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ΕΙΑΓΩΓΗ 

φντομη αναδρομή τησ χρήςησ των υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη 

Ζχουν περάςει περίπου ςαράντα χρόνια από τότε που οι εκπαιδευτζσ άρχιςαν να 

χρθςιμοποιοφν τουσ υπολογιςτζσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Από εκείνθ τθν 

εποχι ςθμειϊκθκαν απίςτευτεσ πρόοδοι ςτθν τεχνολογία των υπολογιςτϊν και ςτθ 

διακεςιμότθτά τουσ. Στο μεγαλφτερο μζροσ τθσ δεκαετίασ του 1970 θ εκπαιδευτικι 

χριςθ των υπολογιςτϊν λάμβανε χϊρα ςε μεγάλουσ υπολογιςτζσ (mainframe). Η 

εκπαιδευτικι πλθροφορικι υπιρχε μόνο ςτα πανεπιςτιμια και ιταν περιοριςμζνθ, 

κυρίωσ, ςτθν ανάγνωςθ και πλθκτρολόγθςθ κειμζνου. 

Η επινόθςθ των μικροχπολογιςτϊν προσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1970 

προκάλεςε ταχεία διάδοςθ τθσ πλθροφορικισ ςτισ επιχειριςεισ, ςτα ςχολεία και 

ςτα ςπίτια. Οι μικροχπολογιςτζσ εξελίχτθκαν από μθχανζσ που εξαρτιόταν από τθν 

πλθκτρολόγθςθ και τισ εκτυπϊςεισ κειμζνου και χαρακτθριηόταν από τθ δυςκολία 

ςτον προγραμματιςμό , ςε μθχανζσ που επιτρζπουν διαδραςτικζσ ενζργειεσ μζςω 

κειμζνου, γραφικϊν, φωνισ και μζςων κατάδειξθσ.  

Η παρουςίαςθ του υπολογιςτι Macintosh τθσ Apple το 1984, προκάλεςε πολλζσ 

αλλαγζσ ςτον τομζα των μικροχπολογιςτϊν. Αυτόσ ο υπολογιςτισ παρείχε πολφ 

καλφτερθ ενςωμάτωςθ κειμζνου και γραφικϊν και καλφτερθ δυνατότθτα φωνισ και 

μουςικισ και επζτρεπε όχι μόνο τθν πλθκτρολόγθςθ για είςοδο από το χριςτθ, 

αλλά και το ποντίκι, για τθν κατάδειξθ και τθ ςχεδίαςθ ςτθν οκόνθ.  

Αυτά τα χαρακτθριςτικά του Macintosh, ςτον τομζα τθσ ευχρθςτίασ, αντζγραψαν οι 

ςυμβατοί IBM υπολογιςτζσ, που κζρδιςαν τθν μερίδα του λζοντοσ ςτθν αγορά των 

επιτραπζηιων και φορθτϊν υπολογιςτϊν. 

Η χριςθ των προςωπικϊν υπολογιςτϊν  (personal computers – PCs) ςυνζχιςε να 

αυξάνεται κακϊσ αναπτφχκθκαν ςυςτιματα που επζτρεπαν ςτα PCs να 

επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. Κατ’ αρχιν αναπτφχκθκαν τοπικά δίκτυα (local area 

networks – LANs) που ςυνζδεαν τα PCs τα οποία ιταν φυςικά το ζνα κοντά ςτο 

άλλο. Κατόπιν αναπτφχκθκαν τα δίκτυα ευρείασ ζκταςθσ (wide area networks – 
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WANs) τα οποία ςυνζδεαν τα LANs μεταξφ τουσ κακϊσ επίςθσ και 

απομακρυςμζνουσ μεμονωμζνουσ υπολογιςτζσ. 

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 ιρκε ςτο προςκινιο θ δθμιουργία του World 

Wide Web, γνωςτι ωσ παγκόςμιοσ ιςτόσ, το λεγόμενο και Internet. Το Internet 

μεταςχθματίςτθκε, πλζον, από ζνα δίκτυο χρθςιμοποιοφμενο κυρίωσ από τον 

ακαδθμαϊκό κόςμο, ςε μια παγκόςμια πθγι πλθροφοριϊν ςτθν οποία μπορεί να 

ζχει πρόςβαςθ κάκε ενδιαφερόμενοσ. 

Η εκπαιδευτικι πλθροφορικι άρχιςε με λίγα, μεγάλα ζργα κυβερνθτικισ 

χρθματοδότθςθσ. Το ζργο PLATO του πανεπιςτθμίου του Illinois ζδωςε τθ 

δυνατότθτα ςτθ βαςιςμζνθ ςε υπολογιςτζσ διδαςκαλία (computer-based instruction 

– CBI) να ενςωματϊςει κείμενο και γραφικά και παρείχε ςτουσ εκπαιδευτζσ ζνα από 

τα πρϊτα περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ για βαςιςμζνθ ςε υπολογιςτζσ 

εκπαίδευςθ. Ξεκινϊντασ το 1972, το ζργο TICCIT (Time-shared, Interactive, 

Computer-Controlled Television)1 τθσ Mitre Corporation  ειςιγαγε τθ βαςιςμζνθ ςε 

υπολογιςτζσ εκπαίδευςθ ςτουσ μίνι-υπολογιςτζσ. Με αυτό προζκυψε θ ιδζα τθσ 

ελεγχόμενθσ από το μακθτι εκπαίδευςθσ2 και μια ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφία για τθν 

ςχεδίαςθ τθσ εκπαίδευςθσ βαςιςμζνθσ ςε υπολογιςτζσ. 

Ο τομζασ τθσ εκπαιδευτικισ πλθροφορικισ είναι ακόμθ νζοσ και εξελιςςόμενοσ. 

Ζχουν γίνει πρόοδοι, αλλά θ τρζχουςα κατάςταςθ εξακολουκεί να είναι ρευςτι, με 

τουσ χριςτεσ να αντιμετωπίηουν προβλιματα αςυμβατότθτασ λογιςμικοφ και 

υλικοφ, κακϊσ και τθν απουςία άριςτου και αποτελεςματικοφ εκπαιδευτικοφ 

λογιςμικοφ. 

Δφο παράγοντεσ παρεμποδίηουν τθν επιτυχία τθσ εκπαιδευτικισ πλθροφορικισ: 

1. Η ζλλειψθ ανκρϊπων ικανϊν ςτθν ανάπτυξθ ποιοτικοφ εκπαιδευτικοφ 

λογιςμικοφ (κάτι που οδθγεί ςε πλθκϊρα υλικοφ χαμθλισ ποιότθτασ) και 

                                                           
1
 Merrill, M. D., Schneider, E. W., & Fletcher, K. A. TICCIT. Engeleood Cliffs, 1980. Educational 

Technology. 

2
 Wydra, F. T. Learner controlled instruction. Engeleood Cliffs, 1980. Educational Technology. 
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2. Η διαμάχθ ςτον χϊρο για το πϊσ κα πρζπει οι υπολογιςτζσ να 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαίδευςθ 

Η διακεςιμότθτα των δυνατοτιτων πολυμζςων ςε τόςο πολλοφσ υπολογιςτζσ ζχει 

φζρει μεγαλφτερθ ςφγχυςθ, επειδι πολλοί ςχεδιαςτζσ και προγραμματιςτζσ 

κεωροφν ότι προςκζτοντασ απλϊσ ςτοιχεία πολυμζςων, κάνουν το λογιςμικό 

αποτελεςματικότερο από εκπαιδευτικισ πλευράσ3.  

Η χρήςη υπολογιςτή για τη διευκόλυνςη τησ εκμάθηςησ 

Εκατοντάδεσ ερευνθτικϊν μελετϊν ζχουν διεξαχκεί για να αποδείξουν ότι θ χριςθ 

των υπολογιςτϊν για διδαςκαλία είναι καλφτερθ από τθ χριςθ βιβλίων ι άλλων 

παραδοςιακϊν μεκόδων. Στο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα ζχει ξεςπάςει διαμάχθ για το αν 

οι υπολογιςτζσ μποροφν να βελτιϊςουν τθ μάκθςθ4.  

Οριςμζνοι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθ μάκθςθ 

επειδι τα περιςςότερα προγράμματα επιχειροφν να διδάξουν τουσ μακθτζσ παρά 

να τουσ παράςχουν ζνα περιβάλλον ςτο οποίο κα μπορζςουν να δομιςουν τθ δικι 

τουσ ςθμαντικι και εξατομικευμζνθ γνϊςθ. 

Η δυςκολία ςτθ μεκοδολογία ξεκινά από τθ μεγάλθ πολυμορφικότθτα των μακθτϊν 

και τισ πολλζσ εκπαιδευτικζσ καταςτάςεισ. Ζτςι, κα βρίςκαμε μερικζσ φορζσ ζνα 

πλεονζκτθμα για τα βιβλία, άλλεσ φορζσ για τουσ δαςκάλουσ,, για ζνα video, για το 

άκουςμα ενόσ θχθτικοφ αποςπάςματοσ, και άλλεσ φορζσ για τουσ υπολογιςτζσ. Τα 

διαφορετικά μζςα ζχουν διαφορετικά πλεονεκτιματα. 

Για να επωφελθκοφμε από τισ ςυγκεκριμζνεσ δυνατότθτεσ των υπολογιςτϊν και να 

μθν τισ αναλϊςουμε, ο πρϊτοσ κανόνασ για τθ ςωςτι χριςθ ι ανάπτυξθ τθσ 

διδαςκαλίασ που πρόκειται να δοκεί μζςω υπολογιςτϊν, είναι να το κάνουμε αυτό 

ςε περιπτϊςεισ όπου ο υπολογιςτισ κα μποροφςε να αποδειχκεί ευεργετικόσ5. 

