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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση µιας διαδραστικής πολυµε-
σικής εφαρµογής, που αφορά στη διδακτική ενότητα µε τίτλο: «∆ιαχωρισµός µιγ-
µάτων» της Χηµείας Β΄ τάξης Γυµνασίου. Το παρόν εκπαιδευτικό λογισµικό έχει 
δηµιουργηθεί και σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή 
έχουν ληφθεί υπόψη οι µηχανισµοί µάθησης και οι δυσκολίες που παρουσιάζουν 
οι µαθητές στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. Βασική φροντίδα είναι η 
δραστηριοποίηση του µαθητή και η διαρκής ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός 
του. Η παρούσα πολυµεσική εφαρµογή περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους ενότητες: 
Συσκευή απόσταξης, απόσταξη, κλασµατική απόσταξη, απόχυση, φυγοκέντριση, 
διήθηση, εξάτµιση, χρωµατογραφία χάρτου, κοσκίνισµα, µαγνητικός διαχωρι-
σµός. Έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορα προγράµµατα για τη δηµιουργία γραφικών, 
για την επεξεργασία των κειµένων, για την καταγραφή ήχων, για την κατασκευή 
και δηµιουργία 3D animation ως και διαδραστικών 3D animation. Επίσης, στο τέ-
λος του λογισµικού υπάρχουν ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι ίδιοι οι 
µαθητές.

Λέξεις Κλειδιά
Εκπαιδευτικό λογισµικό, τρισδιάστατα µοντέλα, διαχωρισµός µιγµάτων.
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ο κύριος σκοπός της δηµιουργίας αυτού του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι 
η ανάπτυξη µιας διαδραστικής πολυµεσικής εφαρµογής, η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο στη διδασκαλία της ενότητας «∆ιαχω-
ρισµός µιγµάτων» της Χηµείας Β΄ τάξης Γυµνασίου.

Οι βασικότεροι στόχοι του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι να µπορεί ο µα-
θητής:
• να γνωρίσει τις τεχνικές διαχωρισµού µέσα από απλή προσοµοίωση πειρα-

µατικών διατάξεων,
• να εξοικειωθεί µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
• να αποκτήσει ενδιαφέρον για το µάθηµα της Χηµείας,
• να διατυπώνει τον ορισµό της έννοιας του µίγµατος,
• να διακρίνει τα µίγµατα σε οµογενή και ετερογενή,
• να διαπιστώσει την αναγκαιότητα της επινόησης διαφόρων µεθόδων δι-

αχωρισµού, µε δεδοµένο ότι ένας από τους κύριους σκοπούς της Χηµείας 
είναι η παρασκευή καθαρών ουσιών, και 

• να απαντά ορθά στις αντίστοιχες ερωτήσεις, µερικές από τις οποίες περι-
λαµβάνονται στο τέλος του λογισµικού.

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η συγγραφή των κειµένων του λογισµικού, στηρίχτηκε στο βιβλίο Χηµείας της 
Β΄ τάξης Γυµνασίου (Γεωργιάδου Τ., Καφετζόπουλος Κ., Προβής Ν., Σπυρέλ-
λης Ν., Χηνιάδης ∆. 2000), η ύλη του οποίου βασίζεται στο ισχύον αναλυτικό 
πρόγραµµα. Τα κείµενα εµπλουτίστηκαν µε στοιχεία από την ελληνική και 
ξένη βιβλιογραφία (Hill G. and Holman J. 1995, Hill J. and Kolb D. 1998, Kotz 
J. and Purcel K. 1991, Βασιλειάδης Α. 1991).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το παρόν λογισµικό έχει σχεδιαστεί και δηµιουργηθεί σύµφωνα µε τις βασικές 
αρχές που πρέπει να διέπουν τέτοια µαθησιακά «εργαλεία». Όπως υποστηρί-
ζει ο Gagné, κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµι-
κού οι δηµιουργοί οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους µηχανισµούς µάθησης 
και τις δυσκολίες που έχουν οι µαθητές στην κατανόηση των επιστηµονικών 
εννοιών, επιτρέποντας έτσι τη χρήση του προϊόντος κατά τον χειρισµό ιδιαί-
τερων µαθησιακών καταστάσεων (Gagné R. 1976). Επίσης, βασική φροντίδα 
είναι η δραστηριοποίηση του µαθητή και η διαρκής ενεργοποίηση του ενδια-
φέροντός του. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε ου-
σιαστικές µαθησιακές διαδικασίες, αλλά και µε εξειδικευµένες τεχνικές, όπως 
εντυπωσιακά γραφικά, κατάλληλους ήχους κ.λπ. (Γρηγοριάδου Μ. 2002).

