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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία αυτή γίνεται περιγραφή των στόχων, του περιεχοµένου και των 
µεθόδων διδασκαλίας που ακολουθούνται για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Εκπαιδευτική 
Τεχνολογία και ∆ιδακτική της Πληροφορικής Ι και ΙΙ τα οποία υπάρχουν ως επιλεγόµενα µαθήµατα 
στο αναλυτικό πρόγραµµα του τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαιδευτική Τεχνολογία, ∆ιδακτική της Πληροφορικής 

Εισαγωγή 
Η εκπαιδευτική προσέγγιση της Πληροφορικής στο τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών υλοποιείται µέσα από τα 
µαθήµατα Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ∆ιδακτική της Πληροφορικής Ι και ΙΙ. Από το 
εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1999-2000 προσφέρθηκαν τα µαθήµατα 
∆ιδακτική της Πληροφορικής Ι και ΙΙ, ενώ από τότε έως σήµερα το µαθήµατα αυτά 
τροποποιήθηκαν προκειµένου να ταιριάζουν καλλίτερα µε τις ανάγκες των φοιτητών 
του τµήµατος και έχουν τίτλο Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ∆ιδακτική της 
Πληροφορικής Ι και ΙΙ. Το εαρινό εξάµηνο του έτους 1999-2000 το µάθηµα ∆ιδακτική 
της Πληροφορικής Ι προσφέρθηκε στους φοιτητές ως µάθηµα ελεύθερης επιλογής 
χωρίς διδακτικές µονάδες. Στη συνέχεια και ύστερα από αίτηση των φοιτητών τα 
παραπάνω µαθήµατα προσφέρθηκαν επίσης ως µαθήµατα ελεύθερης επιλογής αλλά 
αξίζουν 2 διδακτικές µονάδες το κάθε ένα. Τα παραπάνω µαθήµατα επιλέγονται κάθε 
εξάµηνο από περισσότερους από 30 φοιτητές. 
Το αναλυτικό πρόγραµµα των παραπάνω µαθηµάτων στηρίχθηκε στους παρακάτω 
άξονες οι οποίοι αποτελούν και τους στόχους των µαθηµάτων αυτών : 
1. Η αναγνώριση της σηµαντικής αξίας της Πληροφορικής ως εργαλείου µάθησης από 

την επιστηµονική κοινότητα (Jonassen, Carr & Yueh, 1998; ΑCM/ΙΕΕΕ, 2001). 
2. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για εκπαίδευση στην Πληροφορική ως γνωστικό 

αντικείµενο από µαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων (ΑCM/K-12, 1999).  
3. Το ενδιαφέρον από την επιστηµονική κοινότητα (http://www.acm.org/, IFIP) και τη 

βιοµηχανία για θέµατα εκπ/κού λογισµικού, e-learning, m-learning και knowledge 
management.  

4. Η συµπληρωµατικότητα µε τοµείς του αντικειµένου πχ ΑΙ, HCI, PSE(Problem 
Solving Environments). 

5. Η ανάγκη δηµιουργίας επαγγελµατικού προφίλ των αποφοίτων του τµήµατος ώστε να 
είναι ικανοί για : 
• Ηγεσία, διαχείριση και εξέλιξη ανθρώπινου δυναµικού στην εκπαίδευση και στη 

βιοµηχανία. 
• Κατάλληλο εκπ/κό σχεδιασµό, παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

λογισµικού και περιβαλλόντων µάθησης στο ∆ιαδίκτυο. Ο σχεδιασµός αυτός 
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έχει ιδιαιτερότητες λόγω του ότι πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες 
θεωρίες µάθησης και επιπλέον να ικανοποιεί τις γνωστικές απαιτήσεις των 
µαθητών.  

• ∆ιδασκαλία µαθηµάτων µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού και ∆ικτυακών 
περιβαλλόντων µάθησης.  

• ∆ιδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπ/σης. 
• Eπιµόρφωση στελεχών της  Α/µιας και Β/µιας εκπ/σης, στελεχών επιχειρήσεων 

και ενηλίκων στην Πληροφορική στα πλαίσια προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης.  

• Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού και δικτυακών 
περιβαλλόντων µάθησης στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, τα τελευταία 10 χρόνια έχει πλέον διαµορφωθεί µια σταθερή 
τάση των αποφοίτων (περίπου 30%) των σχολών Πληροφορικής για επαγγελµατική 
σταδιοδροµία στην εκπαίδευση. Επιπλέον, ορισµένοι απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής 
διεκδικούν και έχουν καταφέρει τη δυνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ 
για το διορισµό τους στην εκπ/ση µε βάση παιδαγωγικά µαθήµατα τα οποία έχουν 
διδαχτεί στη διάρκεια των Πανεπιστηµιακών τους σπουδών.  
6. H διεθνής κατάσταση και η εθνική συγκυρία. Σε µεγάλες χώρες όπως η Αµερική ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασµός και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού, e-learning 
και m-learning γίνεται σε αυτοδύναµα εργαστήρια ΑΙ ή πολυµέσων ή ακόµη σε 
αυτόνοµα Πανεπιστηµιακά τµήµατα εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Παρ’ όλα αυτά, 
στη χώρα µας η τάση για δηµιουργία τέτοιων τµηµάτων δεν έχει ακόµη διαφανεί. 
Από µιαν άλλη οπτική, οι διατιθέµενοι πόροι σε τµήµατα Πληροφορικής δίνουν 
ευκαιρίες για τη µείωση του κόστους -ανθρώπινου και υλικού- κατασκευής 
εκπαιδευτικού λογισµικού και δικτυακών περιβαλλόντων µάθησης. ΄Ηδη σε άλλα 
τµήµατα Πληροφορικής της χώρας όπως των Παν/µίων Αθηνών, Κρήτης, 
Μακεδονίας όπως και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, διδάσκονται µαθήµατα που 
αφορούν στο σχεδιασµό και στην αξιολόγηση εκπ/κού λογισµικού και 
περιβαλλόντων µάθησης στο ∆ιαδίκτυο (e-learning) όπως και στη ∆ιδακτική της 
Πληροφορικής. 

Με βάση τους άξονες που προαναφέρθηκαν σχεδιάστηκαν τα αναλυτικά προγράµµατα 
των µαθηµάτων Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ∆ιδακτική της Πληροφορικής Ι και ΙΙ τα 
οποία και παρατίθενται στην επόµενη ενότητα. 