                                                           
3
 Stephen M. Alessi, Stanley R. Trollip, Ρολυμζςα και εκπαίδευςθ, Μζκοδοι και Ανάπτυξθ, 2006 

4
 Clark, R. E. Media will never influence learning, 1994, Educational Technology Research and 

Development, 42 (2), 21-29  

5
 Trollip, S. R., & Alessi, S. M. 1988, Incorporating computers effectively into classrooms. Journal of 

Research on Computing in Education, 27 (1), 70-81 
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Ραραδείγματα: Εργαςτιριο Χθμείασ (όπου θ αςφάλεια αποτελεί ςοβαρό ηιτθμα), 

Γραμματικι και Λεξιλόγιο Ξζνων Γλωςςϊν (όπου απαιτείται διεξοδικι εξάςκθςθ των 

μεμονωμζνων μακθτϊν), ι όπου οι μακθτζσ ζχουν ειδικά προβλιματα όπωσ 

αναπθρία ςτθν όραςθ και ςτθν ακοι που μποροφν να βοθκθκοφν από τα πολυμζςα 

τα οποία παρζχουν τθ δυνατότθτα εναλλαγισ μεταξφ ακουςτικϊν και οπτικϊν 

καναλιϊν. 

Οι παραπάνω καταςτάςεισ εμπίπτουν όλεσ ςτο ευρφ φάςμα τθσ παράδοςθσ τθσ 

διδαςκαλίασ. Δθλαδι, ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ, θ φλθ του μακιματοσ βρίςκεται 

ςτο πρόγραμμα του υπολογιςτι και κακίςταται διακζςιμθ ςτο μακθτι με 

διάφορουσ τρόπουσ.  

Αυτό το οποίο πρζπει να γίνει ξεκάκαρο είναι ότι ο υπολογιςτισ είναι ζνα εργαλείο 

για τθν απόκτθςθ γνϊςεων, του οποίου ο ρόλοσ είναι να παρζχει ζνα «χϊρο» ςτον 

οποίο λαμβάνει χϊρα θ διδαςκαλία, για να αποκθκεφει τα αποτελζςματα τθσ 

δραςτθριότθτασ του μακθτι. Σε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί ο υπολογιςτισ να 

υποκαταςτιςει τον εκπαιδευτι και τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ςτθν οποία 

ςυμμετζχουν και άλλοι παράγοντεσ όπωσ ανάπτυξθ προςωπικϊν ςχζςεων 

εκπαιδευτι και μακθτϊν, κακϊσ και μακθτϊν μεταξφ τουσ, κοινωνικοποίθςθ κ.ά.       

Δομή τησ παροφςασ εργαςίασ 

Στο πρϊτο μζροσ παρουςιάηονται οι κυριότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, όπωσ του 

επικοδομθτιςμοφ, του ςυμπεριφοριςμοφ και πιο εκτεταμζνα τθσ γνωςτικισ 

ψυχολογίασ και ειδικότερα τθσ κεωρίασ του Μοντζλου Επεξεργαςίασ των 

Ρλθροφοριϊν, ςφμφωνα με το οποίο ο ανκρϊπινοσ νουσ λειτουργεί ωσ ζνα 

περιοριςμζνο ςφςτθμα κωδικοποίθςθσ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν, του οποίου 

οι δυνατότθτεσ και οι λειτουργίεσ μποροφν να διερευνθκοφν και να υπολογιςτοφν, 

όπωσ μπορεί να ελεγχκεί θ λειτουργία του Η/Υ ςτθν κωδικοποίθςθ και επεξεργαςία 

αρικμϊν και ςυμβολικϊν πλθροφοριϊν. 

Στο δεφτερο μζροσ παρουςιάηεται θ μζκοδοσ, θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ ενόσ 

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. 
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Στο τρίτο μζροσ παρουςιάηεται θ εφαρμογι και παραγωγι εκπαιδευτικοφ 

λογιςμικοφ ςτο μάκθμα των κρθςκευτικϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  σελ. 9 

Μζροσ Α΄ 

Αρχζσ και προςεγγίςεισ τησ Διδαςκαλίασ 

 

Η ανάπτυξθ λειτουργικοφ υλικοφ που διευκολφνει τθ μάκθςθ, απαιτεί κατανόθςθ 

και εκτίμθςθ των αρχϊν που διζπουν τον τρόπο μάκθςθσ των ανκρϊπων. 

 

Πςον αφορά τϊρα για το πϊσ λαμβάνει χϊρα θ μάκθςθ δεν υπάρχει κακολικι 

ςυμφωνία. Ο τρόποσ με τον οποίο ζχουν αντιμετωπίςει τισ αρχζσ τθσ μάκθςθσ οι 

ψυχολόγοι ζχει αλλάξει ςθμαντικά κατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα.  

 

Οι επόμενεσ ενότθτεσ περιγράφουν τισ βαςικζσ αρχζσ των τριϊν αυτϊν κεωριϊν 

μάκθςθσ. Η κατανόθςθ αυτϊν των αρχϊν είναι ουςιαςτικι για τθ ςχεδίαςθ των 

βζλτιςτων διδακτικϊν προςεγγίςεων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Είναι επίςθσ 

ουςιαςτικι για τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τα πολυμζςα 

για τθ ςχεδίαςθ αποτελεςματικϊν εκπαιδευτικϊν υλικϊν. 

 

Αρχζσ τησ Θεωρίασ του υμπεριφοριςμοφ (Behaviorism)  

 

Η ςυμπεριφοριςτικι ψυχολογία ξεκίνθςε από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, 

κυρίωσ με τθν εργαςία των Edward Thorndike6 και Ivan Pavlov7. Η ζρευνα 

του Pavlov αφοροφςε κλαςικζσ ςυνκικεσ. Σθμείωςε ότι οι βαςικζσ 

ενςτικτϊδεισ αποκρίςεισ ενόσ ηϊου ςε φυςικά ερεκίςματα κα μποροφςαν να 

ςυνδεκοφν με τεχνθτά ερεκίςματα. Για παράδειγμα ο Pavlov χτυποφςε ζνα 

κουδοφνι κάκε φορά που ζδινε τροφι ςε ζνα ςκφλο και παρατιρθςε ότι 

τελικά ο ςκφλοσ εξζρεε ςάλιο ςτο χτφπθμα του κουδουνιοφ ακόμθ και αν δεν 

υπιρχε τροφι. Το ουδζτερο ερζκιςμα ενόσ κουδουνιοφ δεν προκαλεί 

κανονικά ζκκριςθ ςάλιου, αλλά μετά από εκγφμναςθ κακίςταται ζνα 

                                                           
6
 Thorndike, E. Educational psychology: The psychology of learning (Vol. 2) 1913, New York, Teachers 

College Press. 

7
 Pavlov I. , Conditioned reflexes. 1927, London, Clarendon Press  
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προετοιμαςμζνο ερζκιςμα. Η βαςικι αρχι τθσ κλαςικισ προετοιμαςίασ είναι 

θ κατ’ επανάλθψθ ςφηευξθ ενόσ ουδζτερου ερεκίςματοσ με ζνα φυςικό 

ερζκιςμα (ζνα που προκαλεί μια φυςικι αντίδραςθ) οδθγεί το ουδζτερο 

ερζκιςμα να προκαλεί επίςθσ τθν αντίδραςθ. Το επαγωγικό ςυμπζραςμα 

είναι ότι οι άνκρωποι μακαίνουν πολλζσ ςυμπεριφορζσ, λόγω του 

ςυςχετιςμοφ τουσ  με βαςικζσ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ και αντιδράςεισ. 

 

Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, ο Thorndike διεξιγαγε ζρευνα που 

χαρακτθρίηεται από τον όρο αποτελεςματικι προετοιμαςία: επρόκειτο για 

τθ χριςθ ανταμοιβϊν και ποινϊν για τθν τροποποίθςθ θσ ςυμπεριφοράσ. 

Αυτι θ εργαςία βελτιϊκθκε από τον B. F. Skinner. Ρεριζγραψε ζνα μικρό 

αρικμό κανόνων τθσ ςυμπεριφοράσ: 

1. Η ςυμπεριφορά που ακολουκείται από κετικζσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ (κετικι ενίςχυςθ ι επιβράβευςθ) αυξάνεται ςε 

ςυχνότθτα. 

2. Η ςυμπεριφορά που ακολουκείται από μια αρνθτικι περιβαλλοντικι 

επίπτωςθ (ποινι) μειϊνεται ςε ςυχνότθτα 

3. Πταν θ ςυμπεριφορά που προθγουμζνωσ είχε γίνει ςυχνότερθ μζςω 

τθσ ενίςχυςθσ  δεν ενιςχφεται πλζον, μειϊνεται ςε ςυχνότθτα 

(εξάλειψθ). 

