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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στο πλαίσιο της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, µε στόχο την τροποποίηση του 
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και µάθησης, παρουσιάζουµε εκπαιδευτικό λογισµικό µε θέµα: 
«Ήλιος- ενέργεια- Περιβάλλον», το οποίο διαπραγµατεύεται τη ροή ενέργειας στο οικοσύστηµα και 
τη χρήση συµβατικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι 
δοµηµένο σύµφωνα µε τις παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα εκπαιδευτικά λογισµικά. 
Ενσωµατώνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων σε παιγνιώδη µορφή. 
Στοχεύει µέσα από µια διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και µε ένα πλούσιο σε οπτικά και 
ακουστικά ερεθίσµατα εκπαιδευτικό περιβάλλον στην ενεργό εµπλοκή του µαθητή για την 
ανακάλυψη της γνώσης και την περαιτέρω τροποποίηση της συµπεριφοράς του απέναντι στο φυσικό 
περιβάλλον.     
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Στο νέο ρόλο του σχολείου οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να αποβούν αληθινά παιδαγωγικά 

στηρίγµατα, τα οποία συµβάλλουν στην ανανέωση των γνώσεων και των διδακτικών πρακτικών 
και συντελούν στην τροποποίηση και το µετασχηµατισµό των σύγχρονων µεθοδολογικών 
αντιλήψεων. Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ως νέας πολιτισµικής διάστασης, 
αποτελεί στόχο για κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα που την υιοθετεί.  Η διδασκαλία µε τη βοήθεια 
Η/Υ, ως βοηθητικού και υποστηρικτικού µέσου, δίνει τη δυνατότητα για αλλαγή των 
παιδαγωγικών σχέσεων και διδακτικών πρακτικών, στο µέτρο όµως που θα έχει διασφαλιστεί 
προηγουµένως η σωστή οργάνωση του περιεχοµένου και η κατάλληλη διαµόρφωση του υλικούi. 
Στο παραπάνω πλαίσιο κατάλληλες εκπαιδευτικές εφαρµογές αποτελούν τα εκπαιδευτικά 
λογισµικά, τα οποία δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για αµοιβαία δράση και 
αποτελεσµατική συνεργασία µαθητών – Η/Υ.  

  
Το εκπαιδευτικό λογισµικό που παρουσιάζεται αποτελεί εφαρµογή στο πλαίσιο της χρήσης Η/Υ 