Αναλυτικά προγράµµατα  
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ∆ιδακτική της Πληροφορικής Ι: Ο Η/Υ ως 
αντικείµενο µάθησης
Η Πληροφορική στο σχολείo. Η διεθνής κατάσταση - διαφορετικές προσεγγίσεις στην 
εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/µια και Β/µια εκπ/ση. Η εισαγωγή της 
Πληροφορικής ως εργαλείου και ως αντικειµένου µάθησης στη χώρα µας. 
Η Πληροφορική ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο. Η Πληροφορική στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο, στο Γυµνάσιο και στο Ενιαίο Λύκειο. Η Πληροφορική ως µάθηµα Γενικής 
Παιδείας. Η Πληροφορική στον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών της 
Τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Ανάπτυξη εφαρµογών σε 
προγραµµατιστικό περιβάλλον. Τεχνολογία Υπολογιστικών συστηµάτων και 
Λειτουργικά Συστήµατα. Πολυµέσα-∆ίκτυα. Εφαρµογές λογισµικού. 
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Θεωρίες για τη γνώση και τη µάθηση. Η γνώση από µια κοινωνική και εποικοδοµιστική 
προσέγγιση. Η αµφισβήτηση του απόλυτου χαρακτήρα της γνώσης. Η γνώση ως µια 
υποκειµενική και ενεργητική διαδικασία αλληλεπίδρασης και κατασκευής. Η σηµασία 
των ενεργειών του ατόµου στην κατανόηση και στη νοητική του ανάπτυξη. Η γνώση 
των παιδιών και η γνώση του δάσκαλου. O κοινωνικοπολιτισµικός χαρακτήρας της 
γνώσης και ο ρόλος των σηµειωτικών λειτουργιών. Η επίδραση των εργαλείων 
γενικότερα και των υπολογιστικών εργαλείων ειδικότερα στην τροποποίηση της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς και στην κατασκευή γνώσης. Η σηµασία της 
δραστηριότητας και γενικότερα της κατάστασης στη µάθηση. Η ζώνη της πλησιέστερης 
ανάπτυξης. Ο ρόλος του πλαισίου συµφραζοµένων (context) στην τροποποίηση των 
αντιλήψεων του ατόµου και στην έκφραση των ενδοατοµικών του διαφορών. H 
µάθηση, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές αναπαραστάσεις. Ο ρόλος των πολλαπλών και 
διασυνδεδεµένων αναπαραστασιακών συστηµάτων στη µάθηση. Η ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης. Βασικές παραδοχές, δοµικά στοιχεία, γνωστικά προϊόντα της κριτικής 
σκέψης. 
Η διδασκαλία. Oι παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας. Σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις που δίνουν έµφαση στο µαθητή. Βασικά επιχειρήµατα υπέρ: α) της 
µαθητοκεντρικής και β) της παραδοσιακής προσέγγισης. Το επικοινωνιακό περιβάλλον 
και η διαχείριση της τάξης σε περιβάλλοντα που δίνουν έµφαση στο µαθητή. H 
συνεργατική µάθηση. Μορφές οργάνωσης της τάξης και συνεργατικές µέθοδοι. H 
ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Ο προγραµµατισµός, οι φάσεις, ο σχεδιασµός, η 
διεξαγωγή και η αξιολόγηση της διδασκαλίας.  
∆ιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της πληροφορικής. Η επίδραση της κοινωνικής 
της εποικοδοµιστικής προσέγγισης και της κριτικής θεώρησης στη διδασκαλία της 
Πληροφορικής. Παραδείγµατα διδακτικών προσεγγίσεων που ακολουθήθηκαν στην 
Πληροφορική: η διερευνητική προσέγγιση, το συνέδριο των µαθητών – οι συνθετικές 
εργασίες, η επίλυση προβλήµατος, η οµαδοσυνεργατική προσέγγιση, η θεατρική 
συµµετοχική µέθοδος, οι χάρτες εννοιών, η προσέγγιση που στηρίζεται αποκλειστικά 
σε πλούσιες πηγές πληροφορίας, το διαδίκτυο στη διδασκαλία. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 
υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής. 
Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία και το επάγγελµα του 
εκπαιδευτικού. Στα πλαίσια του παραδείγµατος του δοµολειτουργισµού και της κριτικής 
θεώρησης: αντιλήψεις για το δάσκαλο, το µαθητή, τη σχολική γνώση, την παραγωγή 
γνώσης, την εκπαιδευτική έρευνα, τις καθηµερινές εκπ/κές πρακτικές. Εναλλακτικές 
θεωρήσεις για τη διδασκαλία, την εκπαίδευση και τα αναλυτικά προγράµµατα. Οι 
διληµµατικές καταστάσεις στην εκπαίδευση και το επάγγελµα του εκπαιδευτικού. Ο 
ιδιαίτερος ρόλος του καθηγητή της Πληροφορικής. 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ∆ιδακτική της Πληροφορικής ΙΙ  

Μέρος Α: Σχεδιασµός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού 
Οι δυνατότητες των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη µάθηση. Σύντοµη αναδροµή στην 
ιστορία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού. Οι Η/Υ ως διδακτικά εργαλεία  ή ως 
εργαλεία σκέψης; Oι Η/Υ ως γνωστική τεχνολογία. Ο υπολογιστής ως πολύ σηµαντικό 
µέσο στη διαδικασία της µάθησης. Ο υπολογιστής ως περιβάλλον: αλληλεπίδρασης, 
επικοινωνίας, πολλαπλών και διασυνδεδεµένων αναπαραστάσεων, ανατροφοδότησης 
των ενεργειών του µαθητή, πειραµατισµού, προσοµοιώσεων, διεπιστηµονικής 
προσέγγισης, κατασκευής εννοιών-διεργασιών και εννοιών-αντικειµένων, κατασκευής 
σηµασιών. Η αλληλεπίδραση µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών αναπαραστάσεων. 