 

Σφμφωνα με τον Skinner ςυγκεκριμζνα πρότυπα ενίςχυςθσ ι ποινισ 

οδθγοφν ςε διαφορετικζσ ταχφτθτεσ μάκθςθσ και βακμοφσ απομνθμόνευςθσ 

όςων ζχουν κατακτθκεί με τθ μάκθςθ. Μια από τισ ςθμαντικότερεσ αρχζσ 

είναι θ αρχι τθσ αςυνεχοφσ ενίςχυςθσ. Η ςυμπεριφορά που πάντοτε 

ανταμοίβεται αυξάνεται αλματωδϊσ ςε ςυχνότθτα, αλλά όταν θ ανταμοιβι 

παφςει, θ ςυμπεριφορά εξαλείφεται αλματωδϊσ. Αντίκετα, θ ςυμπεριφορά 

που επιβραβεφεται περιοδικά αυξάνεται ςε ςυχνότθτα με πιο αργό ρυκμό, 

αλλά είναι μακροβιότερθ ι ανκεκτικι ςτθν εξάλειψθ. 
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Η ςυμπεριφοριςτικι ψυχολογία και κεωρία τθσ μάκθςθσ οδιγθςε ςε 

ςυςτιματα διδαςκαλίασ διαχειριηόμενθσ από υπολογιςτζσ8 και ςτα 

Ολοκλθρωμζνα Συςτιματα Μάκθςθσ – Intergrated Learning Systems9. Το 

μοντζλο ISD αρχίηει από το επίπεδο τθσ διδακτζασ φλθσ, μα ανάλυςθ των 

περιεχομζνων, κακοριςμό των κακολικϊν επιδιϊξεων, ςκιαγράφθςθ των 

επιπτϊςεων και των ςυμβάντων τθσ διδακτζασ φλθσ. Συνεχίηει με τθν 

επιλογι διδακτικϊν μεκόδων και μζςων, τθ ςχεδίαςθ ατομικϊν μακθμάτων 

για τθν επίταςθ τθσ καλισ γνϊςθσ του μακθτι, τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων 

παράδοςθσ για ξεχωριςτά μακιματα, και καταλιγει με τθν αποτίμθςθ των 

μακθμάτων και ολόκλθρου του διδακτικοφ ςυςτιματοσ. 

 

Αρχζσ τησ θεωρίασ του Εποικοδομητιςμοφ (Constructivism)  

 

Ο εποικοδομθτιςμόσ ιςχυρίηεται ότι θ μόνθ πραγματικότθτα (ι θ μόνθ που 

ζχει ςθμαςία) είναι θ προςωπικι μασ ερμθνεία όςων αντιλαμβανόμαςτε. Η 

κεωρία του εποικοδομθτιςμοφ ιςχυρίηεται ότι θ γνϊςθ δεν προςλαμβάνεται 

από τον ζξω κόςμο, αλλά ότι δομοφμε τθ γνϊςθ ςτο κεφάλι μασ. Η μάκθςθ 

είναι μια διαδικαςία των ατόμων που δομοφν ενεργά γνϊςθ.  

 

Δίνει ζμφαςθ ςτθν ενεργό διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και μειϊνει τθν ζμφαςθ 

ςτισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ και τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ. Η 

παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν περνά ςε δεφτερθ μοίρα, ενϊ θ 

δραςτθριότθτα του μακθτι εξαίρεται. Δίνει, επίςθσ ζμφαςθ ςτθν 

διερεφνθςθ, ςτον πειραματιςμό, ςτθν διεξαγωγι ζρευνασ, ςτθν υποβολι 

ερωτθμάτων και ςτθν αναηιτθςθ απαντιςεων από το μακθτι.  

 

Ο εποικοδομθτιςμόσ δίνει ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ ατόμων και 

καταςτάςεων για τθν απόκτθςθ και βελτίωςθ δεξιοτιτων και γνϊςεων. 
                                                           
8
 Baker, F., Computer-managed instruction: Theory and practice. 1978. Engelwood Cliffs, NJ: 

Educational Technology 

9
 Shore A. & Johnson M., Intergrated Learning Systems: A vision for the future. Educational 

Technology, 32(9), 36-39 
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Η μάκθςθ είναι μια υποκειμενικι και εςωτερικι διαδικαςία οικοδόμθςθσ 

νοθμάτων και κεωρείται αποτζλεςμα οργάνωςθσ και προςαρμογισ των 

νζων πλθροφοριϊν ςε ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ. Ζτςι πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ το γνωςτικό επίπεδο και οι αντιλιψεισ των μακθτϊν. 

Αυτοί δομοφν τα νοθτικά τουσ ςχιματα από γεγονότα που βιϊνουν 

(εμπειρίεσ) και τα οποία φιλτράρονται μζςα από τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ 

τουσ10. 

 

Σφμφωνα με τον Piaget11 θ αφομοίωςθ και θ προςαρμογι αποτελοφν 

βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ του εποικοδομθτιςμοφ. Η αφομοίωςθ είναι 

ενζργεια του οργανιςμοφ να εντάξει πλθροφορίεσ και εμπειρίεσ ςε ςχιματα 

δραςτθριοτιτων που ιδθ διακζτει (εςωτερικζσ γνωςτικζσ δομζσ). Κατά τθν 

αφομοίωςθ γίνεται ενςωμάτωςθ νζων αντικειμζνων και γεγονότων ςτα 

υπάρχοντα νοθτικά ςχιματα. Η αναπροςαρμογι είναι θ διεργαςία τθσ 

μεταβολισ των εςωτερικϊν γνωςτικϊν δομϊν ϊςτε να εναρμονιςτοφν με το 

εξωτερικό περιβάλλον. Η αφομοίωςθ και αναπροςαρμογι είναι διεργαςίεσ 

που λειτουργοφν μαηί. Κακϊσ θ πραγματικότθτα αφομοιϊνεται, οι γνωςτικζσ 

δομζσ αναςχθματίηονται. 

 

Κατά τον R. Gagne12, ο μακθτισ μπορεί να μάκει οτιδιποτε, εφόςον ζχει 

αφομοιϊςει όλεσ τισ ςχετικζσ, με το προσ μάκθςθ αντικείμενο  (εφόςον του 

δοκεί ςτο ανάλογο επίπεδο τθσ θλικίασ του), προθγοφμενεσ γνϊςεισ. Η δομι 

του περιεχομζνου τθσ γνωςτικισ φλθσ πρζπει να είναι οργανωμζνθ με 

ιεραρχικό τρόπο. Για να προχωριςει ο μακθτισ από το ζνα επίπεδο ςτο 

άλλο πρζπει πρϊτα να καταςτιςει τισ γνϊςεισ από όλα τα προθγοφμενα.  

  

                                                           
10

 http://cdc.lib.auth.gr/submit/archive/Griza/gri-

2005513/chapter_2_Learning_Theories_and_Educational_Technology.pdf 

11
 www.ecedu.upatras.gr/ICTE.pdf 

12
 Gagne R. The conditions of learning and theory of instruction. (4

th
 ed.). 1985. New York: Holt, 

Rinehart and Winston 
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Αρχζσ Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ (Cognitive psychology) 

 

Σο Μοντζλο Επεξεργαςίασ Πληροφοριών (Μ.Ε.Π)  

 

α. Οι αναλογίεσ μεταξφ του ανθρώπινου νου και του ηλεκτρονικοφ 

υπολογιςτή 

  

Σφμφωνα με αυτό το μοντζλο τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ ο ανκρϊπινοσ 

νουσ λειτουργεί ωσ ζνα περιοριςμζνο ςφςτθμα κωδικοποίθςθσ και 

επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, του οπίου οι δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ 

μποροφν να διερευνθκοφν και να υπολογιςτοφν, όπωσ μπορεί νε ελεγχκεί θ 

λειτουργία του Η/Υ ςτθν κωδικοποίθςθ και επεξεργαςία αρικμϊν και 

ςυμβολικϊν πλθροφοριϊν. 

 

Ππωσ ο Η/Υ ζτςι και ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ προςλαμβάνει τισ 

πλθροφορίεσ (ειςερχόμενα ερεκίςματα), τισ κωδικοποιεί, τισ οργανϊνει, τισ 

αποκθκεφει ςτισ κατάλλθλεσ δομζσ του μνθμονικοφ ςυςτιματοσ, τισ 

επεξεργάηεται, τισ αναπλάκει με βάςθ τισ ιδθ καταχωριςμζνεσ 

πλθροφορίεσ, και παράγει νζεσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ (εξερχόμενθ 

ςυμπεριφορά). 

 

Οι κεντρικζσ λειτουργίεσ επεξεργαςίασ είναι κοινζσ και υπάρχουν αναλογίεσ 

ανάμεςα ςτον Η/Υ και τον ανκρϊπινο εγκζφαλο. 

 

Στον Η/Υ υπάρχουν μονάδεσ ειςόδου, π.χ. το πλθκτρολόγιο, το ποντίκι. 

Αντίςτοιχα ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ με τουσ αιςκθτθριακοφσ υποδοχείσ 

προςλαμβάνει περιβαλλοντικά ερεκίςματα (οπτικά, ακουςτικά κτλ).  

Ο Η/Υ διακζτει τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ (CPU), ςτθν οποία 

πραγματοποιοφνται οι ποικίλεσ μορφζσ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν, 

και, αντίςτοιχα, ςτον ανκρϊπινο εγκζφαλο ενεργοποιοφνται οι γνωςτικζσ 

λειτουργίεσ, όπωσ θ αντίλθψθ, θ προςοχι, θ μνιμθ κτλ, οι οποίεσ είναι 

υπεφκυνεσ για τθ ροι και τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν. 
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Επίςθσ, υπάρχουν αναλογίεσ και ςτισ μονάδεσ εξόδου. Στον Η/Υ υπάρχει θ 

οκόνθ, ο εκτυπωτισ, και ςτον ανκρϊπινο εγκζφαλο  οι αντιδράςεισ και θ 

ζκδθλθ ςυμπεριφορά, δθλαδι θ επίλυςθ κάποιου προβλιματοσ, θ 

κατανόθςθ ενόσ κειμζνου κ.ά. 

