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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παρουσιάζουµε µια πρόταση για τη διδασκαλία του µαθήµατος Εφαρµογές Πολυµέσων 
των ΤΕΕ. Το σχολικό εγχειρίδιο παρουσιάζει τον κύκλο ζωής µιας εφαρµογής πολυµέσων 
θεωρητικά. Προτείνουµε τη δηµιουργία µιας εφαρµογής πολυµέσων ακολουθώντας τη ροή 
παρουσίασης του βιβλίου ώστε να ταιριάξουµε τη θεωρία µε την πράξη. Η διδακτική 
προσέγγιση, που ακολουθούµε, αναφέρεται στον προγραµµατισµό του µαθήµατος για όλο 
το διδακτικό έτος. Στόχος µας είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τι σηµαίνει ανάλυση και 
σχεδίαση κι όχι µόνο υλοποίηση. Επίσης, να υπάρχει ενεργή συµµετοχή των µαθητών και 
να διατηρήσουµε το ενδιαφέρον τους όλη τη σχολική χρονιά Παρουσιάζουµε πώς 
εργάστηκαν οι µαθητές ώστε να υλοποιήσουν την εφαρµογή, δείχνουµε αποσπάσµατα της 
εφαρµογής και αναδεικνύουµε τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας τόσο για τους 
µαθητές όσο και για τους διδάσκοντες. Η εφαρµογή είναι εκπαιδευτικό λογισµικό για την 
Ιστορία Β’ τάξης ΤΕΕ. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδασκαλία Πολυµέσων, Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρµογής, ΤΕΕ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι εφαρµογές Πολυµέσων είναι ένα τετράωρο εργαστηριακό µάθηµα που 

διδάσκεται στο B΄ Κύκλο Σπουδών του Τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων των Τ.Ε.Ε. 
Πρόκειται για ένα µάθηµα το οποίο αποτελείται από δύο βιβλία, το βιβλίο και το 
τετράδιο εργασιών µαθητή (Αβραντίνης κ.α. 2000). Σύµφωνα µε το αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών ο γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο µαθητής τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες στις τεχνικές ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων, ώστε να είναι 
ικανός να συµµετέχει σε διαδικασίες σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης 
αντίστοιχων εφαρµογών. Ειδικότερα οι βασικοί διδακτικοί στόχοι (Πρόγραµµα 
Σπουδών 1999) είναι ο µαθητής: 
• να αντιληφθεί την αναγκαιότητα της συνεργασίας, στην εκτέλεση σύνθετων 
εφαρµογών 

• να κατανοήσει την ανάγκη διαχείρισης, συντονισµού και προγραµµατισµού που 
απαιτείται για την εκτέλεση ενός έργου 
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• να µπορεί να εκτιµήσει τους διαθέσιµους πόρους και τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να 
καθορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής πολυµέσων και να αποφασίσει 
αν αξίζει και µπορεί να αναπτύξει. 

• να οργανώνει τις αρχικές του ιδέες σε ένα συγκροτηµένο σύνολο που να µπορεί να 
αποτυπωθεί έτσι ώστε να αναπτυχθεί µια εφαρµογή πολυµέσων από κάποιον άλλο  

• να αξιολογεί συγκεκριµένες επιλογές interfaces(διεπαφής) ως προς τα βασικά 
χαρακτηριστικά της εµφάνισης του περιεχοµένου, του τρόπου πλοήγησης και της 
εργονοµικής σχεδίασης 

• να ολοκληρώσει την εικόνα της παραγωγής µιας εφαρµογής πολυµέσων 
• να εξοικειωθεί µε τη διαδικασία και τις έννοιες που σχετίζονται µε την αξιολόγηση 

µιας εφαρµογής 
• να εξοικειωθεί µε τη διαδικασία προβολής και διανοµής µιας εφαρµογής πολυµέσων. 
Ο στόχος που θέσαµε εµείς ως εκπαιδευτικοί ήταν να ενώσουµε την θεωρία µε την 

πράξη και να αξιοποιήσουµε κατάλληλα τις δυνατότητες των µαθητών. 
 

Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Ο σχεδιασµός της συγκεκριµένης πρότασης στηρίχθηκε κατά µεγάλο µέρος στο 

µοντέλο των συνθετικών εργασιών (Πολίτης κ.α. 2001), το οποίο αντίθετα µε το 
δασκαλοκεντρικό δοµηµένο σε διδακτικές ώρες µοντέλο διδασκαλίας, δίνει έµφαση σε 
µαθητοκεντρικές, διαθεµατικές δραστηριότητες, µακράς χρονικής διάρκειας που 
αντλούν τη θεµατολογία τους από ζητήµατα και πρακτικές του πραγµατικού κόσµου 
(Janeck & Bleek 2002). Οι µαθητές µέσω της εµπλοκής τους σε δραστηριότητες της 
αρεσκείας τους αναζητούν την απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών γνώση, 
αναπτύσσοντας έτσι τα πεδία των ενδιαφερόντων τους και οικοδοµώντας µε αυτόν τον 
τρόπο το γνωστικό τους µοντέλο (Ξεναρίου κ.α. 2004). 
Αρχικά οι µαθητές παρακολούθησαν ένα πλήθος εφαρµογών πολυµέσων που 