Η συγκεκριµένη πολυµεσική εφαρµογή περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους 
ενότητες: Συσκευή απόσταξης, απόσταξη, κλασµατική απόσταξη, απόχυση, 
φυγοκέντριση, διήθηση, εξάτµιση, χρωµατογραφία χάρτου, κοσκίνισµα, µα-
γνητικός διαχωρισµός.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Κάθε σκηνή του λογισµικού αποτελείται από το κύριο παράθυρο, στο οποίο 
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παρουσιάζεται µια συγκεκριµένη θεµατική ενότητα µε τη βοήθεια ενός 3D 
animation. Επίσης αποτελείται από τέσσερα βοηθητικά παράθυρα, ανεξάρ-
τητα µεταξύ τους, που µπορούν να µετακινηθούν σε οποιοδήποτε µέρος της 
οθόνης. Τα βοηθητικά παράθυρα είναι τα εξής: 
α) µπάρα πλοήγησης, που περιλαµβάνει βέλη για µετάβαση στην προηγούµε-

νη ή στην επόµενη σκηνή, ροοστάτη έντασης φωνής, πλήκτρα για πάγωµα 
ή επανάληψη του 3D animation καθώς και πλήκτρα για εµφάνιση του πα-
ραθύρου «βοήθεια» και του παραθύρου «µενού».

β) παράθυρο κειµένου, το οποίο περιέχει το κείµενο που σχετίζεται µε το θέµα 
που εµφανίζεται σε κάθε σκηνή και που ακούγεται από τον αφηγητή.

γ) παράθυρο «όργανα», στο οποίο εµφανίζονται όλες οι συσκευές που χρησι-
µοποιούνται στη σκηνή. Κάθε όργανο, µε το πάτηµα του ποντικιού πάνω 
σε αυτό, εµφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο σε τρισδιάστατη µορφή, µε 
δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής. 

δ) το παράθυρο «χρήσιµα», όπου περιλαµβάνει χρήσιµες πληροφορίες για 
κάθε σκηνή. Τα αντικείµενα που βρίσκονται σε αυτή τη στήλη έχουν τη δυ-
νατότητα τρισδιάστατης εµφάνισης και ελεύθερης περιστροφής πατώντας 
µε το ποντίκι πάνω σε αυτά.
Το παράθυρο µενού, που εµφανίζεται πατώντας το πλήκτρο µενού από τη 

µπάρα πλοήγησης, αποτελείται από τα πτυσσόµενα: «αρχείο», «ενότητες», 
«εύρεση», «ασκήσεις», «βιβλιογραφία», «δηµιουργοί». 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Για τη δηµιουργία του λογισµικού χρησιµοποιήθηκαν:

α) συγγραφικό εργαλείο β) πρόγραµµα 3D animation γ) πρόγραµµα δη-
µιουργίας και επεξεργασίας γραµµικών δ) πρόγραµµα επεξεργασίας ήχου ε) 
πρόγραµµα εγκατάστασης στ) διάφοροι µεταγλωττιστές. 

Χρήση τρισδιάστατων µοντέλων
Τα περισσότερα τρισδιάστατα σχήµατα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης περι-
στροφής, έτσι, ώστε ο χρήστης να µπορεί να τα εξετάζει και να τα παρατηρεί 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στη διάρκεια όλων αυτών των παρεµβάσε-
ων τα σχήµατα δεν υφίστανται αλλοίωση.

Χρήση τρισδιάστατων κινούµενων γραφικών
Τα τρισδιάστατα κινούµενα γραφικά µε χειρισµό play/pause διευκολύνουν την 
κατανόηση των φαινοµένων που περιγράφουν.

Μηχανή προσοµοίωσης
Σε ορισµένες σκηνές έχει χρησιµοποιηθεί µηχανή προσοµοίωσης, η οποία 
επιτρέπει την εφαρµογή δυνάµεων της φυσικής πάνω σε τρισδιάστατα αντι-
κείµενα που εµφανίζονται σε µία σκηνή, όπως βαρύτητα, ελαστικότητα, ελ-
κτικές δυνάµεις, ώθηση, κ.λπ. Με κατάλληλες διαδικασίες, αυτές οι δυνάµεις 
µπορούν να εξαχθούν από το συγγραφικό εργαλείο και να εφαρµοστούν στις 
σκηνές έτσι, ώστε να προσεγγίζουν την πραγµατικότητα.

Ερωτήσεις µε δυνατότητα ελέγχου της σωστής απάντησης
Στο τέλευταίο µέρος του λογισµικού οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν 
σε ερωτήσεις διαφόρων τύπων: πολλαπλής επιλογής κειµένου, πολλαπλής 
επιλογής σχήµατος, αντιστοιχίσεις λέξεων µε τις κατάλληλες απεικονίσεις. Το 
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ποσοστό των σωστών απαντήσεων καταγράφεται και εµφανίζεται στην τελευ-
ταία σκηνή του λογισµικού.
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