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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εισήγηση αυτή γίνεται µία προσπάθεια καταγραφής παρατηρήσεων, ιδεών και 
προτάσεων που προέκυψαν από τη γενικότερη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού 
∆ΕΛΥΣ - ∆ιαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων, µε απώτερο 
σκοπό τη βελτίωση του συγκεκριµένου λογισµικού, σύµφωνα µε σύγχρονες εργονοµικές 
αλλά και παιδαγωγικές αρχές. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από τις πρώτες ‘κάθετες’ 
επιµορφώσεις καθηγητών Πληροφορικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της 
πρακτικής άσκησης του έργου Ε42, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, συνεχίστηκε σε 
επιµορφώσεις του προγράµµατος Οδύσσεια, καθώς και στα πλαίσια της Ενδοσχολικής 
Επιµόρφωσης. Οι ενότητες που αναπτύσσονται στην παρούσα εισήγηση εστιάζονται σε δύο 
βασικούς άξονες: τον εργονοµικό, ο οποίος αφορά στο περιβάλλον χρήσης και στην 
εγκατάσταση και εκτέλεση του λογισµικού, µε ειδική αναφορά στο Server ∆ΕΛΥΣ, και τον 
εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό άξονα, που αφορά στα σηµεία εκπαιδευτικών και 
παιδαγωγικών εφαρµογών, καθώς και στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαιδευτικό Λογισµικό, Λογισµικό ∆ΕΛΥΣ, Επέκταση και 
Βελτίωση Εκπαιδευτικού Λογισµικού,  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, έχουν εισαχθεί νέες 

µέθοδοι και διδακτικά µέσα, στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. Ένα 
τέτοιο µέσο είναι τα Εκπαιδευτικά Λογισµικά (Ε.Λ.). Η χρήση τους, αποτελεί µία 
προσπάθεια προσέγγισης των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράµµατος και 
ταυτόχρονης αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 
εκπαιδευτική πράξη. Οι τίτλοι Ε.Λ. έχουν χρησιµοποιηθεί και δοκιµαστεί αρκετά, ώστε 
να είναι πλέον απαραίτητη µια ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς, µε σκοπό την 
επανασχεδίαση, επέκταση και βελτίωσή τους. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει µε 
κεντρικό γνώµονα τις διδακτικές ανάγκες και τις βασικές αρχές σχεδίασης 
εκπαιδευτικών εφαρµογών, όσον αφορά τη δοµή και οργάνωση τους, τις δυνατότητες 
ελέγχου, ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης και το σχεδιασµό οθονών. Έτσι αυτή η 
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γενιά Ε.Λ. θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για µία πιο 
αποτελεσµατική διδασκαλία. Το ∆ΕΛΥΣ είναι µία τέτοια περίπτωση, όπου διερευνούµε 
τις δυνατότητες για επανασχεδίαση, επέκταση και βελτίωσή του, ώστε το λογισµικό 
αυτό, βασισµένο στις αρχές σχεδίασης τίτλων Ε.Λ. και στις σηµαντικότερες θεωρίες 
µάθησης, να προσφέρει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, 
για τη δηµιουργία ενός πλούσιου και ελκυστικού µαθησιακού περιβάλλοντος για τη 
διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της Πληροφορικής. 