κυκλοφορούν στο εµπόριο και στο ∆ιαδίκτυο, κατέγραψαν αρνητικά και θετικά σχόλια 
για την κάθε µία εφαρµογή, προκειµένου να διατηρήσουν και στη δική τους εφαρµογή 
τα στοιχεία τα οποία έκριναν θετικά και να αποφύγουν αυτά τα οποία δεν τους άρεσαν. 
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της εφαρµογής διήρκεσε 8 µήνες. Το 

χρονοδιάγραµµα των εργασιών είναι το ακόλουθο: 
Σεπτέµβριος: Γνωριµία µε τους µαθητές. Παρουσίαση αναλυτικού πρόγραµµατος. 
Οκτώβριος: Βασικές εισαγωγικές έννοιες. Παρουσίαση της διδακτικής προσέγγισης. 
Επιλογή θέµατος εφαρµογής. 
Νοέµβριος: Φάση Ανάλυσης. 
∆εκέµβριος-Ιανουάριος: Φάση Σχεδίασης 
Φεβρουάριος-Μάρτιος: Φάση Υλοποίησης. 
Απρίλιος: Φάση Ολοκλήρωσης και ∆ιανοµής. 
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Φάση ανάλυσης: Μελετήθηκαν τα δύο πιο γνωστά µοντέλα ανάπτυξης εφαρµογών 
(µοντέλο καταρράκτη, µοντέλο έλικα) και αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί το 
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µοντέλο του καταρράκτη. Κρίθηκε σωστότερο οι µαθητές να µην χωριστούν σε 
υποοµάδες αλλά να συνεργαστούν όλοι µαζί σε µια οµάδα. 
Αρχικοποίηση: Οι µαθητές κατέγραψαν το θεµατικό περιεχόµενο, το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται η εφαρµογή καθώς και τα µέσα που θα χρησιµοποιήσουν για την 
παρουσίαση του περιεχοµένου. 

• 

• 

• 

• 

Εκτίµηση κόστους ανάπτυξης: Με την χρήση υπολογιστικού φύλλου οι µαθητές 
υπολόγισαν της ανάγκες της εφαρµογής σε αναλώσιµα, όπως µελάνια εκτυπωτή, 
φύλλα, cd-rom, εξώφυλλα, κ.λ.π. 
∆ιαµόρφωση πλάνου εργασίας, χρονοπρογραµµατισµός µε διαγράµµατα Pert και 
Gant. 
Έντυπο ανάλυσης απαιτήσεων. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε από το βιβλίο 
“Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσµου από το 1453 µΧ έως σήµερα” 
(Κατσουλάκος κ.α. 2000) καθώς και από πηγές από το ∆ιαδίκτυο. 
 

Φάση σχεδίασης: Οι µαθητές εξακολούθησαν να αποτελούν µια οµάδα εργασίας και 
αφού µελέτησαν τα παραδείγµατα του σχολικού βιβλίου προχώρησαν στη λειτουργική 
σχεδίαση της εφαρµογής ακολουθώντας το Σχήµα 1. 
 
 

 

Καταγραφή αρχικών ιδεών 

Κατηγοριοποίηση περιεχοµένου 

Επιλογή υβριδικής δοµής πλοήγησης

Πολυµεσικά στοιχεία. Video παρουσίασης της οµάδας, εικόνες, µουσικά αρχεία, 
αφήγηση και κείµενο

Σχεδίαση διεπαφής 

∆ηµιουργία πρωτοτύπου 

Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα λειτουργικής σχεδίασης 
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Στο έντυπο τεχνικής σχεδίασης επέλεξαν ως εργαλείο ανάπτυξης της εφαρµογής το 
ToolBook, επεξεργασίας εικόνας το Photoshop, επεξεργασίας video το Moviemaker, 
επεξεργασίας κειµένου το Word, επεξεργασίας ήχου το media player και την 
ηχογράφηση. 
 
Φάση υλοποίησης: Σε αυτό το σηµείο η οµάδα των µαθητών διασπάστηκε σε 
επιµέρους οµάδες των δύο ή τριών ατόµων και κάθε οµάδα ανέλαβε µια ξεχωριστή 
εργασία. Οι µαθητές µε βάση τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους επέλεξαν και 
επιµελήθηκαν µια από τις παρακάτω εργασίες: 
• Συγγραφή κειµένων 
• Μορφοποίηση και παρουσίαση των κειµένων 
• Συλλογή και µορφοποίηση εικόνων και ήχων 
• Αφήγηση κειµένου  
• ∆ηµιουργία και επεξεργασία video 
• ∆ηµιουργία εξώφυλλου 
• ∆ηµιουργία παιχνιδιού γνώσεων 
• Παρουσίαση της εφαρµογής σε PowerPoint 
• Συγγραφή εγχειριδίου χρήστη. 

