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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Τα ηελεςηαία σπόνια ζηην Δλληνική Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη, έσοςν ειζασθεί νέερ μέθοδοι και διδακηικά 

μέζα ζηη διδαζκαλία διαθόπων γνωζηικών ανηικειμένων. Ένα ηέηοιο μέζο είναι ηο Δκπαιδεςηικό Λογιζμικό. Η 

σπήζη ηοςρ αποηελεί μία πποζπάθεια πποζέγγιζηρ ηων διδακηικών ζηόσων ηος Αναλςηικού Ππογπάμμαηορ και 

ηαςηόσπονηρ αξιοποίηζηρ ηων Τεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Δπικοινωνιών(ΤΠΔ) ζηην εκπαιδεςηική ππάξη. 

Οι ηίηλοι εκπαιδεςηικού λογιζμικού έσοςν πλέον δοκιμαζηεί απκεηά και είναι απαπαίηηηη μια αναηποθοδόηηζη 

από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ, με ζκοπό ηην επαναζσεδίαζη, επέκηαζη και βεληίωζή ηοςρ. Αςηή η διαδικαζία ππέπει 

να γίνει με κενηπικό γνώμονα ηιρ διδακηικέρ ανάγκερ πος πποκύπηοςν από ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα και ηιρ 

βαζικέρ απσέρ ζσεδίαζηρ εκπαιδεςηικών εθαπμογών, όζον αθοπά ηη δομή και οπγάνωζη ηοςρ, ηιρ δςναηόηηηερ 

ελέγσος, αναηποθοδόηηζηρ και αλληλεπίδπαζηρ ή και ηο ζσεδιαζμό ηων οθονών. Έηζι αςηή η γενιά Λογιζμικών 

θα αποηελέζει ένα ιζσςπό επγαλείο ζηα σέπια ηων εκπαιδεςηικών για μια πιο αποηελεζμαηική διδαζκαλία. Το 

«Λογιζμικό Γικηύων» είναι μία ηέηοια πεπίπηωζη, όπος διεπεςνούμε ηιρ δςναηόηηηερ για επαναζσεδίαζη, 

επέκηαζη και βεληίωζή ηος, ώζηε ηο λογιζμικό αςηό, βαζιζμένο ζηιρ απσέρ ζσεδίαζηρ ηίηλων εκπαιδεςηικού 

λογιζμικού και ζηιρ ζημανηικόηεπερ θεωπίερ μάθηζηρ, να πποζθέπει ηην καλύηεπη δςναηή αξιοποίηζη ηων 

δςναηοηήηων ηων ΤΠΔ, για ηη δημιοςπγία ενόρ πλούζιος και ελκςζηικού μαθηζιακού πεπιβάλλονηορ για ηη 

διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ Μεηάδοζη Γεδομένων & Γίκηςα Η/Υ. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Δκπαιδεςηικό Λογιζμικό, Βαζικέρ Απσέρ Σσεδίαζηρ Δκπαιδεςηικού 

Λογιζμικού, Γιδακηικοί Σηόσοι, Λογιζμικό Γικηύων 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε αθνινπζείηαη έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ κε πιεζώξα 

καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζε επίπεδν βαζηθώλ 

ή εηδηθώλ γλώζεσλ, θάπνηα κε πην πξαθηηθό ραξαθηήξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ απόθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ από ηνπο καζεηέο θαη θάπνηα πεξηζζόηεξν ζεσξεηηθά. Η 

αληηθεηκεληθή δπζθνιία πνιιώλ από απηά ηα καζήκαηα, έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη αζρνινύληαη κε 

έλλνηεο, κνληέια θαη ιεηηνπξγίεο, αδηαθαλείο γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη θαινύληαη λα ηηο 

θαηαλνήζνπλ κέζα από ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία πνπ από κόλε ηεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

πεξηερόκελν ελόο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Έηζη νδεγνύκαζηε ζε ιύζεηο πνπ από ηε θύζε ηνπο είλαη πην θνληά ζην αληηθείκελν ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ηε ρξήζε δειαδή ηίηισλ Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ (Δ.Λ.), γηα ηηο ελόηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιύηεξε δπζθνιία θαη πνπ ε εκπεηξία δείρλεη όηη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

κε δηάιεμε θαη ρξήζε πίλαθα ή δηαθαλεηώλ, δελ είλαη αξθεηή ώζηε νη καζεηέο λα ηηο θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο (Λνύβξεο & Νηάξξνπ, 2003). Απηνί νπ ηίηινη  Δ.Λ. εληάζζνληαη ζην επξύηεξν δηδαθηηθό 

θαη καζεζηαθό πεξηβάιινλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηε δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα καζεηέο θαη δίλνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηελ επθαηξία λα 

πεηξακαηηζηεί κε ελαιιαθηηθά παηδαγσγηθά κνληέια όπνπ νη καζεηέο παίδνπλ έλαλ πην ελεξγό 

ξόιν ζηε κάζεζε, παξαηεξώληαο, αλαθαιύπηνληαο, εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα, θεξδίδνληαο λέα 
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γλώζε αιιά θαη ειέγρνληαο απηά πνπ ήδε μέξνπλ. ήκεξα, νη ηίηινη πνπ αζρνινύληαη κε ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί ζηα ζρνιεία, είλαη νη εμήο: 

ΣΡΙΣΩΝ, ΓΔΛΤ, Πιεξνθνξηθή Γπκλαζίνπ θαη Λνγηζκηθό Γηθηύσλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ηίηινη 

Δ.Λ. είλαη θαηά θύξην ιόγν εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο θαη νπηηθνπνίεζεο, απνηεινύκελνη από 

εθπαηδεπηηθνύο κηθξόθνζκνπο. Πξνζθέξνπλ έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα παξαηεξνύλ, λα εθαξκόδνπλ κνληέια θαη λα αλαθαιύπηνπλ ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. 

Πίζσ από απηή ηελ πξνζέγγηζε βξίζθεηαη ε επνηθνδνκηζηηθή ζεσξία (Γξεγνξηάδνπ, 2000) 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ε κάζεζε δελ είλαη ε παζεηηθή εηζαγσγή θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ 

αιιά κία ελεξγή δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο γλώζεο. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ην Δ.Λ. 