196  2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής» 
 

 

"∆ιαφανή" και "αδιαφανή" αναπαραστασιακά συστήµατα. Η κατανόηση εννοιών και οι 
αναπαραστάσεις. Η χρήση των πολλαπλών αναπαραστάσεων. Οι δυσκολίες των 
µαθητών και οι αναπαραστάσεις. Σηµαντικά περιβάλλοντα µάθησης σε Η/Υ : Το 
περιβάλλον της γλώσσας προγραµµατισµού LOGO, οι µικρόκοσµοι, οι προσοµοιώσεις, 
τα παιχνίδια, η εικονική πραγµατικότητα, Hypertext και Hypermedia, οι τεχνολογίες 
πολυµέσων και οι σταθµοί εργασίας, εφαρµογές λογισµικού γενικού σκοπού.  
Η µοντελοποίηση στο σχεδιασµό εκπαιδευτικού λογισµικού. Βασικά ερωτήµατα. Η 
µοντελοποίηση στο σχεδιασµό εκπαιδευτικού λογισµικού. Το µοντέλο για τη γνώση και 
τη µάθηση: Συµπεριφορισµός, Kκοινωνικές και  εποικοδοµιστικές προσεγγίσεις στη 
γνώση και στη µάθηση και ο σχεδιασµός εκπ/κού λογισµικού. ∆ιαγραµµατική 
παρουσίαση του µοντέλου για τη γνώση και τη µάθηση σύµφωνα µε τις κοινωνικές και  
εποικοδοµιστικές προσεγγίσεις και µετατροπή τους σε µορφή εκπαιδευτικών 
προδιαγραφών εκπ/κού λογισµικού. To µοντέλο του αντικειµένου µάθησης. Το µοντέλο 
των πιθανών ενεργειών του µαθητή. Μεθοδολογία κατασκευής προδιαγραφών εκπ/κού 
λογισµικού µε βάση τη µοντελοποίηση. Προδιαγραφές ποιότητας εκπαιδευτικού 
λογισµικού. Παραδείγµατα σχεδιασµού εκπαιδευτικού λογισµικού.  
Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού. Μέθοδοι αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού λογισµικού. Μεθοδολογίες έρευνας στις επιστήµες της Αγωγής. Η 
µέθοδος της έρευνας  πεδίου. Παράδειγµα σχεδιασµού της έρευνας αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού λογισµικού: Το θεωρητικό πλαίσιο της µεθοδολογίας της έρευνας, το 
πλαίσιο συµφραζοµένων, τα δεδοµένα και οι τεχνικές συλλογής τους, η ανάλυση η 
επεξεργασία και η ερµηνεία των ευρηµάτων της έρευνας. H Ευρετική αξιολόγηση. Η 
αξιολόγηση µέσω µοντέλου εργασιών. H κατασκευή του µοντέλου του µαθητή µε 
χρήση τεχνικών ΗΤΑ και GOMS στην αξιολόγηση της ευχρηστίας σε συνδυασµό µε τη 
µάθηση.  
Μέρος Β: Τηλεκπαίδευση 
Τι είναι το e-learning. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. ∆ραστηριότητες στο διεθνή 
χώρο. Η υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Η απαιτούµενη υποδοµή. Παράγοντες 
που επηρεάζουν την υιοθέτηση της δικτυακής µάθησης. Βήµατα υλοποίησης ενός 
δικτυακού περιβάλλοντος µάθησης. 
∆ίκτυα µάθησης- ανασκόπηση. Μορφές δικτύων µάθησης. Πλήρης δικτυακή µάθηση: 
Εκπαίδευση από απόσταση για απόκτηση πτυχίου, Online µαθήµατα για απόκτηση 
µεταπτυχιακού τίτλου. Μικτή µορφή: Εικονικά συνεδριακά συστήµατα, ∆ίκτυα 
πανεπιστηµίων, Εκπαίδευση επαγγελµατιών, Knowledge networking: Internet. Άτυπα 
δίκτυα µάθησης. Τάξεις σε δίκτυο για την ενίσχυση µαθηµάτων. ∆ίκτυα κοινοτήτων 
µάθησης.  
Η απαιτούµενη υποδοµή. Η υλικοτεχνική υποδοµή. ∆ιατύπωση τεχνικών προδιαγραφών 
σχεδιασµού ενός online περιβάλλοντος. Παραδείγµατα διαδικτυακών περιβαλλόντων 
µάθησης. Ανάπτυξη ή/και εγκατάσταση εκπαιδευτικού υλικού. Σχεδιασµός του 
προγράµµατος σπουδών. Σχεδιασµός εκπαιδευτικού υλικού. ∆ιασφάλιση και οργάνωση 
της πρόσβασης σε απαραίτητους πόρους ή /και εξειδικευµένους πόρους. Αντιστοίχηση 
µε το φυσικό περιβάλλον. Η ανθρώπινη υποδοµή (η διοικητική υποστήριξη, παροχή 
εκπαίδευσης σχετικά µε τη δικτυακή µάθηση, εξασφάλιση κατάλληλων καθηγητών). 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις. Μορφές µάθησης. Μαθησιακές προσεγγίσεις. ∆οµές 
συνεργασίας. Αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας. 
Η επικοινωνία στη δικτυακή µάθηση. Ο ρόλος του καθηγητή. Ο σχεδιασµός της 
επικοινωνίας: ο σχεδιασµός των µαθησιακών δραστηριοτήτων, η ένταξη στη δικτυακή 
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τάξη, ο σχηµατισµός των οµάδων, η οργάνωση των συνδιασκέψεων, οι κανόνες 
συµµετοχής. Η παρακολούθηση της επικοινωνίας: θέσπιση κανόνων, ενθάρρυνση της 
συµµετοχής. Η επίβλεψη της επικοινωνίας. Η προώθηση της µετα-επικοινωνίας. 
αξιολόγηση της µάθησης µέσω της διαµεσολαβηµένης δικτυακής επικοινωνίας. 

