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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η καταγραφή των τάσεων που επικράτησαν στο σχεδιασµό του 
πρωτότυπου Εκπαιδευτικού Λογισµικού (ΕΛ) που παρήχθη στο πλαίσιο της ενέργειας “Ο∆ΥΣΣΕΙΑ”. 
Συγκεκριµένα, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΛ που παρήχθη από το έργο Ε22 - 
“Ναυσικά”  και αντιπαραβάλλονται µε εκείνα του ξένου ΕΛ που επιλέχθηκε για προσαρµογή στα 
ελληνικά δεδοµένα (έργο  Ε24 - “Κίρκη”). Λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των αξιολογητών, το 
συνοδευτικό υλικό των λογισµικών (εγχειρίδια, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας) τα ίδια τα ΕΛ 
καθώς και τις προδιαγραφές, βάσει των οποίων αναπτύχθηκαν/ προσαρµόστηκαν, καταλήγουµε σε 
συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά αυτών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαιδευτικό λογισµικό, σχεδιασµός εκπαιδευτικού λογισµικού, 

παιδαγωγικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της ενέργειας “Ο∆ΥΣΣΕΙΑ”, έγινε προσπάθεια αξιοποίησης 
και χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλο το εύρος του Προγράµµατος 
Σπουδών στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε συνθήκες οµαδικής εργασίας στην τάξη 
και µε επιβλέποντα καθηγητή. Στους στόχους της ενέργειας αυτής συµπεριλαµβάνονταν τόσο η 
δηµιουργία πρωτότυπου ελληνικού ΕΛ (έργα Ε21 - “Σειρήνες” και Ε22 - “Ναυσικά”) όσο και η 
προσαρµογή για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα επιτυχηµένου ξένου ΕΛ (έργο Ε24 - 
“Κίρκη”). Η αξιολόγηση των εν λόγω ΕΛ έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε βάση 
συγκεκριµένη διαδικασία (Παπαδόπουλος et al, 2000). Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε 
ΕΛ των έργων Ε22 - “Ναυσικά” (που αξιοποιεί την εµπειρία του προγενέστερου Ε21 - 
“Σειρήνες”)  και Ε24 - “Κίρκη” (βλ. Παράρτηµα). Λαµβάνουµε υπόψη τις εκθέσεις των 
αξιολογητών, το συνοδευτικό υλικό του ΕΛ καθώς και τις προδιαγραφές (Οδηγός Υποβολής 
Προτάσεων για το έργο Ε22– “Ναυσικά”,1998, ∆απόντες et al, 2000), βάσει των οποίων το ΕΛ 
αναπτύχθηκε/προσαρµόστηκε.  
 
ΤΥΠΟΙ   ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ    
  Συχνά το ΕΛ κατηγοριοποιείται µε βάση τις παιδαγωγικές δραστηριότητες που µπορεί να 
αναπτύξει ο χρήστης (εκπαιδευτικός/µαθητής). Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση αυτή υπάρχουν 
οι εξής τύποι ΕΛ (∆απόντες et al, 2000): (α) ανοιχτού τύπου περιβάλλοντα (εργαλεία  
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πειραµατισµoύ, δηµιουργίας δραστηριοτήτων, σύνταξης ασκήσεων, προσοµοιώσεις), (β) κλειστού 
τύπου περιβάλλοντα (πχ. προϊόντα εστιασµένα για συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα και  
χρήσεις, υπό µία έννοια οι θεµατικές ή διαθεµατικές εγκυκλοπαίδειες) και (γ) µικτού τύπου 
περιβάλλοντα (συνδυάζουν χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω κατηγοριών ). 
 