ως εργαλείων, που ως στόχοii έχουν να συµβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των διαδικασιών 
διδασκαλίας και µάθησης. Ως εκπαιδευτική εφαρµογήiii στοχεύει στην αλληλεπιδραστική σχέση 
µεταξύ του χρήστη και του εργαλείου, καθώς και στη διασύνδεση στοιχείων, πληροφοριών και 
νοηµάτων µέσα από πολλαπλούς τρόπους. Ιδιαίτερα για τις φυσικές επιστήµες τα διαδραστικά 
πολυµέσα µπορούν να προσφέρουν µια ολιστική θεώρηση των φυσικών οικοσυστηµάτων. 
Αποτελούν εργαλεία τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έναυσµα διδασκαλίας ή 
εργαστηριακής πρακτικήςiv.  Κεντρίζουν το ενδιαφέρον των µαθητών, το διευρύνουν και το 
διατηρούν αµείωτοv. Η ταχύτητα µάθησης αυξάνεταιvi. Επιπλέον µπορούν να παρέχουν στους 
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µαθητές ένα πλήθος εµπειριών, τις οποίες θα ήταν αδύνατον αλλιώς να έχουν µέσα από τα 
προβλεπόµενα Αναλυτικά Προγράµµαταvii.  Η θεµατική του λογισµικού επιτρέπει το σύνδεσµο 
πολλών γνωστικών αντικειµένων του σχολικού προγράµµατος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
πληροφοριακό υλικό για δραστηριότητες στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ή ακόµη και για άλλα γνωστικά αντικείµενα. Εποµένως υλοποιεί 
το αίτηµα της σύγχρονης παιδαγωγικής αντίληψης για διαθεµατική- διεπιστηµονικήviii προσέγγιση 
της γνώσης, ως διεπιστηµονικό εργαλείο, µε την παροχή διαύλων επικοινωνίας µε όλα τα 
γνωστικά πεδία και τους τοµείς δραστηριοτήτων. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα διείσδυσης σε 
περιοχές απαιτητικότερης αντιµετώπισης, µε την ανάπτυξη του θέµατος σε «κατακόρυφη» και 
«οριζόντια», όσο και σε «κατά βάθος»ix διάταξη. Παρέχει τη δυνατότητα για χρήση εικόνας, ήχου, 
βίντεο, κειµένου για την παρουσίαση και επεξεργασία των πληροφοριών. Ιδιαίτερα σηµαντικό 
είναι το γεγονός ότι η δοµή του επιτρέπει την προσαρµογή της διδακτικής διαδικασίας στην 
ατοµικότητα του µαθητήx, αφού ο ίδιος επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει κάτοχος της 
γνώσης. Ενσωµατώνει τις κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες 
θεωρούµε ότι τροποποιούν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίαςxi και δίνουν τη δυνατότητα για 
καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των µαθητών.  Η δοµή και ο συνολικός σχεδιασµός του 
είναι τέτοιος, που αφήνει περιθώρια στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει την παρουσίαση των 
ενοτήτων, µε τις κατάλληλες προσαρµογές κάθε φορά στο µέτρο των απαιτήσεων και του 
επιπέδου των µαθητών. Λαµβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών σχετικά µε το 
θέµα, ώστε η γνώση να οικοδοµείταιxii µε την ενσωµάτωση των νέων στοιχείων στα ήδη 
προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα, έτσι ώστε να ισχυροποιηθούν οι γνωστικές δοµές και να 
αναπτυχθούν οι γνωστικές λειτουργίεςxiii. Η διατύπωση προδιαγραφών και αξιολόγησης του 
διδακτικού υλικού από τεχνική και παιδαγωγική άποψη, ως σύνολο απαιτήσεων από το 
εκπαιδευτικό λογισµικό, έγιναν µε βάση τις "Γενικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Λογισµικού" 
του γραφείου πιστοποίησης του Π.Ι. (Ιούνιος 1998), και εστιάζουν στα εξής σηµεία: Πλουσιότερη, 
φιλικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης, βιωµατική προσέγγιση της γνώσης, 
διερευνητική µάθηση, συµπύκνωση πληροφοριών σε οπτικοακουστικά µηνύµατα και προώθηση 
της συνεργατικής, αλλά και εξατοµικευµένης µάθησης. Το µαθησιακό υλικό, είναι οργανωµένο σε 
δυο διδακτικές ενότητες και µία ενότητα δραστηριοτήτων, τις οποίες µπορεί να επιλέξει ο 
µαθητής, δηµιουργώντας την προσωπική του γνωστική διαδροµή. Σε κάθε δραστηριότητα  
υπάρχει η δυνατότητα άµεσου ελέγχου του σωστού- λάθους και αυτοαξιολόγησης, καθώς και 
αριθµητική και  ηχητική επιβράβευση για τη σωστή εκτέλεση της εργασίας. Οι τεχνολογικές 
καινοτοµίες συνεισφέρουν µόνον όταν εκτιµηθούν κατάλληλα µέσα από το κοινωνικό και 
πολιτισµικό πλαίσιοxiv, στο οποίο εφαρµόζονται. Έτσι η πρώτη αξιολόγησηxv του εκπαιδευτικού 
λογισµικού θα προκύψει έπειτα από την πειραµατική εφαρµογή του από τους εκπαιδευτικούς της 
τάξης, σχολείων που έχουν επιλεγεί στους νοµούς Καστοριάς-Φλώρινας, ώστε να διαπιστωθεί 
στην πράξη η καταλληλότητά του, να εντοπιστούν οι τυχόν παραλείψεις, δυσκολίες και τα λάθη 
και να ακολουθήσει επανεξέταση των δεδοµένων, µε στόχο την ποιοτική του βελτίωση. 
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