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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπηςξη εθαπμογών πολςμέζων ζηο 2ο κύκλο ζποςδών ηων ΤΕΕ ππαγμαηοποιείηαι ζηα πλαίζια ηος 

μαθήμαηορ ‘Εθαπμογέρ Πολςμέζων’ ηος Τομέα Πληποθοπικήρ και ηος μαθήμαηορ Γενικήρ Παιδείαρ 

‘Εθαπμογέρ Η/Υ’. Σηα πλαίζια ηων παπαπάνω μαθημάηων, η επγαζία αςηή πποηείνει ηην ανάπηςξη απλών 

εθαπμογών πολςμέζων με λογιζμικό παποςζιάζεων, με κύπιο ζκοπό ηην εξάζκηζη ηων δεξιοηήηων ζςλλογήρ, 

επιλογήρ και οπγάνωζηρ ηων πληποθοπιών. Δεδομένος όηι οι μαθηηέρ εκπονούν ηιρ ζςνθεηικέρ επγαζίερ 

ανάπηςξηρ πολςμέζων ζε ομάδερ, δίνεηαι παπάλληλα η δςναηόηηηα για ανάπηςξη και άλλων δεξιοηήηων, όπωρ 

ζςνεπγαζίαρ και επικοινωνίαρ. Σηην όλη εκπαιδεςηική διαδικαζία ο πόλορ ηων διδαζκόνηων πποηείνεηαι να 

είναι καθοδηγηηικόρ και ζςνηονιζηικόρ. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: εθαπμογέρ πολςμέζων, Εθαπμογέρ Η/Υ, ΤΕΕ, λογιζμικό παποςζιάζεων, 

Τομέαρ Πληποθοπικήρ 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ από καζεηέο ηνπ 2νπ θύθινπ ζπνπδώλ ησλ ΣΔΔ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ. Σν ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ (πρ. 

PowerPoint) επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο κε κία δηαδνρή δηαθαλεηώλ θαη παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ δπλακηθέο παξνπζηάζεηο ζπλδπάδνληαο 

δηαθνξεηηθά πνιπκεζηθά ζηνηρεία (θείκελν, γξαθηθά, θσηνγξαθίεο, ήρν, βίληεν, ζπλζεηηθή 

θίλεζε). Παξάιιεια κε ηνπο εηδηθνύο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ, κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ νη δεμηόηεηεο 

ζπιινγήο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. Οη δεμηόηεηεο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ (Winkworth, 1977) θαη είλαη 

απαξαίηεηεο γηα θάζε καζεηή θαη ελήιηθα. ε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο πξνθύπηεη ε αλάγθε λα 

ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο, λα επηιέμνπκε ηηο θαηάιιειεο εμ απηώλ θαη λα ηηο νξγαλώζνπκε 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Η εξγαζία απηή πξνηείλεη ηελ 

αλάπηπμε απιώλ εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ κε ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ καζήκαηνο Γεληθήο 

Παηδείαο ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’ ηνπ 2νπ θύθινπ ζπνπδώλ ησλ ΣΔΔ, κε θύξην ζθνπό ηελ εμάζθεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζπιινγήο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΩΝ ΣΔΔ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ‘ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΠΟΛΤΜΔΩΝ’ ΚΑΙ ‘ΔΦΑΡΜΟΓΔ Η/Τ’ 

Η αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ ζην 2ν θύθιν ζπνπδώλ ησλ ΣΔΔ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ καζήκαηνο 

Γεληθήο Παηδείαο ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’. Σν κάζεκα ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ δηδάζθεηαη ζηνλ Σνκέα 
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Πιεξνθνξηθήο-Γηθηύσλ Η/Τ κε γεληθό ζθνπό «λα απνθηήζεη ν καζεηήο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο 

θαη δεμηόηεηεο ζηηο ηερληθέο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ, ώζηε λα είλαη ηθαλόο λα 

ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ» 

(ΤΠΔΠΘ – ΠΙ, 1999α). Δίλαη εξγαζηεξηαθό θαη δηδάζθεηαη 4 ώξεο ηελ εβδνκάδα. Ο Πίλαθαο 1 

παξνπζηάδεη απνζπάζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ζρεηηθά κε ηηο εηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη 

ηνπο εηδηθνύο ζθνπνύο ηεο 1εο ελόηεηαο ηνπ καζήκαηνο ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ (ΤΠΔΠΘ – ΠΙ, 

1999α). 

Πίνακας 1. Αποζπάζμαηα ηοσ Προγράμμαηος ποσδών για ηην 1
η
 ενόηηηα ηοσ μαθήμαηος 

‘Δθαρμογές Πολσμέζων’ 

1
η
 Δνόηηηα: Διζαγωγικές Έννοιες 

Περιετόμενα Γνώζεις ποσ αποκηά ο 

μαθηηής 

Ικανόηηηες ποσ αποκηά ο 

μαθηηής 

Ο καζεηήο πξέπεη... 

Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα, 

νη ζπληζηώζεο θαη ε 

αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο 

– Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα 

– πληζηώζεο 

πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο 

– λα επαλαιάβεη θαη λα 

εκπεδώζεη ηηο βαζηθέο 

γλώζεηο ζρεηηθά κε ηα 

πνιπκέζα, πνπ απέθηεζε ζε 

πξνεγνύκελε ηάμε θαη έηζη λα 

πξνεηνηκαζηεί θαιιίηεξα γηα 

ηελ παξνύζα ύιε 

Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ 

(αλάιπζε, ζρεδίαζε θιπ.) 

– Να δηαθξίλεη ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο κηαο 

εθαξκνγήο πνιπκέζσλ 

– Να θαηαλνήζεη ηελ 

αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο 

ηεο θάζε θάζεο ζηαδίνπ 

– Να δηαρσξίδεη ηνπο 

ξόινπο θαη ηηο ηδηόηεηεο 

ησλ αηόκσλ ηεο νκάδαο 

αλάπηπμεο κηαο 

εθαξκνγήο πνιπκέζσλ 

– Να γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ζε 

πνηό ζηάδην αλάπηπμεο 

βξίζθεηαη κηα εθαξκνγή 

πνιπκέζσλ 

Διδικοί ζκοποί 1
ης

 Δνόηηηας 

– Να επαλαιάβεη έλλνηεο θαη ζέκαηα πνπ γλώξηζε ζε πξνεγνύκελε ηάμε θαη λα βειηηώζεη ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπ ζηνλ ρεηξηζκό ησλ ζπζηαηηθώλ κνξθώλ κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ 

– Να αληηιεθζεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ζηελ εθηέιεζε ζύλζεησλ εθαξκνγώλ 

– Να θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο, ζπληνληζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ελόο έξγνπ 

Οη ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’ ηνπ 2νπ θύθινπ ησλ ΣΔΔ είλαη κνλόσξν εξγαζηεξηαθό κάζεκα Γεληθήο 

Παηδείαο κε γεληθό ζθνπό, νη καζεηέο «λα απνθηήζνπλ πξαθηηθέο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο 

ρώξν» (ΤΠΔΠΘ – ΠΙ, 1999β). Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη απνζπάζκαηα από ην Πξόγξακκα 

πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’, ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ (ΤΠΔΠΘ – ΠΙ, 

1999β). 
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Πίνακας 2.  Αποζπάζμαηα ηοσ Προγράμμαηος ποσδών για ηο μάθημα ‘Δθαρμογές Η/Τ’, 

ζτεηικά με ηις εθαρμογές πολσμέζων 

Διδικοί ζκοποί 1
ης

 Δνόηηηας (Ο κόζμος ηης Πληροθορικής) 

– Να κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγώλ 

πνιπκέζσλ 

– Να κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα αμηνπνηνύλ έηνηκεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ 

Περιετόμενα 1
ης

 Δνόηηηας: Πνιπκέζα (....Λνγηζκηθό Παξνπζηάζεσλ, Λνγηζκηθό πινπνίεζεο 

εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ,...) 

Διδικοί ζκοποί 2
ης

 Δνόηηηας (Γιερεσνώ – Γημιοσργώ – Ανακαλύπηω) 

Να εκπιαθνύλ νη καζεηέο ζε πνηθίιεο, πην ζύλζεηεο θαη νινθιεξσκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ώζηε 

λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο νη νπνίεο: 

- δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή λα δεκηνπξγεί 

- ππνγξακκίδνπλ ην ζπκκεηνρηθό-ζπλεξγαηηθό ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο 

- αμηνπνηνύλ ηηο ππνινγηζηηθέο θαη δηθηπαθέο ηερλνινγίεο σο εξγαιείν κάζεζεο θαη ζθέςεο 

Οδηγίες – Παραηηρήζεις για ηη 2
η
 Δνόηηηα 

Να δνζνύλ εξγαζίεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ 

ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην. Να δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε  

-ζηελ αλάπηπμε απιώλ εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ κε ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ 

 

ηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ θαη ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’ ηνπ 2νπ θύθινπ 

ησλ ΣΔΔ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ (πρ. PowerPoint) γηα αλάπηπμε 

απιώλ εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ. Σν ζεηηθό κε ην PowerPoint είλαη όηη ππάξρεη ζε όια ηα ζρνιηθά 

εξγαζηήξηα ησλ ΣΔΔ είηε απηά ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο είηε από άιινπο 

Σνκείο (πρ. Ηιεθηξνιόγσλ, Ηιεθηξνληθώλ, Τγείαο). Σν PowerPoint πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγία 

