζ βαζηθή θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ LAMS είλαη φηη ε γλψζε δελ παξάγεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε αιιειεπίδξαζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αιιά θπξίσο απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ζ 

δεκηνπξγία αθνινπζηαθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

νκάδεο καζεηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε έλα δνκεκέλν ηξφπν – γλσζηφ σο καζεζηαθή 

ζρεδίαζε – είλαη θάηη πνπ δελ ζπλαληάηαη ζπρλά. 

Σν LAMS επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ ηαπηφρξνλε ζρεδίαζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ αθνινπζηψλ. ηελ νπζία ην LAMS πξνζθέξεη έλα πξαθηηθφ 

θαη δηαηζζεηηθφ ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ κε 

πνιινχο καζεηέο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηάιιεια εξγαιεία γηα 

ηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ ζελαξίσλ. Αθφκε, έλα ζεκαληηθφ ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πεξηβάιινληνο LAMS είλαη φηη πξνζθέξεη εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ κεγάιε 

πνηθηιία απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εξγαιεία γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο, ηελ ζπγγξαθή θαη 

ηελ δηαλνκή δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηελ αμηνιφγεζε φπσο επίζεο θαη εξγαιεία γηα ηελ 
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δεκηνπξγία εξσηήζεσλ. Παξφια απηά ,ν Dalziel (2003) επηζήκαλε ηελ έιιεηςε πνπ 

παξαηεξείηαη ζε εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη παξά ηελ δηαζεζηκφηεηα δηαθφξσλ αθνινπζηψλ ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο, αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κεζφδνπ Jigsaw ζην πεξηβάιινλ LAMS κε ζηφρν ηε κάζεζε βαζηθψλ ελλνηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ δελ έρνπλ αθφκα αλαθεξζεί. Παξαθάησ ,ζα γίλεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ ηνπ LAMS κεξηθά απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή e-lectures ζρεηηθά κε ην LAMS(ζα γίλεη ρξήζε ηεο ειιεληθήο απφδνζεο 

ησλ νλνκάησλ ησλ εξγαιείσλ, αθνχ ην πεξηβάιινλ είλαη πιήξσο κεηαθξαζκέλν ζηα 

ειιεληθά). 

 

7.8.1   Εύδη δραςτηριοτότων 
 

Οη αθνινπζίεο δνκνχληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο (activities), θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

δίλεη έκθαζε θαη ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο:  

 Πιεξνθφξεζε (Informative) 

 πλεξγαζία (Collaboration) 

 Αμηνιφγεζε (Assessment) 

 Αλαζηνραζκφ (Reflective) 

Οη αθνινπζίεο (Sequences) κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ έλα πιήζνο απφ αηνκηθέο 

εξγαζίεο, εξγαζίεο γηα κηθξέο νκάδεο ή γηα νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα (ηάμε) 

κε δξαζηεξηφηεηεο  πνπ βαζίδνληαη ηφζν ζε πεξηερφκελν φζν θαη ζηε ζπλεξγαζία. 

Οη πην γλψζηεο απφ απηέο είλαη : 

 Σν εξγαιείν ηεο αμηνιφγεζεο (assessment): Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζεηξάο 

εξσηήζεσλ κε κεγάιε επειημία ζηνλ ηξφπν απφδνζεο βάξνπο ζε θάζε 

εξψηεζε. 

 Ζ ζπλνκηιία (chat): Δπηηξέπεη ηελ ζχγρξνλε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 Ζ ζπλνκηιία θαη επηζθφπεζε (chat and scribe): πλδπάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ζπλνκηιίαο κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηζθφπεζεο κε ζθνπφ ηελ 
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εκθάληζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπδήηεζεο πνπ θαηαγξάθεθε κε αθνξκή θάπνηα 

εξψηεζε πνπ ηέζεθε. 

 Ζ ζπδήηεζε (forum): Παξέρεη έλα πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο γηα 

ηνπο καζεηέο κε ηα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο λα ηνπνζεηνχληαη αξρηθά απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

 Ζ ζπδήηεζε θαη επηζθφπεζε (forum and scribe): πλδπάδεη ηα εξγαιεία ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ηεο επηζθφπεζεο γηα λα εκθαλίδεη ζε κηα ζπγθεληξσηηθή 

αλαθνξά φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 Ο ράξηεο ηδεψλ (mind map): Δπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο 

καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ, λα κεηαβάιινπλ θαη λα κειεηήζνπλ ράξηεο ηδεψλ 

ζην πεξηβάιινλ LAMS. 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice): Δπηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία εξσηήζεσλ απηφκαηεο αμηνιφγεζεο φπσο πρ. Πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ζσζηφ – ιάζνο. 

 Σν ζεκεησκαηάξην (notebook): Δίλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζθέςεσλ ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ (noticeboard): Παξέρεη έλα απιφ ηξφπν γηα λα 

ππνζηεξίδνληαη νη καζεηέο κε πιεξνθνξία θαη πεξηερφκελν ζε δηάθνξεο 

κνξθέο φπσο: θείκελν, εηθφλεο, ζχλδεζκνη θαη άιιν πεξηερφκελν HTML. 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εξψηεζεο θαη ηεο απάληεζεο (question and answer): 

Δπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζέηνπλ ζηνπο καζεηέο εξσηήκαηα. Μεηά 

ηελ απάληεζε ηνπ θάζε καζεηή, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπλ ηηο απαληήζεηο 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα θεληξηθή αλαθνξά. 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηακνηξαζκνχ πφξσλ (share resources): Δπηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζζέηνπλ πεξηερφκελν ζηελ αθνινπζία φπσο 

ππεξζχλδεζκνη URL, ζπκπηεζκέλεο ηζηνζειίδεο, μερσξηζηά αξρεία, αθφκα 

θαη καζεζηαθά αληηθείκελα. Σν πεξηβάιινλ LAMS επηηξέπεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα πξνζζέηεη πφξνπο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Ζ ππνβνιή εξγαζηψλ (submit files): Δπηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα απνζηέιινπλ 

αξρεία πξνο ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ LAMS πξνο εμέηαζε θαη δηφξζσζε απφ  ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

 Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο (survey): Παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο κηα ζεηξά απφ 

εξσηήζεηο θαη ζπγθεληξψλεη ηηο απαληήζεηο ηνπο. ε ζρέζε κε ην εξγαιείν ηεο 
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πνιιαπιήο επηινγήο δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Oη 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ εκθαλίδνληαη κφλν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 Σν εξγαιείν ζπγγξαθήο wiki (wiki): επηηξέπεη ζηνπο ζπγγξαθείο λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηαζπλδεδεκέλεο ζειίδεο πεξηερνκέλνπ θαη πξναηξεηηθά λα 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα κεηαβάιινπλ ζπλεξγαηηθά ην πεξηερφκελν πνπ 

εκθαλίδεηαη. 

 

7.8.2  Πλεονεκτόματα του LAMS 
 

Τπάξρνπλ πνιιά βαζηθά νθέιε γηα ηελ ρξήζε ηνπ LAMS,  κεξηθά απφ απηά είλαη : 

 Σν LAMS παξέρεη ηδηαίηεξα έλαλ δηαηζζεηηθφ νπηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο 

αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε LAMS αλαθέξνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνπλ ην LAMS 

εχρξεζην θαη φηη ην LAMS ηνπο βνεζά λα ζηνραζηνχλ πην βαζεηά πάλσ ζηε 

δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή. 

 Οη ζπνπδαζηέο αγαπνχλ ην LAMS ! Οη Δθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζεκεηψλνπλ κε 

ζπλέπεηα φηη νη ζπνπδαζηέο αλαγλσξίδνπλ ην LAMS θαη ηηο ΣΠΔ σο θίλεηξν. 

 Σν LAMS ελζαξξχλεη ηε κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε ησλ ζπνπδαζηψλ - κέζα 

απφ κηα αμηνιφγεζε, κφλν 16% ησλ ζπνπδαζηψλ ήηαλ πξφζπκνη λα 

ζπδεηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ηάμε, εληνχηνηο, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 

ζπλεξγαζίαο κέζα ζην LAMS, πάλσ απφ 83% ήηαλ πξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο. 

 Σν LAMS πεξηιακβάλεη αηνκηθφ πεξηερφκελν γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν (φπσο 

Μαζεζηαθά Αληηθείκελα) θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο φπσο ε 

ζπδήηεζε, ε ςεθνθνξία θαη ε αληηπαξάζεζε. 

 Σν LAMS επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιακβάλνπλ, λα κνηξάδνληαη θαη 

λα πξνζαξκφδνπλ ςεθηαθά ζρέδηα καζεκάησλ πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζηηο 

«θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο πξαθηηθήο». 

 Σν LAMS παξέρεη πινχζηεο, ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο θαη 

αλίρλεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν . 

 Σν LAMS ελζσκαηψλεηαη ζε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο φπσο ηα 

Moodle, Sakai, LRN, Blackboard θαη WebCT. 
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 Σν LAMS ηξέρεη κε φιεο ηηο δεκνθηιήο κεραλέο αλαδήηεζεο Ηζηνχ. Σν 

ινγηζκηθφ ησλ Δμππεξεηεηψλ LAMS ηξέρεη ζε φιεο ηηο θπξηφηεξεο 

πιαηθφξκεο ππνινγηζηψλ. 

 Σν LAMS είλαη ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ θαη ρνξεγείηαη κε άδεηα General Public 

License v2 . Έηζη δελ απαηηείηαη θακία ακνηβή γηα άδεηα ρξήζεο, γηα πάληα. 

 Σν LAMS ππνζηεξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο φπσο IMS Content 

Packaging , IMS Metadata, IMS Learning Design. 