κπνξεί λα δίλεη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα ζηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο από ηνλ εγθέθαιν ώζηε 

καζεηήο λα θάλεη ηελ γλώζε θηήκα ηνπ. Γειαδή δελ «πξνζθέξεη» απιά πιεξνθνξίεο, αιιά δίλεη 

εξεζίζκαηα θαη ιεηηνπξγεί σο ζύκβνπινο όζνλ αθνξά ηε δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε 

ιύζε ηνπ. 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ 

Ο απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο Δ.Λ. βαζίδεηαη ζε εθηελείο έξεπλεο πνπ αθνξνύλ δηάθνξνπο 

ζρεδηαζηηθνύο παξάγνληεο, όπσο ε δνκή θαη νξγάλσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο, ν έιεγρνο 

ηεο κάζεζεο, ε αλαηξνθνδόηεζε, ε αιιειεπίδξαζε, ν ζρεδηαζκόο νζόλεο θαη ν ζρεδηαζκόο Δ.Λ. 

γηα ηνλ Παγθόζκην Ιζηό. εκαληηθό ξόιν ζε απηά, ζα παίμνπλ ην γλσζηηθό αληηθείκελν, ην 

επίπεδν θαη ε ειηθία ηνπ καζεηή, θαζώο θαη νη ζηόρνη ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. 

 

ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗ ΎΛΗ 

Η νξγάλσζε ηεο ύιεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα. Μία ππεξκεζηθή δνκή κε δεζκνύο θαη θόκβνπο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θαιό 

ηξόπν νξγάλσζεο ησλ ελνηήησλ ηνπ Δ.Λ. πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ζπζρεηηζκνύο 

αλάκεζα ζηηο έλλνηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κε ηηο νπνίεο αζρνινύληαη. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί 

ηξόπνη δνκήο ππεξκέζσλ (Jonassen, 1992): α) Η ειεύζεξε δνκή, όπνπ νη δεζκνί θαη νη θόκβνη 

είλαη ηπραία ηνπνζεηεκέλνη θαη ζπλδένληαη επεηδή ν έλαο πεξηέρεη θάπνηα αλαθνξά ζηνλ άιινλ, β) 

Η ηεξαξρηθή δνκή, όπνπ ε πιεξνθνξία είλαη νξγαλσκέλε κε ηξόπν ηέηνην ώζηε νη γεληθέο έλλνηεο 

λα ζπάλε ζηαδηαθά ζε πην εηδηθέο θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ 

γηα λα έρεη πξόζβαζε ζε ζπγγελείο έλλνηεο θαη γηα λα δεη δεπηεξεύνληεο ή πξσηεύνληεο έλλνηεο 

αληίζηνηρα, θαη γ) Η δνκή δηθηύνπ, όπνπ ε ύιε νξγαλώλεηαη ζε νκάδεο θόκβσλ πνπ ν θαζέλαο 

αλαπηύζζεη κηα ελόηεηα θαη δεζκνύο, ελώ θάζε νκάδα είλαη πξνζβάζηκε από νπνηαδήπνηε άιιε 

κέζα ζην ζύζηεκα.  

 

ΈΛΔΓΥΟ ΣΗ ΜΑΘΗΗ 

Έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα έλα Δ.Λ. είλαη ν έιεγρνο ηεο κάζεζεο, πξσηεύσλ παξάγνληαο 

ζην ζρεδηαζκό δηαδξαζηηθήο κάζεζεο γηαηί επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα πξνζαξκόζνπλ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία ώζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, αλάγθεο θαη 

ελδηαθέξνληα. Σα ππεξκέζα ιόγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο δνκήο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ έιεγρν 

ηεο κάζεζεο ζε κεγάιν βαζκό θαη έλα δηαξθή δηάινγν κεηαμύ ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. Η 

πνζόηεηα θαη ν ηύπνο ηνπ ειέγρνπ εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ (ειηθία θαη 

γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο) αιιά θαη ην πεξηερόκελν θαη ηε θύζε ηεο ύιεο (Poncelet & Proctor, 1993). 

Όηαλ απαηηνύληαη πςειά επίπεδα κάζεζεο ή όηαλ ην αληηθείκελν είλαη άγλσζην, ηόηε απαηηείηαη 

κεγαιύηεξνο έιεγρνο από ην ζύζηεκα, ζε αληίζεηεο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη απμεκέλνο έιεγρνο 

από ην καζεηή. 
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Σν πην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ελόο ππεξκεζηθνύ Δ.Λ., είλαη ην ζηνηρείν ηεο απμεκέλεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ καζεηή θαη ηνπ κέζνπ. Έλα Δ.Λ. πξνζθέξεη αιιειεπίδξαζε ζηνπο 

ρξήζηεο όηαλ πιεξνί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηα εμήο (Orr et al., 1994): δίλεη δπλαηόηεηα 

αιιειεπίδξαζεο ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξεηο σο ηέζζεξηο νζόλεο, παξνπζηάδεη ηελ ύιε ζε κηθξά 

θνκκάηηα ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη εξσηήζεηο, θξηηηθέο ζθέςεηο θαη πεξίιεςε, πεξηέρεη πνιιέο 

εξσηήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νη νπνίεο όκσο δελ δηαθόπηνπλ ηε δηδαθηηθή ξνή, δεηά 

από ηνπο καζεηέο λα εθαξκόζνπλ όηη έκαζαλ αληί λα ην απνκλεκνλεύνπλ θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ 

επηηξέπεη ζην καζεηή λα αλαθαιύπηεη κέζσ ελεξγήο δηεξεύλεζεο. 

Η αλαηξνθνδόηεζε, δειαδή ε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζην καζεηή από ην Δ.Λ. ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ, είλαη απαξαίηεηε γηα λα εληζρύζεη ηελ ζσζηή επίδνζε 

θαη λα απνηξέςεη ηε ιαλζαζκέλε (Gagné et al., 1988) θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αιιειεπίδξαζε. 