H Πληροφορική αποτελεί ταυτόχρονα θεωρητική, πειραµατική και τεχνολογική 
επιστήµη (ACM 1991) και αυτή η τριπλή θεώρηση θα πρέπει να αντανακλάται και στην 
ανάπτυξη της διδακτικής της µεθοδολογίας (Kordaki 2001). Η αντικειµενική δυσκολία 
πολλών από τα µαθήµατα Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, έγκειται στο 
γεγονός ότι ασχολούνται µε έννοιες, µοντέλα και λειτουργίες, αδιαφανείς για τους 
µαθητές, οι οποίοι καλούνται να τις κατανοήσουν µέσα από παραδοσιακή διδασκαλία, 
που από µόνη της έρχεται σε αντίθεση µε το περιεχόµενο ενός γνωστικού αντικειµένου 
που αλλάζει και εξελίσσεται διαρκώς. Έτσι οδηγούµαστε σε λύσεις που είναι από τη 
φύση τους πιο κοντά στο αντικείµενο της Πληροφορικής, τη χρήση δηλαδή Ε.Λ 
(Λούβρης & Νιάρρου 2003). Σήµερα, οι τίτλοι Ε.Λ. που ασχολούνται µε το γνωστικό 
αντικείµενο της Πληροφορικής και που έχουν διανεµηθεί στα σχολεία, είναι οι: ∆ΕΛΥΣ, 
ΤΡΙΤΩΝ και Πληροφορική Γυµνασίου, καθώς και οι: Λογισµικό ∆ικτύων, ∆οµηµένος 
Προγραµµατισµός, DYNALAB, ∆ηµιουργός Μοντέλων, Karel the Robot, Microworlds 
Pro και E-Slate, που δεν έχουν ακόµα παραδοθεί επίσηµα. Οι συγκεκριµένοι τίτλοι Ε.Λ. 
είναι κατά κύριο λόγο εφαρµογές προσοµοίωσης και οπτικοποίησης, αποτελούµενοι από 
εκπαιδευτικούς µικρόκοσµους. Προσφέρουν ένα περιβάλλον µάθησης που επιτρέπει 
στους µαθητές να παρατηρούν, να εφαρµόζουν µοντέλα και να ανακαλύπτουν σχέσεις 
µεταξύ τους. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εποικοδοµητική θεωρία (Γρηγοριάδου 
2000) σύµφωνα µε την οποία, η µάθηση δεν είναι η παθητική εισαγωγή και αποθήκευση 
πληροφοριών, αλλά µία ενεργή διαδικασία της δηµιουργίας της γνώσης. Στο σηµείο 
αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάµε την εκπαιδευτική αξιοποίηση και παιδαγωγική προσέγγιση 
των δύο πολύ γνωστών εφαρµογών γενικής χρήσης, EXCEL και POWERPOINT της 
Microsoft, που προσαρµόζονται εύκολα στις παραπάνω απαιτήσεις, καλύπτοντας ένα 
σηµαντικό κοµµάτι της διδακτικής της πληροφορικής. 
Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός Ε.Λ. βασίζεται σε εκτενείς έρευνες που αφορούν σε 

σχεδιαστικούς παράγοντες, όπως η δοµή και οργάνωση µιας εκπαιδευτικής εφαρµογής, 
ο έλεγχος της µάθησης, η ανατροφοδότηση, η αλληλεπίδραση, η διαδραστικότητα, η 
διαθεµατικότητα, ο σχεδιασµός οθονών και ο σχεδιασµός Ε.Λ. για τον Παγκόσµιο Ιστό. 
Σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή των σχεδιαστικών παραγόντων, παίζουν, το γνωστικό 
αντικείµενο, το επίπεδο και η ηλικία του µαθητή, οι στόχοι του Αναλυτικού 
Προγράµµατος που πρέπει να ικανοποιηθούν µέσα από το Ε.Λ. και η δυνατότητα που θα 
δίνεται στον εκπαιδευτικό, για ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων και δηµιουργία 
δραστηριοτήτων µε το Ε.Λ.. Από στοιχεία σχετικών ερευνών προκύπτει ότι οι 
τεχνοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις είναι κυρίαρχες (Τζιµογιάννης 2001, 2002) στη 
διδασκαλία των µαθηµάτων Πληροφορικής κυρίως στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο. 