απιώλ παξνπζηάζεσλ έσο ζύλζεησλ, κε δπλαηόηεηα ζπλδπαζκνύ πνηθίισλ πνιπκεζηθώλ 

ζηνηρείσλ (θεηκέλνπ, γξαθηθώλ/ θσηνγξαθηώλ, θίλεζεο, ήρνπ, πηλάθσλ, βίληεν). Αλ θαη ππάξρνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ καζεηώλ δηαθνξεηηθώλ Σνκέσλ ζηε γλώζε ρξήζεο ππνινγηζηώλ, ην 

ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ σο εξγαιείν γεληθνύ ηύπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά αληηθείκελα, κε καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ θαη ηθαλνηήησλ. Οη δηδάζθνληεο ζα 

απνθαζίζνπλ γηα ην πσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε ηνπο έηζη ώζηε λα επηηεπρζνύλ 

ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη θάζε θνξά. ηε ζεκαηηθή αλάπηπμεο απιώλ εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 1εο ελόηεηαο ηνπ καζήκαηνο ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ θαη 

επίζεο θαζόιε ηελ έθηαζε ηνπ καζήκαηνο ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’, κε θύξην ζηόρν ηελ εμάζθεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζπιινγήο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ‘ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΠΟΛΤΜΔΩΝ’ ΚΑΙ ‘ΔΦΑΡΜΟΓΔ Η/Τ’ 

Οη δεμηόηεηεο ζπιινγήο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηώλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο θάζε Σνκέα θαζώο ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα/ θαηαζηάζεηο πξνθύπηεη ε αλάγθε λα 

εληνπίζνπκε πιεξνθνξίεο, λα επηιέμνπκε ηηο θαηάιιειεο από ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ θαη λα 

ηηο αμηνπνηήζνπκε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Οη δεμηόηεηεο απηέο θαζώο θαη άιιεο (πρ. 

επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο) κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ θαζώο νη καζεηέο εθπνλνύλ νκαδηθά 

ζπλζεηηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ θαη ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’. 

Οη καζεηέο ηνπ 2νπ θύθινπ ησλ ΣΔΔ είλαη ηειεηόθνηηνη θαη ίζσο είλαη κηα ηειεπηαία επθαηξία (ζε 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ) γηα κεξηθνύο εμ απηώλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εκπεηξίεο/ γλώζεηο ηνπο 

θαη λα εμαζθήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο, αλαπηύζζνληαο κηα απιή εθαξκνγή πνιπκέζσλ. Ο 
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ξόινο ησλ δηδαζθόλησλ ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη θαζνδεγεηηθόο θαη ζπληνληζηηθόο. Οη 

δηδάζθνληεο ζα θαηεπζύλνπλ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο αλάινγα κε ηνλ Σνκέα, ην δηαζέζηκν ρξόλν 

θαη ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο δεμηόηεηεο 

πνπ κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ/ αλαπηπρζνύλ όηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζηελ αλάπηπμε κηαο 

απιήο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ κε ινγηζκηθό παξνπζίαζεο, κε επίθεληξν ζηηο δεμηόηεηεο ζπιινγήο, 

επηινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ.  

 

Γεξιόηηηερ ζςλλογήρ, επιλογήρ και οπγάνωζηρ ηων πληποθοπιών 

Σν πξώην ζηάδην ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ είλαη ε επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο πνπ κπνξεί λα γίλεη θαη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο δηδάζθνληεο. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

είλαη ζεκαληηθή θαζώο ζα επεξεάζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ζέκα βξίζθεηαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ καζεηώλ; έρνπλ νη καζεηέο 

πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο/εμνηθείσζε ζρεηηθά κε ην ζέκα; πόζν εμεηδηθεπκέλν είλαη; Καζνξίδεηαη ν 

ζθνπόο ηεο παξνπζίαζεο θαη ην θνηλό πνπ ζπλήζσο είλαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο. Λεηηνπξγεί σο 

θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο, όηαλ ε θάζε νκάδα γλσξίδεη όηη ζα παξνπζηάζεη ηε δνπιεηά ηεο ζε όιε 

ηελ ηάμε ή θαη ζε άιιεο ηάμεηο. Η δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

απιή έσο ζύλζεηε. Οη πεγέο πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (πρ. 

ζρνιηθά βηβιία, έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζπλεληεύμεηο κε καζεηέο/ δηδάζθνληεο) ή εθηόο ζρνιείνπ 

(πρ. επηζθέςεηο ζε ρώξνπο εξγαζίαο γηα ζπλάληεζε κε εηδηθνύο, ιήςε θσηνγξαθηώλ). Σν ζέκα, νη 

πξνεγνύκελεο γλώζεηο/ εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο ζα θαζνξίζνπλ ηηο πεγέο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ρξνλνβόξν λα ζπιιέγεηο πιηθό από ζπλεληεύμεηο/ 

εξσηεκαηνιόγηα θαζώο απαηηείηαη γλώζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ. Σν δηαδίθηπν είλαη κία 