 Σν LAMS έρεη κηα κεγάιε θνηλφηεηα ζπγγξαθέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηερληθψλ ππεχζπλσλ πνπ κνηξάδνληαη ηηο θαιχηεξεο-πξαθηηθέο LAMS θαη ηα 

ζρέδηα ,θαζψο επίζεο θαη ελζαξξχλνπλ ηε κειινληηθή έθδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Σν LAMS έρεη εκπνξηθή ππνζηήξημε κε κηα επηρείξεζε πνπ παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο γχξσ απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ. Έηζη εάλ δελ έρεηε ηελ ηερληθή ή 

εθπαηδεπηηθή πείξα, ππάξρεη κηα επηρείξεζε ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα ζαο 

παξέρεη ππνζηήξημε. 

 Σν LAMS ζηνρεχεη λα είλαη έλα θαιά ηεθκεξησκέλν πξφγξακκα, γηα ηερληθά 

ζέκαηα θαζψο επίζεο θαη γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

 

Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ LAMS είλαη  φηη έρνπκε ζεηξηαθή αθνινπζία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ . 

 

7.9  Elluminate Live! 
 

Σν Elluminate Live! είλαη έλα live δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα επηθνηλσλία, παξνπζίαζε, αιιειεπίδξαζε θαη θαζνδήγεζε. 

Υξεζηκνπνηεί κηα πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο πινχζηα ζε ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία. Σν interface ηνπ Elluminate 

Live! παξέρεη έλα κνλαδηθφ ζρνιείν εθκάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, πνπ αηρκαισηίδεη 

ηελ αίζζεζε κηαο «πξφζσπν-κε-πξφζσπν» ζπλφδνπ. 

Σν Elluminate Live! παξέρεηαη κέζσ Internet, ν δηαρεηξηζηήο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

(θαη νη επηζθέπηεο) εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα κέζσ ελφο ππνινγηζηή πνπ ζπλδέεηαη 
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ζην Internet, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ browser φπσο ν Microsoft IE ή o Mozilla 

Firefox. Σν Elluminate Live! απαηηεί απφ ην ρξήζηε λα δηαζέηεη έλα ζεη κηθξνθψλνπ-

αθνπζηηθψλ. Οη ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδξαζηηθέο ζπλφδνπο ηνπ Elluminate 

Live! ρξεζηκνπνηψληαο νκηιία θαη θείκελν. 

Σν Elluminate Live! ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε (παξάδνζε online καζεκάησλ, 

ζπλεξγαηηθφ γξάςηκν, έξεπλα, ψξεο γξαθείνπ, εθπαηδεπηηθά έγγξαθα, θιπ), ζηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζηελ θηινμελία γεγνλφησλ (ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, workshops, 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο). 

 

7.10  Blackboard  

 

Ζ πιαηθφξκα Blackboard είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Μαζεκάησλ (Course Management System), πνπ πξννξίδεηαη γηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη πξνζθέξεη ζε γεληθέο γξακκέο ηξηπιή ιεηηνπξγία κέζσ δηαδηθηχνπ: ηε 

δηδαζθαιία ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απνηειεί κηα επέιηθηε 

πιαηθφξκα ηελ νπνία νη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ αλάινγα κε ηε 

ζεσξία κάζεζεο ή ην κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ελψ 
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παξέρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηδξχκαηνο/νξγαληζκνχ 

πνπ πξνζθέξεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε θαη 

αξρηηεθηνληθή πνπ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε άιισλ εθαξκνγψλ.  

Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα απαηηείηαη θπιινκεηξεηήο κε ελεξγνπνηεκέλε 

JavaScript, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, ελψ 

ππνζηεξίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη MacOS.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ην Blackboard κπνξεί θαλείο:  

 

• Να δεκηνπξγεί ή λα εηζάγεη δηδαθηηθφ πιηθφ θαηά κνλάδεο ή παθέηα, φπσο 

πιεξνθνξίεο, αλαθνηλψζεηο, ζεκεηψζεηο, δηαιέμεηο, αζθήζεηο, βηβιηνγξαθία 

θ.ά., ψζηε λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε 24σξε βάζε ή 

ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν 

• Να επηθνηλσλεί ειεθηξνληθά κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα δέρεηαη ειεθηξνληθά 

ηηο εξγαζίεο ηνπο, λα δηνξγαλψλεη ζπδεηήζεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

κέζσ discussion board, chat θ.ά. 

• Να δεκηνπξγεί θαη λα πξνζθέξεη on‐line ηεζη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε 

εξσηήζεηο απφ ηε δηαζέζηκε «ηξάπεδα εμεηάζεσλ» ή θαηλνχξηεο, πνπ λα έρνπλ 

θάζε δπλαηή κνξθή, ελψ νη βαζκνί ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηαρσξνχληαη 

αλαιπηηθά θαηά δξαζηεξηφηεηα θαη θαηά κάζεκα ζην «Βαζκνιφγην» 

(Gradebook), κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο πξνφδνπ,  

• Να εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο.  

 

Δπηπιένλ ην Blackboard πξνζθέξεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηε 

δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο 36 δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο, 

πνιχγισζζεο ππνζηήξημεο θαζψο θαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο/ζπλεξγαζίαο κε άιιεο 

εθαξκνγέο, ελψ - ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία πνπ ην αλαπηχζζεη– κπνξεί λα δερηεί 

κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, απφ εθαηνληάδεο έσο ρηιηάδεο. Παιηφηεξεο έξεπλεο 

(Καξαθαηζάλεο, 2005:24‐25) έρνπλ θαηαγξάςεη φηη ην Blackboard απνδείρζεθε 

εχθνιν ζηελ εθκάζεζε, θηιηθφ ζην ρξήζηε θαη πην δηαδξαζηηθφ απφ αληίζηνηρεο 

πιαηθφξκεο, πξνζθέξνληαο πςειή δηαζεζηκφηεηα, ρξεζηηθφηεηα, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα.  
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Σν Blackboard ππνζηεξίδεη ηελ νηθνδφκεζε κάζεζεο ζηελ νκάδα, ην ζπλεξγαηηθφ 

αλαζηνραζκφ ηνπ πιηθνχ θαη ησλ απφςεσλ πνπ αληαιιάζζνληαη, θαη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία πφξσλ κέζα απφ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Απγεξίνπ‐ 

Παπαζαινχξνο‐ Ρεηάιεο‐ Φαξνκειίγθνο, 2005:148).  

ήκεξα απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε εκπνξηθή πιαηθφξκα παγθνζκίσο, ηδηαίηεξα 

κεηά ηελ εμαγνξά ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ηνπ WebCT θαη ANGEL Learning. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ησλ 

Ζ.Π.Α., ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (47%), ζηα ζρνιεία ηεο Ηξιαλδίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

C2K project (Classroom 2000), ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ, ζην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θ.α. 

 

 

7.11 ANGEL Learning 
 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ έξεπλα πνπ μεθίλεζε ζηα 

Indiana University ‐ Purdue University Indianapolis ηνλ Ηνχιην 2000 θαη εμειίρζεθε 

απφ ηελ εηαηξεία ANGEL Learning Inc. Πην πξφζθαηε έθδνζε είλαη ε 7.4 θαη ελψ 

είρε αξρίζεη ν ζρεδηαζκφο ηεο έθδνζεο 8.0, αλαθνηλψζεθε ζηηο 6 Μαΐνπ 2009 φηη ε 

παξαγσγφο εηαηξεία εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Blackboard Inc. 
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(http://www.angellearning.com).

 

 

 
 

7.12 Centra  
 

χζηεκα ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, πνπ εμειίζζεηαη απφ ηελ εηαηξεία SABA. Μεηά 

απφ εηδηθέο ξπζκίζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε. 

ήκεξα βξίζθεηαη ζηελ έθδνζε 7.5. (http://www.korimvos.gr/gr/products/centra.htm 

θαη http://www.saba.com/solutions/academic/details.htm). 

 

http://www.angellearning.com/
http://www.saba.com/solutions/academic/details.htm
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7.13 Άλλα εμπορικϊ ςυςτόματα 
 
 

Checkpoint: Αλαπηχρζεθε απφ ηε βξεηαληθή εηαηξεία Jenison σο κέξνο ελφο 

ζπλφινπ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ e-learning πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. (http://www.jenison.co.uk ) . 

 
Desire2Learn: Με έδξα ην Kitchener ηνπ Ontario ζηνλ Καλαδά ηδξχζεθε ην 1999 ε 

εηαηξεία πνπ ζήκεξα ππνζηεξίδεη 4 εθαηνκκχξηα εθπαηδεπφκελνπο παγθνζκίσο κε 

κηα ζεηξά πξντφλησλ ινγηζκηθνχ (Learning Environment, ePortfolio, Learning 

Repository, Live Room, Essentials, 2GO, Competencies). 

(http://www.desire2learn.com)  
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eCollege: Ζ εηαηξεία πνπ ην αλαπηχζζεη ηδξχζεθε ην 1996 ζην Denver, Colorado ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη ην 2008 απαζρνινχζε 365 εξγαδφκελνπο. (http://www.ecollege.com)  

 
e.Learn platform: Αλαπηχζζεηαη απφ ηελ ειιεληθή εηαηξεία EXODUS θαη 

ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο ηξφπνπο e‐learning: απηνδηδαζθαιία, αζχγρξνλε θαη 

ζχγρξνλε εμΑΔ. Ζ εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο 

ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο.  

(http://www.exodus.gr/Default.aspx?id=1240&nt=18&lang=1)  

 
Enterprise: Αλαπηχζζεηαη απφ ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία Generation21 Learning 

Systems, πνπ ηδξχζεθε ην 1996, θαη απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. 

Μεηαμχ ησλ πειαηψλ ηεο ζπγθαηαιέγνληαη νη εηαηξείεο Xerox, Sharp, Chrysler, Sara 

Lee, Lockheed Martin θ.ά.  