Γηαθξίλεηαη ζε δύν ηύπνπο, εζσηεξηθή (intrinsic) θαη εμσγελήο (extrinsic). Η εζσηεξηθή ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πινήγεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ελόο Δ.Λ. θαη ε εμσγελήο κε ηελ αλαηξνθνδόηεζε πάλσ 

ζηελ επίδνζε ηνπ ρξήζηε, δηαθξίλεηαη δε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) Δπηβεβαησηηθή, ε νπνία απιά 

επηθπξώλεη αλ κία απάληεζε είλαη ζσζηή ή ιάζνο, β) σζηήο απάληεζεο, όπνπ δίδεηαη ε ζσζηή 

απάληεζε, θαη γ) Δπεμεγεκαηηθή, όπνπ όηαλ ε απάληεζε είλαη ιαλζαζκέλε, ε ζσζηή πξνβάιιεηαη 

κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα. Βνεζεηηθέο πξνο ην καζεηή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο θαη ε επεμεγεκαηηθή γηαηί νη απαληήζεηο ηνπ ηύπνπ ζσζηό-ιάζνο δελ ηνπ δίλνπλ 

πιεξνθνξία γηα ην πσο λα δηνξζώζεη ηελ επίδνζε ηνπ. Η αλαηξνθνδόηεζε πξέπεη λα είλαη άκεζε 

κεηά από θάζε απάληεζε ή ζε πεξίπησζε αλαζθόπεζεο ύιεο, κπνξεί λα δίλεηαη κεηά από ηελ 

απάληεζε κηαο νκάδαο εξσηήζεσλ. Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επαιήζεπζε ζσζηώλ απαληήζεσλ, 

ελώ ζε πεξηπηώζεηο ιάζνπο, ζα πξέπεη λα δνζνύλ πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ζα ηηο δηνξζώζνπλ ή ππνδείμεηο (Jonassen & Hannum, 1987 θαη Orr et al., 1994). 

ρεηηθά κε ηελ πινήγεζε θαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν δεζκώλ πνπ επηηξέπεη ην Δ.Λ., ν ρξήζηεο 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη αλαζθόπεζε ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ αθνινύζεζε, λα έρεη άκεζε 

πξόζβαζε ζε νπνηνδήπνηε θόκβν, λα ςάμεη γηα πιεξνθνξίεο κε ιέμεηο-θιεηδηά θαη επξεηήξηα, λα 

δεη ηε δηάξζξσζε ηεο ύιεο κέζα από ράξηεο πινήγεζεο θαη πίλαθεο, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

επξείαο άπνςεο ηνπ θόκβνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη βιέπνληαο ηνπο παξάπιεπξνπο θόκβνπο 

(Shneiderman & Kearsley, 1989). Έλα Δ.Λ., ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο 

πινήγεζεο, κε θνπκπηά όπσο (Tessmer et al., 1989): Βνήζεηαο γηα δηαδηθαζηηθέο πιεξνθνξίεο, 

Απάληεζεο εξσηήζεσλ, Γισζζάξην, Αλαζθόπεζεο ησλ ζηόρσλ κηαο ελόηεηαο, Υάξηε 

πεξηερνκέλσλ, ύληνκεο επηζθόπεζεο ή Δηζαγσγήο κηαο ελόηεηαο, Μελνύ γηα επαλαθνξά ζην 

αξρηθό κελνύ, Δμόδνπ από ην πξόγξακκα, Πεξίιεςεο γηα ηελ πεξίιεςε ή ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο 

ελόηεηαο, Αλαζθόπεζεο ηκεκάησλ κηαο ελόηεηαο, Καηαγξαθήο ζρόιησλ από ηνπο ρξήζηεο, 

Παξαδείγκαηα, Γπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζηελ πξνεγνύκελε ή επόκελε νζόλε ηεο ίδηαο ελόηεηαο, 

Κνπκπί γηα πξόζβαζε ζην επόκελν κάζεκα κηαο ζπλέρεηαο. 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΟΘΟΝΗ 

Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε έλα Δ.Λ. είλαη ζεκαληηθόο. Θα πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πξνθαιεί ην καζεηή θαη λα ηνπ δίλεη θίλεηξα ζηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο 

θαη αλάθιεζεο ηεο γλώζεο. ρεηίδεηαη κε δύν γεγνλόηα (Gagné et al., 1988): ηελ αηρκαιώηηζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ καζεηή θαη ηε δηέγεξζε ηεο αλάθιεζεο. Τπάξρνπλ πνιινί ςπρνινγηθνί παξάγνληεο 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' όςηλ θαηά ην ζρεδηαζκό, όπσο ν Φόξηνο ηεο Μλήκεο, ε Αληίιεςε 

θαη ε Πξνζνρή (Preece et al., 1994). Οη ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ην 

πεξηερόκελν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην ζηόρν ηνπ Δ.Λ. θαη ην πεξηβάιινλ ζην 
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νπνίν απηό ζα εθαξκνζηεί. Οη ζεκαληηθόηεξεο είλαη (Tufte, 1990, Clarke, 1992, Cox & Walker, 

1993, Mcateer & Shaw, 1995): 

Υξήζε ηνπ ρώξνπ: Η ζάξσζε κηαο νζόλεο γίλεηαη ζπλήζσο κε θαηεύζπλζε πάλσ αξηζηεξά-

θάησ δεμηά. Σν πάλσ κέξνο αλαπαξηζηά ηελ αξρή ελόο εγγξάθνπ θαη ην θάησ ην ηέινο. Σν κάηη 

έρεη ηελ ηάζε λα θηλείηαη πξώηα ζε έλα κεγάιν αληηθείκελν θαη ύζηεξα ζε έλα κηθξό, ζε έλα 

θηλνύκελν θαη ύζηεξα ζε έλα ζηαηηθό, ζε έλα κε ζπκκεηξηθό θαη κεηά ζε έλα ζπκκεηξηθό, ζε 

θάπνην δπλαηό ρξώκα θαη ύζηεξα ζε έλα κνπληό, ζην ρξώκα αξρηθά θαη ύζηεξα ζην άζπξν-καύξν. 

Κείμενο - Φπώμα: Γηα ηελ επίηεπμε εληαίαο κνξθήο θεηκέλνπ πξνηείλεηαη ρξήζε ηεο ίδηαο 

γξακκαηνζεηξάο γηα θάζε μερσξηζηό ζηνηρείν ηνπ θεηκέλνπ, ελώ νη επηθεθαιίδεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζην επόκελν κέγεζνο από ην θπξίσο θείκελν θαη κε δηαθνξεηηθό ρξώκα ή ζηπι από απηό. Σν 

κέγεζνο ηεο αξάδαο ζα πξέπεη λα είλαη 8-10 ιέμεηο. ηελ πεξίπησζε κεγάινπ θεηκέλνπ είλαη 

πξνηηκόηεξν λα ρσξίδεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κία νζόλεο, γηαηί ε ρξήζε θπιηόκελεο κπάξαο 

απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε. Η επηινγή ηνπ ρξώκαηνο γηα ην θείκελν ζα πξέπεη λα έρεη 

σο ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αληίζεζεο κεηαμύ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ θόληνπ, ελώ ν αξηζκόο 

ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ζε θάζε νζόλε δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 6. 