ηεξάζηηα πεγή πιεξνθνξηώλ θάζε ηύπνπ δνκηθώλ πνιπκεζηθώλ ζηνηρείσλ (θεηκέλνπ, εηθόλαο, 

ήρνπ, θίλεζεο, βίληεν) γηα όια ζρεδόλ ηα ζέκαηα. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζόηεξα εξγαζηήξηα ησλ ΣΔΔ 

έρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Όκσο ε απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν 

απαηηεί γλώζε δηαθνξεηηθώλ ζηξαηεγηθώλ έξεπλαο όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζσζηή ρξήζε ησλ 

κεραλώλ αλαδήηεζεο, επηινγή θαηάιιεισλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ θαη έιεγρν αμηνπηζηίαο ηεο πεγήο 

πιεξνθνξηώλ (Iseke-Barnes, 1996; Lazonder, 2000). Οη δεμηόηεηεο αλαδήηεζεο θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ πεξαηηέξσ, θαηά ηηο θάζεηο ζπιινγήο θαη 

επηινγήο πιεξνθνξηώλ ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην.  

Η επηινγή ησλ πιεξνθνξηώλ επηβάιιεηαη ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπλήζσο 

είλαη δηαζέζηκεο γηα θάπνην ζέκα θαη ηδηαίηεξα όηαλ ε ζπιινγή γίλεη κέζσ δηαδηθηύνπ. Οη 

δεμηόηεηεο επηινγήο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηθαλόηεηεο ζύγθξηζεο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ 

ζπιιεγεί, αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη αμηνιόγεζεο ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο (γηα 

ελζσκάησζε ζηελ παξνπζίαζε ζύκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό). Οη καζεηέο θαινύληαη λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ηνπ ηύπνπ ‘γηαηί ρξεηάδνκαη ηελ πιεξνθνξία;’ ώζηε λα κε 

ζπκπεξηιάβνπλ αθαηάιιειεο, πεξηηηέο, δεπηεξεύνπζεο πιεξνθνξίεο. Πξνεγνύκελε εμνηθείσζε κε 

ην ζέκα θαη αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο δηεπθνιύλνπλ ηελ όιε δηαδηθαζία. 

Η νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα ζπγθξνηεκέλν ζύλνιν απαηηεί γλσζηηθέο δεμηόηεηεο 

πςεινύ επηπέδνπ όπσο αλαιπηηθέο θαη ζπλζεηηθέο ηθαλόηεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ηδέεο ηνπο, νη καζεηέο ζα ρξεηαζηεί: λα ζθεθηνύλ έλα κηθξό ζελάξην γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ επηιεγέλησλ πιεξνθνξηώλ, λα θαζνξίζνπλ ηε δηαδνρή ζηελ παξνπζίαζε (όζνλ 

αθνξά ζην πεξηερόκελν θαη ζηνλ ηύπν πνιπκεζηθώλ ζηνηρείσλ), λα γξάςνπλ ζύληνκεο/ 

πεξηεθηηθέο πεξηιήςεηο ζπλδπάδνληαο επηιεθηηθά πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθά θείκελα, λα 

επηιέμνπλ εύζηνρνπο ηίηινπο θαη ιέμεηο-θιεηδηά ζηηο δηαθάλεηεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

ινγηζκηθνύ PowerPoint είλαη όηη παξέρεη δνκή θαη νξγάλσζε ζηελ παξνπζίαζε. Απηό βνεζά ηνπο 
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καζεηέο λα νξγαλώζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε έλα ζπγθξνηεκέλν ζύλνιν πνπ πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηό από άιινπο. Σν γεγνλόο όηη νη καζεηέο ζα εκπιαθνύλ ζε δηαδηθαζίεο ζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπο, ζύληαμεο ζαθώλ θαη ζύληνκσλ πεξηιήςεσλ θαη 

πξνζδηνξηζκνύ θαηάιιεισλ ηίηισλ, θαζηζηά ην PowerPoint έλα γλσζηηθό εξγαιείν. Γλσζηηθό 

εξγαιείν είλαη ην εξγαιείν κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ «νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ θαη λα 

κάζνπλ από ηηο ζθέςεηο ηνπο, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε» (Ράπηεο & 

Ράπηε, 2004). 

