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Πεπίληψη 
Η παξνύζα κειέηε παξνπζηάδεη κία πξόηαζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (κνληέιν κεηθηήο 

κάζεζεο) γηα ηα καζήκαηα ηεο Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ θαη 

ησλ Μαζεκαηηθώλ Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πβξηδηθό εθπαηδεπηηθό 

πεξηβάιινλ νξίδεηαη σο ν ζπλδπαζκόο ηεο παξαδνζηαθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε 

ρξήζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ. Σν κνληέιν πνπ 

πηνζεηήζακε βαζίδεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο: νκαδηθό ζρέδην κάζεζεο, απζηεξό 

ρξνλνδηάγξακκα, καζεζηαθό πιηθό (ειεθηξνληθήο θαη ζπκβαηηθήο κνξθήο), θπζηθή ηάμε, 
αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην δηαδίθηπν, εξγαζηήξηα θαη αμηνιόγεζε. θνπόο ηνπ 

κνληέινπ είλαη κία απηνξπζκηδόκελε κάζεζε θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο, μεπεξλώληαο 

ηνλ παξαδνζηαθό ηνπ ξόιν, κεηαηξέπεηαη ζηελ νπζία ζε κέζν αλαθάιπςεο θαη θαηάθηεζεο 

ηεο γλώζεο γηα ηνπο καζεηέο. Η πξόηαζή καο απνζθνπεί λα ελεξγνπνηήζεη ην ζύγρξνλν 

εθπαηδεπηηθό λα πηνζεηήζεη ηηο ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη λα απνθηήζεη κηα δηεπηζηεκνληθή ζεώξεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

Λέξειρ κλειδιά: Μεικτή μάθηση, ΑΕΠΠ, Μαθηματικά, Ευαρμογές Πληρουορικής, 

Διεπιστημονικότητα 

 

1. Ειζαγωγή 

Με ηνλ όξν κεηθηή κάζεζε ελλννύκε ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο όπνπ κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο από απόζηαζε αιιεινζπκπιεξώλνληαη κε κεζόδνπο παξαδνζηαθήο 

δηδαζθαιίαο ζε κία θπζηθή ηάμε. Έλαο δηδάζθνληαο ινηπόλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εθπαηδεπηηθό πιηθό ηόζν ζε ειεθηξνληθή κνξθή αιιά θαη δηαιέμεηο 
πξόζσπν κε πξόζσπν κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο.  



Οη ιόγνη πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ πβξηδηθνύ κνληέινπ ηεο κεηθηήο 

κάζεζεο γηα δύν ηόζν θξίζηκα καζήκαηα, ηδίσο γηα ηελ ηερλνινγηθή θαηεύζπλζε ηεο 

Γ  ́ηάμεο ηνπ Λπθείνπ είλαη νη εμήο: 

 πλδπάδεηαη ε πξόζσπν κε πξόζσπν δηδαζθαιία κε ηε κάζεζε κέζσ 

δηαδηθηύνπ, κεηώλνληαο έηζη ην ρξόλν παξαθνινύζεζεο ζηε θπζηθή ηάμε. Οη 

δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο βαζίδνληαη θπξίσο 

ζην «κνληέιν επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο» ζε αληίζεζε κε ην «κνληέιν 

κεηαβίβαζεο ηεο πιεξνθνξίαο» πνπ παξαδνζηαθά ζπλάδεη κε ηε ζπκβαηηθή 
εθπαίδεπζε. Οη θπξηόηεξεο δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ζηξαηεγηθέο πνπ 

θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζην πεδίν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε ζπλεξγαηηθή, ε ελεξγεηηθή, ε επνηθνδνκεηηθή θαη ε 
εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. 

 Αλακηγλύεηαη ε πξόζσπν κε πξόζσπν δηδαζθαιία κε ηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε κηα κέζνδνο λα ζηεξίδεη ιεηηνπξγηθά ηελ 

άιιε. 
Έηζη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα ζπλδπαζηνύλ κνξθέο δηθηπαθήο ηερλνινγίαο κε 

δηάθνξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Η κεηθηή κάζεζε κπνξεί θαιύηεξα λα θαιύςεη 

πνηθίιεο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα, αθνύ κπνξεί λα πξνζθέξεη «θαηάιιειν 

πεξηερόκελν ζηελ θαηάιιειε κνξθή ηελ θαηάιιειε ζηηγκή». Δπίζεο δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα λα αληηκεησπηζηνύλ πξνβιήκαηα ηα νπνία απνξξένπλ από ηε 

ζπλζεηόηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο (δηαθνξεηηθόο ρεηξηζκόο θαηαζηάζεσλ) θαη δελ 

κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ κόλν κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. 
Η κεηθηή κάζεζε ινηπόλ δελ απνξξίπηεη θακία κέζνδν εθπαίδεπζεο, αιιά 

αλακεηγλύεη ηηο κεζόδνπο θαη ηηο ηερληθέο θαηάιιεια, ώζηε αλάινγα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο εθπαίδεπζεο λα αμηνπνηνύληαη όιεο νη δηαζέζηκεο κέζνδνη θαη 
ηερληθέο, ζηελ θαηάιιειε αλαινγία κε ζηόρν ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα.  

Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε απνθνκίζεη ζε ζέκαηα 

εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθνύ ηζηνηόπνπ γηα ηελ αλάξηεζε 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αιιά θαη κε ηελ πινπνίεζε ηειεδηαζθέςεσλ γηα 
καζεηέο Β’ζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ εκπεηξία απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνιύρξνλε 

δηδαζθαιία ζε θπζηθή ηάμε βαζίδεηαη ην κνληέιν κεηθηήο κάζεζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη.  

2. Μονηέλο μεικηήρ μάθηζηρ 

Γηα ηε κεηθηή κάζεζε ζα ιέγακε όηη δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε ζεσξία ζηε βάζε 

ηεο νπνίαο λα είλαη δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο καζεκάησλ (Derntl θαη Motsching-Pitrik, 

2004). Παξόια απηά ππάξρνπλ όκσο αμηόινγεο πξνζπάζεηεο ηόζν ειιεληθέο όζν θαη 

δηεζλείο νη νπνίεο πξνηείλνπλ κνληέια ζην πιαίζην ηεο κεηθηήο κάζεζεο. Σν κνληέιν 
πνπ εκείο πηνζεηήζακε θαη παξαιιάμακε  είλαη ην Skill-driven model (Valiathan 

2002) θαη απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλεο 

γλώζεο. Η επηινγή ηνπ κνληέινπ έγηλε δηόηη πεξηιακβάλεη ηερληθέο νη νπνίεο 



 

 

δεκηνπξγνύλ έλα απζηεξό νκαδηθό ζρέδην κάζεζεο, βαζίδνληαη ζε δηαιέμεηο ηνπ 

δηδάζθνληα αιιά θαη πξνζσπηθή επαθή κε θάζε καζεηή, ρξεζηκνπνηνύλ εξγαζηήξηα 

ππνινγηζηώλ γηα ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε κάζεζε, παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο 
καζεηέο κέζσ δηαδηθηύνπ ή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. 

Σν κνληέιν πνπ πξνηείλνπκε πεξηιακβάλεη: 

 νκαδηθό ζρέδην κάζεζεο 

 απζηεξό ρξνλνδηάγξακκα 

 καζεζηαθό πιηθό: 

o ειεθηξνληθήο κνξθήο 
o ζπκβαηηθήο κνξθήο  

 θπζηθή ηάμε 

 αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην δηαδίθηπν  

 εξγαζηήξηα 

 αμηνιόγεζε 

Αλαιπηηθόηεξα γηα όια ηα παξαπάλσ ε πξόηαζή καο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

Γεκηνπξγία ελόο νκαδηθνύ ζρεδίνπ κάζεζεο βαζηζκέλνπ ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην έρεη σο ζηόρν ν «κέζνο» καζεηήο 
λα θαιύςεη όιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. πρλά κέζα ζε κία ηάμε ην επίπεδν 

ησλ καζεηώλ δηαθέξεη. Έηζη παξαηεξνύληαη θαηλόκελα θάπνηνη καζεηέο λα 

πεξηζσξηνπνηνύληαη ή θάπνηνη άιινη λα κελ ελδηαθέξνληαη. Γηα ηελ εμάιεηςε απηώλ 
ησλ θαηλνκέλσλ ην ζρέδην κάζεζεο πξνβιέπεη ηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

κε θιηκαθνύκελν βαζκό δπζθνιίαο έηζη ώζηε ν θάζε καζεηήο λα βξίζθεη ελδηαθέξνλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηαπηόρξνλα λα θαηαθηά ηε γλώζε. 

Λόγσ ηεο πίεζεο θάιπςεο ζπγθεθξηκέλεο ύιεο ζε απζηεξά νξηζκέλν ρξόλν 
απαηηείηαη απζηεξό ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν πξέπεη λα ηεξεζεί απζηεξά. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα άιισζηε απαηηείηαη λα θαηαηεζεί ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη από ην 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ. Η 
δεκηνπξγία ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

κνληέινπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα βαζίδεηαη ηόζν ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, όπνπ 

αλαθέξνληαη θαη νη δηδαθηηθνί ζηόρνη, αιιά θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ θαζεγεηή, ν 
όπνηνο αλάινγα κε ηελ ελόηεηα θξίλεη αλ ζα πξέπεη λα αθηεξώζεη πεξηζζόηεξν ή 

ιηγόηεξν ρξόλν.  