(http://www.inmediuslearning.com/c_products/products.html)  

 

 

 

8. Χαρακτηριςτικϊ ενόσ εκπαιδευτικού υλικού για την εξ 

αποςτϊςεωσ διδαςκαλύα του 

 

8.1 Η ταξινομύα του Bloom για τουσ διδακτικούσ ςτόχουσ 

 χκθσλα κε ηνλ Bloom (Bloom, 1956) νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ην γλσζηηθφ νηθνδφκεκα ηνπ καζεηή θαη ην 

νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ δεμηνηήησλ,  είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζεί. Απηφ 

έρεη κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο θπζηθήο παξά κε ηηο 

ζεσξεηηθέο επηζηήκεο δεδνκέλνπ φηη εκπιέθεη ηελ αλάθιεζε ησλ πξνηέξσλ γλψζεσλ, 

ηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ – ζεσξεκάησλ θαη νξηζκψλ -  ηελ ρξήζε 

δηαδηθαζηψλ θαη πξφηππσλ – φπσο αιγφξηζκνη θαη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πνπ νδεγνχλ  

ηειηθά ζηελ αθαίξεζε θαη ηελ γελίθεπζε. 

http://www.exodus.gr/Default.aspx?id=1240&nt=18&lang=1
http://www.inmediuslearning.com/c_products/products.html
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Τπάξρνπλ έμη θχξηεο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ, κε 

παξαδείγκαηα απφ ηα Μαζεκαηηθά, απφ ηελ απινχζηεξε ζηελ πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθε. Καηά ηνλ Bloom ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη θαηαθηήζεη  θάζε κηα απφ 

απηέο πξηλ πεξάζεη ζηε επφκελε.  

1. Γλψζε – Οπζηαζηηθά αλάθιεζε πξφηεξεο γλψζεο. Αλάθιεζε ελφο νξηζκνχ ή 

ελφο ζεσξήκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα νη θαλφλεο παξαγψγηζεο  ή ε νξνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Δπίζεο ε γλψζε ησλ ηηκψλ 

νξηζκέλσλ ζηαζεξψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην e.  Οη ιέμεηο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην θαζψο απεπζπλφκαζηε ζηνπο καζεηέο 

είλαη : Απαξίζκεζε, φξηζε, πεξίγξαςε, δήισζε, αληηζηνίρηζε, επέιεμε, 

πξνζδηφξηζε, εμέηαζε, νλφκαζε θ.ι.π 

2. Καηαλφεζε – Σν λα θαηαιάβεη ν καζεηήο κηα έλλνηα ή ηελ κεηάθξαζε ελφο 

φξνπ ή έλαλ νξηζκφ θαη λα κπνξέζεη λα ην εμεγήζεη κε δηθά ηνπ ιφγηα. Σν λα 

αληηιεθζεί ν καζεηήο ηελ δηαηχπσζε ελφο ζεσξήκαηνο θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε 

άιια ζεσξήκαηα ηνπ επηηξέπεη λα αληηιεθζεί θαη ηελ έλλνηα κηαο ζπκβνιηθήο 

έθθξαζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί αθεξεκέλεο έλλνηεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα. Γηα παξάδεηγκα αλ ηνπ δνζεί κηα ζπλάξηεζε λα είλαη ζε ζέζε 

λα πεξηγξάςεη ηελ πξψηε θαη ηελ δεχηεξε παξάγσγφ ηεο. Καηάιιειεο ιέμεηο 

ζε απηφ ην ζηάδην: πλφςηζε, πεξίγξαςε, εθηίκεζε, ζχγθξηλε, πξφβιεςε, 

ζπδήηεζε, επέθηεηλε, δψζε παξαδείγκαηα θαη αληηπαξαδείγκαηα. 

3. Δθαξκνγή – Υξήζε ελφο ζεσξήκαηνο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηδηφηεηεο ελφο 

καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πεξηγξαθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο κε 

αθεξεκέλνπο φξνπο. Δθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο ζε 

έλα λέν γλσζηηθφ πεδίν. Καηάιιειεο ιέμεηο : Δθάξκνζε, δείμε, ππνιφγηζε, 

δψζε παξάδεηγκα, ζπκπιήξσζε, ιχζε, εμέηαζε, δηακφξθσζε, ηαμηλφκεζε, 

πεηξακαηίζνπ, αλαθάιπςε θ.ιπ. 

4. Αλάιπζε – Γηαρσξηζκφο κεηαμχ νξηζκψλ θαη αμησκάησλ, θαηαλφεζε ηεο 

ινγηθήο δνκήο κηαο απφδεημεο, αλαγλψξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

νξηζκέλεο ππφζεζεο, δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο αθεξεκέλσλ δνκψλ θαη 

αληηθεηκέλσλ – γηα παξάδεηγκα ην λα θαηαηάμεηο κηα θσληθή ηνκή. 

Καηάιιειεο ιέμεηο: Αλάιπζε, δηαρψξηζε, δηάηαμε, εμήγεζε, ζχλδεζε, 

ηαμηλφκεζε, δηαίξεζε, ζχγθξηλε, εμήγεζε, επίιεμε. 
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5. χλζεζε – Σν λα νξηζηεί κηα λέα δνκή απφ γλσζηά ζηνηρεία θαη λα ζπλαρζνχλ 

νη ηδηφηεηέο ηεο. Σν λα γεληθεπηεί ή λα απνδεηρζεί έλα ζεψξεκα. Να 

ζπζρεηηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζε κηα νξηζκέλε πεξηνρή ησλ Μαζεκαηηθψλ 

κε ηα απνηειέζκαηα κηαο άιιεο πεξηνρήο. Καηάιιειεο ιέμεηο: δηαηχπσζε, 

ηξνπνπνίεζε, αλαδηάηαμε, γελίθεπζε, ζπλδχαζε, νινθιήξσζε, αληηθαηάζηεζε, 

επηλφεζε. 

6. Αμηνιφγεζε – χγθξηζε θαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηδεψλ, αμηνιφγεζε ηεο αμίαο 

κηαο νξηζκέλεο ζεσξίαο ή εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ηθαλφηεηα 

δηακφξθσζεο εηθαζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε καζεκαηηθά γεγνλφηα.  

Καηάιιειεο ιέμεηο: Αμηνιφγεζε, απνθάζηζε, θαηάηαμε, ππνζηήξημε, 

δηαρψξηζε, ζπκπέξαλε, ζχγθξηλε, ζπλφςηζε, εμήγεζε, δηθαηνιφγεζε. 

 

8.2 Σα χαρακτηριςτικϊ του ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού – 

Κριτόρια αξιολόγηςησ 

Σν θαιήο πνηφηεηαο πιηθφ γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζηεξίδεη ηελ 

ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε  εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία  νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

θαη ίζσο θαη λα μεπεξλά ηελ κεησπηθή δηδαζθαιία. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

εηθνληθήο κάζεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα έρεη κε ηνπο καζεηέο 

απεπζείαο επηθνηλσλία  κε ηξφπνπο πνπ δελ είλαη εθηθηνί  ζε κηα πξαγκαηηθή ηάμε.  Ο 

εθπαηδεπηήο γηα παξάδεηγκα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη επθνιφηεξν λα 

εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο  ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχλ 

παξά ζηελ πξαγκαηηθή ηάμε.  Ο  John Keller έρεη δηαηππψζεη ην κνληέιν ARCS 

(Attention -πξνζνρή, Relevance -ζπλάθεηα, Confidence - εκπηζηνζχλε, Satisfaction - 

ηθαλνπνίεζε), γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζηελ εμ απνζηάζεσο 

δηδαζθαιία.  

πλνπηηθά νξίδεη φηη ην πεξηερόκελν πξέπεη λα θεξδίδεη ακέζσο ηελ πξνζνρή ηνπ 

καζεηή, πξάγκα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε παξαδείγκαηα ή κε ηελ δηαηχπσζε κηαο 

ελδηαθέξνπζαο εξψηεζεο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Δπίζεο πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε δηάξθεηα ηεο πξνζνρήο ηνπ καζεηή είλαη ζπλήζσο κηθξή. Γέθα ιεπηά 

είλαη πνιχο ρξφλνο φηαλ αθνχλ κηα δηάιεμε. Δπίζεο ην πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη 

ζπλαθέο κε ην πξνθίι θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. Απηφ ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

ην επηηχρεη κε ηε ρξήζε θαηαιιήισλ παξαδεηγκάησλ. Πξέπεη λα εκπιέθεη ηνπο 
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καζεηέο ζε δηαδηθαζίαο ελεξγνχ κάζεζεο. ην πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ απηφ ζεκαίλεη 

φηη νη καζεηέο πξέπεη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε θάζε ελφηεηα 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο απνθηνχλ  απηνπεπνίζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Σειηθά ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ πξέπεη λα πεξηέρεη ελφηεηεο – ηεζη, εξσηήζεηο, projects- κέζσ ησλ 

νπνίσλ ν καζεηήο ζα απηναμηνινγεζεί θαη ζα επηβεβαηψζεη ηελ γλψζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ έρεη ζε έλα νξηζκέλν ηνκέα, πξάγκα πνπ ζα ηνπ δψζεη ηθαλνπνίεζε. 

χκθσλα κε ηελ Olga Caprotti (Caprotti, 2007) ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  είλαη επηγξακκαηηθά ηα εμήο: 

1. Αθαδεκατθή θαη Δθπαηδεπηηθή πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ: Οξζφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ζαθείο καζεζηαθνί ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο ην πιηθφ ζα είλαη 

πξνζεισκέλν, πξνζδηνξηζκφο ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ, επαξθήο  παξνπζίαζε 

ησλ ελλνηψλ, ππνζηήξημε θαη αλαθνξέο ζε βνεζεηηθφ πιηθφ,  πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εηθνληθήο ηάμεο, θαη αλάδξαζε – αμηνιφγεζε είλαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ην πνηνηηθφ πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

Γηα ηα Μαζεκαηηθά ην πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα 

επηηπγράλνληαη  νη δεμηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom. 