 

Γεξιόηηηερ ομαδοζςνεπγαηικήρ μάθηζηρ 

Όηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο απιήο εθαξκνγήο 

πνιπκέζσλ, πέξαλ ησλ δεμηνηήησλ ζπιινγήο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, 

αλαπηύζζνληαη θαη άιιεο δεμηόηεηεο ιόγσ ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνύ ηξόπνπ εξγαζίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ, ιήςεο 

απνθάζεσλ, γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο. Οη καζεηέο θάζε νκάδαο αιιειεμαξηώληαη 

ζεηηθά κεηαμύ ηνπο θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη, θαζώο νη γλώζεηο θαη εκπεηξίεο όισλ ησλ κειώλ 

κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ ρξήζηκεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Μπνξεί λα γίλεη θαηαλνκή 

ξόισλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο έηζη ώζηε, γηα παξάδεηγκα, ζηε θάζε ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ λα 

αλαιάβνπλ δηαθνξεηηθνί καζεηέο ηελ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ δνκηθώλ πνιπκεζηθώλ 

ζηνηρείσλ (θείκελα, εηθόλεο, ήρνη θιπ.). Δπίζεο, εάλ θάπνηνη καζεηέο έρνπλ κεγαιύηεξε εκπεηξία 

ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ PowerPoint κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ην ηερληθό κέξνο ηεο παξνπζίαζεο 

(πρ. εκθάληζε παξνπζίαζεο, ρξώκαηα, ηνπνζέηεζε/ ηξνπνπνίεζε δνκηθώλ πνιπκεζηθώλ 

ζηνηρείσλ), ελώ νη έρνληεο κηθξόηεξε εκπεηξία κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ πεξηζζόηεξν κε ηε δνκή 

θαη ελλνηνινγηθή νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο, νη δπλαηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζε ζύγθξηζε κε παξαδνζηαθέο 

αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο έρνπλ επηζεκαλζεί θαη δηεξεπλεζεί (πρ. Ράπηεο & Ράπηε, 2004; Crook, 

1998). 

 

Ο καθοδηγηηικόρ πόλορ ηων διδαζκόνηων 

Οη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ζα ζπληειεζηνύλ ππό 

ηελ θαζνδήγεζε ησλ δηδαζθόλησλ. Έρεη πνιιαπιώο επηζεκαλζεί ζηε ζρεηηθή κε ηηο ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε βηβιηνγξαθία (πρ. Loveless et.al., 2001) όηη ν ξόινο ηνπ δηδάζθνληα αιιάδεη ζε απηόλ 

ηνπ θαζνδεγεηή, ζπληνληζηή θαη δηεπθνιπληή ηεο όιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο λένο ξόινο 

ησλ δηδαζθόλησλ είλαη ίζσο πεξηζζόηεξν απαηηεηηθόο θαζώο απαηηεί πέξαλ ησλ παηδαγσγηθώλ θαη 

επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ, απμεκέλεο δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. Οη 

δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα θαηεπζύλνπλ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο ιακβάλνληαο ππόςε δηαθνξεηηθνύο 

παξάγνληεο, όπσο: ηνλ Σνκέα, ην δηαζέζηκν ρξόλν, ην ζθνπό ηεο παξνπζίαζεο, ηηο πξνεγνύκελεο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ ηνπο. Οη εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ ζηε γλώζε ρξήζεο Η/Τ δηαθέξνπλ από 

Σνκέα ζε Σνκέα, αιιά θαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ ηεο ίδηαο ηάμεο. Δπίζεο, πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο 

ησλ καζεηώλ ζε εθπόλεζε νκαδνζπλεξγαηηθώλ εξγαζηώλ ή εμνηθείσζε κε ην ζέκα ζπλήζσο 

δηεπθνιύλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε ζπλδπαζκό κε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ν 

δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο απιήο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ είλαη θαζνξηζηηθόο. 

Γηαθνξεηηθόο ρξόλνο ζα δνζεί ζην κάζεκα ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ ηεο Γ’ ηάμεο Πιεξνθνξηθήο 

θαη δηαθνξεηηθόο ζην κάζεκα ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’ πνπ είλαη Γεληθήο Παηδείαο θαη δηδάζθεηαη ζηηο 

εηδηθόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ, Μεραλνιόγσλ, Τγείαο θιπ. Οη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα ζπληνλίζνπλ 

ηηο καζεηηθέο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο έηζη ώζηε λα ππάξμεη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαη λα 

κελ αθηεξσζεί πνιύο ρξόλνο ζε θάπνηα θάζε εηο βάξνο ησλ ππόινηπσλ θάζεσλ. Δθηόο από ην 
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γεληθό ζπληνληζκό ησλ εξγαζηώλ (θαηαλνκή ρξόλνπ, ζύλζεζε νκάδσλ θιπ.), ε θαζνδήγεζε ησλ 

δηδαζθόλησλ είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε ζηα επηκέξνπο ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο 

πνιπκέζσλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνύ θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ, νη 

δηδάζθνληεο κπνξεί λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο πξνο ηνλ εληνπηζκό θαη ηνλ έιεγρν 

αμηνπηζηίαο ησλ πεγώλ πιεξνθνξηώλ (αλάινγα κε ην πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζέκα). Καηά ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα πξνηξέςνπλ ηνπο καζεηέο πξνο αμηνιόγεζε ησλ 

ζπιιερζέλησλ πιεξνθνξηώλ. Καηά ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ, γηα ελζσκάησζε ζην 