Η διδακτική προσέγγιση 
Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων είναι η 
συµµετοχή των φοιτητών σε ένα εποικοδοµιστικό και κοινωνικό περιβάλλον µάθησης 
(von Glasersfeld, 1987; Vygotsky, 1978) που στηρίζεται στη µέθοδο project (Thomas, 
2000; Neo & Neo, 2002; Kordaki, 2003).  Τον πρώτο χρόνο διδασκαλίας των 
µαθηµάτων τα projects αποτελούσαν µέρος της αξιολόγησης του µαθήµατος και η 
διδασκαλία στην Πανεπιστηµιακή τάξη γινόταν µε συζήτηση των θεµάτων του 
αναλυτικού προγράµµατος κάθε µαθήµατος µε διάφορες εναλλακτικές µεθόδους όπως 
‘νοητική θύελλα’, ‘δηµιουργία χάρτη εννοιών’, δηµιουργία οµάδων και συζήτηση µέσα 
σε αυτές και παρουσίαση των αντιλήψεων των φοιτητών σε όλη την τάξη. Όµως 
παρατηρήθηκε ότι, ενώ οι φοιτητές στις συζητήσεις τους αποδέχονταν τις σύγχρονες 
εποικοδοµιστικές και κοινωνικές θεωρήσεις για τη γνώση και τη µάθηση τα γραπτά 
τους διαγωνίσµατα και τα projects που παρέδιδαν έδειχναν ότι παραµένουν στις 
παραδοσιακές προσεγγίσεις. Από συνεντεύξεις αλλά και από τα γραπτά των υποψηφίων 
µηχανικών επίσης φάνηκε ότι, ενώ έχουν δυσκολίες στη χρήση θεωρητικών όρων 
σχετικών µε τις θεωρίες µάθησης µπορούν να εκφραστούν καλλίτερα µε όρους 
προδιαγραφών σχεδίασης. Ετσι, αποφασίστηκε να δίνονται τα projects στην αρχή κάθε 
εξαµήνου, και όλες οι συζητήσεις που αφορούν στο περιεχόµενο του κάθε µαθήµατος 
να γίνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες των φοιτητών κατά τη διάρκεια διεκπαιρέωσης 
των projects που έχουν αναλάβει. Πιο συγκεκριµένα, για το µάθηµα Εκπαιδευτική 
Τεχνολογία και ∆ιδακτική της Πληροφορικής ΙΙ (χειµερινό εξάµηνο) οι φοιτητές 
χωρίζονται σε οµάδες και έχουν στόχο να µάθουν σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισµικού 
από τη θέση του σχεδιαστή  (Harel, 1991; Carver, Lehrer, Connell & Ericson, 1992; 
Kafai, 1996; Liu & Hsiao, 2002; Kordaki, 2003). Πιο συγκεκριµένα οι φοιτητές έχουν 
καθήκον να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικό λογισµικό που αφορά τη 
µάθηση εννοιών Πληροφορικής Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού διαρκεί 12 εβδοµάδες. Σε κάθε φάση των εργασιών γίνεται παρουσίαση της 
δουλειάς των οµάδων και συζήτηση στην τάξη µε αναφορές στο σχετικό θεωρητικό 
πλαίσιο. Το χρονοδιάγραµµα των εργασιών παρουσιάζεται παρακάτω: 
1η εβδοµάδα: Γνωριµία µε τους φοιτητές, παρουσίαση του αναλυτικού προγράµµατος 
και της διδακτικής προσέγγισης που θα ακολουθηθεί στο µάθηµα. 
2η εβδοµάδα: Χωρισµός σε οµάδες, ανάθεση των projects, αναφορά στη σχετική 
βιβλιογραφία, χρονοπρογραµµατισµός. 
3η εβδοµάδα: Σχεδιασµός του µοντέλου µάθησης και διατύπωση προδιαγραφών.  
4η και 5η εβδοµάδα: Σχεδιασµός του µοντέλου µάθησης του συγκεκριµένου γνωστικού 