2. Πεξηβάιινλ δηεπαθήο :Σν πιηθφ πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκν κέζα απφ 

έλα θηιηθφ θαη νκνηνγελέο πεξηβάιινλ δηεπαθήο  ην νπνίν ζα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε  

επθνιία ζηελ πινήγεζε αιιά θαη ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο. Ζ ηερλνινγία πξέπεη λα 

αμηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά ψζηε λα θηλεηνπνηεί θαη λα εκπιέθεη ηνλ καζεηή ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

3. Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα: Τιηθφ πνπ επαλαρξεζηκνπνηείηαη (εηθφλεο, γξαθήκαηα, 

applets) πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ κέζσ αλαθνξψλ. Οη δηάθνξνη 

δεκηνπξγνί ζα κνηξάδνληαη επθνιφηεξα ηα έξγα ηνπο αλ ε δνπιεηά ηνπο 

αλαγλσξίδεηαη.   

4. Πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

λα είλαη δπλαηφλ λα  αμηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινληα φπσο 

PC, Intelligent Telephones, laptops θ.ι.π. Δπίζεο πξέπεη ην πιηθφ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηερληθέο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 
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5. Σν πνηνηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηεί φζν ην δπλαηφλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

επηηξέπνπλ  λα παξακείλεη ην πιηθό ζε ρξήζε γηα αξθεηό θαηξό.   

6. Σέινο ε αλάδξαζε από ηνπο ρξήζηεο είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Γηα απηφ είλαη ρξήζηκεο 

θαη νη κειέηεο πεξίπησζεο ηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ. 

πκπεξαζκαηηθά ην πνηνηηθφ δηδαθηηθφ  πιηθφ γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξέπεη: 

 Να ελζσκαηψλεη ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom  ζην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ 

 Σν πεξηερφκελν λα είλαη ζαθέο θαη απαιιαγκέλν απφ ιάζε  

 Να είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη λα κελ πξνυπνζέηεη εγθαηάζηαζε 

επηπιένλ ινγηζκηθνχ 

 Να είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο – νζφλεο, 

πξνβνιηθά, hand held devices. 

 

Δμεηδηθεχνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά : 

 Να θαζνδεγεί ζηελ εθκάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ πιηθνχ. 

 Να πξνάγεη ηελ αιιειεπίδξαζε. 

 Να επεμεγεί δχζθνια ζεκεία θαη έλλνηεο. 

 Να αμηνινγεί θαη εκςπρψλεη ηνλ ζπνπδαζηή. 

 Να εληάζζεηαη ζε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη λα είλαη έλα απνηέιεζκα 

νκαδηθήο εξγαζίαο. 

 Να έρεη πνιπκνξθηθφ ραξαθηήξα , φπσο βαζηθά έληππν πιηθφ, νπηηθφ πιηθφ 

(βίληεν), αθνπζηηθφ πιηθφ (θαζέηεο ήρνπ), παξάιιεια θείκελα, πιεξνθφξεζε 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (θπξίσο γηα ζέκαηα ελεκέξσζεο).   

 

Δπίζεο 

 Να παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο πξέπεη λα κειεηεζεί ην πιηθφ 

 Να έρεη ζαθψο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη 

έλλνηεο-θιεηδηά γηα θάζε ελφηεηα 

 Να έρεη φζν δπλαηφλ απινχζηεξε δηαηχπσζε 

 Να ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά παξαδείγκαηα θαη κειέηεο πεξίπησζεο 
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 Να θάλεη ζπρλέο αλαθνξέο ζηελ εκπεηξία ηνπ ζπνπδαζηή 

 

 Να παξέρεη αζθήζεηο (δξαζηεξηφηεηεο) απηναμηνιφγεζεο ζπλνδεπφκελεο απφ 

ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, θαη ζπδήηεζε γηα πηζαλέο δπζθνιίεο θαη ιάζε 

 Να ζπκπεξηιακβάλεη αζθήζεηο (δξαζηεξηφηεηεο) κε ζηφρν ηνλ πεξαηηέξσ 

πξνβιεκαηηζκφ, εκβάζπλζε θαη απηναμηνιφγεζε 

 Να ζπκπεξηιακβάλεη απεηθνλίζεηο, φπνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ έλα 

εθηελέο θείκελν κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

 

 Ζ χιε λα παξνπζηάδεηαη ζε κηθξέο ζχληνκεο ελφηεηεο (κηθξά ζε έθηαζε 

θεθάιαηα θαη ελφηεηεο, ιηγφηεξεο ιέμεηο αλά ζειίδα, απ‘ φηη ζπλήζσο) 

 Να ρξεζηκνπνηεί πιαίζηα φπνπ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά ζεκεία θαη 

επεμεγνχληαη δχζθνιεο έλλνηεο 

 Να ζπκπεξηιακβάλεη επεμεγεκαηηθνχο ηίηινπο θαη ππφηηηινπο 

 Να έρεη ζχλνςε ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ 

 

 Να έρεη θηιηθφ πξνο ην ζπνπδαζηή ζπγγξαθηθφ χθνο ("εγψ" - θαζεγεηήο, 

"εζείο" - ζπνπδαζηέο) 

 Να ζπκπεξηιακβάλεη ζαθψο δηαηππσκέλε αλαθνξά ησλ δηαθφξσλ δπζθνιηψλ 

πνπ πηζαλφηαηα ζα αληηκεησπίζεη ν ζπνπδαζηήο 

 Να ζπκπεξηιακβάλεη θαηάινγνπο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, πξνηάζεηο γηα 

παξαπέξα δηάβαζκα, νδεγίεο γηα αλεχξεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πεγψλ 

 Να γίλεηαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπ πιηθνχ, φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην (π.ρ. ρξήζε ερνγξαθήζεσλ, βηληενηαηληψλ, θιπ) 

 Να πεξηέρεη θαηαηνπηζηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζχλδεζε ηεο χιεο, φηαλ απηή 

παξνπζηάδεηαη κε δηαθνξεηηθά κέζα (π.ρ. έληππν πιηθφ θαη ερνγξαθήζεηο ζε 

θαζέηεο) 
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9. Ένα ςενϊριο εξ αποςτϊςεωσ διδαςκαλύασ -Σριγωνομετρικού 

Αριθμού Οξεύασ Γωνύασ  
 

 Παξαθάησ αλαθέξεηαη έλα ζελάξην γηα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία πνπ πινπνηήζεθε 

κε ην LAMS σο εθαξκνγή ησλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ πιηθνχ θαη δηδαζθαιίαο ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ επηιέρζεθε είλαη Οη 

Σξηγσλνκεηξηθνί Αξηζκνί Ομείαο Γσλίαο.  

Δπέιεμα ην LAMS γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηαηί ην βξήθα πην 

εχρξεζην θαη θηιηθφ , θαζψο δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξα δηαηζζεηηθφ νπηηθφ πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγίαο αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ . Δπίζεο ,ην LAMS 

ελζσκαηψλεηαη ζε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο φπσο ηα Moodle, Sakai, LRN, 

Blackboard θαη WebCT , ελψ ηξέρεη κε φιεο ηηο δεκνθηιήο κεραλέο αλαδήηεζεο 

Ηζηνχ. Σν ινγηζκηθφ ησλ Δμππεξεηεηψλ LAMS ηξέρεη ζε φιεο ηηο θπξηφηεξεο 

πιαηθφξκεο ππνινγηζηψλ. Σν LAMS είλαη αλνηθηφ ινγηζκηθφ ,έηζη δελ απαηηείηαη 

θακία ακνηβή γηα άδεηα ρξήζεο, γηα πάληα. Δπηπιένλ, έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ 

LAMS είλαη φηη έρεη εκπνξηθή ππνζηήξημε κε κηα επηρείξεζε πνπ παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο γχξσ απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ , έηζη εάλ δελ έρεηο ηελ ηερληθή ή 

εθπαηδεπηηθή πείξα, ππάξρεη κηα επηρείξεζε ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα ζνπ παξέρεη 

ππνζηήξημε. 

αλ εηζαγσγή ζην κάζεκα νη «καζεηέο» κεηά ην θαισζφξηζκα πιεξνθνξνχληαη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο , ηελ δηάξζξσζε θαη ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ 

ππνελνηήησλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο  ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα θαη 

ηα εξγαιεία πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ. Σέινο έλα ζχλνιν απφ αξρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο αλαξηψληαη ψζηε  λα απνζεθεπηνχλ ζηνλ δίζθν θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ θαη λα αλαζχξνληαη απφ εθεί.   

Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο αθνξά ην επίπεδν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ θαη είλαη δηαξζξσκέλν ζε ηξεηο ελφηεηεο  πνπ ζα δηαξθέζνπλ πεξίπνπ δχν 

δηδαθηηθέο ψξεο ε θάζε κία.  

αλ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (Πεξίπνπ 15΄) πξνηείλεηαη ε ζπδήηεζε κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο ζπδήηεζεο (chat) πνπ παξέρεη ην LAMS ζρεηηθά κε ην πψο ζα ήηαλ 
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δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ην χςνο ελφο δέληξνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλέβεη θάπνηνο 

ζηελ θνξπθή ηνπ, αξθεί λα γλσξίδνπκε ηελ γσλία πξφζπησζεο ησλ αθηηλψλ ηνπ 

ειίνπ θαη ην κήθνο ηεο ζθηάο ηνπ  

 

Δηθόλα 1. πδήηεζε γηα ην ύςνο ηνπ δέληξνπ 

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπδήηεζεο δελ είλαη βέβαηα λα δνζεί ιχζε ζην πξφβιεκα, δεδνκέλνπ 

πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηνπο 

ηξηγσλνκεηξηθνχο αξηζκνχο,  αιιά λα εκπιαθνχλ ζηελ ζπδήηεζε πξνηείλνληαο  

δηάθνξεο ιχζεηο ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδέζνπλ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

ηελ λεναπνθηεζείζα γλψζε πεξί ηξηγσλνκεηξηθψλ αξηζκψλ. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα 

έρεη ηνλ δηεξεπλεηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζπληζηάηαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 

9.1   Ενότητα 1η : Η ϋννοια τησ εφαπτομϋνησ οξεύασ γωνύασ 

9.1.1 Παροχό Πόρων- Οριςμού (Διάρκεια: 30 λεπτά ) 

 

Δξγαιεία: LAMS, Αξρείν Geogebra, θχιιν εξγαζίαο  

Γξαζηεξηφηεηα: Δπνπηηθή, Γηεξεπλεηηθή , πλεξγαηηθή  

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα δνζεί ν νξηζκφο ηεο εθαπηνκέλεο νμείαο γσλίαο κέζσ κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο παξνρήο πφξσλ ηνπ LAMS  
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Παξάιιεια νη εθπαηδεπφκελνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε έλα 

αξρείν Geogebra  κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξαηεξήζνπλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο 

ππνινγηζκνχ ηεο εθαπηνκέλεο νμείαο γσλίαο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ θαη  ηηο ηηκέο πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα πάξεη ε εθαπηνκέλε κε ζηφρν ηελ εκπέδσζε ηνπ νξηζκνχ. Έλα 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν θχιιν εξγαζίαο ζα θαζνδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηεξεπλήζνπλ ηα πξνο εμέηαζε ζέκαηα. 