ινγηζκηθό παξνπζίαζεο, κπνξεί λα πξνηξέςνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο (α) λα ζπληάμνπλ ζύληνκεο θαη 

πεξηεθηηθέο πεξηιήςεηο από καθξνζθειή θείκελα πνπ ηπρόλ έρνπλ επηιεγεί θαη (β) λα ζθεθηνύλ 

πξνζεθηηθά ηνπο ηίηινπο θαη θπξίσο ηελ ελλνηνινγηθή ζπλνρή θαη δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΛΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΤΜΔΩΝ ΜΔ 

POWERPOINT ΣΗ Γ’ ΣΑΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Δδώ πεξηγξάθεηαη έλα παξάδεηγκα αλάπηπμεο απιώλ εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ κε PowerPoint 

ζηε Γ’ ηάμε Πιεξνθνξηθήο (Γπ) ησλ ΣΔΔ, ζηα πιαίζηα ηεο 1εο ελόηεηαο ηνπ καζήκαηνο 

‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’. Σν κάζεκα δηδάζθεηαη 4 ζπλερόκελεο ώξεο εβδνκαδηαίσο ζην 

εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ (12 ζέζεηο εξγαζίαο), από δύν θαζεγεηέο. Ο ππεύζπλνο θαζεγεηήο είλαη 

θαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο εξγαζίαο. Η ηάμε/ηκήκα Γπ έρεη 17 καζεηέο. Η όιε δηαδηθαζία έιαβε 

κέξνο θαη νινθιεξώζεθε ζε 4 ηεηξάσξα ζηηο αξρέο ηνπ Α’ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο 2004-05. 

θνπόο ήηαλ νη καζεηέο λα εμαζθήζνπλ/ αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο ζπιινγήο, επηινγήο θαη 

νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, παξάιιεια κε ηνπο εηδηθνύο ζθνπνύο ηεο 1εο ελόηεηαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο (ΤΠΔΠΘ – ΠΙ, 1999α): «Να επαλαιάβεη (ν καζεηήο) 

έλλνηεο θαη ζέκαηα πνπ γλώξηζε ζε πξνεγνύκελε ηάμε...Να αληηιεθζεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο...Να θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε ζπληνληζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ελόο έξγνπ». Σν ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ PowerPoint επειέγε δηόηη έρεη δηδαρζεί 

ζηελ ηάμε απηή πξηλ δύν ρξόληα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ‘Απηνκαηηζκόο Γξαθείνπ’ θαη νη 

καζεηέο ηνπ Γπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ (πινπνίεζε παξνπζηάζεσλ κε 

θείκελν, εηθόλα, ήρν θιπ.). θνπόο δελ ήηαλ ε εθκάζεζε ηνπ εξγαιείνπ, αιιά ε εμάζθεζε/ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπιινγήο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηώλ κε αθνξκή ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ. 

Αξρηθά έγηλε κία ζύληνκε επαλάιεςε ζε έλλνηεο πνιπκέζσλ ηεο πξνεγνύκελεο ηάμεο θαη 

ακέζσο κεηά ν ρσξηζκόο ησλ 17 καζεηώλ ζε νκάδεο 3-5 αηόκσλ. πγθεθξηκέλα ζρεκάηηζαλ δύν 

νκάδεο ησλ 5 αηόκσλ, κία ησλ 4 θαη κία ησλ 3 αηόκσλ, ζύκθσλα κε ηηο θηιίεο ηνπο. Οη 

δηδάζθνληεο δελ παξελέβεζαλ ζηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ επεηδή δε γλώξηδαλ ην δπλακηθό ησλ 

καζεηώλ από πξνεγνύκελεο ηάμεηο θαη επεηδή ζεσξήζεθε όηη ε ζπλεξγαζία ζα είλαη 

απνδνηηθόηεξε όηαλ νη ίδηνη καζεηέο επηιέμνπλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Σν ζέκα επέιεμε θάζε 

νκάδα κόλε ηεο έηζη ώζηε λα ππάξρεη έλα ηζρπξό αξρηθό θίλεηξν ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ 

εθαξκνγώλ. Σα ζέκαηα επέιεμαλ νη καζεηέο από ην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ (πρ. ρήκα 1), κε ην 

νπνίν έρνπλ εμνηθείσζε, θαη έλα κόλν ζέκα αθνξνύζε ζηελ εηδηθόηεηα ηεο Πιεξνθνξηθήο (ρήκα 

2). Η ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο ήηαλ απαξαίηεηε, θαζώο ε αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ έπξεπε λα 

βξίζθεηαη ζην πιαίζην ησλ 18 σξώλ πνπ πξνηείλεη ην Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηελ 1ε ελόηεηα ηνπ 

καζήκαηνο. Η αξρηθή πξόζεζε λα γίλεη θαηαλνκή ξόισλ κέζα ζε θάζε νκάδα δελ ηεξήζεθε, 