αντικειµένου και διατύπωση σχετικών προδιαγραφών.  
6η και 7η εβδοµάδα: Σχεδιασµός του µοντέλου µαθητή για το συγκεκριµένο γνωστικό 
αντικείµενο και διατύπωση σχετικών προδιαγραφών. Η κατασκευή του µοντέλου του 
µαθητή γίνεται ύστερα από έρευνα για τις σχετικές αντιλήψεις των µαθητών σε 
πραγµατική τάξη. 
8η , 9η και 10η εβδοµάδα: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού. Παρουσίαση στην 
τάξη των φοιτητών, συζήτηση και διορθώσεις. 
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11η και 12η εβδοµάδα: Νέα φάση παρουσίασης του εκπαιδευτικού λογισµικού ύστερα 
από τις πρώτες διορθώσεις. Συζήτηση και νέες διορθώσεις. 
Ο χρόνος που διατίθεται για την παρουσίαση της δουλειάς κάθε οµάδας είναι 5-7 
περίπου λεπτά για κάθε φάση παρουσίασης.  
Στο µάθηµα Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ∆ιδακτική της Πληροφορικής Ι (εαρινό 
εξάµηνο) οι φοιτητές επίσης χωρίζονται σε οµάδες και έχουν στόχο να σχεδιάσουν µια 
διδακτική παρέµβαση σε πραγµατική τάξη µαθητών Πληροφορικής όπου 
χρησιµοποιούν το εκπαιδευτικό λογισµικό που σχεδίασαν στο προηγούµενο 
µάθηµα.(χειµερινό εξάµηνο). Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των διδασκαλιών διαρκεί 
12 εβδοµάδες. Και σε αυτό το µάθηµα σε κάθε φάση των εργασιών γίνεται παρουσίαση 
της δουλειάς των οµάδων και συζήτηση στην τάξη µε αναφορές στο σχετικό θεωρητικό 
πλαίσιο. Ο χρόνος παρουσίασης των εργασιών κάθε οµάδας για κάθε φάση είναι 5-7 
περίπου λεπτά. Το χρονοδιάγραµµα των φάσεων των εργασιών παρουσιάζεται 
παρακάτω: 
1η εβδοµάδα: Γνωριµία µε τους φοιτητές, παρουσίαση του αναλυτικού προγράµµατος 
και της διδακτικής προσέγγισης που θα ακολουθηθεί στο µάθηµα. 
2η εβδοµάδα: Χωρισµός σε οµάδες, ανάθεση των projects, αναφορά στη σχετική 
βιβλιογραφία, χρονοπρογραµµατισµός. 
3η εβδοµάδα: Σχεδιασµός του µοντέλου µάθησης µε τη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισµικού σε πραγµατική τάξη.  
4η και 5η εβδοµάδα: Σχεδιασµός του µοντέλου µάθησης του συγκεκριµένου γνωστικού 
αντικειµένου µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού σε πραγµατική τάξη.  
6η και 7η εβδοµάδα: Σχεδιασµός του µοντέλου µαθητή για το συγκεκριµένο γνωστικό 
αντικείµενο µε βάση την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο προηγούµενο εξάµηνο και 
διατύπωση σχετικών ερωτήσεων και δραστηριοτήτων µάθησης.  
8η και 9η εβδοµάδα: Σχεδίαση της διδασκαλίας µε βάση τα 3 µοντέλα που 
προαναφέρθηκαν. Παρουσίαση στην τάξη των φοιτητών, συζήτηση και διορθώσεις. 
10η, 11η και 12η εβδοµάδα: Πραγµατοποίηση των διδακτικών παρεµβάσεων σε 
πραγµατική τάξη. Παρουσίαση, συζήτηση και διεξαγωγή συµπερασµάτων. 