 

        

 

Δηθόλα 2. Οξηζκόο εθαπηνκέλεο  

 

Παξάιιεια ηίζεηαη ην εξψηεκα: Έρεηε αθνύζεη μαλά ζην παξειζόλ ηνλ όξν 

εθαπηνκέλε; Αθνινπζεί ζπδήηεζε ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηή λα 

δηεπθξηλίζεη ην γεγνλφο φηη ε εθαπηνκέλε γσλίαο είλαη απιθμόρ θαη λα δηνξζψζεη 

ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ίζσο δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ ησλ 

άιισλ ρξήζεσλ ηνπ φξνπ εθαπηνκέλε φπσο εθαπηνκέλε θχθινπ ή θακπχιεο.  

 

εφω= ΑΒ/ΑΕ 

 

εφφ=ΑΕ/ΑΒ 
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Σειεηψλνληαο ν εθπαηδεπηήο ππνδεηθλχεη ζηνπο καζεηέο φηη κε ηελ ρξήζε ηεο 

εθαπηνκέλεο είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξίζνπκε κήθε ή απνζηάζεηο ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ζρεκαηίδεηαη έλα  νξζνγψλην ηξίγσλν θαη γλσξίδνπκε επίζεο κηα νμεία γσλία θαη 

κηα θάζεηε πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ.  

 

9.1.2 υζότηςη( Διάρκεια 10 λεπτά) 

Μπνξείηε λα πξνηείλεηε θάπνηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ; 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ππνδείμνπλ πεξηπηψζεηο – ελδερνκέλσο θαη απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή – φπνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αμηνπνηεζεί ε εθαπηνκέλε γηα λα 

ππνινγηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα κήθε  
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9.1.3 Εξϊςκηςη –Αςκόςεισ – Πολλαπλό επύλυςη (Διάρκεια 20 λεπτά ) 

Παξέρεηαη κηα ζεηξά αζθήζεσλ ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα εκπεδψζνπλ ηελ ζεσξία 

θαη λα απηναμηνινγεζνχλ.  Οη αζθήζεηο είλαη ηεο κνξθήο  ζσζηνχ – ιάζνπο θαη 

πνιιαπιήο επηινγήο. Ζ ζσζηή απάληεζε παξνπζηάδεηαη ζην ηέινο.  

 

9.1.4 Αναγκαιότητα των τριγωνομετρικών πινϊκων(Διάρκεια 5 

λεπτά) 

Παξνρή πφξσλ κε ην ξεηνξηθφ εξψηεκα «Πσο είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε ηελ 

εθαπηνκέλε κηαο νπνηαζδήπνηε γσλίαο» ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηελ ρξήζε ησλ 

Σξηγσλνκεηξηθψλ πηλάθσλ. Έλαο ηξηγσλνκεηξηθφο πίλαθαο γηα ηηο γσλίεο απφ 0 κέρξη 

90 κνίξεο παξέρεηαη επίζεο ζηνπο πφξνπο. 

 

9.1.5 Παροχό πόρων – Οριςμόσ Κλύςησ Ευθεύασ (Διάρκεια 10 λεπτά) 

Οξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο θιίζεο ηεο επζείαο φπσο είλαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν. - 

Παξάδεηγκα κε αλεθφξα- Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ γλσξίδνπλ 

ηη ζεκαίλεη θιίζε κηαο αλεθφξαο  ψζηε ζηε ζπλέρεηα απηφ λα ζπλδεζεί κε ηελ έλλνηα 

ηεο εθαπηνκέλεο ηεο γσλίαο θιίζεο. 
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9.1.6 Παροχό Πόρων – ύνδεςη εφαπτομϋνησ γωνύασ με y= α x 

Ζ θιίζε α ηεο επζείαο κε εμίζσζε y = αx είλαη ίζε κε ηελ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο 

σ, πνπ ζρεκαηίδεη ε επζεία κε ηνλ άμνλα xx΄. 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα αλνίμνπλ ην αξρείν Geogebra Κιίζε.ggb θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφ κε ηελ βνήζεηα θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θχιινπ εξγαζίαο 

(Κιίζε επζείαο.doc) ψζηε λα εκπεδψζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο θιίζεο κηαο επζείαο 

θαη ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ αξηζκνχ εθαπηνκέλε. 

 

9.1.7 Αςκόςεισ αυτοαξιολόγηςησ  

ηηο αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ππνινγίζνπλ ηελ 

θιίζε κηαο επζείαο – ή κηαο αλεθφξαο – κε ρξήζε ηεο γσλίαο θιίζεο θαη ηεο 

εθαπηνκέλεο ηεο. 

 

9.1.8. Κλεύςιμο – Εργαςύα 

9.1.8.1 Ανακεφαλαύωςη 

πλνπηηθή παξάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο θαη θαηάινγνο ησλ δεμηνηήησλ 

ηηο νπνίεο ππνηίζεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε απνθηήζεη. Γηα 

παξάδεηγκα : Οη εθπαηδεπόκελνη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ελόηεηαο ζα πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ εθαπηόκελεο νμεηώλ γωληώλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

εθαπηνκέλε  ζε θπζηθά ή πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

 

9.1.8.2 Εργαςύα για το ςπύτι  

1. Αζθήζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ ε ζσζηή απάληεζε  είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη ή θαη 

φρη. ε θάζε πεξίπησζε νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

ζηνλ εθπαηδεπηή.  
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2. Δξγαζία νκαδηθή: Να βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξηθή πξνέιεπζε ηνπ φξνπ 

εφαπτομένη οξείαρ γωνίαρ κε ζηφρν λα δηαρσξίζνπλ ηνλ φξν απφ ηηο ππφινηπεο 

ρξήζεηο ηνπ – εθαπηνκέλε θχθινπ, εθαπηνκέλε θακπχιεο. Έλαο ζρεηηθφο ζχλδεζκνο  

ελδεηθηηθά παξέρεηαη:  

http://users.sch.gr/kassetas/ed0math6Trig.htm 

θαζψο θαη ε ππφδεημε λα γίλεη αλαδήηεζε κε θιεηδί : Ζ ηζηνξία ηεο ηξηγσλνκεηξίαο. 

3. Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο. Γειαδή ηνπο δίλνληαη νη 

παξαθάησ εξσηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο : 

1) Αλ ζε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηελ γσλία Α=90
ν
 είλαη 

ΑΒ=5cm θαη ΑΓ=12cm ,πφζν ζα είλαη ε εθΒ ; 

2) Γίλεηαη έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α=90
ν
 .Πφζν 

ζα είλαη ην γηλφκελν εθΒ*εθΓ=; 

3) Γίλεηαη έλα νξζνγψλην ηξίγσλν κε ηε γσλία  Α=90
ν
 .Δάλ 3γ=4β 

,ηφηε πφζν ζα είλαη ε εθΒ=;  

4) Γίλεηαη νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε θάζεηε πιεπξά ΑΓ=4 cm . 

Αλ είλαη ε γσλία ΑΓΒ =σ θαη εθσ=1,8 ,λα βξεζεί ε πιεπξά ΑΒ. 

5) Αλ ζε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α=90
ν
 δίλεηαη 

φηη εθΒ=1/3 ,ηφηε λα ππνινγίζεηε ην ιφγν 3β/2γ. 

6) ε έλα νξζνθαλνληθφ ζχζηεκα ρΟς παίξλνπκε ην ζεκείν Μ(1.6 

,3). Να βξεζεί ε εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο ρνΜ θαη ηη εθθξάδεη ν 

ιφγνο ηεο ηεηαγκέλεο ηνπ Μ πξνο ηελ ηεηκεκέλε ηνπ Μ; 

7) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο x ζην παξαθάησ ηξίγσλν: 
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8) Να ππνινγίζεηε ηελ πιεπξά ΒΓ ζην παξαθάησ ηξίγσλν: 

 

9) Να ππνινγίζεηε ηελ πιεπξά ΓΔ ηνπ παξαθάησ νξζνγσλίνπ 

ηξηγψλνπ : 

 

10) Να ππνινγίζεηε ηελ πιεπξά x ηνπ παξαθάησ ηξηγψλνπ ΖΘΗ . 

 

11)  Να βξείηε ηελ εθαπηνκέλε εθσ ζην παξαθάησ ζρήκα : 
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12)  Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο ε ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο: 

 

13) Πσο νξίδεηαη ε εθαπηνκέλε κηαο νμείαο γσλίαο ; 

14)  Ση είλαη ε θιίζε α κηαο επζείαο ; 

15)  ην παξαθάησ ζρήκα λα ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε ησλ δπν 

πινίσλ. 

 

16)  Να βξείηε ηε γσλία ζ πνπ ζρεκαηίδεη ε επζεία  ε:  y = x   κε ηνλ 

άμνλα x'x. 