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ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆.Ε.Λ.Υ.Σ 
Η µελέτη µας σχετικά µε την επέκταση και βελτίωση Ε.Λ., γίνεται σε σχέση µε ένα 

από τα πρώτα και περισσότερο χρησιµοποιηµένα Ε.Λ. Πληροφορικής, το ∆ΕΛΥΣ, µε 
σκοπό να προετοιµάσει το έδαφος και να συνδράµει θετικά στην εξέλιξη, βελτίωση και 
πιθανή αναβάθµισή του. Τα στοιχεία που παραθέτουµε, προέκυψαν από επιµορφώσεις 
σε καθηγητές πληροφορικής στα πλαίσια του προγράµµατος Οδύσσεια και στη 
συνέχεια, της Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης και είναι αποτελέσµατα της εµπειρίας και της 
εφαρµογής που έγινε στα εργαστήρια των «Μνηστήρων» (1998-2000) και στα σύγχρονα 
εργαστήρια πληροφορικής των Ενιαίων Λυκείων (2001-2004). Η εφαρµογή κρίνεται ως 
προς δύο βασικούς άξονες: (α) το εργονοµικό κοµµάτι, όπου οι προτάσεις έχουν κυρίως 
διορθωτικό και βελτιωτικό χαρακτήρα και (β) το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό, όπου οι 
προτάσεις έχουν ως επί το πλείστον, χαρακτήρα επέκτασης. Ωστόσο και στους δύο 
άξονες, οι προτάσεις έχουν χαρακτήρα γενικής αναβάθµισης στα σηµεία που 
αναδεικνύουµε και προσδιορίζονται για κάθε µικρόκοσµο του λογισµικού ξεχωριστά. 
Εργονοµία: Η εκτέλεση του Ε,Λ. ήταν αρκετά ικανοποιητική, στα εργαστήρια των 

«Μνηστήρων». Αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης και 
ευκολία διαχείρισης, αλλά αρνητικό ως προς τη συµβατότητα εγκατάστασης και 
υλοποίησης εφαρµογών, εφόσον πλατφόρµα δηµιουργίας και δοκιµών του ∆ΕΛΥΣ, 
υπήρξαν τα Windows 98 & NT και δεν υπήρξε καµία αναβάθµιση ή προσαρµογή του σε 
νεότερα λειτουργικά συστήµατα, µε αποτέλεσµα δηµιουργία διαφόρων 
µικροπροβληµάτων όπως η εγκατάσταση σε Windows 2000, όπου απαιτείται 
εγκατάσταση σε προ-δηµιουργηµένο φάκελο και όχι στον εξ ορισµού. Τα παράθυρα που 
ανοίγουν από τις επιλογές του, δεν κλείνουν µε το πλήκτρο Χ, αλλά µόνο µε το πλήκτρο 
«έξοδος». Στα κάτω παράθυρα του περιβάλλοντος του µικρόκοσµου Προγραµµατισµός, 
αν αλλαχθεί η αρχική διάστασή τους δεν επανέρχονται ακριβώς. 
Εγκατάσταση-διαχείριση του ∆ΕΛΥΣ – Server: Η δικτυακή εγκατάσταση γίνεται 

µε Στατική IP ∆ιεύθυνση για το Server, και ∆υναµική για τους Clients. Αυτό σηµαίνει 
ότι κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση του συστήµατος και είσοδος του κάθε µαθητή στη 
δικτυακή εφαρµογή του ∆ΕΛΥΣ, πρέπει να οριστούν ξανά οι δικτυακές ρυθµίσεις µε τη 
νέα IP ∆ιεύθυνση του εκάστοτε σταθµού εργασίας. Στις ασκήσεις που δίνονται µέσω 
δικτύου στους µαθητές, αν κάποιος µαθητής είναι απών και δεν γίνει είσοδος στην 
δικτυακή εφαρµογή του λογισµικού, το πρόγραµµα καταχωρεί βαθµολογία µηδέν, 
δείχνοντας ότι απάντησε µεν σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά καµία δεν ήταν σωστή. 