 

Η αρχιτεκτονικι του ανκρϊπινου νου περιγράφεται με ανάλογο τρόπο όπωσ 

εκείνθ του Η/Υ. Δθλαδι, όπωσ ο ςκλθρόσ δίςκοσ (hardware) αποτελεί τον 

μόνιμο αποκθκευτικό χϊρο του υπολογιςτι, ςτον οποίο μποροφν να 

ςυγκρατθκοφν πλθροφορίεσ και γνϊςεισ και να αναςυρκοφν ανά πάςα 

ςτιγμι, ζτςι και το ανκρϊπινο μυαλό περιλαμβάνει μνθμονικά αποκζματα 

(μζρθ), δθλαδι τθ βραχφχρονθ και μακρόχρονθ μνιμθ, και διαδικαςίεσ 

ελζγχου, δθλαδι γνωςτικζσ λειτουργίεσ για τθ ροι και επεξεργαςία των 

πλθροφοριϊν. 

 

Κάκε γνωςτικό ζργο ι γνωςτικι δραςτθριότθτα του ανκρϊπου μπορεί να 

αναλυκεί ςε μια ςειρά διαδοχικϊν ςταδίων  επεξεργαςίασ, ςτα οποία 

εφαρμόηεται και ζνα διαφορετικό είδοσ γνωςτικϊν διαδικαςιϊν. Το 

αποτζλεςμα τθσ γνωςτικισ διαδικαςίασ αποτελεί ερζκιςμα για τθν επόμενθ 

γνωςτικι διαδικαςία, όπωσ ςυμβαίνει με τθν γραμμικι επεξεργαςία των 

προγραμμάτων (software) του υπολογιςτι. 

 

Συνεπϊσ βαςικόσ ςτόχοσ του Μ.Ε.Ρ. είναι να εντοπίςει και να αναγνωρίςει 

το κατάλλθλο πρόγραμμα για τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν από τον 

ανκρϊπινο νου. 

 

Ωσ γνϊςθ κεωρείται θ νοθτικι – ςυμβολικά αναπαράςταςθ των 

πλθροφοριϊν. Ππωσ οι δομζσ των δεδομζνων (data) ενόσ υπολογιςτι ζτςι 

και οι νοθτικζσ – ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ ςτο μυαλό του ανκρϊπου 

αποτελοφνται από ξεχωριςτζσ ενότθτεσ πλθροφοριϊν, οι οποίεσ αποτελοφν 

τα «Ερεκίςματα» και τισ «Αντιδράςεισ» ςτθ διαδικαςία τθσ γνωςτικισ 
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επεξεργαςίασ13. Συνεπϊσ, αν θ γνϊςθ αποτελείται από μια ςειρά ςυμβόλων, 

τότε θ μάκθςθ είναι θ μεταβίβαςθ αυτϊν των ςυμβόλων. 

 

Οι άνκρωποι μακαίνουν τισ νζεσ πλθροφορίεσ ςε διαδοχικά ςτάδια, τα 

οποία ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ να υποςτοφν επεξεργαςία, αλλά 

βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, δθλαδι οι προχπάρχουςεσ 

γνϊςεισ επθρεάηουν το τι και το πϊσ κα μάκουμε τισ νζεσ πλθροφορίεσ. 

Ρρόςφατεσ μελζτεσ οι οποίεσ διερευνοφν τα διαςυνδετικά δίκτυα και τθν 

παράλλθλα κατανεμθμζνθ επεξεργαςία των πλθροφοριϊν, επιςθμαίνουν ότι 

ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ λειτουργεί όπωσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

υπολογιςτϊν οι οποίοι εργάηονται ταυτόχρονα, με αργό ρυκμό, εκτελϊντασ 

ο κακζνασ μια ιδιαίτερθ και εξειδικευμζνθ γνωςτικι λειτουργία14. 

 

β. Το μνημονικό ςφςτημα του ανθρώπου   

 

1. Αιςθητηριακή ςυγκράτηςη – αιςθητηριακή μνήμη (Sensory register) 

 

Το πρϊτο αποκθκευτικό ςτάδιο επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν ςτο 

τριμερζσ μνθμονικό ςφςτθμα (αιςκθτθριακι – βραχφχρονθ – 

μακρόχρονθ μνιμθ), ςτο οποίο καταγράφονται για ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα (κλάςματα δευτερολζπτου) οι αιςκθτθριακζσ πλθροφορίεσ 

ωσ μια φευγαλζα αιςκθτθριακι εικόνα.  

 

Στο ςτάδιο αυτό το άτομο δεν μπορεί να αναγνωρίςει τισ 

πλθροφορίεσ, διότι οι αςτραπιαίεσ αυτζσ εντυπϊςεισ είναι 

ακατζργαςτα, δθλαδι ανοργάνωτα ίχνθ πλθροφοριϊν, όμωσ μπορεί 

να τα προςλάβει και να προχωριςει ςτθν περαιτζρω επεξεργαςία και 

κατανόθςι τουσ. 

                                                           
13

 Κολιάδθσ Ε. , Γνωςτικι Ψυχολογία, Γνωςτικι Νευροεπιςτιμθ και Εκπαιδευτικι Ρράξθ, 2002, 

Ακινα 

14
 Martinedale C., Cognitive psychology: A neural network approach, Pacific Grove, CA: Books/Cole 
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Η χωρθτικότθτα τθσ αιςκθτθριακισ ςυγκράτθςθσ είναι απεριόριςτθ 

και οι μορφζσ τθσ είναι: 

 Η οπτικι αιςκθτθριακι μνιμθ (εικονικι μνιμθ) και 

 Η ακουςτικι αιςκθτθριακι μνιμθ (θχθτικι μνιμθ) 

 

Σθμαντικό ρόλο ςτθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν, που 

προςλαμβάνονται από τθν αιςκθτθριακι μνιμθ, ζχουν οι 

διαδικαςτικζσ λειτουργίεσ τθσ αντίλθψθσ, θ οποία είναι μια βαςικι 

γνωςτικι λειτουργία κατά τθν οποία το άτομο αναγνωρίηει, επιλζγει, 

αναλφει, οργανϊνει, ςυνκζτει και ερμθνεφει τα πλθροφοριακά 

ερεκίςματα και τουσ προςδίδει νόθμα και ςθμαςία. Επίςθσ, 

ςθμαντικό ρόλο ζχει και θ λειτουργία τθσ προςοχισ, θ οποία βοθκά 

ςτθν αξιολόγθςθ των αιςκθτθριακϊν πλθροφοριϊν και τθν 

αξιοποίθςι τουσ ςε κάποια δραςτθριότθτα ι ςυμπεριφορά. 

 

2. Η βραχφχρονη μνήμη 

 

Είναι το τμιμα του μνθμονικοφ ςυςτιματοσ ςτο οποίο λαμβάνει 

χϊρα θ πιο ενεργθτικι επεξεργαςία των πλθροφοριϊν. Η βαςικι 

λειτουργία τθσ βραχφχρονθσ μνιμθσ ςυνίςταται ςτο να επιλζγει και 

να ςυγκρατεί για ςφντομο χρονικό διάςτθμα τισ πλθροφορίεσ που 

ζχουν γίνει αντικείμενο κάποιασ ιδιαίτερθσ προςοχισ ςτθν 

αιςκθτθριακι μνιμθ και κα χρθςιμοποιθκοφν άμεςα και επιτόπου.  

 

Η χωρθτικότθτα τθσ βραχφχρονθσ μνιμθσ είναι περιοριςμζνθ. Ο G. 

Miller15 υποςτιριξε ότι θ βραχυπρόκεςμθ μνιμθ μπορεί να 

ςυγκρατιςει 7±2 μονάδεσ, δθλαδι κατά μζςο όρο επτά λζξεισ, επτά 

μικρζσ φράςεισ ι επτά αρικμοφσ.  

                                                           
15

  Miller G., The magical number seven, plus – or – minus two: Some limits on our capacity for 

processing information. Psychological Review, 66, 81-97 
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3. Η μακρόχρονη μνήμη 

 

Αποτελεί το πιο ςφνκετο και πιο ςθμαντικό δομικό τμιμα του 

ανκρϊπινου μνθμονικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου, ςτο οποίο 

μεταφζρονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που ζχουν ιδθ υποςτεί 

επεξεργαςία ςτθ βραχυπρόκεςμθ μνιμθ και αποκθκεφονται με 

τζτοιο τρόπο, ϊςτε να είναι μόνιμεσ και διακζςιμεσ ανά πάςα ςτιγμι. 

 

Η χωρθτικότθτα τθσ μακροπρόκεςμθσ μνιμθσ ορίηεται, κεωρθτικά 

τουλάχιςτον, ωσ απεριόριςτθ. Μάλιςτα επιςθμαίνεται ότι όςο 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ζχουν αποκθκευτεί ςτθ μακρόχρονθ 

μνιμθ, τόςο ευκολότερα αποκθκεφονται ς’ αυτι οι νεοειςερχόμενεσ 

πλθροφορίεσ. Οι πλθροφορίεσ αποκθκεφονται με ζναν πολυδιάςτατο 

τρόπο, με επικρατζςτερεσ μορφζσ τουσ γλωςςικοφσ κϊδικεσ και τισ 

νοθτικζσ εικόνεσ.  