17)  ε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α=90
ν
 ,πνηά ζρέζε 

πξέπεη λα έρνπλ νη θάζεηεο πιεπξέο ηνπ ψζηε λα είλαη εθΓ=1 ; 

 

4.Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Δξσηήζεηο  Πνιιαπιήο Δπηινγήο. Γειαδή δίλνληαη νη 

παξαθάησ εξσηήζεηο κε πνιιαπιή επηινγή : 
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1) Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο εθαπηνκέλεο κηαο νμείαο γσλίαο 

είλαη:: 

2) Ο εθαπηφκελεο ησλ δχν νμεηψλ γσληψλ Β θαη Γ ελφο 

νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ είλαη: 

3) ε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90
ν
) έρνπκε φηη εθΒ=: 

4) Γίλεηαη έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α=90
ν
 θαη 

ΑΓ/ΒΓ=0,1 . Σφηε ε εθΓ ζα είλαη ίζε κε : 

5) Ηζρχεη φηη εθΓ=  

6) ην παξαθάησ ζρήκα είλαη εθζ= 

 

7) ην παξαθάησ ζρήκα είλαη εθζ= 

 

8) ην παξαθάησ ζρήκα είλαη εθθ= 
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9) Δάλ ε θιίζε κηαο επζείαο είλαη 45% ,ηφηε ε εθαπηνκέλε ηεο 

γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεη ε επζεία κε ηνλ άμνλα y΄y  είλαη : 

10) Ζ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεη ε επζεία y=3/5 *x κε 

ηνλ άμνλα x΄x είλαη ίζε κε:  

 

5.Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Αμηνιφγεζεο .Γειαδή ηνπο δίλνληαη νη παξαθάησ αζθήζεηο 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο : 

 

1. Έλαο ηνπξίζηαο χςνπο ΑΓ = 1,80 m «βιέπεη» ηνλ πχξγν κε γσλία 32° 

θαη απέρεη απφ απηφλ 45 m. Nα ππνινγίζεηε ην χςνο ΔΓ ηνπ πχξγνπ. 

 

 

 

 

2. Σελ θαζαξά Γεπηέξα ν Λάθεο θαη ν άθεο βιέπνπλ ηνλ ραξηαεηφ ηνπ 

Μάθε κε γσλίεο 55
ν
 θαη 85

ν
  αληίζηνηρα. Ο Λάθεο θαη ν άθεο 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 80m .Να βξείηε ζε ηη χςνο απφ ην έδαθνο 

έρεη αλέβεη ν ραξηαεηφο ηνπ Μάθε ,αλ γλσξίδνπκε φηη ηα κάηηα ηνπ 

Λάθε θαη ηνπ άθε βξίζθνληαη ζε χςνο 1,40m. 
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3. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε έλα ηξαπέδη ηνπ κπηιηάξδνπ. Γχν 

κπάιεο Α θαη Γ είλαη ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψζηε ,ΓΔ=90 cm, ΑΓ=25 

cm , ΓΔ=35cm θαη  ΒΔ = x  cm .Έλαο παίθηεο ζέιεη λα ρηππήζεη ηε 

κπάια Γ κε ηε κπάια Α αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή ΑΒΓ ηνπ 

ζρήκαηνο . 

α) Να εθθξάζεηε ηελ απφζηαζε ΒΓ σο ζπλάξηεζε ηνπ x . 

β) ην ηξίγσλν ΑΓΒ λα εθθξάζεηε ηελ εθζ σο ζπλάξηεζε   

ηνπ x . 

γ) ην ηξίγσλν ΒΔΓ λα εθθξάζεηε ηελ εθζ σο ζπλάξηεζε    

ηνπ x . 

δ) Υξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ησλ 

εξσηεκάησλ (β) θαη (γ), λα απνδείμεηε φηη ην x είλαη ιχζε ηεο 

εμίζσζεο     35(90 - x) = 25x   .Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκφ x 

. 
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9.2  Δλόηεηα 2ε:  Ζκίηνλν θαη ζπλεκίηνλν νμείαο γσλίαο 

Δξγαιεία: LAMS, Αξρείν Geogebra, θχιιν εξγαζίαο  

Γξαζηεξηφηεηα: Δπνπηηθή, Γηεξεπλεηηθή , πλεξγαηηθή  

 

πδήηεζε κε βάζε ην πξόβιεκα ηεο ζθάιαο. ( 10 ιεπηά) 

 

Ση ζπκβαίλεη φκσο αλ γλσξίδνπκε ηελ ππνηείλνπζα θαη κηα γσλία ηνπ ηξηγψλνπ; 

 

Αλ γηα παξάδεηγκα, κηα ζθάια χςνπο 6 m είλαη αθνπκπηζκέλε ζε ηνίρν χςνπο 7 m 

θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ε γσλία ζην έδαθνο πξέπεη λα είλαη 75°, ηφηε πψο ζα  

βξείηε ηελ απφζηαζε ΑΒ φπνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε βάζε ηεο ζθάιαο απφ ηνλ 

ηνίρν; 

Ο ζηφρνο ηεο ζπδήηεζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο φηη δελ είλαη πάληα 

εθηθηφ λα ιχζνπκε πξνβιήκαηα εχξεζεο κεθψλ κφλν απφ κηα γσλία θαη ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο αιιά ελδερνκέλσο λα ρξεηαδφκαζηε θαη άιινπο αξηζκνχο θαη 

ζρέζεηο. 
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9.2.1 Παροχό πόρων – Οριςμού (Διάρκεια 5 λεπτά) 

Οξηζκφο εκηηφλνπ νμείαο γσλίαο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ 

Οξηζκφο ζπλεκηηφλνπ  νμείαο γσλίαο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ 

 

9.2.2 Παροχό πόρων – Αλληλεπύδραςη με τα αρχεύα Geogebra 

ημύτονο.ggb και ςυνημύτονο.ggb (Διάρκεια 10 λεπτά) 

 

 Οη εθπαηδεπφκελνη αιιειεπηδξνχλ κε ηα αξρεία Geogebra κε ζηφρν λα 

παξαηεξήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνπλ ην εκίηνλν θαη ην ζπλεκίηνλν, λα ηα 

δηαρσξίζνπλ ζαλ έλλνηεο, λα ηα νπηηθνπνηήζνπλ  θαη λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηηκέο πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα απηά λα πάξνπλ. Έλα θαηάιιειν θχιιν εξγαζίαο- Ζκίηνλν-

πλεκίηνλν.doc - ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνπο θαζνδεγήζεη. 

Με ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα επηδηψθεηαη λα  πξνζδηνξηζηεί κεηά απφ ζπδήηεζε ε 

κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ εκσ θαη ηνπ ζπλσ 

 

9.2.3 Εξϊςκηςη – Πολλαπλό επύλυςη – Αυτοαξιολόγηςη (20 λεπτά) 

Παξέρεηαη κηα ζεηξά αζθήζεσλ ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα εκπεδψζνπλ ηελ ζεσξία 

θαη λα απηναμηνινγεζνχλ.  Οη αζθήζεηο είλαη ηεο κνξθήο  ζσζηνχ – ιάζνπο θαη 

πνιιαπιήο επηινγήο. Ζ ζσζηή απάληεζε παξνπζηάδεηαη ζην ηέινο.  

 

9.2.4 Δραςτηριότητα διατύπωςησ τησ ανιςωτικόσ ςχϋςησ μεταξύ 

τριγωνομετρικών αριθμών και ανιςωτικόσ ςχϋςησ γωνιών (15 

λεπτά) 

ε απηή ηελ ελφηεηα επηδηψθεηαη νη εθπαηδεπφκελνη λα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ 

ηελ κεηαβνιή πνπ πθίζηαηαη θάζε ηξηγσλνκεηξηθφο αξηζκφο φηαλ κεηαβάιιεηαη ε 

γσλία.  
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Θα πξαγκαηνπνηήζνπλ δχν δξαζηεξηφηεηεο: Μία κε ρξήζε πίλαθα θαη 

ηξηγσλνκεηξηθψλ πηλάθσλ θαη κία κε αιιειεπίδξαζε κε αξρείν Geogebra. 

(εθαπηνκέλε1 .ggb) θαη ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ θχιινπ εξγαζίαο. 

 

Παξάδεηγκα: Γξαζηεξηφηεηα ζπκπιήξσζεο πίλαθα 

Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ πίλαθα ηωλ ηξηγωλνκεηξηθώλ αξηζκώλ λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ 

παξαθάηω πίλαθα: 

28 

 19
ν
  28

ν
  47

ν
  68

ν
  83

ν
  

εθαπηνκέλε      

ζπλεκίηνλν °       

εκίηνλν      

 

Ση παξαηεξείηε γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ εκηηφλνπ, ζπλεκηηφλνπ θαη εθαπηνκέλεο  

θαζψο  ε γσλία απμάλεηαη; 

 

9.2.5 Εξϊςκηςη – Αυτοαξιολόγηςη ( 15 λεπτά) 

Αζθήζεηο επαλάιεςεο θαη ζσζηνχ – ιάζνπο. Παξνπζίαζε ζσζηήο απάληεζεο ζην 

ηέινο 

 

9.2.6. Κλεύςιμο – Εργαςύα 

9.2.6.1 Ανακεφαλαύωςη 

πλνπηηθή παξάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο θαη θαηάινγνο ησλ δεμηνηήησλ 

ηηο νπνίεο ππνηίζεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε απνθηήζεη. Γηα 

παξάδεηγκα : Οη εθπαηδεπόκελνη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ελόηεηαο ζα πξέπεη λα 
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κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ ην εκίηνλν θαη ην ζπλεκίηνλν νμείαο γωλίαο ηζνζθεινύο 

ηξηγώλνπ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ ζε θπζηθά ή πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ή λα 

γλωξίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ηωλ ηξηγωλνκεηξηθώλ αξηζκώλ κε ηε κεηαβνιή ηεο γωλίαο. 

 

9.2.6.2 Εργαςύα για το ςπύτι  

1. Αζθήζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ ή ζσζηή απάληεζε  είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη ή θαη 

φρη. ε θάζε πεξίπησζε νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

ζηνλ εθπαηδεπηή.  