Γπαθικά – Δικόνερ: Η ρξήζε εηθόλσλ θαη γξαθηθώλ ζπκπιεξώλεη απνηειεζκαηηθά ην 

θείκελν, βνεζώληαο ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ θαη λα ζπκνύληαη απηά πνπ κειεηνύλ. Ο βαζκόο 

αληίζεζεο κεηαμύ ησλ γξαθηθώλ θαη ηνπ θόληνπ ζα πξέπεη λα είλαη απμεκέλνο. Οπνηνδήπνηε 

γξαθηθό ή εηθόλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη δίπια ζην θείκελν ην νπνίν ππνζηεξίδεη. 

Κινούμενη Δικόνα - Βίνηεο: Η ρξήζε ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο ελδείθλπηαη γηα ηελ ελίζρπζε 

ζρέζεσλ θαη ζπλδέζεσλ κεηαμύ ελλνηώλ. Πνιιέο θηλνύκελεο εηθόλεο ζηελ ίδηα νζόλε έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε ζύγρπζε ηνπ ρξήζηε. Σν βίληεν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίδεημε 

ζπζθεπώλ θαη κεραληζκώλ ζε θίλεζε ή γηα λα παξνπζηάζεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Η ρξήζε 

ηνπ γηα ηε κεηάδνζε αθεξεκέλσλ θαη θηινζνθηθώλ ελλνηώλ ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη. 

Ήσορ: Όηαλ κηα πιεξνθνξία είλαη αθνπζηηθή (καζήκαηα κνπζηθήο ή μέλσλ γισζζώλ) ηόηε ε 

ρξήζε ηνπ ήρνπ είλαη απαξαίηεηε. Ο ήρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αηρκαισηίζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ρξήζηε ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε θείκελν ή γξαθηθά πξνζδίδνληαο 

αηζζήκαηα ακεζόηεηαο. 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ 

Όζα αλαθέξζεθαλ ήδε, κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Δ.Λ. 

παξνπζηάδεηαη κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. Δπηζηεκνληθέο θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο γηα ηελ 

παξαγσγή ζρεδηαζηηθώλ νδεγηώλ (Lynch, 2000 θαη Γεσξγηάδνπ, 1998), ζπγθιίλνπλ ζηα εμήο: Η 

ηαρύηεηα ελόο ζπζηήκαηνο θαη ν ρξόλνο πνπ πεξηκέλεη ν ρξήζηεο γηα λα απαληήζεη, είλαη πνιύ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε κεγάισλ γξαθηθώλ θαη βίληεν δηόηη 

ρξεηάδνληαη πνιύ ρξόλν γηα λα «θαηέβνπλ» κε απνηέιεζκα λα εθλεπξίδνπλ ην καζεηή θαη λα 

παξεκπνδίδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.. Έλαο δηθηπαθόο ηόπνο ρσξίο ηνπηθνύο δεζκνύο νδεγεί 

ζε αδηέμνδν γη απηό είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε δεζκώλ πξνο ην θύξην κελνύ. Σν πιάηνο ησλ 

πξνγξακκάησλ πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ην κέγεζνο ηεο νζόλεο ηνπ ρξήζηε, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππόςε ώζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νξηδόληηεο ισξίδεο θύιηζεο, 

θίλεζε πνπ νδεγεί ζε θαζπζηεξήζεηο θαη εθλεπξηζκό. Έλα ζύλνιν ζηνηρείσλ όπσο ν 

ηππνγξαθηθόο ζρεδηαζκόο, πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη νκνηόκνξθα θαη κε ζηαζεξόηεηα γηα λα 

πξνζδίδεη έλα ραξαθηήξα νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή ελόηεηαο πιεξνθνξίαο. Μηα 

ηνπνζεζία πξέπεη λα είλαη επέιηθηε, λα δίλεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε άιια ζεκεία ηεο, 

πξνεγνύκελα θαη επόκελα, θαζώο θαη πξόζβαζε κε ιέμεηο - θιεηδηά κέζσ κεραλώλ αλαδήηεζεο ή 

πηλάθσλ πεξηερνκέλσλ. Η δνκή ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, απιή θαη απηαπόδεηθηε ώζηε νη 
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καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην Δ.Λ. ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα. Σα θύξηα εξγαιεία πινήγεζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο γηα γξήγνξε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δμσηεξηθνί δεζκνί θαη θαλάιηα επηθνηλσλίαο (ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, θιπ.) ζα πξέπεη λα 

αλνίγνπλ ζε λέν παξάζπξν γηα λα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα δνπιεύνπλ ηαπηόρξνλα ζην Δ.Λ. 

θαη ζε θάπνην θαλάιη επηθνηλσλίαο. 

ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΚΣΤΧΝ» 

Σν Δ.Λ. «Λνγηζκηθό Γηθηύσλ» γηα ηελ πξνζνκνίσζε δηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

ιεηηνπξγηώλ, είλαη παξάγσγν ηνπ πξνγξάκκαηνο Λαέξηεο ηεο ελέξγεηαο Οδύζζεηαο. Αθνξά ζην 

κάζεκα Μεηάδνζε Γεδνκέλσλ & Γίθηπα Η/Τ Ι & ΙΙ, πνπ δηδάζθεηαη ζηελ Β’ Σάμε ηνπ 1νπ 

Κύθινπ θαη ζηελ Α’ Σάμε ηνπ 2νπ Κύθινπ ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηύσλ ησλ Σ.Δ.Δ., 

αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιια καζήκαηα όπσο Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ, 

Δθαξκνγέο Η/Τ, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Πνιπκέζα - Γίθηπα θιπ.. Απνηειείηαη από ηέζζεξηο 

ελόηεηεο, κε ζηόρν ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ κε 

βαζηθέο έλλνηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ δηθηύσλ επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ: 

Δπηθνηλσλία δεδνκέλσλ (modem): Πξνζνκνηώλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηακόξθσζεο θαη ε 

dial-up ζύλδεζε ππνινγηζηή κε απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα κε ρξήζε κόληεκ, κε δπλαηόηεηα 

κεηαβνιήο ξπζκνύ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ζνξύβνπ. 