  Εξετάζοντας τα ΕΛ του έργου Ε22 - “Ναυσικά” θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν αµιγώς ανοικτού ή 
κλειστού τύπου περιβάλλοντα. Σχεδόν όλα µπορούν να χαρακτηριστούν µικτού τύπου 
περιβάλλοντα, όπου στα µισά υπερτερούν στοιχεία  ανοικτού τύπου και στα άλλα κλειστού τύπου.   
Τα περισσότερα ΕΛ του έργου Ε24 - “Κίρκη” είναι ανοικτού τύπου περιβάλλοντα, ενώ τα 
υπόλοιπα χαρακτηρίζονται πολυµεσικές εγκυκλοπαίδειες.  
 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ   
 Συνοδευτικό υλικό δηµιουργήθηκε/προσαρµόστηκε για τα ΕΛ και των δύο έργων που 
εξετάζουµε. Αυτό περιλαµβάνει τεχνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης του ΕΛ καθώς και 
Βιβλία Καθηγητή – Μαθητή. Η προτεινόµενη επιστηµονική και παιδαγωγική τεκµηρίωση των ΕΛ 
καθώς και η παράθεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  στο συνοδευτικό υλικό έχουν ως σκοπό 
την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ΕΛ και την αξιοποίησή τους  σε πραγµατικές συνθήκες 
διδασκαλίας και πράξης. Οι προτεινόµενες δραστηριότητες εξάλλου µπορούν να αποτελέσουν 
πρωτογενές υλικό για ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.    
 
  Από τις εκθέσεις των αξιολογητών για το συνοδευτικό υλικό προκύπτουν τα ακόλουθα: 
• στην περίπτωση του έργου Ε22 - “Ναυσικά”, οι αξιολογητές προτείνουν προκειµένου για τα 
εγχειρίδια για τα µισά περίπου ΕΛ να εµπλουτιστούν µε περισσότερες δραστηριότητες και να 
βελτιωθούν οι προτεινόµενες δραστηριότητες ως προς την τεκµηρίωσή τους 
(επιστηµονική/παιδαγωγική θεώρηση, διατύπωση) 

• στην περίπτωση του έργου Ε24 - “Κίρκη”, τα εγχειρίδια για όλα σχεδόν τα ΕΛ του έργου, ενώ 
δεν παρουσιάζουν σηµαντικές επιστηµονικές/παιδαγωγικές ελλείψεις, ωστόσο επισηµαίνεται  
περιορισµένος αριθµός δραστηριοτήτων και απουσία σύνθετων δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, 
οι αξιολογητές προτείνουν την παράθεση δραστηριοτήτων που να αξιοποιούν ικανοποιητικά τις 
δυνατότητες των ΕΛ και να διευκολύνουν την αξιοποίηση του Η/Υ στη ελληνική Β/θµια  
εκπαίδευση σε διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης.  

 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚA  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 
    Σύµφωνα και µε τις εκθέσεις των αξιολογητών διαπιστώνουµε ότι, για τα µισά ΕΛ του έργου 
Ε22 – “Ναυσικά”, παρ’ ότι δηλώνεται στο συνοδευτικό τους υλικό ότι παρέχουν µία διαθεµατική 
προσέγγιση ανάµεσα σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα,  εντούτοις η διαθεµατική προσέγγιση 
ελάχιστα επιτυγχάνεται. Για παράδειγµα, η απλή παράθεση πληροφοριών για δύο διαφορετικά 
γνωστικά αντικείµενα δεν εξασφαλίζει το διαθεµατικό χαρακτήρα της προσέγγισής τους.   Όσον 
αφορά στα ΕΛ του έργου Ε24 - “Κίρκη”, παρατηρούµε ότι εφόσον πρόκειται κυρίως για ΕΛ 
ανοικτού τύπου, εν δυνάµει µπορούν να υποστηρίξουν διαθεµατικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. 
 
  Από τη µελέτη των εξεταζόµενων ΕΛ και λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των αξιολογητών, 
προκύπτει ότι σχεδόν τα µισά του έργου Ε22-“Ναυσικά” προσεγγίζουν µε διερευνητικό τρόπο τη 
µάθηση. Μερικά από τα ΕΛ το επιτυγχάνουν σε κάποια τµήµατα,  ενώ τα υπόλοιπα δεν αφήνουν 
περιθώρια, λόγω περιεχοµένου, για µια τέτοια προσέγγιση. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου όντως 
τα ΕΛ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διερεύνηση, πολλές φορές δε συµπεριλαµβάνονται στο 
συνοδευτικό τους υλικό δραστηριότητες που να αναδεικνύουν αυτή τη δυνατότητα. Άλλες φορές 
πάλι, ο διερευνητικός χαρακτήρας απουσιάζει εντελώς από το ΕΛ, σε αντίθεση µε ό,τι αναφέρεται 
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στην τεκµηρίωσή του. Από την άλλη πλευρά, τα περισσότερα ΕΛ του έργου Ε24 - “Κίρκη” 
ευνοούν τη διερευνητική µάθηση, πρόκειται δε για ΕΛ, τα οποία  ανήκουν στην κατηγορία 
ανοιχτού τύπου περιβαλλόντων. Για τα υπόλοιπα ΕΛ, τα οποία είναι κλειστού τύπου 
περιβάλλοντα, στην πλειοψηφία τους µάλιστα πολυµεσικές εγκυκλοπαίδειες,  δεν γίνεται εµφανής 
ο διερευνητικός τους χαρακτήρας, αν δε χρησιµοποιηθούν  ταυτόχρονα  µε το συνοδευτικό τους 
υλικό (δραστηριότητες, φύλλα εργασίας).  
 