 

Με τθν παρουςίαςθ των κυριότερων κεωριϊν μάκθςθσ ολοκλθρϊνεται το 

πρϊτο μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ. Η κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 

ανκρϊπινου μνθμονικοφ ςυςτιματοσ αποτελεί τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία 

δομείται θ παραγωγι εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ.  

 

Η μεγάλθ ανάπτυξθ των κεωριϊν μάκθςθσ, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, και 

μάλιςτα των γνωςτικϊν κεωριϊν, ζχει φζρει επανάςταςθ ςτθν επιςτιμθ τθσ 

παιδαγωγικισ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηει ο εκπαιδευτισ τον 

εκπαιδευόμενο. 

 

Η εκρθκτικι ανάπτυξθ και ειςβολι τθσ τεχνολογίασ των επικοινωνιϊν και 

πλθροφορίασ ςε κάκε, ςχεδόν, ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, αλλά και ςτθν 

εκπαίδευςθ, ζχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ διαχείριςθ τθσ 

γνϊςθσ. 
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Η ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ ςτθν εκπαίδευςθ δεν αποτελεί, βζβαια, 

πανάκεια ι αυτοςκοπόσ ςτθ λφςθ των προβλθμάτων που απαςχολοφν τθν 

εκπαίδευςθ. Ρροςφζρει όμωσ νζουσ τρόπουσ για τθν κατάκτθςθ και 

ενδυνάμωςθ τθσ γνϊςθσ, που είναι και το ηθτοφμενο. 
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Μζροσ Β΄ 

Γενικά χαρακτηριςτικά ςχεδίαςησ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

 

1. Ειςαγωγή ενόσ προγράμματοσ 

ελίδα τίτλου 

 

Ρρακτικά όλα τα προγράμματα πολυμζςων αρχίηουν με μια ςελίδα τίτλου. Μια 

ςελίδα τίτλου μπορεί να εξυπθρετεί διάφορουσ ςκοποφσ: 

 Να λζει ποιο πρόγραμμα πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί 

 Να λζει με ζνα γενικό τρόπο τι αφορά το πρόγραμμα 

 Να πλθροφοριςει για το όνομα του δθμιουργοφ και να δϊςει 

πλθροφορίεσ για επικοινωνία 

 Να παρζχει ζνα τρόπο διαφυγισ ςε περίπτωςθ που ζχει γίνει λάκοσ 

είςοδοσ 

 

Οι ςελίδεσ τίτλου μποροφν να ποικίλλουν, από απλζσ, με το όνομα του 

προγράμματοσ και του δθμιουργοφ του, μζχρι περίτεχνεσ με κείμενο, βίντεο και 

μουςικι. Οριςμζνοι16 ςυνιςτοφν ότι μια ςελίδα τίτλου κα πρζπει να 

περιλαμβάνει ςτοιχεία παρότρυνςθσ του χριςτθ. 

 

 Οδηγίεσ 

Είναι ουςιαςτικζσ ςε ζνα πρόγραμμα πολυμζςων. Ρρζπει να είναι απλζσ και 

κατανοθτζσ, και να περιλαμβάνουν επιλογζσ (ςυνικωσ κουμπιά) για παφςθ, 

ςυνζχιςθ, επανάλθψθ και παράκαμψθ αυτϊν των πλθροφοριϊν.  

  

2. Άςκηςη ελζγχου ενόσ προγράμματοσ από το χρήςτη 

 Μζκοδοι άςκθςθσ ελζγχου 

 Κουμπιά 

                                                           
16

 Gagne R., Wager W. & Rojas A., Planning and authoring computer assisted instruction lessons. 

1981, Educational Technology 21(9), 17-21 
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Τα κουμπιά οκόνθσ ςυγκαταλζγονται μεταξφ των δθμοφιλζςτερων 

και περιςςότερο «φιλικϊν για το χριςτθ» μεκόδων άςκθςθσ 

ελζγχου. Μπορεί να φζρουν ετικζτεσ κειμζνου ι εικόνεσ για να 

δθλϊςουν το ςκοπό τουσ. Και τθν ενζργειά τουσ. Χρθςιμοποιοφνται, 

ςυνικωσ, για μετάβαςθ ςτθν επόμενθ ι προθγοφμενθ ςελίδα, τθν 

αναπαραγωγι κάποιου ιχου ι βίντεο ι τθν επιλογι ςε μια ερϊτθςθ 

πολλαπλϊν επιλογϊν. 

 

Η λειτουργία των κουμπιϊν κα πρζπει να είναι ςαφισ. Κακζνα κα 

πρζπει να περιζχει μια ευκρινι ετικζτα εικόνασ ι κειμζνου, που 

δθλϊνει ςαφϊσ το ςκοπό του.  

 

Ζχουν το πλεονζκτθμα ότι είναι ορατά και υπενκυμίηουν ςτο χριςτθ 

πράγματα που μπορεί να κάνει, ενϊ μειονεκτοφν ωσ προσ τον χϊρο 

που καταλαμβάνουν και εκτρζπουν τθν προςοχι από άλλα ςοιχεία 

τθσ οκόνθσ. 

 

 Μενοφ 

 

Τα μενοφ είναι λίςτεσ που μποροφν να προβάλλονται ςτθν οκόνθ με 

τουσ εξισ τρόπουσ: 

Μενοφ πλήρουσ οθόνησ: γεμίηουν ολόκλθρθ τθν οκόνθ με μια λίςτα 

επιλογϊν άςκθςθσ ελζγχου από το χριςτθ. Χρθςιμοποιοφνται για να 

επιλζγουν οι χριςτεσ και να οδθγοφνται ςε διάφορα τμιματα ενόσ 

προγράμματοσ.  

 

Ρλεονεκτοφν ωσ προσ το ότι παρζχουν ζνα καλό ςθμείο για να 

ξεκινιςει ζνα τμιμα ενόσ προγράμματοσ ι για μετάβαςθ ςτο τζλοσ 

μιασ ενότθτασ.  

 

Ζχουν το μειονζκτθμα ότι καταλαμβάνουν χϊρο ςτθν οκόνθ, 

απαιτοφν από το χριςτθ να εγκαταλείψει τθ ςελίδα ςτθν οποία 
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βρίςκεται για να προβάλει το μενοφ και δεν είναι διακζςιμα πάντοτε 

αμζςωσ.  

 

Κρυφά μενοφ: περιλαμβάνουν τα αναπτυςςόμενα μενοφ. Οι 

κατθγορίεσ μενοφ εμφανίηονται ςε μια ςειρά ςτο επάνω ι κάτω 

μζροσ τθσ οκόνθσ. Πταν επιλεγεί μια κατθγορία εμφανίηεται μια 

λίςτα επιλογϊν κάτω από αυτιν τθν κατθγορία από τθν οποία ο 

χριςτθσ κάνει τθν επικυμθτι επιλογι. 

 

Τα αναπτυςςόμενα μενοφ ζχουν διάφορα πλεονεκτιματα. Ρολλζσ 

επιλογζσ του χριςτθ μποροφν να είναι διακζςιμεσ, καταλαμβάνοντασ 

ζνα πολφ μικρό χϊρο ςτθν οκόνθ. Μποροφν να είναι ιεραρχικά, με τισ 

κατθγορίεσ να αναπτφςςονται ςε επιλογζσ που με τθ ςειρά τουσ να 

αναπτφςςονται ςε δευτερεφουςεσ επιλογζσ, ςε αρκετά επίπεδα. Δεν 

απαιτοφν να εγκαταλειφκεί θ τρζχουςα οκόνθ, κάτι που βοθκά ςτθ 

διατιρθςθ του προςανατολιςμοφ του χριςτθ. 

 

Τα αναπτυςςόμενα μενοφ ζχουν επίςθσ και μειονεκτιματα. Δεν είναι 

ελκυςτικά και οι χριςτεσ τα αγνοοφν ι ξεχνοφν να τα 

χρθςιμοποιιςουν. 

 

Μενοφ πλαιςίου: είναι μια μζκοδοσ διαχωριςμοφ τθσ οκόνθσ. 

Τυπικά, το αριςτερό, ζνα τρίτο ι λιγότερο, τθσ οκόνθσ, αφιερϊνεται 

ςε μια λίςτα επιλογϊν μενοφ που προβάλλονται διαρκϊσ. Το μενοφ 

μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικονίδια, εικόνεσ. Το πλεονζκτθμα 

των μενοφ πλαιςίου είναι ότι ο χριςτθσ μπορεί  να βλζπει πάντοτε τισ 

επιλογζσ και τθ δομι ζχοντασ μια καλι αίςκθςθ του 

προςανατολιςμοφ. Το κφριο μειονζκτθμά τουσ είναι ότι περιορίηουν 

το χϊρο τθσ οκόνθσ που είναι διακζςιμθ για το κυρίωσ πρόγραμμα.  
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 Τπερςυνδζςεισ 

 

Ο ςυνθκζςτεροσ τφποσ υπερςφνδεςθσ είναι το κείμενο ενεργειϊν 

(hot text), που είναι ζγχρωμο ι υπογραμμιςμζνο κείμενο το οποίο 

όταν δεχτεί κλικ, μεταφζρει το χριςτθ ςε άλλεσ πλθροφορίεσ, 

ςυνικωσ ςε άλλθ ςελίδα.  

 

 Σρόποι άςκηςησ ελζγχου 

 

 Ποντίκι 

 

Το ποντίκι κα πρζπει να είναι θ πρωταρχικι μορφι ελζγχου  των 

κουμπιϊν, του μενοφ και των υπερςυνδζςεων.  Η κατάδειξθ με το 

ποντίκι είναι ακριβισ, αξιόπιςτθ, μακαίνεται εφκολα και είναι 

εφχρθςτθ.  