Δπίπεδα OSI: Οπηηθνπνηνύληαη ιεηηνπξγίεο θαη πξσηόθνιια ππεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ όπσο 

http, ftp, e-mail, θαη κε δηαζύλδεζε κε ηνλ εμππεξεηεηή κέζσ δηθηύνπ LAN ή κέζσ κόληεκ. Η 

πξνζνκνίσζε ηεο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμύ εμππεξεηεηή θαη πειάηε, πξαγκαηνπνηείηαη 

κε κία θνλζόια πινήγεζεο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ OSI. 

Λεηηνπξγίεο κεηαγσγήο: Πξνζνκνηώλνληαη νη ηξόπνη δξνκνιόγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηα 

δηθηπαθά κνληέια κεηαγσγήο θπθιώκαηνο, κεηαγσγήο παθέηνπ λνεηνύ θπθιώκαηνο θαη 

κεηαγσγήο απηνδύλακνπ παθέηνπ. 

 Τοπικά Γίκηςα: Πξνζνκνηώλνληαη δύν ηύπνη (Ethernet, token ring) δηαζύλδεζεο δηθηύσλ θαη 

νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δξνκνιόγεζεο πιεξνθνξίαο ζηα δίθηπα απηά. Γίλνληαη επίζεο 

ζηνηρεία απνηίκεζεο δηθηύσλ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΔΥΡΙ ΣΧΡΑ ΥΡΗΗ ΣΟΤ Δ.Λ. 

Από ην ζρνιηθό έηνο ’01-’02 (Λνύβξεο & Νηάξξνπ, 2003) κέρξη ζήκεξα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

εξγαζηεξηαθέο δηδαζθαιίεο ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα, βαζηζκέλεο ζε θύιια δξαζηεξηνηήησλ κε 

ην Δ.Λ. Παξόιε ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ θαη ηα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά 

ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ, παξαηεξήζεθε κηα αδπλακία δεκηνπξγίαο ζπζρεηηζκώλ αλάκεζα 

ζηηο έλλνηεο. Οη καζεηέο δελ έδσζαλ ηε δένπζα ζεκαζία ζε ζέκαηα πνπ δελ εκθαλίδνληαλ 

ιεπηνκεξώο, επηθεληξώλνληαο κόλνλ ζε απηά πνπ αλαιύνληαλ ζε βάζνο. Σα «θελά» ζην 

Λνγηζκηθό θαιύθζεθαλ κε επηπιένλ αλάιπζε ζηα θύιια δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ρξήζε 

Γηαδηθηπαθώλ πεγώλ γηα πξνζνκνίσζε κε Java applets. Η ζύγθξηζε ηνπ Δ.Λ. κε ηηο Γηαδηθηπαθέο 

πεγέο, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ήηαλ ζρεηηθά πνιύπινθν ζαλ πεξηβάιινλ δηεπαθήο. Δθηόο 

από ηα απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε ηνπ Δ.Λ. από ηνπο καζεηέο, ππήξμε θαη έλαο ελδειερήο 

έιεγρόο ηνπ από ηνπο δηδάζθνληεο, πνπ απνθάιπςε δηάθνξα ζεκεία κε αλακελόκελεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, πνπ ππνδεηθλύνπλ θάπνην θαηαζθεπαζηηθό ιάζνο, ή ζεκεία όπνπ νη 

πιεξνθνξίεο δελ εθθξάδνληαη κε θαηαλνεηό ηξόπν. Πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη θαη από ηελ 

παξνπζίαζε θάπνησλ ελλνηώλ κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ην ζρνιηθό βηβιίν κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη παξαλνήζεηο από ηνπο καζεηέο. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα ην πηζαλό ζπκπέξαζκα 

όηη ην ζύζηεκα UNIX ρξεζηκνπνηεί κνληέιν OSI ζηηο δηθηπαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, αληί γηα TCP/IP 

θαη όηη ν Ρπζκόο Δθπνκπήο ζπκπίπηεη κε ηελ Πεξίνδν Δθπνκπήο θαη όρη κε ηε πρλόηεηα. 
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Παξόηη νη ππάξρνπζεο Δλόηεηεο ηνπ Δ.Λ., θαιύπηνπλ έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο Ύιεο πνπ 

πξνβιέπεη ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα, ην Λνγηζκηθό Γηθηύσλ ζηεξείηαη κηαο πνιύ ζεκαληηθήο 

δπλαηόηεηαο: λα δώζεη ζηνπο καζεηέο κία ζθαηξηθή εηθόλα ηεο έλλνηαο ησλ Γηθηύσλ θαη ηνπ 

ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη θαη ζπλεξγάδνληαη ηα αληηθείκελα ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη έλα Γίθηπν. Οη Δλόηεηεο δελ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, νύηε θαλ ζε 

ζεκεία πνπ νη έλλνηεο πνπ πξαγκαηεύνληαη, ζα ην επέηξεπαλ, αλ όρη ζα ην επέβαιιαλ, αθαηξώληαο 

έηζη ηε δπλαηόηεηα γηα δεκηνπξγία ζπζρεηηζκώλ αλάκεζα ζε ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

πεξηζζόηεξα από έλα ζεκεία ηεο Δθαξκνγήο. Σν ΔΛ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε δξαζηεξηόηεηεο 

πξνζνκνίσζεο θαη νπηηθνπνίεζεο, αθήλνληαο ιίγνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζην καζεηή. Η δνκή 

θαη νξγάλσζε ηεο ύιεο είλαη θαηά βάζε γξακκηθή, ελώ ζηελ θάζε ελόηεηα έρεη αθνινπζεζεί 

επίζεο γξακκηθή δνκή, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζαθήο εηθόλα ηεξαξρίαο ησλ ελλνηώλ. Η 

αιιειεπίδξαζε κε ην ζύζηεκα πεξηνξίδεηαη ζε εκθάληζε κελπκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζσζηή 

ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνύ. Ο καζεηήο πεξηνξίδεηαη ζε παξαηεξεηή θαηλνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηώλ 

θαζώο ην Λνγηζκηθό ζηεξείηαη δπλαηνηήησλ Αιιειεπίδξαζεο θαη Αλαηξνθνδόηεζεο, όπσο απηέο 

νξίζηεθαλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο Δ.Λ. θαη απνπζηάδεη ε δπλαηόηεηα γηα 

αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Σα θνπκπηά Πινήγεζεο πεξηνξίδνληαη ζηα απνιύησο 