Υπάρχει η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των γενικών ασκήσεων, σε τέσσερις τύπους 
ασκήσεων που δίνει το ∆ΕΛΥΣ (συµπλήρωσης κενών, πολλαπλής επιλογής, σωστού – 
λάθους και αντιστοίχισης), αλλά και κατηγοριοποίησης ανά θεµατική ενότητα 
(Εγχειρίδιο Καθηγητή, 2001), όµως δεν δίνονται αναλυτικές οδηγίες διαχείρισης, για τις 
νέες ερωτήσεις που θα δηµιουργηθούν από κάποιον χρήστη. Οι δε ρυθµίσεις από την 
επιλογή «Εργαλείο Καθηγητή», γίνονται µόνο όταν ο Server είναι απενεργοποιηµένος. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις µη δικτυακής εκτέλεσης του λογισµικού, εµφανίζεται η 
προτροπή για είσοδο στο σύστηµα µε login name και password που πληκτρολογώντας 
και στις δύο περιπτώσεις «guest» (είναι ο µόνος πελάτης-client προ-δηµιουργηµένος για 
πιθανές δοκιµές), γίνεται αποδοχή, ενώ το λογισµικό εκτελείται τοπικά. Ο εξ ορισµού 
admin-χρήστης µε όνοµα delys, χρησιµεύει για την είσοδο στο περιβάλλον εργασίας και 
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ρυθµίσεων του προγράµµατος (Εγχειρίδιο Καθηγητή 2001), δεν έχει τη δυνατότητα να 
προσθέσει δικές του ασκήσεις. Άρα, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας άλλος admin-χρήστης 
µε διαφορετικό όνοµα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, αλλά και για να 
υπάρχει πληρέστερη διαχείριση του προγράµµατος. ∆εν υπάρχει ένας υπερχρήστης που 
να έχει τον έλεγχο των υπολοίπων χρηστών, όπως π.χ. να διαγράφει κάποιο χρήστη, 
γιατί ο κάθε admin-χρήστης που πιθανώς θα δηµιουργηθεί, έχει τη δυνατότητα να 
διαγράφει µόνο τον εαυτό του. Εννοιολογικά ίσως να δηµιουργούν πρόβληµα οι 
επιλογές που υπάρχουν στο «Εργαλείο Καθηγητή», όπου χρήστες και µαθητές, είναι οι 
admins και οι clients αντίστοιχα της εφαρµογής. Προτείνεται ο όρος «χρήστες» να 
αντικατασταθεί µε τον όρο «εκπαιδευτικοί». Επίσης δεν υπάρχει και προτείνεται, 
δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσµάτων ενός συγκεκριµένου διαγωνίσµατος από τον 
καθηγητή που το διαχειρίστηκε, που να αφορά τόσο στην βαθµολογία ενός τµήµατος 
(συγκεντρωτικά), όσο και σε κάποιο συγκεκριµένο µαθητή (αναλυτικά). 
Εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός τοµέας: Το ∆ΕΛΥΣ χρησιµοποιήθηκε πολύ και 

ποικιλοτρόπως σε πειραµατικές διδασκαλίες επιµορφούµενων καθηγητών πληροφορικής 
το σχολικό έτος 2001 - 2002 στα πλαίσια της Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης και 
εκτιµήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχουν οι πέντε µικρόκοσµοι του Ε.Λ. στην κάλυψη 
αρκετών θεµατικών ενοτήτων, καθώς επίσης και η δυνατότητα που παρέχει στην 
οργάνωση - διαχείριση τµηµάτων και «ηλεκτρονικής» εξέτασης. Ωστόσο σε επιµέρους 
σηµεία επισηµαίνονται και προτείνονται τα σχετικά: Στο µικρόκοσµο «Εκκίνηση του 
Συστήµατος», η εικονική αναπαράσταση να µην τελειώνει στη φράση «Το πρόγραµµα 
φόρτωσης φορτώνει στη RAM τον πυρήνα του λειτουργικού συστήµατος, το οποίο 
αναλαµβάνει πλέον τον έλεγχο του υπολογιστή», αλλά να υπάρχει συνέχεια, µε τη 
µορφή δραστηριότητας, και να παρουσιάζεται ο τρόπος φόρτωσης του Λειτουργικού 
Συστήµατος, καθώς και ο ρόλος του σε σχέση µε το υλικό και το χρήστη. Παιδαγωγικά 
βοηθάει πολύ τον µαθητή να καταλάβει καλύτερα τη συσχέτιση του υλικού και του 
λογισµικού, καθώς και το ρόλο και τρόπο εµπλοκής της µνήµης RAM στο σηµείο αυτό, 
αλλά και στη λειτουργία και εκτέλεση των αρχείων, προγραµµάτων ή εφαρµογών 
γενικότερα. Στο µικρόκοσµο «∆ιερεύνηση του Η/Υ» στο τµήµα περιγραφής και 
χαρακτηριστικών π.χ. κάποιων περιφερειακών συσκευών, υπάρχουν σχετικές 
διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο. Επειδή κάποιες από αυτές πιθανώς να παύουν να ισχύουν ή 
να υπάρξουν νεότερες, προτείνεται να υπάρχει µια µόνο διεύθυνση σαν δείκτης 
παραποµπής σε µία σελίδα η οποία θα ενηµερώνεται για τις όποιες τροποποιήσεις. 