Αποτελέσµατα 
Οι φοιτητές σε κάθε φάση του σχεδιασµού εκπαιδευτικού λογισµικού εκφράζουν 
πρότερες αντιλήψεις που κυρίως δίνουν έµφαση στο συµπεριφοριστικό µοντέλο 
µάθησης, δηλαδή στην τµηµατική αλλά εντυπωσιακή παρουσίαση του αντικειµένου 
µάθησης, στη χρήση δραστηριοτήτων τύπου ‘ασκησάρι’ και στη χρήση ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των µαθητών. Μέσα από τη συζήτηση µέσα 
στην τάξη και κυρίως µέσα από τις διορθώσεις που προτείνονται από τους συναδέλφους 
τους και τον διδάσκοντα τροποποιούν τη σχεδίαση λαµβάνοντας υπόψιν τους ως ένα 
βαθµό σύγχρονες εποικοδοµιστικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη 
µάθηση. Η διαθεσιµότητα περισσότερου χρόνου θα βοηθούσε περισσότερο στην 
εξέλιξη των φοιτητών. 
Επιπλέον, οι φοιτητές στην κάθε φάση σχεδίασης της διδακτικής παρέµβασης 
εκφράζουν πρότερες αντιλήψεις που κυρίως δίνουν έµφαση στο συµπεριφοριστικό 
µοντέλο µάθησης για τη διδασκαλία και τη µάθηση, δηλαδή στο ρόλο του καθηγητή ως 
αυθεντία και ως µεταδότη του αντικειµένου µάθησης, στο ρόλο του βιβλίου και του 
αναλυτικού προγράµµατος ως κυρίαρχου στην εκπαιδευτική πράξη όπως και στην 
αξιολόγηση της διδασκαλίας µε βάση τα αποτελέσµατά της µέσω δραστηριοτήτων 
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τύπου ‘ασκησάρι’ και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Μέσα από τη συζήτηση µέσα 
στην τάξη και κυρίως µέσα από τις διορθώσεις που προτείνονται από τους συναδέλφους 
τους και τον διδάσκοντα τροποποιούν τις απόψεις τους για τη διδασκαλία και τη 
µάθηση λαµβάνοντας υπόψιν τους ως ένα βαθµό σύγχρονες εποικοδοµιστικές και 
κοινωνικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη µάθηση. Κυρίως αρχίζουν να εκτιµούν τη 
συνεργατική δουλειά και αρχίζουν να µη βλέπουν το ‘λάθος’ ως ‘ανάθεµα’. Επιπλέον, 
µέσα από τη διδασκαλία σε πραγµατική τάξη συνειδητοποιούν ότι υπάρχει διαφορά 
ανάµεσα στις αντιλήψεις τους για το πώς ο µαθητής µαθαίνει το συγκεκριµένο 
αντικείµενο και στο πως αυτό συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Επίσης, µε τη χρήση σε 
τάξη του εκπαιδευτικού λογισµικού που κατασκευάζουν, οι φοιτητές συνειδητοποιούν, 
ότι είναι ανάγκη να λαµβάνουν υπόψη βασικές αρχές σχεδίασης λογισµικού οι οποίες 
δίνουν έµφαση στην κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη. Κατανοούν 
επίσης, ότι η σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισµικού δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, παρά 
το ότι οι ίδιοι ως µηχανικοί είναι ειδικοί στο αντικείµενο της Πληροφορικής και στη 
σχεδίαση και στην υλοποίηση λογισµικού γενικά. Η διαθεσιµότητα περισσότερου 
χρόνου θα βοηθούσε περισσότερο στην εξέλιξη των φοιτητών. Σε όλες τις περιπτώσεις  
η συµµετοχή των φοιτητών στην οµαδοσυνεργατική δουλειά τους ανέπτυξε κίνητρο και 
τους βοήθησε να εµπλουτίσουν τη γνώση τους αλλά και να εκφράσουν τα ιδιαίτερα 
σηµεία της γνώσης στα οποία αισθάνονταν ικανότεροι ή/και ταίριαζαν καλλίτερα στην 
προσωπικότητά τους. 
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