βαζηθά, ελώ απνπζηάδνπλ θνπκπηά γηα γισζζάξην, γηα λα θάλεη ν καζεηήο αλαζθόπεζε ησλ 

ζηόρσλ κηαο ελόηεηαο, γηα επηζθόπεζε ή εηζαγσγή κηαο ελόηεηαο, γηα πεξίιεςε ή ζπκπεξάζκαηα 

κηαο ελόηεηαο, γηα ηελ αλαζθόπεζε ηκεκάησλ κηαο ελόηεηαο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρόιησλ ή 

θνπκπηά γηα παξαδείγκαηα. Δπίζεο απνπζηάδνπλ εληειώο ην video θαη ν ήρνο. 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΧΝ 

Ο επαλαζρεδηαζκόο θαη ε επέθηαζε ηνπ Λνγηζκηθνύ Γηθηύσλ, κπνξεί λα βαζηζηεί ζε κία πην 

ιεηηνπξγηθή δνκή θαη νξγάλσζε ηεο ύιεο, ώζηε λα θαιύπηεη κεγαιύηεξν θνκκάηη ύιεο πνπ 

πξνβιέπεηαη από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα θαη λα θαηαθέξεη λα δώζεη ζηνπο καζεηέο κία 

ζθαηξηθή εηθόλα ηεο έλλνηαο ησλ Γηθηύσλ. Μία ηέηνηα νξγάλσζε κπνξεί λα είλαη κία top-down 

παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (Kurose & Ross, 2005), ε νπνία κπνξεί λα μεθηλήζεη κε 

έλλνηεο ήδε νηθείεο ζηνπο καζεηέο θαη πάλσ ηνπο λα δνκήζεη πην ζηέξεα ηε λέα γλώζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζε επηκέξνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο, δηαηεξώληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ αίζζεζε ηεο 

νιόηεηαο, ζπλέρεηαο θαη ζύλδεζεο ησλ επηπέδσλ. Σν μεθίλεκα κηαο ηέηνηαο αλάιπζεο κπνξεί λα 

γίλεη κε ην νηθείν παξάδεηγκα ηνπ Γηαδηθηύνπ, όπνπ νη καζεηέο ζηαδηαθά ζα έξζνπλ ζε επαθή κε 

βαζηθέο έλλνηεο όπσο Πξσηόθνιια, Τπεξεζίεο, Σερληθέο Μεηαγσγήο θαη Πνιππιεμίαο, ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ελόο δηθηύνπ όπσο θόκβνη, κέζα κεηάδνζεο, ζπζθεπέο δηαζύλδεζεο, ηηο κεζόδνπο 

δηακόξθσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο, θιπ. Κάζε κία από απηέο ηηο έλλνηεο, ζα ιεηηνπξγεί ζαλ θόκβνο 

πνπ ζα παξέρεη έλα κεγαιύηεξν επίπεδν αλάιπζεο, αλάινγα κε ηελ επηκέξνπο δηδαθηηθή ελόηεηα 

αιιά θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηα πξνεγνύκελα κε θαηάιιεινπο δεζκνύο εμππεξεηώληαο πιήξσο ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ζπζρεηηζκώλ. Έηζη ν καζεηήο ζα κπνξεί λα θηλεζεί θάζεηα γηα λα γλσξίζεη 

κία λέα έλλνηα αιιά θαη νξηδόληηα γηα λα ζπλδπάζεη ήδε γλσζηέο έλλνηεο ζε έλα εληαίν πιαίζην. 

Μία ηέηνηα νξγάλσζε επλνεί εθηόο από ηε δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο, θαη ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμύ 

ιεηηνπξγηώλ ή πινπνηήζεσλ. 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΔΠΑΝΑΥΔΓΙΑΜΟΤ, ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ Δ.Λ. 

ύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο, ν επαλαζρεδηαζκόο ηνπ Λνγηζκηθνύ Γηθηύσλ ζα πξέπεη 

λα βαζηζηεί ζε κία νξγάλσζε πνπ ζα ζπλδπάδεη ηελ Ιεξαξρηθή δνκή κε ηε δνκή Γηθηύνπ. Η top-

down νξγάλσζε ηεο ύιεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα ην νπνίν πξνηείλεη έλα πην γξακκηθό ηξόπν παξνπζίαζήο ηεο, αθνύ ε δνκή Γηθηύνπ 



132                                                                              3Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ – ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Δθπαηδεπηηθή Πύιε Ννηίνπ Αηγαίνπ – www.epyna.gr 

επηηξέπεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ επηινγή ηνπ επηζπκεηνύ ηξόπνπ αλάπηπμεο ησλ επηκέξνπο 

δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

Γηα δπλαηόηεηα Αιιειεπίδξαζεο, ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ ζην Δ.Λ. ζύληνκεο 

παξνπζηάζεηο ηεο ύιεο ζηηο νπνίεο ζα εκπεξηέρνληαη εξσηήζεηο, θξηηηθέο ζθέςεηο θαη πεξηιήςεηο. 

ρεηηθά κε ηελ Αλαηξνθνδόηεζε, πξνηείλεηαη ε ρξήζε εξσηήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Οη θαηεγνξίεο πνπ ελδείθλπληαη είλαη νη: σζηήο απάληεζεο, όπνπ δίδεηαη ε ζσζηή 

απάληεζε, θαη Δπεμεγεκαηηθή, όπνπ όηαλ ε απάληεζε είλαη ιαλζαζκέλε, πξνβάιιεηαη ε ζσζηή 

κε ιεπηνκέξεηα. Δπηβάιιεηαη άκεζε αλαηξνθνδόηεζε κεηά από θάζε απάληεζε ηνπ καζεηή, ελώ 

ζηελ πεξίπησζε αλαζθόπεζεο ύιεο, ε αλαηξνθνδόηεζε κπνξεί λα δίλεηαη κεηά από ηελ απάληεζε 

κηαο νκάδαο εξσηήζεσλ ή λα δίλεηαη έλα κεηαβαιιόκελν πνζνζηό επηηπρίαο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νκάδαο. ε πεξηπηώζεηο ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ πξέπεη λα δνζνύλ 

πιεξνθνξίεο ή ππνδείμεηο ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ηηο δηνξζώζνπλ. Μπνξεί 

επίζεο λα δνζεί ε δπλαηόηεηα βαζκνιόγεζεο θαη ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο λέσλ εξσηήζεσλ ζην 

ζύζηεκα από ηνπο δηδάζθνληεο. Όζνλ αθνξά ηελ πινήγεζε, ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ηα 

ζεκαληηθόηεξα Κνπκπηά πινήγεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ηα νπνία απνπζηάδνπλ. 