θαζώο ζηελ πνξεία όια ηα κέιε αζρνιήζεθαλ κε όιεο ηηο θάζεηο. Δμαίξεζε ππήξμαλ δύν καζεηέο 

νη νπνίνη ήξζαλ από Δληαία Λύθεηα θαη δελ ήμεξαλ θαιά ην ινγηζκηθό PowerPoint κε ζπλέπεηα λα 

κελ εκπιαθνύλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο δηαθαλεηώλ. Η θύξηα πεγή πιεξνθνξίαο ήηαλ ην 

δηαδίθηπν. 4/5 ώξεο ήηαλ αξθεηέο γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ δηόηη όινη νη καζεηέο είραλ 

πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ην δηαδίθηπν, ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ (ζηνλ 1ν θύθιν ηνπ Σνκέα 
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δηδάζθεηαη ην κάζεκα Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ). Δθηέιεζαλ, ελ γέλεη, απιέο αλαδεηήζεηο 

κε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηώλ ζε δηαθνξεηηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο. Αλ θαη ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα 

ηηο δηαθνξεηηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο (πρ. έγηλε ρξήζε ησλ κεραλώλ: Google.com, in.gr), δε 

γλώξηδαλ λα εθηειέζνπλ ζύλζεηε αλαδήηεζε. Μεηά από θαζνδήγεζε θαη πξνηξνπή από ηνπο 

δηδάζθνληεο ιίγνη καζεηέο πεηξακαηίζηεθαλ, γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, κε ηε λέα ηερληθή. Η 

ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν θάλεθε λα ςπραγσγεί ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο, θαζώο 

θαηέβαζαλ κία πνηθηιία δνκηθώλ πνιπκεζηθώλ ζηνηρείσλ (θπξίσο θσηνγξαθίεο, θείκελα θαη 

βίληεν). Οη καζεηέο ήζειαλ λα αθηεξώζνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, αιιά 

έπξεπε λα ηεξεζεί ρξνλνδηάγξακκα ώζηε λα κελ απνβεί κία θάζε εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ. Καηά 

ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ πξνηξέςακε ηνπο καζεηέο λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο θαη λα γξάςνπλ ζε ραξηί έλα κηθξό ζελάξην θαζώο θαη κηθξέο 

πεξηιήςεηο ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθά θείκελα. Οη καζεηέο αθνινύζεζαλ ηηο νδεγίεο καο, αιιά 

δελ ηνπο άξεζε ηδηαίηεξα ε ελαζρόιεζε κε ηηο γξαπηέο δξαζηεξηόηεηεο. Δάλ ππάξρεη 

πξνθαηάιεςε ζρεηηθά κε ηηο γξαπηέο δξαζηεξηόηεηεο, ίζσο νη καζεηέο βηώλνπλ άγρνο όηαλ 

θαινύληαη λα γξάςνπλ. Ήηαλ ραξαθηεξηζηηθό όηη βηάδνληαλ λα ηειεηώζνπλ θαη ήζειαλ λα 

κεηαθηλεζνύλ θαηεπζείαλ ζηνλ ππνινγηζηή. Η νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ κπνξεί λα γίλεη εμ 

νινθιήξνπ ζηνλ ππνινγηζηή, αιιά κία πξνεηνηκαζία ζε ραξηί δηεπθνιύλεη ηε κεηέπεηηα 

δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ηνπ Γπ νξγάλσζαλ θαηά κεγάιν κέξνο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ δηαθαλεηώλ ζην PowerPoint. Δίραλ απνζεθεύζεη ηα δηαθνξεηηθνύ 

ηύπνπ πνιπκεζηθά ζηνηρεία ζε δηαθνξεηηθνύο θαθέινπο θαη αλέηξεραλ ζπλερώο εθεί γηα λα 

επηιέμνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ελζσκάησζε ζηελ εθαξκνγή. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

νη καζεηέο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εμνηθεησκέλνη κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνύ 

PowerPoint, γλσξίδνληαο ηηο δπλαηόηεηεο κηαο παξνπζίαζεο. Δπέιεμαλ ζρεδίαζε από ηελ αξρή 

(παξά έηνηκεο παξνπζηάζεηο), έθαλαλ δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ηξνπνπνηήζεηο ζηα θείκελά ηνπο 

(πεξηερνκέλνπ, ηύπνπ θαη κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο), έθαλαλ ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ζπζρεηηζκό δηαθνξεηηθώλ πνιπκεζηθώλ ζηνηρείσλ ζηηο δηαθάλεηεο θαη ζρεηηθά κε 

ηα ρξώκαηα. Καλέλαο δελ ελζσκάησζε έηνηκα ζθίηζα/ clipart πνπ εκπεξηέρεη ην PowerPoint, αιιά 

επέιεμαλ από ηηο ζπιιερζείζεο από ην δηαδίθηπν θσηνγξαθίεο. Η όιε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ 

εθαξκνγώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 4 ηεηξάσξα θαη νη καζεηέο αηζζάλζεθαλ πεξήθαλνη γηα ηηο 

εθαξκνγέο πνπ δεκηνύξγεζαλ.  