 
Φάση ολοκλήρωσης: Σε αυτό το σηµείο µια οµάδα µαθητών ανέλαβε τον έλεγχο της 
εφαρµογής, µια άλλη οµάδα ανέλαβε τη δηµιουργία αρχείου εγκατάστασης και τη 
συσκευασία της εφαρµογής και µία τρίτη οµάδα ανέλαβε το κλείδωµα της εφαρµογής. 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από την αρχή η ανταπόκριση των µαθητών ήταν ικανοποιητική. Οι ίδιοι οι µαθητές 

ανέφεραν ότι ο συγκεκριµένος τρόπος µαθήµατος είναι πιο ενδιαφέρον, πιο σφαιρικός 
αλλά και πιο αποτελεσµατικός. Οι διδακτικοί στόχοι που θέσαµε επιτεύχθηκαν σε ένα 
µεγάλο ποσοστό καθώς οι µαθητές: 
• 

• 

• 

• 

• 

Έλαβαν υπόψη τις βασικές αρχές σχεδίασης λογισµικού και κατανόησαν το γεγονός 
ότι υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες µε τις οποίες αναπτύσσεται µια εφαρµογή 
πολυµέσων. 
∆ιέκριναν τα στάδια ανάπτυξης µιας εφαρµογής και κατανόησαν την ανάγκη 
ύπαρξης της κάθε φάσης(ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, ολοκλήρωση). 
 Συνειδητοποίησαν την έννοια του χρονοπρογραµµατισµού και το πόσο σηµαντικό 
είναι να τηρείται αυτός. 
Έµαθαν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των χρηστών και να σχεδιάζουν περιβάλλοντα 
διεπαφής που να εξυπηρετούν την δοµηµένη αναζήτηση της πληροφορίας. 
Εκτίµησαν την συνεργατική δουλειά και έµαθαν να λειτουργούν στα πλαίσια οµάδας 
εργασίας (Κορδάκη 2004). 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

    Τίτλος κεφαλαίου 
      Περίληψη κεφαλαίου µε 
ταυτόχρονη αφήγηση  
     
     Υπερσύνδεσµοι που 
οδηγούν σε άλλη σελίδα ή 
ανοίγουν υποσέλιδο µε 
επεξηγήσεις 
      Κουµπιά πλοήγησης 

 
Σχήµα 2: Εικόνα από την εφαρµογή 
   

 
 

Σχήµα 3: Εικόνα από την εφαρµογή (παιχνίδι γνώσεων) 
 
Στα Σχήµατα 2 και 3 δίνονται δύο αντιπροσωπευτικές οθόνες της εφαρµογής. Το 

παιχνίδι περιλαµβάνει περίπου 15 ερωτήσεις από το αντίστοιχο κεφάλαιο. Για κάθε 
ερώτηση υπάρχουν 4 απαντήσεις από τις οποίες µόνο η µία είναι σωστή. Όταν ο 
µαθητής απαντήσει την τελευταία ερώτηση τότε πατώντας στο score µπορεί να δει το 
ποσοστό των σωστών απαντήσεων που έχει επιτύχει.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Οι µαθητές ένιωσαν ενθουσιασµένοι και περήφανοι που ολοκλήρωσαν την εφαρµογή. 

Την παρουσίασαν σε άλλους µαθητές στο σχολείο σε εκδήλωση που έγινε µε εργασίες 
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µαθητών από όλους τους τοµείς. Συµµετείχαν στο διαγωνισµό «Επιστηµονικές και 
Τεχνολογικές Εργασίες-κατασκευές» που οργανώθηκε από το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ στην 
Πάτρα. 
Οι εκπαιδευτικοί είχαµε την ευκαιρία για µια ουσιαστική συνεργασία µε τους 

µαθητές, η οποία αν και αυξάνει αισθητά το φόρτο εργασίας, αυξάνει ταυτόχρονα και το 
βαθµό ικανοποίησης από το γεγονός ότι οι µαθητές συµµετέχουν πιο ενεργά στις 
διαδικασίες του µαθήµατος, µαθαίνουν καλύτερα, περισσότερα και πιο ευχάριστα. Ο 
ρόλος µας ήταν κυρίως συντονιστικός και βοηθητικός καθώς είχαµε αναλάβει το 
συντονισµό των οµάδων, την επίλυση των επιµέρους προβληµάτων τους καθώς και τη 
συνένωση των επιµέρους τµηµάτων της εφαρµογής.  
Η επιλογή του θέµατος της Ιστορίας έγινε διότι οι µαθητές τη θεωρούν ιδιαίτερα 

δύσκολο µάθηµα. ∆ηµιουργώντας λοιπόν µια εφαρµογή για την εκµάθηση της Ιστορίας 
µε απλό και διασκεδαστικό τρόπο καταφέραµε να δώσουµε µια διαθεµατική και 
διεπιστηµονική διάσταση στη διδασκαλία της Πληροφορικής.  
Προτείνουµε ανεπιφύλακτα σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να εντάξουν 

στο µάθηµα τους την υλοποίηση µιας µεγάλης εφαρµογής. 
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