Ο ζρεδηαζκόο ησλ ππαξρόλησλ νζνλώλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθόο, ζα πξέπεη όκσο 

λα αλαζεσξεζεί κέζα ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηνπ επαλαζρεδηαζκνύ ηνπ ινγηζκηθνύ ώζηε, ε 

πξνζζήθε λέσλ νζνλώλ λα κελ επηβαξύλεη ηνλ ήδε ππάξρνληα θόξην κλήκεο, αληίιεςεο θαη 

πξνζνρήο ηνπ καζεηή. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ήρνο γηα λα αηρκαισηίζεη ηελ πξνζνρή θαη λα 

πξνζδώζεη αηζζήκαηα ακεζόηεηαο. Καιό είλαη όκσο, λα εκθαλίδεηαη κε ην ξόιν ηεο επηινγήο, 

δειαδή νη ίδηεο πιεξνθνξίεο λα παξνπζηάδνληαη θαη κε άιια κέζα (θείκελν, εηθόλα θηι.) θαη όρη 

ηεο αλαγθαηόηεηαο. Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Δ.Λ. ζα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηελ νξνινγία 

ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ γηαηί δηαθνξεηηθά ε δεκηνπξγία ζύγρπζεο θαη παξαλνήζεσλ από ηνπο 

καζεηέο, ζα είλαη αλαπόθεπθηε. 

ε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο Δλόηεηεο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ηα εμήο: ηελ ελόηεηα ηεο 

Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ εθηόο από ην PSTN δεκόζην δίθηπν, θαη άιιεο 

ηερλνινγίεο αηρκήο, όπσο ISDN θαη ADSL. Η παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηακόξθσζεο ζα 

πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζε έλα πην επξύ πιαίζην ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζπλήζεο αιιά 

ιαλζαζκέλε άπνςε ησλ καζεηώλ όηη δηακόξθσζε είλαη κόλν ε κεηαηξνπή αλαινγηθώλ ζεκάησλ 

ζε ςεθηαθά θαη ην αλάπνδν. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε θόκβνπο – παξαδείγκαηα όπνπ ζα 

δηεξεπλάηαη ιόγνπ ράξε ε Γηακόξθσζε ζεκάησλ ζηε Ραδηνθσλία, ζηελ Σειεόξαζε, θιπ.. Η 

επίδξαζε ηνπ ζνξύβνπ κπνξεί εθηόο από πνηνηηθά, λα κειεηεζεί θαη πνζνηηθά κε ηελ εηζαγσγή 

ηεο έλλνηαο ηνπ Λόγνπ ήκαηνο πξνο Θόξπβν θαη παξάιιεια λα εκθαλίδνληαη θαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζε έλα ζήκα, όπσο εμαζζέλεζε, παξακόξθσζε, θιπ.. ηελ ελόηεηα 

Δπίπεδα OSI, κία απιή ιύζε γηα λα μεπεξαζηεί ην πξόβιεκα δεκηνπξγίαο παξαλόεζεο όηη ην 

ζύζηεκα UNIX ρξεζηκνπνηεί κνληέιν OSI ζηηο δηθηπαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, αληί γηα TCP/IP, είλαη 

ε ύπαξμε κίαο δεύηεξεο θνλζόιαο πνπ ζα παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μνληέινπ 

TCP/IP, παξάιιεια κε απηή ησλ ιεηηνπξγηώλ OSI. ηελ ελόηεηα Λεηηνπξγίεο Μεηαγσγήο, 

κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ελόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηνπνινγίεο δηθηύσλ, θαη ηππηθέο 

εθαξκνγέο ησλ βαζηθώλ κνληέισλ, όπσο δίθηπα IP, ATM, θαη ηειεθσληθά δίθηπα. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ν ηξόπνο εκθάληζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θόκβν 

ζηηο δηάθνξεο πεξηπηώζεηο δξνκνιόγεζεο. Σέινο, ζηελ ελόηεηα ηνπηθώλ δηθηύσλ, εηδηθά ζηελ 

ελόηεηα Ethernet, ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο παξαλόεζεο όηη ν Ρπζκόο 

Δθπνκπήο ζπκπίπηεη κε ηελ Πεξίνδν Δθπνκπήο θαη όρη κε ηε πρλόηεηα. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην 

λα πξνζηεζνύλ βαζηθέο έλλνηεο όπσο Υξνλνζπξίδεο, Αλίρλεπζε Φέξνληνο, κέζνδνο ηνπ Γπαδηθνύ 

Αιγόξηζκνπ Δθζεηηθήο Απνρήο, θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Αλαγλώξηζεο πγθξνύζεσλ. ηελ 
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ελόηεηα ηνπ Token Ring ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε πηζαλόηεηα θαηαζθεπαζηηθνύ ιάζνπο ζην 

ζεκείν ζπλερνύο πεξηθνξάο ηνπ θνππνληνύ δηέιεπζεο, όηαλ νη θόκβνη ηνπνζεηεζνύλ ζε ηπραίεο 

ζέζεηο ζην δαθηύιην θαη όρη ζπλερόκελα. 

Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Δ.Λ. πξνηείλεηαη δεκηνπξγία ελνηήησλ πνπ εληαζζόκελεο ζην 

ζπλδπαζκό Ιεξαξρηθήο θαη Γηθηπαθήο δνκήο, ζα νινθιεξώζνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ: i) Αζύξκαηα θαη Δλζύξκαηα κέζα κεηάδνζεο. Η ελόηεηα απηή κπνξεί λα εληαρζεί 

ζε έλα πιαίζην top-down νξγάλσζεο ηνπ κνληέινπ Πεγή – Μέζν Μεηάδνζεο - Γέθηεο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ελόηεηα ηεο Γηακόξθσζεο. ii) ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη νη ελόηεηεο 

Κσδηθνπνίεζεο, εηξηαθήο κεηάδνζεο, πγρξνληζκέλνπ θαη Αζπγρξόληζηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο, ε 

αλίρλεπζε θαη ε δηόξζσζε ζθαικάησλ. iii) Σερληθέο Πνιππιεμίαο Δπηκεξηζκνύ Υξόλνπ θαη 