2. Να βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξηθή πξνέιεπζε ηνπ φξνπ εκίηνλν – 

ζπλεκίηνλν, αιιά θαη πσο αλαθέξεηαη ζηα Αγγιηθά  

3. Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο .Γειαδή ηνπο δίλνληαη νη 

παξαθάησ εξσηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο : 

1) ε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90
ν
) έρνπκε φηη εκΒ= : 

2) ε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90
ν
) έρνπκε φηη ζπλΒ= : 

3) Αλ ζε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηελ γσλία Α=90
ν
 είλαη 

ΑΒ=5cm θαη ΑΓ=12cm , ηφηε :  

α) πφζν ζα είλαη ην εκΒ;   

β) πφζν ζα είλαη ην ζπλΒ; 

4) Να ππνινγίζεηε ηα εκίηνλα θαη ηα ζπλεκίηνλα ησλ νμεηψλ 

γσληψλ ζην παξαθάησ νξζνγψλην ηξίγσλν : 
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5) Να ππνινγίζεηε ηα εκίηνλα θαη ηα ζπλεκίηνλα ησλ νμεηψλ 

γσληψλ ζην παξαθάησ νξζνγψλην ηξίγσλν : 

 

6) Να ππνινγίζεηε ηα εκίηνλα θαη ηα ζπλεκίηνλα ησλ νμεηψλ 

γσληψλ ζην παξαθάησ νξζνγψλην ηξίγσλν : 

 

7) Αλ εκσ=0,035 θαη ζπλσ=0,999 , πφζν ζα είλαη ε εθσ ; 

8) Να εμεηάζεηε πνηέο απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο κπνξεί λα είλαη 

ζσζηέο : εκσ=6/5  ,  ζπλσ=8/7 θαη εθσ=9/5 

9) Αλ εκζ=3/5 θαη ζπλζ=4/5, πφζν ζα είλαη ε εθζ ; 

10)  Να ππνινγίζεηε ην x ζην παξαθάησ ηξίγσλν : 

 

11) Να ππνινγίζεηε ην x ζην παξαθάησ ηξίγσλν : 
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12) Να δηαηάμεηε απφ ηνλ κεγαιχηεξν ζηνλ κηθξφηεξν ηνπο 

ηξηγσλνκεηξηθνχο αξηζκνχο (ρσξίο λα ηνπο ππνινγίζεηε): 

α) εκ37°, εκ56°, εκ16° θαη εκ20° 

β) ζπλ25°, ζπλ36°, ζπλ20° θαη ζπλ28° 

γ) εθ18°, εθ22°, εθ51° θαη εθ89° 

13) Να δηαηάμεηε απφ ην κηθξφηεξν ζην κεγαιχηεξν ηνπο αξηζκνχο 

(ρσξίο λα ηνπο ππνινγίζεηε) : 

α) εκ25
ν
  , εκ20

ν
  , εκ75

ν
  , εκ82

ν
  θαη εκ48

ν
  

β) ζπλ47
ν
  ,ζπλ18

ν
  ,ζπλ52

ν
  ,ζπλ68

ν
  θαη ζπλ66

ν
   

γ) εθ56
ν
  ,εθ34

ν
  ,εθ67

ν
  ,εθ23

ν
  θαη εθ89

ν
  

14) Πσο νξίδεηαη ην εκίηνλν κηαο νμείαο γσλίαο ; 

15) Πσο νξίδεηαη ην ζπλεκίηνλν κηαο νμείαο γσλίαο ; 

16) Ση ηηκέο κπνξνχλ λα πάξνπλ ην εκίηνλν θαη ην ζπλεκίηνλν κηαο 

νμείαο γσλίαο σ ; 

17) Πσο κεηαβάιεηε ην εκίηνλν ,ην ζπλεκίηνλν θαη ε εθαπηνκέλε 

κηαο νμείαο γσλίαο , φηαλ ε γσλία απμάλεηαη ; 

18) Πσο κεηαβάιεηε ην εκίηνλν, ην ζπλεκίηνλν θαη ε εθαπηνκέλε 

κηαο νμείαο γσλίαο , φηαλ ε γσλία ειαηηψλεηαη ; 

19) Να ππνινγίζεηε ην x ζε θαζέλα απφ ηα παξαθάησ νξζνγψληα 

ηξίγσλα: 
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20) ε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηε γσλία Α=90
ν
 είλαη ε 

γσλία Β=30
ν
 . Να δηθαηνινγήζεηε φηη είλαη ΑΓ=ΒΓ/2 . 

21) ην παξαθάησ ζρήκα ην ζπλζ ηζνχηαη κε : 

 

22) ην παξαθάησ ζρήκα ε γσλία Α είλαη νξζή . Με ηη ηζνχηαη ην 

ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο ΑΓΒ ; 

 

 

4.Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Δξσηήζεηο  Πνιιαπιήο Δπηινγήο. Γειαδή δίλνληαη νη 

παξαθάησ εξσηήζεηο κε πνιιαπιή επηινγή : 

1) ε πνηφ απφ ηα παξαθάησ ηξίγσλα ηζρχεη ζπλζ=43/57 ; 
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2) ην παξαθάησ νξζνγψλην ηξίγσλν ην εκζ είλαη:  

 

 

3) ην νξζνγψλην ηξίγσλν ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο πνηφο αξηζκφο ηζνχηαη 

κε 8/17 ; 

 

4) Αλ  εθσ = εθ56
ν
, ηφηε : 

5) Δάλ έλα νξζνγψλην ηξίγσλν έρεη νμείεο γσλίεο ηηο γσλίεο σ θαη          

90
ν
 – σ, ηφηε : 

6) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε πνπ αθνξά ηηο γσλίεο ηνπ παξαθάησ 

ζρήκαηνο : 

 

 

7) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε πνπ αθνξά ηηο γσλίεο ηνπ παξαθάησ 

ζρήκαηνο : 
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8) Αλ νη γσλίεο α θαη β είλαη νμείεο κε α > β, ηφηε ηζρχεη φηη: 

9) Σν ζπλ65
ν
 είλαη κεγαιχηεξν απφ ην : 

10)  Ζ εθ39
ν
 είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ : 

11)  Σν εκ55
ν
 είλαη κηθξφηεξν απφ ην: 

12)  Αλ  εκσ = εκζ , ηφηε : 

13) Αλ  ζπλσ = ζπλζ , ηφηε: 

 

5.Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Αμηνιφγεζεο .Γειαδή ηνπο δίλνληαη νη παξαθάησ αζθήζεηο 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο : 

1. Έλα ππξνζβεζηηθφ φρεκα ζηακαηά κπξνζηά απφ έλα θηίξην πνπ 

θιέγεηαη, γηα λα θαηεβάζεη έλαλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηαξάηζα 

ηνπ θηηξίνπ. Ζ ζθάια ηνπ νρήκαηνο έρεη κήθνο ΟΑ = 50 m θαη ην θηίξην 

έρεη χςνο ΑΓ = 30 m. Ο ππξνζβέζηεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηεο 

ζθάιαο παίξλεη ηνλ άλζξσπν πνπ θηλδπλεχεη θαη ε ζθάια αξρίδεη λα 

καδεχεηαη. Να ππνινγίζεηε ην εκίηνλν θαη ην ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο Ο . 

 

 



 

 
Διπλωματικι Εργαςία Γιαννοποφλου Αρετισ                                                                         162 
 

2.ην παξαθάησ ζρήκα είλαη: ΟΑ= 10 m, ΟΒ = 12 m θαη ΟΓ = 8 m. 

Nα ππνινγίζεηε ηηο απνζηάζεηο ΟΓ, ΑΓ θαη ΒΓ. 

 

 

3.Ζ αθηίλα ηεο Γήο είλαη R=ΓΑ=6371 km θαη ε γσλία ΑΓ είλαη 

89,05
ν
 . Να ππνινγίζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ηελ 

απφζηαζε Γήο - ειήλεο (Γ) . 

 

4.Έλαο κεραληθφο ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη έλα ζπίηη κε ππφγεην 

γθαξάδ. Σν χςνο ηνπ γθαξάδ πξέπεη λα είλαη ΒΓ=2,25 m θαη ε θιίζε  

ηεο ξάκπαο ζ=13
ν 

. Να βξείηε ην κήθνο ΑΓ ηεο ξάκπαο θαη ηελ 

απφζηαζε ΑΒ ηνπ ζεκείνπ Α απφ ην ζπίηη . 
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5.Έλαο γεσιφγνο ζέιεη λα ππνινγίζεη ηελ απφζηαζε απφ ην ζεκείν 

Α , φπνπ βξίζθεηαη ,κέρξη ην ζπίηη Μ ζηελ άιιε πιεπξά ελφο 

πνηακνχ . Υξεζηκνπνηεί έλα γεηηνληθφ ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε ΑΒ=20 m θαη κε ηε βνήζεηα ελφο γσληφκεηξνπ βξίζθεη φηη 

ε γσλία ΑΒΜ =78
ν
 θαη ε γσλία ΒΑΜ=70

ν
 .Να ππνινγίζεηε ηηο 

απνζηάζεηο ΑΖ θαη ΑΜ .  

 

 

6.Έλαο παξαηεξεηήο Α ,πνπ βξίζθεηαη 100 m απφ ηελ αθηή Β θαη 

150 m απφ έλα δέληξν Γ ,ζέιεη λα ππνινγίζεη ηελ απφζηαζε ΒΓ 

ηνπ πινίνπ Γ απφ ηελ αθηή Β . Με έλα γσληφκεηξν (έλα φξγαλν 

πνπ καο επηηξέπεη λα κεηξάκε γσλίεο ) ζθνπεχεη ην πινίν θαη ην 

δέληξν θαη βξίζθεη ηε γσλία ΓΑΓ=70
ν
 .Αλ ε γσλία Γ=90

ν
 , λα 

ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε ΓΒ. 
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9.3 Δλόηεηα 3ε : Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί ησλ 45
ν
 , 30

ν
 , 60

ν
  

ε απηή ηελ ελφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πεηξακαηηζηνχλ 

κε έλα αξρείν Geogebra  ψζηε λα εκπεδψζνπλ ηηο ηηκέο ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ 

αξηζκψλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ νμεηψλ γσληψλ (45
ν
,30

ν
,60

ν
) θαη λα δνπλ κηα απφδεημε 

ηεο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα θαη κέζα απφ ηελ θαηάιιειε εμάζθεζε ζα πξνζπαζήζνπλ λα ιχζνπλ 

έλα πξφβιεκα ζπλεξγαηηθά. 