Επίσης επιθυµητή είναι η εισαγωγή εκπαιδευτικού σεναρίου για τα βασικότερα 
τουλάχιστον περιφερειακά, σχετικά µε τη λειτουργία, τον τρόπο σύνδεσης και τα 
χαρακτηριστικά τους. Στο µικρόκοσµο «Επεξεργασία ∆εδοµένων» στους τοµείς 
«∆υαδική αναπαράσταση αριθµών» και «Πρόσθεση αριθµών», υπάρχουν όρια στην 
απόδοση ψηφίων, τα οποία πληκτρολογούνται και είναι 1-1023, και 1-255 αντίστοιχα. Η 
σχετική ενηµέρωση δεν προηγείται της εισόδου των τιµών, αλλά µετά την εκτέλεση. 
Στην πρώτη οθόνη του τοµέα «Λογικές Πύλες» δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής των 
λογικών τιµών (0,1) που παρίστανται στον πίνακα µε κάποια πύλη, µε αντίστοιχη 
αναπαράσταση εισόδου και εξόδου από την επιλεγόµενη πύλη, ώστε ο εκπαιδευτικός να 
αναπτύσσει δικές του δραστηριότητες. Υπάρχει µόνο η αναπαράσταση για τιµές εισόδου 
0 και 1. ∆εν υπάρχει στα παραδείγµατα, δυνατότητα σχεδιασµού νέων λογικών 
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κυκλωµάτων και αντίστοιχης εκτέλεσής τους, που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη σε θέµατα 
Λογικών Πυλών και Λογικών Κυκλωµάτων, σε συνδυασµό µε την Άλγεβρα Boole, στο 
µάθηµα «Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας» της Α' Τάξης, 1ου Κύκλου του Τοµέα 
Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ στα Τ.Ε.Ε., καθώς και σε άλλα µαθήµατα του Ενιαίου 
Λυκείου, όπως. στο µάθηµα «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά 
Συστήµατα», στο Γυµνάσιο (σ. 296 βιβλίου Πληροφορική Γυµνασίου) ή αν κρίνει ο 
καθηγητής και σε εξεταζόµενα µαθήµατα (σ.165: Σύνθετες Εκφράσεις του βιβλίου 
Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον). Η συγκεκριµένη ενότητα, µε 
αναπαραστάσεις προσοµοίωσης και τεχνικές διαχείρισης αντικειµένων στην οθόνη του 
υπολογιστή, µε παράλληλη ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, προσφέρεται για 
συσχέτιση µε γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι µαθητές σε άλλα µαθήµατα (π.χ. Φυσική, 
Ηλεκτρισµό). Επίσης, στον τοµέα «Αποθήκευση-Ανάκτηση χαρακτήρων», καλό θα ήταν 
οι περιοχές που εισάγονται τα δεδοµένα στον Η/Υ, να απεικονίζονται µε σαφή τρόπο, 
ότι πρόκειται για περιοχή της µνήµης RAM. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσε η εφαρµογή 
να εστιάσει και στις διαφορές των δύο τύπων µνήµης, κύριας και περιφερειακής, µε τη 
µορφή δραστηριότητας ή µέρους κάποιου σεναρίου. Στο µικρόκοσµο «Εικονικό 
Εργαστήριο» και στο τµήµα «Εικονική Ζυγαριά» όπου αντιστοιχίζεται το δεκαδικό µε 
το δυαδικό σύστηµα, δεν αποσαφηνίζεται ο παιδαγωγικός ρόλος της εφαρµογής, εφόσον 