πρλόηεηαο. iv) Σνπνινγίεο Δλζύξκαησλ θαη Αζύξκαησλ δηθηύσλ, Σνπηθώλ θαη Δπξείαο 

Πεξηνρήο, v) ηελ ελόηεηα ηνπηθώλ δηθηύσλ εληάζζνληαη ηα πξόηππα ALOHA θαη Token Bus, 

θαζώο θαη ηα πξόηππα πςειώλ επηδόζεσλ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 100base-VGAnyLAN 

θαη FDDI. Η ελόηεηα απηή κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν ηεξαξρίαο κε κία αληίζηνηρε γηα 

πξόηππα δηθηύσλ Δπξείαο Πεξηνρήο, όπσο X.25, FR, TCP/IP, ISDN. vi) πζθεπέο δηαζύλδεζεο 

δηθηύσλ όπσο Δπαλαιήπηεο, Γέθπξεο, Γξνκνινγεηέο, Μεηαγσγνύο, θιπ. Καη ιεηηνπξγίεο ηνπο. Η 

ελόηεηα απηή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε αιιά θαη κε ηελ ελόηεηα Σερληθώλ 

Μεηαγσγήο, κε θνηλό ζεκείν ηελ έλλνηα ηεο Γξνκνιόγεζεο. vii) ηελ ελόηεηα ηνπ κόληεκ 

κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζπζθεπέο όπσο ν Πνιππιέθηεο (ζύλδεζε κε ηελ ελόηεηα ηεο 

Πνιππιεμίαο), ε Κάξηα Γηθηύνπ θαη ν Γηαλνκέαο (Hub). viii) Σέινο, άιιε κία ελόηεηα πνπ κπνξεί 

λα εληαρζεί ζην Λνγηζκηθό, είλαη απηή ηεο Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δίλαη γεγνλόο όηη ην πεξηερόκελν ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο 

δηακνξθώλεηαη κέζα από ηηο απαηηήζεηο θαη εμειίμεηο ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ 

ηερλνινγηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από απηή. Έλα ΔΛ, αθόκα πεξηζζόηεξν έλα ππεξκεζηθό ΔΛ, κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα πνιύ ρξήζηκν θαη δπλακηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα πξνθαιεί ην καζεηή 

λα πεηξακαηίδεηαη, λα δεκηνπξγεί θαη «λα καζαίλεη θάλνληαο» (Mercer, 1998), εθόζνλ 

αθνινπζήζεη ηνπο θαλόλεο ζρεδηαζκνύ ΔΛ θαη ηνπο ζπλδπάζεη κε ηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο 

αληηιήςεηο θαη ζεσξίεο κάζεζεο, όπσο απηή ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ. 

Οη ηίηινη Δ.Λ. παξέρνληαο πινύζηα θαη ειθπζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, άλνημαλ λένπο 

δξόκνπο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη έδσζαλ θίλεηξα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα γηα θαηλνηνκίεο θαη πεηξακαηηζκνύο. Έρεη έξζεη πιένλ ε ώξα λα βειηησζνύλ, λα 

επεθηαζνύλ θαη λα ππάξμνπλ λέα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί κε επηηπρία ε δηείζδπζή ηνπο ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη Σ.Π.Δ.. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Clarke A. (1992), The Principles of Screen Design for Computer Based Learning Materials, Department 

Of Employment, U.K 

2. Cox K., Walker D. (1993), User Interface Design (2nd ed.), Prentice Hall, New York London 

3. Gagné R.M., Briggs L.J, Wager W.W. (1988), Principles of Instructional Design (3rd edition). Holt, 

Rinehart, and Winston, New York 

4. Jonassen D.H., Hannum W.H. (1987), Research-based Principles for Designing Computer Software, 42-

51, Educ. Techn. 1.18 

5. Jonassen D.H. (1992), Designing Hypertext for Learning, 123-130, In Scanlon, E., O'Shea, T. (eds.): 

New Directions in Educational Technology, Springer-Verlag, Berlin New York 



134                                                                              3Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ – ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Δθπαηδεπηηθή Πύιε Ννηίνπ Αηγαίνπ – www.epyna.gr 

6. Kurose J.F., Ross K.W. (2005), Computer Networking – A top down approach feat. The Internet, 

Pearson Edu. Int. 

7. Lynch P.J. (2000), Yale WWW Style Manual, Yale Centre for Advanced Instructional Media, [on line] 

http://info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html 

8. Mcateer E., Shaw R. (1995), The Design of Multimedia Learning Programs, The EMASHE Group, 

University of Glasgow 

9. Mercer N. (1998), The guided construction of knowledge, Multilungual Matters Ltd 

10. Orr K.L., Golas K.C., and Yao K. (1994), Storyboard Development for Interactive Multimedia Training, 

18-31, J. of Interactive Instruction Development Winter 

11. Poncelet G.M., Proctor L.F. (1993), Design and Development Factors in the Production of Hypermedia-

based Courseware, 91-111, Can. J. of Ed. Com. 22.2 

12. Preece J., Rogers Y., Benyon D., Holland S., and Carey T. (1994), Human Computer Interaction, 

Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham 

13. Shneiderman B., Kearsley G. (1989), Hypertext hands on! Addison Wesley, Reading Massachusetts 

14. Tessmer M., Jonassen D., Caverly D. (1989), A Nonprogrammers Guide to Designing for 

Microcomputers, Libraries Unlimited Inc., Englewood Colorado 

15. Tufte R.E. (1990), Envisioning Information. Graphics Press, Chesire, Connecticut 

16. Γεσξγηάδνπ Δ. (1998), Web-based Hypermedia Coursdeware in Higher Education: A Proposed 

Framework, Unpublished PhD Thesis, De Montfort University, U.K. 

17. Γξεγνξηάδνπ Μ. (2000), Παλεπηζηεκηαθέο εκεηώζεηο ζην κεηαπηπρηαθό κάζεκα «ρεδηαζκόο 

Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ» ηνπ ηκ. Πιεξνθνξηθήο ΔΚΠΑ. 

18. Λνύβξεο Α., Νηάξξνπ Β. (2003), Έλα Γηαθαλέο Γηδαθηηθό πκβόιαην ζην κάζεκα Μεηάδνζε 

Γεδνκέλσλ θαη Γίθηπα Η/Τ, 2ν Παλειιήλην πλέδξην ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΣΠΔ «Αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε», Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Σόκνο Β’.  