  Λογισµικά και των δύο έργων ευνοούν τη συνεργασία µεταξύ των χρηστών, όµως παρατηρούµε 
ότι δεν περιλαµβάνονται στο συνοδευτικό τους υλικό δραστηριότητες σχεδιασµένες έτσι ώστε να 
βασίζονται στη συνεργασία µεταξύ των µαθητών. Επίσης, σε κάποια ΕΛ του έργου Ε22-
“Ναυσικά” υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών µέσα από το περιβάλλον που 
προσφέρουν, όµως δεν παρέχονται  οδηγίες για την εκπαιδευτική αξιοποίησή της ή και 
κατάλληλες δραστηριότητες που να την αξιοποιούν. Αντίθετα, αυτό το χαρακτηριστικό δεν 
παρουσιάζεται σε κανένα ΕΛ του έργου Ε24 - “Κίρκη”. 
 
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ   ΕΛ   
  Η ευχρηστία µπορεί να οριστεί ως “η µέτρηση της ευκολίας µε την οποία ένα σύστηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, της ασφάλειας, της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητάς του καθώς και της 
στάσης των χρηστών προς αυτό” (Preece et al., 1994, p. 722). 
  Βασιζόµενοι στη µελέτη των ΕΛ και στις εκθέσεις των αξιολογητών παρατηρούµε εν γένει στα 
προϊόντα και των δύο έργων φιλική εργονοµία, καθώς οι χρήστες είναι σε θέση να κατανοούν 
γρήγορα τα µηνύµατα του λογισµικού και τις επιλογές πλοήγησης και να τα χρησιµοποιούν για να 
εντοπίσουν την πληροφορία που χρειάζονται. Τις περισσότερες φορές εκτιµούµε ότι είναι εύκολη 
η εκµάθηση της χρήσης του συστήµατος, ενώ απαιτείται µικρός χρόνος εξοικείωσης για τον µη 
εξοικειωµένο χρήστη (µαθητή και καθηγητή). Εξαίρεση σε αυτό  ίσως αποτελούν κάποια από τα 
ΕΛ του έργου Ε24 - “Κίρκη”, τα οποία, ως ανοικτά περιβάλλοντα, απαιτούν περισσότερο χρόνο 
εξοικείωσης καθώς και κάποια µικτού τύπου ΕΛ του έργου Ε22 “Ναυσικά” που παρουσιάζουν 
εσωτερικά κατασκευαστική ανοµοιογένεια, που επίσης δυσχεραίνει την εξοικείωση του χρήστη µε 
το σύστηµα. Τα ΕΛ του έργου Ε22 “Ναυσικά” που χαρακτηρίζονται µικτού τύπου περιβάλλοντα 
εµφανίζουν µικρότερη ευελιξία σε σχέση µε τα περισσότερα ΕΛ του έργου Ε24 – “Κίρκη” που 
είναι ανοικτού τύπου περιβάλλοντα κι ως εκ τούτου ο χρήστης µπορεί να κατασκευάζει 
ενεργητικά τις προσωπικές του στρατηγικές προκειµένου να λύνει προβλήµατα που έχουν 
σηµασία γι αυτόν. Τα λογισµικά είναι στην πλειονότητά τους καλαίσθητα και ελκυστικά. Ωστόσο, 
µε µια πιο διεισδυτική µατιά διαπιστώνουµε ότι στα περισσότερα ΕΛ του έργου Ε22 – “Ναυσικά” 
το πολυµεσικό υλικό θα έπρεπε να είναι καλύτερο σε ποιότητα και περισσότερο πλούσιο σε 
ποικιλία. Από την άλλη πλευρά τα ΕΛ του έργου Ε24 – “Κίρκη” που είναι πολυµεσικές 
εγκυκλοπαίδειες χρησιµοποιούν γενικά καλής ποιότητας πολυµεσικό υλικό.  
 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛ  ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
  Θεωρούµε, συµφωνώντας και µε τις εκθέσεις των αξιολογητών, ότι για τα µισά  ΕΛ του έργου 
Ε22-“Ναυσικά” η χρήση τους αποτελεί συµπλήρωµα της µαθησιακής διαδικασίας (είτε ως υλικό 
