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ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ   
 

Κόµης Βασίλειος 
Παιδαγωγικό Τµήµα 

Νηπιαγωγών, 
Πανεπιστήµιο Πατρών 

 
 

∆ηµητρακοπούλου 
Αγγελική 

Eργαστήριο Μαθησιακής 
Τεχνολογίας και 

∆ιδακτικής Μηχανικής, 
Παν/µιο Αιγαίου 

 
 

Πολίτης Παναγιώτης  
Παιδαγωγικό Τµήµα 

∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης, 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 

 
 

Σακονίδης 
Χαράλαµπος 

Παιδαγωγικό Τµήµα 
∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης, 
Πανεπιστήµιο Θράκης 

 
 

Αβούρης Νίκος 
Τµήµα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και 
Ηλεκ.Υπολογιστών, 

Πανεπιστήµιο Πατρών 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργαστηριακή συνεδρία αναφέρεται στο εκπαιδευτικό λογισµικό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ. Επικεντρώνει στα κοινά αλλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά µαθησιακών 
δραστηριοτήτων µοντελοποίησης (σε µια σειρά γνωστικών αντικειµένων όπως φυσική, 
χηµεία, µαθηµατικά, βιολογία), που είναι κατάλληλες για να αξιοποιηθούν από 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυκείου.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Λογισµικό µοντελοποίησης, συλλογισµός, οικοδόµηση 

εννοιών, δραστηριότητες, Φυσική, Χηµεία, Μαθηµατικά, Βιολογία, Πληροφορική. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ είναι ένα εκπαιδευτικό λογισµικό µοντελοποίησης 

που έχει πιστοποιηθεί από το Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και σχεδιάστηκε 
ειδικά για να επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσµα µαθητών (11-17 ετών) να εκφράσει τις 
ιδέες του και να τις εξελίξει σταδιακά. Έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί µε στόχο, τόσο 
την υποστήριξη της µάθησης µέσω διαδικασίας µοντελοποίησης, όσο και την 
οικοδόµηση των εννοιών που εµπλέκονται στα υπό µοντελοποίηση φαινόµενα.  

Το λογισµικό προτείνει ένα περιβάλλον εργασίας εµπλουτισµένο µε αντικείµενα 
που παίζουν ένα ενδιάµεσο ρόλο βοηθώντας στο νοητικό χειρισµό εκ µέρους των 
µαθητών αφηρηµένων αντικειµένων ή εννοιών. Λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο ως 
πέρασµα από τη διαισθητική, στη φορµαλιστική µάθηση. Το περιβάλλον είναι 
ανοικτό, και ο χρήστης (µαθητής καθηγητής), µπορεί να εισάγει νέες οντότητες αφού 
τις κατασκευάσει στον ειδικό επεξεργαστή οντοτήτων. 
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Σχήµα 1:  Εικόνα-Οθόνης του Λογισµικού ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Η προσέγγιση της έννοιας της αλληλεξάρτησης µεταξύ µεγεθών µπορεί να γίνει 
καταρχήν µε ποιοτικό τρόπο, ενώ στη συνέχεια τo περιβάλλον επιτρέπει το πέρασµα 
στον ποσοτικό συλλογισµό, τόσο µε τη χρήση πινάκων αντίστοιχων τιµών, όσο και µε 
τη χρήση αλγεβρικής µοντελοποίησης και γραφικών παραστάσεων. Συνολικά το 
λογισµικό επιτρέπει την έκφραση: σηµασιολογικών, λογικών, ηµιποσοτικών και 
αλγεβρικών σχέσεων.  

Σηµαντικά είναι τα εργαλεία που παρέχονται και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο 
εγκυρότητας του µοντέλου. Η διαδικασία του ελέγχου στηρίζεται ουσιαστικά από τη 
προσοµοίωση, τις εναλλακτικές αναπαραστάσεις αλλά και τους µεταβολείς τιµών.  

Για το λογισµικό αυτό, έχουν αναπτυχθεί µια σειρά δραστηριοτήτων κυρίως για 
το Γυµνάσιο, αλλά και για τέλος ∆ηµοτικού και αρχές Λυκείου. Οι δραστηριότητες 
αφορούν στα µαθήµατα Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική, 
Πληροφορική. 

 
Σχήµα 1:  Μοντέλα µε το Λογισµικό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Το περιβάλλον αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος 
«Σειρήνες»/Β’ΚΠΣ, και «Πηνελόπη»/ Γ΄ΚΠΣ. 
[http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator/] 