 

 Πληκτρολόγιο 

 

Αν και θ άςκθςθ ελζγχου γίνεται ςιμερα με τθ χριςθ του ποντικιοφ, 

τα χειριςτιρια πλθκτρολογίου εξακολουκοφν να ζχουν τθ κζςθσ τουσ. 

Μποροφν να αποτελοφν μια δευτερεφουςα μορφι άςκθςθσ ελζγχου 

επιπλζον τθσ χριςθσ του ποντικιοφ με τθ χριςθ ιςοδφναμων 

πλθκτρολογίου (π.χ. Control –S για save).  
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3. Παρουςίαςη πληροφοριών 

  

 ταθερότητα 

 

Οι τεχνικζσ για τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν πρζπει να 

διζπονται από ςτακερότθτα. Οι χριςτεσ εξοικειϊνονται με τισ 

ςυμβάςεισ ενόσ προγράμματοσ και οι αλλαγζσ μποροφν να 

δυςκολζψουν τθ μάκθςθ. Ρρζπει να δθλϊνεται ςαφϊσ πότε 

ειςάγεται νζο κζμα, που είναι οι οδθγίεσ ι πωσ γίνεται θ απάντθςθ 

των ερωτιςεων.  

 

Μια γενικι ςτρατθγικι για ςυνεπι ςχεδίαςθ είναι ο οριςμόσ 

λειτουργικϊν17 περιοχϊν για ζνα πρόγραμμα. Αυτι ςθμαίνει 

κατανομι τθσ οκόνθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ , όπωσ οδθγίεσ ι 

πλθροφορίεσ προςανατολιςμοφ. 

 

Μορφζσ παρουςίαςησ 

  

 Πληροφορίεσ κειμζνου 

 

Διάταξη και Μορφοποίηςη κειμζνου 

 

Το κείμενο αποτελεί ζνα βαςικό ςυςτατικό των περιςςότερων 

διαδραςτικϊν πολυμζςων. Οι προτάςεισ και οι παράγραφοι κα 

πρζπει να είναι καλά μορφοποιθμζνοι. Αυτό ςθμαίνει ότι οι γραμμζσ 

δεν κα πρζπει να τελειϊνουν ςτο μζςο των λζξεων και ότι οι 

παράγραφοι δεν κα πρζπει να αρχίηουν ςτθν τελευταία γραμμι τθσ 

προβολισ και να τελειϊνουν ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ επόμενθσ 

ςελίδασ. Θα πρζπει να γίνεται ςτακερι χριςθ εςοχϊν ι κενϊν 

                                                           
17

 Grabinger R., Computer screen designs: Viewer judgments.  1993. Educational Technology Research 

and Development, 41(2), 35-73  
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γραμμϊν για να δθλϊςουν νζεσ παραγράφουσ. Το κείμενο δεν 

πρζπει να ςυμπιζηεται ςτο μιςό τθσ προβολισ αφινοντασ το άλλο 

μιςό άδειο.  

 

Η ςχζςθ κειμζνου και γραφικϊν πλθροφοριϊν είναι ςθμαντικι. Πταν 

εμφανίηεται ζνασ ςυνδυαςμόσ κειμζνου και γραφικϊν, είναι χριςιμο 

να περιβάλλεται το κείμενο από πλαίςιο.   

 

  Ποιότητα  

 

Σθμαντικοί παράγοντεσ ςτθν ποιότθτα κειμζνου είναι: 

Η λακωνικότητα18: Αυτό ςθμαίνει ότι ζνα πρόγραμμα κα πρζπει να 

λζει αρκετά για να εξθγεί ότι χρειάηεται, αλλά όχι περιςςότερα . Αυτό 

ιςχφει όχι μόνο για κείμενο περιγραφϊν, αλλά και για παραδείγματα 

εννοιϊν, παραδειγματικζσ εφαρμογζσ κανόνων κ.ά.  

 

Οι μεταβάςεισ από ζνα κζμα ςτο άλλο είναι ουςιαςτικζσ, επειδι θ 

διατιρθςθ μιασ κακαρισ ροισ ιδεϊν ςε ζνα πρόγραμμα πολυμζςων 

είναι δυςκολότερθ από ότι ςε ζνα βιβλίο.  

 

Η ςαφήνεια του κειμζνου διευκολφνεται με τθν αποφυγι 

διφοροφμενθσ γλϊςςασ και κάνοντασ ςυνετι χριςθ τθσ ορολογίασ.  

Το επίπεδο τησ ανάγνωςησ κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τουσ 

χριςτεσ που το χρθςιμοποιοφν. 

 

Γραφικά και κινοφμενεσ παραςτάςεισ 

 

Τα προγράμματα πολυμζςων κάνουν εκτενι χριςθ εικόνων, απεικονίςεων, 

γραφθμάτων και κινοφμενων παραςτάςεων. Πταν χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα 

βελτιϊνουν τθ μάκθςθ ενϊ θ ακατάλλθλθ χριςθ τουσ μπορεί να είναι επιηιμια. 

                                                           
18

 Βurke R., CAI sourcebook. 1982, Engelwood Cliffs, Nj: Prentice Hall 
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Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αποτελεςματικι χριςθ των γραφικϊν 

πλθροφοριϊν είναι θ ςπουδαιότθτα των παρουςιαηόμενων πλθροφοριϊν. Η 

προςοχι του χριςτθ κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςτισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

και όχι ςτισ δευτερεφουςεσ. 

  

Βίντεο 

 

Είναι ςυνικθσ θ χριςθ του βίντεο ςτα διαδραςτικά πολυμζςα. Μπορεί να πάρει 

πολλζσ μορφζσ: Μια άθχθ επίδειξθ μιασ διαδικαςίασ, ζνασ ακζατοσ αφθγθτισ 

που περιγράφει μια οπτικι δραςτθριότθτα, κινοφμενα ςχζδια κ.ά.  

Ζνα ςφντομο βίντεο μπορεί να αντικαταςτιςει  τισ χρονοβόρεσ, και πικανόν, 

μπερδεμζνεσ διελεφςεισ από το κείμενο. Οι πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται 

με βίντεο απομνθμονεφονται ευκολότερα λόγω των οπτικϊν λεπτομερειϊν και 

τθσ ςυναιςκθματικισ επιρροισ τουσ19. 

 

Ππωσ τα γραφικά, ζτςι και το βίντεο μπορεί να αποςπάςει τθν προςοχι του 

χριςτθ από τισ ςθμαντικότερεσ πλθροφορίεσ. Για αυτό το λόγο θ χριςθ του κα 

πρζπει να μελετάται και να ςχεδιάηεται  προςεκτικά.  

 

Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, ο χριςτθσ, να ζχει τον ζλεγχο κατά τθ διάρκεια του 

βίντεο, γι’ αυτό και θ παρουςίαςθ του βίντεο πρζπει να ζχει τα δικά τθσ 

χειριςτιρια.  

 

Ήχοσ 

 

Ο ιχοσ χρθςιμοποιείται πολφ ςυχνά ςτισ διαδραςτικζσ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ.  

Είναι αναγκαίοσ για οριςμζνουσ τομείσ κεμάτων όπωσ π.χ. ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ. Ο 

λόγοσ είναι χριςιμοσ μακθςιακά γιατί δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να κάνει 

                                                           
19

 Swan K., Exploring the role of video in enhancing learning from hypermedia. 1996. Educational 

Technology, 25(2), 179-188 
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χριςθ και του οπτικοφ και θχθτικοφ καναλιοφ ταυτόχρονα, με αποτζλεςμα τθν 

ενδυνάμωςθ τθσ γνϊςθσ. 

 

Ππωσ ςτο βίντεο, ζτςι και ςτον ιχοσ είναι απαραίτθτο να υπάρχουν χειριςτιρια, 

που να δίνουν τθ δυνατότθτα και τθν επιλογι ςτο χριςτθ να κινείται ςτθν αρχι, 

το τζλοσ ι τθ μζςθ του θχθτικοφ αποςπάςματοσ. 

  

4. Παροχή βοήθειασ 

 

Ο χριςτθσ κα πρζπει πάντοτε να ζχει βοικεια. Συχνά χρειάηεται βοικεια δφο 

διαφορετικϊν τφπων: τθ διαδικαςτικι και τθν πλθροφοριακι. 

 

Η διαδικαςτικι βοικεια πρζπει να είναι πάντοτε διακζςιμθ. Αναφζρεται ςτθ 

βοικεια για τθ λειτουργία του προγράμματοσ. 

 

Η πλθροφοριακι βοικεια ςχετίηεται με τα περιεχόμενα. Ρεριλαμβάνει τθν 

πρόςβαςθ ςε λεπτομερζςτερεσ περιγραφζσ, γλωςςάρια, αναφορζσ, διαγράμματα.  

 

5. Σερματιςμόσ ενόσ προγράμματοσ 

 

Ο τερματιςμόσ ςθματοδοτεί τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ και δίνει τθν 

ευκαιρία ςτο χριςτθ να δει μια ςφνοψθ των κυριότερων ςθμείων του. Θεωρείται 

παιδαγωγικά ωφζλιμο, μετά τθν παρουςίαςθ όλων των πλθροφοριϊν, ζνα 

πρόγραμμα να δίνει τθ δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ μνιμθσ και μεταγωγισ τθσ 

μάκθςθσ. 