δεν περιγράφεται ο τρόπος µετατροπής των δύο αριθµητικών συστηµάτων από το ένα 
στο άλλο (δυαδικό-δεκαδικό). Προτείνεται να περιγραφούν και άλλοι παιδαγωγικοί 
στόχοι. Τέλος, ο µικρόκοσµος «Προγραµµατισµός» θεωρείται χρήσιµος, ειδικά στο 
µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» της Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης. Στην επιλογή της κλάσης των «Προχωρηµένων» από το µενού, παρέχεται 
η δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας κώδικα Assembly από τον κώδικα της γλώσσας Χ 
που προτείνει το ∆ΕΛΥΣ. Θα ήταν πολύ χρήσιµο και εκπαιδευτικό, η µετατροπή να 
είναι σε γλώσσα PASCAL ή ακόµη και στη ΓΛΩΣΣΑ που προτείνει το σχολικό βιβλίο, 
ώστε να αναπτύσσονται µικρά σενάρια και πληρέστερες δραστηριότητες στο µάθηµα 
(Κόµης 2001). Επίσης ο κώδικας Assembly για το συγκεκριµένο µάθηµα δεν είναι 
χρήσιµος, όπως και στη γενικότερη ύλη πληροφορικής του αναλυτικού προγράµµατος. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Είναι γεγονός ότι το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου της Πληροφορικής 

διαµορφώνεται µέσα από τις απαιτήσεις και εξελίξεις της ίδιας της επιστήµης και των 
τεχνολογιών που προκύπτουν από αυτή. Τα Ε.Λ. εντασσόµενα στο ευρύτερο διδακτικό 
και µαθησιακό περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη τις µεθόδους διδασκαλίας και τους 
συµµετέχοντες στη διδακτική δραστηριότητα µαθητές, δίνουν στον εκπαιδευτικό την 
ευκαιρία να πειραµατιστεί µε νέα παιδαγωγικά µοντέλα, όπου οι µαθητές παίζουν έναν 
πιο ενεργό ρόλο στη µάθηση, παρατηρώντας, ανακαλύπτοντας, συµπεραίνοντας, 
κερδίζοντας νέα γνώση, αλλά και ελέγχοντας αυτά που ήδη ξέρουν. Έτσι µπορούν να 
αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιµο και δυναµικό περιβάλλον µάθησης, που θα προκαλεί τον 
µαθητή να πειραµατίζεται, να δηµιουργεί και «να µαθαίνει κάνοντας» (Mercer 1998), µε 
την προϋπόθεση ότι ακολουθούν τους κανόνες σχεδιασµού Ε.Λ. και τους συνδυάζουν µε 
τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και θεωρίες µάθησης, όπως αυτή του 
εποικοδοµητισµού. Οι τίτλοι Ε.Λ. παρέχοντας πλούσια και ελκυστικά µαθησιακά 
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περιβάλλοντα, άνοιξαν νέους δρόµους σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία και 
έδωσαν κίνητρα στην εκπαιδευτική κοινότητα για καινοτοµίες και πειραµατισµούς. Έχει 
έρθει πλέον η ώρα να βελτιωθούν, να επεκταθούν και να υπάρξουν νέα, προκειµένου να 
συνεχιστεί µε επιτυχία η διείσδυσή τους στην σχολική τάξη, σε συνδυασµό µε την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ. 
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