 
Σσήμα 1. Διαθάνειερ από ηην ομάδα με θέμα «παπαδοζιακέρ ελληνικέρ ζςνηαγέρ» 
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Σσήμα 2. Διαθάνειερ από ηην ομάδα με θέμα «ζςναπμολόγηζη Η/Υ με 14 βήμαηα» 

Οη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ θαη νη εθαξκνγέο ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ δίλνπλ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα γίλνπλ δεκηνπξγνί, εκπιεθόκελνη ζε δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη ζύλζεζεο 

(Σδνπκάθαο, 2003) θαη ζε βησκαηηθέο εκπεηξίεο ζηα πιαίζηα κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

(Γώγνπινο, 2004). Η εκπεηξία απηή έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα μαλαζπκεζνύλ ην 

εξγαιείν PowerPoint, λα επαλαιάβνπλ έλλνηεο πξνεγνύκελεο ηάμεο, λα αληηιεθζνύλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο απιήο 

εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. ηελ αξρή ηνπ επόκελνπ 4σξνπ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο ζε όιε ηελ ηάμε. Πηζηεύεηαη όηη νη ζπδεηήζεηο καο κε ηνπο καζεηέο θαη ε (απην)αμηνιόγεζε 

ησλ παξνπζηάζεσλ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ζεηηθά ην επόκελν ζηάδην πνπ είλαη ε αλάπηπμε 

εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ κε εξγαιεία ζπγγξαθήο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

Η αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ κε ινγηζκηθό παξνπζίαζεο πξνηείλεηαη, ζηα πιαίζηα ηεο 

1εο ελόηεηαο ηνπ καζήκαηνο ‘Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ’ ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη θαζόιε ηελ 

έθηαζε ηνπ καζήκαηνο Γεληθήο Παηδείαο ‘Δθαξκνγέο Η/Τ’, κε θύξην ζηόρν ηελ εμάζθεζε ησλ 

δεμηνηήησλ ζπιινγήο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. Σν ινγηζκηθό παξνπζίαζεο 

PowerPoint πξνζθέξεηαη επεηδή ππάξρεη ζε όια ηα εξγαζηήξηα ησλ ΣΔΔ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο απιώλ παξνπζηάζεσλ κε ζπλδπαζκό πνηθίισλ πνιπκεζηθώλ ζηνηρείσλ (θεηκέλνπ, 

γξαθηθώλ/ θσηνγξαθηώλ, θίλεζεο, ήρνπ, πηλάθσλ, βίληεν). Οη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, επηινγήο θαη 

νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςεινύ επηπέδνπ, 

όπσο αλαιπηηθώλ θαη ζπλζεηηθώλ δεμηνηήησλ. Γεμηόηεηεο γλσζηηθέο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ ιόγσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

πνιπκέζσλ. Η ζύλζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ε νξγάλσζή ηνπο ζε έλα ζπγθξνηεκέλν ζύλνιν έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κηαο κνλαδηθήο παξνπζίαζεο πνπ είλαη δεκηνύξγεκα ηεο θάζε 

καζεηηθήο νκάδαο. ε απηά ηα πιαίζηα, ην ινγηζκηθό παξνπζίαζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

έλα εξγαιείν γλσζηηθό, έλα εξγαιείν έθθξαζεο.  

ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ, ν θαζνδεγεηηθόο θαη ζπληνληζηηθόο ξόινο 

ησλ δηδαζθόλησλ είλαη ζεκαληηθόο. Οη δηδάζθνληεο ζα απνθαζίζνπλ θαη ζα θξνληίζνπλ λα 

νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, αλάινγα κε ηνλ Σνκέα, ηνπο 

ζηόρνπο, ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο/γλώζεηο ησλ καζεηώλ. Η παξέκβαζε ησλ δηδαζθόλησλ 

ρξεηάδεηαη ζε όια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο. Ιδηαίηεξα, όηαλ νη καζεηέο δε δείρλνπλ 

ηδηαίηεξε δηάζεζε λα εκπιαθνύλ ζε δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ή ζύλζεζεο ή γξαθήο θιπ., είλαη 

ρξήζηκν λα αηηηνινγεζεί ε αλαγθαηόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ θαη επίζεο λα ππάξμεη πξνηξνπή πξνο 

ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ. Υξεηάδεηαη λα παξαθηλήζνπκε ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ ώζηε λα 

νξγαλώζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ζε έλα ελλνηνινγηθά ζπγθξνηεκέλν ζύλνιν θαη παξάιιεια λα 

αθνινπζήζνπλ θαλόλεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ παξνπζίαζή ηνπο. 
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