που προσφέρεται για επανάληψη - ανακεφαλαίωση είτε ως υλικό χρήσιµο στην καθηµερινή 
πρακτική), ενώ για τα υπόλοιπα είναι αµφίβολη η συµβολή τους στη µαθησιακή διαδικασία,. 
καθώς δεν προσφέρουν κάτι διαφορετικό ή κάτι επιπλέον από τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας. Από την άλλη µεριά, για όλα τα ΕΛ του έργου Ε24 - “Κίρκη” εκτιµούµε ότι 
αποτελούν συµπλήρωµα της µαθησιακής διαδικασίας.  Ειδικότερα, τα ΕΛ ανοικτού τύπου 
µπορούν να αξιοποιηθούν µέσα στην τάξη µε κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια για την εµπέδωση 
της διδαχθείσας ύλης, ενώ οι πολυµεσικές εγκυκλοπαίδειες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 
πηγές εναλλακτικής πληροφόρησης ή σύνθεσης εργασιών. Ωστόσο, αναφέρονται και περιπτώσεις 
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κατά τις οποίες η προσέγγιση του ΕΛ δε συνάδει πλήρως µε το τρέχον Πρόγραµµα Σπουδών. 
Όµως, για να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση κυρίως των ΕΛ ανοικτού τύπου, τόσο από 
λειτουργικής όσο και από εκπαιδευτικής πλευράς, κρίνεται αναγκαία η επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις δυνατότητες των συγκεκριµένων περιβαλλόντων.  
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ     
  Με την εργασία αυτή επιχειρήσαµε µια αδροµερή και όχι λεπτοµερή προσέγγιση αντιπαραβολής  
των τάσεων που επικράτησαν στο σχεδιασµό ΕΛ που παρήχθη στο πλαίσιο των έργων Ε22 – 
“Ναυσικά” και Ε24 - “Κίρκη”, καθώς το πρωτότυπο ελληνικό ΕΛ του έργου  Ε22 - “Ναυσικά” 
είναι πιλοτικό λογισµικό, ενώ τα ΕΛ του έργου  Ε24 - “Κίρκη” είναι πλήρη και ολοκληρωµένα 
εκπαιδευτικά προϊόντα συνήθως πολυετούς εργασίας και παιδαγωγικής έρευνας. 
  Εκτιµούµε ότι τα ΕΛ του έργου Ε22-“Ναυσικά” θα παρουσίαζαν τελειότερη µορφή (σχετικά µε 
την παιδαγωγική αξιοποίηση, το συνοδευτικό υλικό και την ενταξιµότητά τους στη σχολική τάξη), 
αν ήταν ευρύτερη η συµµετοχή παιδαγωγών και µάχιµων εκπαιδευτικών στο σχεδιασµό και την 
υλοποίηση τους. Εξάλλου, ο περιορισµένος χρόνος υλοποίησης καθώς και η απαίτηση για κάλυψη 
απ’ τη µια των προδιαγραφών του έργου, από την άλλη των αναγκών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας που προκύπτουν από το πρόγραµµα σπουδών, -που, όµως,  κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του  ΕΛ, δεν ήταν προσανατολισµένο στη χρήση ΕΛ- δυσχέραναν περαιτέρω την 
ανάπτυξη των ΕΛ. 
  Θεωρούµε πολύ ενδιαφέρον να συνεχίσουµε την προσπάθεια παρακολούθησης της εξέλιξης της 
πορείας των ΕΛ στα ελληνικά σχολεία της Β/θµιας  εκπαίδευσης σε επόµενη εργασία βασισµένη 
στην ερµηνευτική αξιολόγησή των ΕΛ (σε περιβάλλον σχολικής τάξης) λαµβάνοντας υπόψη και 
παραµέτρους όπως η τεχνολογική υποδοµή, το επίπεδο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και η 
σύµπνοια µε τους στόχους του ελληνικού προγράµµατος σπουδών. 
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