 

9.3.1 Πειραματιςμόσ με το αρχεύο Geogebra (Διάρκεια 10 λεπτά) 

Με ην αξρείν  Απόδεημε .ggb  θαη ηε ρξήζε θαηάιιεινπ θχιινπ εξγαζίαο νη 

εθπαηδεπφκελνη  θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ φηη ζε έλα ηζφπιεπξν ηξίγσλν φπνπ 

ζρεκαηίδνληαη γσλίεο 30
ν
 θαη 60

ν
  αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ 

ηξηγψλνπ νη ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί ησλ γσληψλ απηψλ είλαη πάληα ίζνη κε 0.5 θαη 

πεξίπνπ 0.87 αληίζηνηρα.  

Οκνίσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ λα αληηιεθζνχλ 

φηη ην εκίηνλν θαη ην ζπλεκίηνλν ησλ 45
ν
  είλαη πάληα 0,707 αλεμαξηήησο ηνπ 

κήθνπο ησλ πιεπξψλ ηνπ ηξηγψλνπ. 

 

 9.3.2 Προςπϊθεια απόδειξησ των ςχετικών θεωρημϊτων. (10 λεπτά) 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ Απόδεημε .ggb  θαη ηε ιεηηνπξγία chat ηνπ Lams ζα γίλεη κηα 

νιηγφιεπηε πξνζπάζεηα λα θαηαιήμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη καδί κε ηνλ εθπαηδεπηή ζε 

κηα απφδεημε ησλ ζρεηηθψλ ζεσξεκάησλ.  

 



 

 
Διπλωματικι Εργαςία Γιαννοποφλου Αρετισ                                                                         165 
 

 

 

9.3.3 Διαμούραςη πόρων : Παρουςύαςη τησ απόδειξησ (Διάρκεια 10 

λεπτά) 

ηε ζπλέρεηα κε δηακνίξαζε πφξσλ κηα πιήξεο απφδεημε ησλ ζρεηηθψλ ζεσξεκάησλ 

ζα παξνπζηαζηεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 

9.3.4 Αςκόςεισ αυτοαξιολόγηςησ ( 15 λεπτά) 

Έλα ζύλνιν αζθήζεσλ απηναμηνιόγεζεο δηαθόξσλ κνξθώλ όπσο ζπκπιήξσζεο 

πίλαθα ή ζπκπιήξσζεο θελνχ, ππνινγηζκνχ αξηζκεηηθήο παξάζηαζεο ή απφδεημεο 

ζρέζεο ζα δνζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε παξνπζίαζε ηεο νξζήο απάληεζεο ζην 

ηέινο.  
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9.3.5 Επύλυςη πρακτικού προβλόματοσ ςυνεργατικϊ on line( 15 

λεπτά) 

Οη εθπαηδεπφκελνη πξνζπαζνχλ ζπλεξγαδφκελνη λα επηιχζνπλ έλα πξαθηηθφ 

πξφβιεκα κε ρξήζε ησλ γλσζηψλ ηξηγσλνκεηξηθψλ αξηζκψλ θαη ηνπ Ππζαγνξείνπ 

Θεσξήκαηνο  

 

9.3.6 Κλεύςιμο – Εργαςύα 

9.3.6.1 Ανακεφαλαύωςη 

πλνπηηθή παξάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο θαη θαηάινγνο ησλ δεμηνηήησλ 

ηηο νπνίεο ππνηίζεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε απνθηήζεη. Γηα 

παξάδεηγκα : Οη εθπαηδεπόκελνη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ελόηεηαο ζα πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε γωλίεο ηωλ 30,60 ή 45 κνηξώλ 

ρωξίο ηε ρξήζε ηωλ ηξηγωλνκεηξηθώλ πηλάθωλ  ή λα γλωξίδνπλ  όηη αλ ζε έλα 

νξζνγώλην ηξίγωλν κηα νμεία γωλία είλαη 30
ν
 ηόηε ε απέλαληη θάζεηε είλαη ίζε κε ην 

κηζό ηεο ππνηείλνπζαο 

 

9.3.6.2 Εργαςύα για το ςπύτι  

1. Αζθήζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ ε ζσζηή απάληεζε  είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη ή θαη 

φρη. ε θάζε πεξίπησζε νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

ζηνλ εθπαηδεπηή. 

 2. Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο .Γειαδή ηνπο δίλνληαη νη 

παξαθάησ εξσηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο : 

1) Ηζρχεη φηη : εκ45
ν
 =ζπλ45

ν 
 ;  

2) Ηζρχεη φηη :   εθ45
ν
 =2εκ

2
45

ν
 ; 

3) Ηζρχεη φηη : εκ
2
60

ν
 + εκ

2
30

ν
 =1 ; 

4) Ηζρχεη φηη : εθ30
ν
 * εθ60

ν
 =1 ; 
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5) Ηζρχεη φηη : εθ60
ν
 = εθ30

ν
 ; 

6) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ηεζιαζκέλεο γξακκήο 

ΑΒΓΓ ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

7)  ην παξαθάησ ζρήκα λα ππνινγίζεηε ηηο απνζηάζεηο ΑΒ, 

ΒΓ, ΓΓ θαη ΑΓ 

 

 

8) Να ππνινγίζεηε ηηο πιεπξέο α θαη β ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ 

ΑΒΓ  φηαλ ε γσλία Α=90
ν
 ,ε γσλία Β=30

ν
 θαη γ=5cm . 

9) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο :  Α=2εκ
2
30

ν
 - ζπλ30

ν
  

10) Να απνδείμεηε ηελ παξαθάησ ηζφηεηα : 

 εκ
2
30

ν
 + εκ

2
45

ν
 + εκ

2
60

ν
 = 3/2 

11)  Να ππνινγίζεηε ην χςνο θαη ην εκβαδφλ ελφο ηζφπιεπξνπ 

ηξηγψλνπ ΑΒΓ πιεπξάο α . 

12)  Γίλεηαη έλα ηεηξάγσλν ΑΒΓΓ κε ΑΒ=6 cm . Αλ ζηελ πξνέθηαζε 

ηεο ΓΓ πάξνπκε ζεκείν Κ έηζη ψζηε ε γσλία ΚΒΓ=60
ν
 ,λα 

ππνινγηζηνχλ ηα ηκήκαηα ΒΚ θαη ΚΓ. 
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3.Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Δξσηήζεηο  Πνιιαπιήο Δπηινγήο. Γειαδή δίλνληαη νη 

παξαθάησ εξσηήζεηο κε πνιιαπιή επηινγή : 

1) Σν εκ60
ν 
είλαη ίζν κε : 

2) Σν εκ45
ν
 είλαη ίζν κε : 

3) Ζ παξάζηαζε εθ60
ν
 *ζπλ60

ν
 είλαη ίζε κε :  

4) Όηαλ ε εθζ=1 , ηφηε ε νμεία γσλία ζ είλαη ίζε κε : 

5) Ζ παξάζηαζε   1 - εκ30
ν 
 είλαη ίζε κε : 

6) Αλ εκσ=1/2 , ηφηε ε γσλία σ ηζνχηαη κε : 

7) Αλ ζπλσ=1/2 ,ηφηε ε γσλία σ ηζνχηαη κε : 

8) ηνλ παξαθάησ θχβν γηα ηε γσλία ζ= ΒΑΓ ,ηζρχεη φηη : 

 

9) Ζ ηηκή ηεο παξάζηαζεο   

Α=εκ30
ν
+ζπλ60

ν
+2ζπλ30

ν
-2εθ45

ν
+2εκ45

ν
 , 

ηζνχηαη κε :   

10) Ζ ηηκή ηεο παξάζηαζεο  

Β=4εκ
2
60

ν
 +3εθ

2
30

ν 
-εθ

2
60

ν
 , 

 ηζνχηαη κε : 
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4.Αζθήζεηο ηεο κνξθήο Αμηνιφγεζεο .Γειαδή ηνπο δίλνληαη νη παξαθάησ αζθήζεηο 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο : 

1. Έλα αεξνπιάλν Α πεηά ζε χςνο 1500m θαη θαίλεηαη απφ ηνλ πχξγν 

ειέγρνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ κε γσλία 30
ν
 . Πνηά είλαη ε απφζηαζε 

ΠΑ θαη πνηα ε νξηδφληηα απφζηαζε ΠΒ απφ ηνλ πχξγν ειέγρνπ ; 

 

 

 

2. Γηα λ' αλέβνπκε ζηνλ 2ν φξνθν ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο θπιηφκελεο ζθάιεο φπσο βιέπνπκε ζην 

παξαθάησ ζρήκα .Να ππνινγίζεηε ην χςνο ηνπ 2νπ νξφθνπ απφ ην 

έδαθνο . 

 

 

3. ην παξαθάησ ηξαπέδην ΑΒΓΓ λα ππνινγίζεηε ην κήθνο ηεο 

κεγάιεο βάζεο ΓΓ. 
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4. Να ππνινγίζεηε ηελ πεξίκεηξν ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο . 

 

 

5. Να «ζπληάμνπλ» απφ θνηλνχ έλα Wikie ζρεηηθά κε ηνπο ηξηγσλνκεηξηθνχο 

αξηζκνχο, ηελ ηζηνξηθή ηνπο πξνέιεπζε θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο -εθηφο απφ ηνλ αλαθεθαιαησηηθφ ηεο ραξαθηήξα – είλαη 

νη καζεηέο ζπλεξγαδφκελνη λα θαηαιήμνπλ ζην ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ θεθαιαίνπ πνπ παξαθνινχζεζαλ αιιά θαη ηη είλαη δπλαηφλ λα παξαιεθζεί,   

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ελφηεηαο. 
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