 

Ζξοδοσ από το πρόγραμμα 

 

Το κλικ ςτθν επιλογι ζξοδοσ μετά το τελικό μινυμα κα πρζπει να οδθγεί το χριςτθ 

ςτθ ςελίδα τίτλου δίνοντάσ του τθ δυνατότθτα να εξαςκθκεί πάλι με το πρόγραμμα 

πριν τθν οριςτικι ζξοδό του από αυτό. 



   

  σελ. 27 

Μζροσ Γ΄ 

Τλοποίηςη πολυμεςικήσ εφαρμογήσ 

Στο τρίτο μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ παρουςιάηεται ο τρόποσ υλοποίθςθσ 

πολυμεςικοφ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. Για τθ δθμιουργία του λογιςμικοφ 

χρθςιμοποιικθκαν εφαρμογζσ που δεν απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ τθσ 

πλθροφορικισ  επιςτιμθσ π.χ. γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. 

Το λογιςμικό φζρει τον τίτλο: «Καινι Διακικθ – Ο Ιθςοφσ Χριςτόσ και το ζργο του». 

Το γνωςτικό υλικό είναι από το βιβλίο του ΟΕΔΒ,  «Θρθςκευτικά Βϋ Γυμναςίου – 

Καινι Διακικθ, Ο Ιθςοφσ Χριςτόσ και το ζργο του», Γ. Τςανανάσ, Α. Μπάρλοσ, 

Ακινα, 2006, και ςυγκεκριμζνα οι ενότθτεσ 1. Ο Ελλθνορωμαϊκόσ κόςμοσ τθν εποχι 

του Χριςτοφ ςτθ γθ Ιςραιλ, 2. Ο Ιςραθλιτικόσ κόςμοσ ςτα χρόνια του Χριςτοφ, τθσ 

Ειςαγωγισ και θ ενότθτα 27. «Λάβετε φάγετε…» - Ο Μυςτικόσ Δείπνοσ και θ 

ςυμφωνία του Ιοφδα για τθν παράδοςθ του Ιθςοφ, του Δϋ Κεφαλαίου. 

Αποτελείται από δζκα ιςτοςελίδεσ: 

1. Οι ζξι από αυτζσ με τίτλο: αρχικι, περιεχόμενα, κείμενα, γλωςςάρι, 

βοικεια, πλθροφορίεσ, δθμιουργικθκαν με το πρόγραμμα δθμιουργίασ 

ιςτοςελίδων Expression Web τθσ Microsoft Corporation. 

2. Η ιςτοςελίδα των Αςκιςεων δθμιουργικθκε με τθν εφαρμογι Hot 

Potatoes τθσ Half-Baked Software Inc/University of Victoria Humanities, 

Computing and Media Center. 

Η ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ αςκιςεων 

όπωσ: πολλαπλισ επιλογισ (με μοναδικι ι περιςςότερεσ απαντιςεισ), 

αντιςτοίχθςθσ, ςυμπλιρωςθσ κενοφ, ςταυρόλεξο. Είναι γραμμζνθ ςε 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java και δίνει τθ δυνατότθτα διάδραςθσ με το 

χριςτθ. Το παιδαγωγικό τθσ υπόβακρο ςτθρίηεται ςτθ κεωρία μάκθςθσ του 

Συμπεριφοριςμοφ (Behaviorism) επιβραβεφοντασ (κετικι ενίςχυςθ) όταν ο 

χριςτθσ απαντιςει ςωςτά ι ποινι (αρνθτικι ενίςχυςθ) όταν ο χριςτθσ 

απαντιςει λάκοσ. 
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Εικόνα 1: Ραράδειγμα διαδραςτικισ άςκθςθσ 

3. Για τθ δθμιουργία των μακθμάτων 1, 2 και 27 χρθςιμοποιικθκαν: 

 Η εφαρμογι παρουςιάςεων Microsoft Power Point. Ζγινε θ 

θλεκτρονικι μεταφορά των μακθμάτων (περιλθπτικά).  

Χρθςιμοποιικθκε το γλωςςικό φφοσ, θ δομι και οι εικόνεσ του 

βιβλίου με ςκοπό να μθν αποκοπεί ο μακθτισ από το ςχολικό 

εγχειρίδιο.  

Στο μάκθμα 27 το κείμενο τθσ Καινισ Διακικθσ, που αφορά τθ 

διιγθςθ των Ευαγγελιςτϊν για τα γεγονότα του Μυςτικοφ Δείπνου 

και τθσ προδοςίασ του Ιοφδα, αντικαταςτάκθκε με βίντεο. 

 

Εικόνα 2: Διαφάνεια παρουςίαςθσ Power Point 
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 Επεξεργαςία βίντεο: Το απόςπαςμα του βίντεο είναι από τθν 

τθλεοπτικι ςειρά: Ο Ιθςοφσ από τθ Ναηαρζτ του Franco Zeffirelli, θ 

οποία κυκλοφόρθςε ςε ψθφιακι ζκδοςθ. 

Για τθ μετατροπι του βίντεο ςε μορφι τζτοια που να εξυπθρετεί τθν 

χριςθ του ςτο πολυμεςικό λογιςμικό, ακολουκικθκε θ εξισ 

διαδικαςία: 

1. Με τθ χριςθ τθσ εφαρμογισ Divx Converter ζγινε ςυμπίεςθ του 

αποςπάματοσ του DVD, το οποίο είναι μορφισ MPEG, για 

περαιτζρω επεξεργαςία. 

2. Με τθ χριςθ τθσ εφαρμογισ Windows Movie Maker (εφαρμογισ 

ενςωματωμζνθσ ςτο λειτουργικό Windows τθσ Microsoft) ζγινε θ 

ειςαγωγι του τίτλου του βίντεο. 

 

Εικόνα 3: Η εφαρμογι Movie Maker 
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3. Κατόπιν με τθν εφαρμογι Magic Video Converter ζγινε θ 

μετατροπι του βίντεο, ςτθν τελικι του μορφι ςε αρχείο Flash. 

 

Εικόνα 4: Η εφαρμογι Magic Video Converter 

Το επόμενο βιμα ςτθ δθμιουργία του λογιςμικοφ μασ ιταν θ χριςθ του 

πρόςκετου(plug-in) του Power Point, Articulate Presenter. Το ςυγκεκριμζνο 

πρόςκετο μετατρζπει τα αρχεία Power Point  ςε αρχεία Flash. Ζτςι δίνεται θ 

δυνατότθτα να προβλθκοφν μζςα από μια ιςτοςελίδα. Το  Articulate δίνει τισ 

δυνατότθτεσ: Δθμοςίευςθ του λογιςμικοφ ςτο Web, «πακετάριςμα» για εγγραφι 

του ςε CD, μετατροπι τουσ για εγκατάςταςθ ςε Συςτιματα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ – 

Learning Management Systems (LMS). 

 

Εικόνα 5: Το πρόςκετο (plug-in) Articulate Prenenter 
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Το αρχείο που δθμιουργείται από το Articulate δίνει τθ δυνατότθτα μζςω τθσ 

προβολισ του αρχείου από player, και των χειριςτθρίων που αυτόσ ζχει, να υπάρχει 

πλιρθσ ζλεγχοσ του μακιματοσ από το χριςτθ. 

 

Εικόνα 6: Articulate player 

Στθν τελικι φάςθ ζγινε ςφνδεςθ όλων των ιςτοςελίδων με υπερςυνδζςμουσ 

(hyperlinks), ϊςτε να λειτουργοφν ωσ ενιαίο ςφνολο. 
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Επίλογοσ 

Η εκκετικι ανάπτυξθ του υλικοφ (hardware) ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ 

(ταχφτθτα επεξεργαςίασ, αποκθκευτικϊν μζςων), κακϊσ επίςθσ και των εφαρμογϊν 

λογιςμικοφ, αφξθςε δραματικά τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ πολυμεςικϊν 

εφαρμογϊν.  

Η παροφςα εργαςία επικεντρϊκθκε ςτθν παραγωγι λογιςμικοφ για εκπαιδευτικοφσ 

ςκοποφσ και ςυγκεκριμζνα για τθν μζςθ εκπαίδευςθ. Οι παράγοντεσ τουσ οποίουσ 

λάβαμε υπόψθ ιταν οι εξισ: 

1. Οι παιδαγωγικζσ προχποκζςεισ για τθν δθμιουργία εκπαιδευτικοφ 

πολυμεςικοφ λογιςμικοφ.  Ο χϊροσ τθσ Ραιδαγωγικισ επιςτιμθσ είναι 

διαρκϊσ μεταβαλλόμενοσ. Οι ζρευνεσ και τα πορίςματά τθσ 

μεταβάλλουν διαρκϊσ το παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό τοπίο. Θεωριςαμε 

ότι το υπόβακρο πάνω ςτο οποίο δομείται μια πολυμεςικι εκπαιδευτικι 

εφαρμογι κα πρζπει να είναι οι κεωρίεσ μάκθςθσ.  

2. Το κόςτοσ που απαιτείται για τθν δθμιουργία εκπαιδευτικοφ 

πολυμεςικοφ λογιςμικοφ, το οποίο μπορεί να είναι από μθδενικό ι 

ελάχιςτο ζωσ μερικζσ χιλιάδεσ ευρϊ. Στθν παροφςα εργαςία γίνεται 

πρόταςθ δθμιουργίασ εκπαιδευτικοφ πολυμεςικοφ λογιςμικοφ με όςο το 

δυνατόν πιο απλά εργαλεία-εφαρμογζσ και τθν αναπαραγωγι τουσ από 

το χριςτθ χωρίσ τθν απαίτθςθ κανενόσ επιπλζον λογιςμικοφ, παρά μόνον 

αυτοφ που είναι ενςωματωμζνοσ ςε κάκε λειτουργικό ςφςτθμα, δθλαδι 

ενόσ φυλλομετρθτι π.χ. Internet Explorer, Firefox κ.λ.π.  

3. Η απλότθτα των εφαρμογϊν, θ οποία δεν απαιτεί εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ Ρλθροφορικισ, κάνει το λογιςμικό αποτελεςματικότερο από 

εκπαιδευτικισ πλευράσ, γιατί δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να 

προςαρμόςει το υλικό του ςτισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν του, δθλαδι  

οδθγεί ςτθν προςαρμοςτικότθτα.     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ενδεικτικόσ πίνακασ πολυμεςικών εφαρμογών 

ΗΧΟ (SOUND) 

1.  Windows Media Player           

www.microsoft.com 

Ενςωματωμζνο πρόγραμμα αναπαραγωγισ 

πολυμζςων του των λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων Windows 98, Mellenium, 

Windows 2000, Windows Xp & Windows Vista. 

(βίντεο, ιχοσ) 

2.  WinDVD www.corel.com Ρρόγραμμα αναπαραγωγισ πολυμζςων. 

(βίντεο, ιχοσ) 

3.  Real Player 

www.realplayer.com 

Ρρόγραμμα αναπαραγωγισ πολυμζςων. 

(βίντεο, ιχοσ) 

4.  Wave Creator 

www.blazeaudio.com 

Ρρόγραμμα εγγραφισ και επεξεργαςίασ ιχου 

ςε κυματομορφι. Επιτρζπει τθν εγγραφι 

ιχου από μικρόφωνο, μείκτθ, θλεκτρονικά 

όργανα και μετατρζπει τον ιχο και ςε αρχεία 

WAV και MP3. 

5.  TrueRTA 

www.trueaudio.com 

Aναλυτισ φάςματοσ ιχου. 

6.  Wave Pad www.nch.com Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ ιχου. Υποςτθρίηει 

τισ παρακάτω μορφζσ ιχου:I wav, mp3,  vox, 

gsm, real audio, au, aif, flac, ogg.(δωρεάν) 

7.  Praat www.fon.hum.uva.nl  Επιςτθμονικό πρόγραμμα ανάλυςθσ  των 

φκόγγων τθσ γλϊςςασ (δωρεάν). 

8.  Wavesurfer 

www.speech.kth.se 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ ιχου φκόγγων 

(δωρεάν) 
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9.  MediaCoder 

mediacoder.sourceforge. 

net 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ ιχου με 

δυνατότθτεσ ςυμπίεςθσ, μετατροπισ και 

εξαγωγισ ιχου από αρχεία βίντεο.Υποςτθρίηει 

τισ παρακάτω μορφζσ ιχου:MP3, Vorbis, AAC, 

Windows Media Audio, RealAudio, WAV, 

H.264, Xvid, DivX 4/5, MPEG-2, AVI, CD, and 

DVD. (δωρεάν) 

10.  winLAME 

winlame.sourceforge.net 

Κωδικοποιθτισ ιχου. Εξάγει ιχο από CD 

(δωρεάν) 

11.  Audiobook Cutter 

www.audiobookcutter.com 

Ρρόγραμμα διαχωριςμοφ (split) ιχου ςε 

μικρότερα αρχεία. (δωρεάν). 

BINTEO (VIDEO) 

1 Adobe® Premiere® Pro CS4 

www.Adobe.com 

Ιςχυρό πρόγραμμα επεξεργαςίασ βίντεο 

2 MAGIX Movie Edit Pro 14 

PLUS         

www.MAGIX.com 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ βίντεο με πολλζσ 

δυνατότθτεσ. Επεξεργαςία 3D, κειμζνου και 

εικόνων animations για βίντεο. 

3 Camtasia Studio 

www.SoftwareCasa.com 

Ρρόγραμμα ςφλλθψθσ  τθσ οκόνθσ. Για 

δθμιουργία βίντεο  εκπαίδευςθσ. 

4 Ulead VideoStudio 

www.eCostSoftware.com  

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ βίντεο. Δθμιουργία 

βίντεο μορφισ  MPEG-2 ποιότθτασ DVD 

5 Power producer 

www.CyberLink.com 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ βίντεο. Δθμιουργία 

βίντεο μορφισ  MPEG-2 ποιότθτασ DVD 

6 Windows movie maker 

www.microsoft.com 

Ενςωματωμζνο πρόγραμμα επεξεργαςίασ 

βίντεο του λειτουργικοφ των Windows XP. 

Επεξεργάηεται βίντεο ςε μορφι Divx, WMV. 

http://www.magix.com/
http://www.softwarecasa.com/
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7 Divx  video converter 

www.divx.com 

Ρρόγραμμα ςυμπίεςθσ βίντεο. Δθμιουργεί 

υψθλισ ποιότθτασ ςυμπιεςμζνο βίντεο. 

8 Magic video converter 

www.magic-video-

software.com 

Ρρόγραμμα μετατροπισ βίντεο ςτισ μορφζσ: 

AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV, RM, SWF. 

ΕΙΚΟΝΑ (IMAGE) 

1 PhotoPlus     

www.serif.com 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ. 

2 Paint.NET       

www.paint.net 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ με πολλζσ 

δυνατότθτεσ (δωρεάν) 

3 Adobe Photoshop CS3 

www.adobe.com 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ με πολφ 

πλοφςιο μενοφ εργαλείων και κορυφαίων 

δυνατοτιτων. 

4 Corel Painter 

www.corel.com 

Κορυφαίο πρόγραμμα δθμιουργίασ γραφικϊν 

5 GIMP             

www.gimp.org 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ και 

δθμιουργίασ γραφικϊν, ανοικτοφ λογιςμικοφ. 

Είναι γνωςτό ωσ το «δωρεάν Photoshop»  

6 Adobe® Illustrator CS4 

www.adobe.com 

Ρρόγραμμα δθμιουργίασ γραφικϊν. 

7 Adobe After Effects  

www.adobe.com 

Ρρόγραμμα δθμιουργία γραφικϊν, οπτικϊν 

εφζ για ταινίεσ, βίντεο, DVD, πολυμζςα και το 

διαδίκτυο. 

8 Crystal 3D Impact Pro 

www.crystalgraphics.com 

Ρρόγραμμα βελτίωςθσ ιςτοςελίδων, 

παρουςιάςεων και βίντεο με 3D τίτλουσ, 

λογότυπα και αντικείμενα.   
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9 3D Canvas 

www.amabilis.com 

Δωρεάν πρόγραμμα δθμιουργίασ 3D 

γραφικϊν και κινοφμενων εικόνων 

(animation).  

ΓΛΩΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (PROGRAMMING)  

1 Java               

www.java.com 

Γλϊςςα προγραμματιςμοφ διαδραςτικϊν 

γραφικϊν για το διαδίκτυο. 

2 Microsoft Visual 

Studio.NET 

www.microsoft.com 

Σουίτα γλωςςϊν προγραμματιςμοφ (visual 

basic, C, C++, J#) για τθν δθμιουργία 

εφαρμογϊν.  

3 Csounds 

www.csounds.com 

Γλϊςςα προγραμματιςμοφ υπολογιςτϊν για 

τθν εξζταςθ του ιχου, επίςθσ γνωςτοφ 

μεταγλωττιςτι ι ακουςτικι γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ. Καλείται Csound επειδι 

γράφεται ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C 

(δωρεάν). 

4 Pure Data (or Pd) 

http://puredata.info 

Γλϊςςα προγραμματιςμοφ, ςε γραφικό 

περιβάλλον, για τθ δθμιουργία διαδραςτικισ 

μουςικισ και πολυμεςικϊν εφαρμογϊν 

(δωρεάν). 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΟΛΤΜΕΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΆΕΩΝ (PRESENTATION) 

1 Art-Tech – Cartouche 

www.art-tech.co.uk 

Εφαρμογι δθμιουργίασ και διαχείριςθσ 

πολυμεςικϊν παρουςιάςεων.   

2 Harvard Graphics 

www.harvardgraphics.com 

Ρρόγραμμα δθμιουργίασ πολυμεςικϊν 

παρουςιάςεων. 

3 Quickshow 

www.quickshow.com 

Εργαλείο δθμιουργίασ παρουςιάςεων που 

προβάλλονται δια μζςου του browser Opera. 
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4 Think-cell Software GmbH 

www.think-cell.com 

Ρρόγραμμα δθμιουργίασ και επεξεργαςίασ 

παρουςιάςεων. 

5 Articulate Presenter 

www.articulate.com 

Εργαλείο μετατροπισ παρουςιάςεων Power 

Point ςε αρχείο flash με δυνατότθτα 

ενςωμάτωςθσ αρχείων ιχου, βίντεο και 

διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν αςκιςεων. 

6 Microsoft Power Point 

office.microsoft.com 

Ρρόγραμμα δθμιουργίασ παρουςιάςεων με 

δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ αρχείων ιχου και 

βίντεο. 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (VIRTUAL REALITY) 

1 Blink 3D 

www.pelicancrossing.com 

Ρλιρεσ ςφςτθμα δθμιουργίασ  3D 

περιβάλλοντοσ και εικονικϊν κόςμων. 

 

2 INT3D System 

www.int3d.com 

Εργαλείο δθμιουργίασ εικονικϊν 

διαδραςτικϊν 3D ςκθνϊν για δθμοςίευςθ ςτο 

διαδίκτυο. 
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