Η δεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ ηόζν ζπκβαηηθνύ αιιά θαη πνιύ πεξηζζόηεξν 

ειεθηξνληθνύ είλαη βαζηθό ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ. Η δηάξζξσζε ηνπ καζεζηαθνύ 
πιηθνύ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.   

ηε θπζηθή ηάμε, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο ζην 

πιαίζην κηαο θαιά δνκεκέλεο εηζαγσγηθήο δηάιεμεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη:        

 Σηο θπξηόηεξεο έλλνηεο ηεο ελόηεηαο ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο. 

 Παξνπζίαζε κεζνδνινγίαο επίιπζεο αζθήζεσλ. 

 Δπίιπζε αζθήζεσλ. 

 Υξόλν γηα εξσηήζεηο θαη απνξίεο ησλ καζεηώλ. 



Γηα ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο ρξόλνπ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ πιηθνύ ην 

νπνίν κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη κέζσ βίληεν – πξνβνιέα ή αθόκε θαιύηεξα κέζσ 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. Δίλαη δηαπηζησκέλν όηη θεξδίδεηαη αξθεηόο ρξόλνο, όηαλ ν 
θαζεγεηήο δε γξάθεη ζπλερώο ζηνλ πίλαθα. Βέβαηα, επεηδή δελ είλαη δπλαηή ε 

ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζε όια ηα ζρνιεία, ν θιαζζηθόο 

πίλαθαο κε ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ καζήκαηνο. 
εκαληηθόηαην ξόιν ζηελ επηηπρία ηνπ κνληέινπ παίδεη ε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν 

ειεθηξνληθνύ ςεθηαθνύ πιηθνύ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

 Αλαιπηηθή Θεσξία 

 Τπνδεηγκαηηθά ιπκέλεο αζθήζεηο 

 On-line tests απηό – αμηνιόγεζεο ζε κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο.  

 Απνδείμεηο θαη Πξνβιήκαηα πξνο ιύζε. Τπάξρεη βέβαηα εθηελήο ιύζε κε ηε 

κνξθή βεκάησλ έηζη ώζηε ν καζεηήο λα έρεη ηε θαηάιιειε βνήζεηα, αλ δελ 
κπνξεί λα νινθιεξώζεη κόλνο ηνπ ηελ απόδεημε ή ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Η δηάξζξσζε ησλ νn-line tests θαη ησλ ιύζεσλ ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ άιιε παξάκεηξν ηνπ κνληέινπ, ηελ 
αμηνιόγεζε 

Δθόζνλ είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηώλ, κπνξνύλ νη καζεηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν, ώζηε λα εξγαζηνύλ κε ην αλαξηεκέλν ςεθηαθό πιηθό 

έρνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα. Έηζη κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηε 
πξόνδό ηνπο αιιά ηαπηόρξνλα λα αμηνινγήζνπλ θαη ηελ αθνκνίσζε ησλ γλώζεώλ 

ηνπο. Δηδηθόηεξα ζηελ Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

κεηαθξαζηέο όπσο ε Γισζζνκάζεηα (htpp://www.spinet.gr) ελώ ζηα Μαζεκαηηθά 
ινγηζκηθά όπσο ην GeoGebra (http://www.geogebra.org). Φπζηθά πέξα από ην 

εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ, έλαο καζεηήο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζην πιηθό θαη από 

ην ζπίηη ηνπ. Με ηε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ν δηδάζθνληαο αθήλνληαο ηνπο καζεηέο 
λα εξγαζηνύλ κόλνη ηνπο ή ζε νκάδεο (ζπλεξγαηηθή κάζεζε), κπνξεί λα έρεη ρξόλν 

γηα ζπλεδξίεο κε θάζε έλα καζεηή μερσξηζηά, εθόζνλ απηό απαηηείηαη.  

Δλζαξξύλνληαο ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ΑΔΠΠ δόζεθαλ νη δύν πξώηεο θάζεηο ηνπ 22
νπ

 δηαγσληζκνύ πιεξνθνξηθήο γηα 
καζεηέο γπκλαζίνπ – ιπθείνπ πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ ΔΠΤ, θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο ώζηε λα κπνξνύλ λα ιπζνύλ ζε ΓΛΩΑ. Αληίζηνηρα ζηα 

καζεκαηηθά δόζεθαλ αζθήζεηο ζρεηηθέο κε κηγαδηθνύο πνπ κπνξνύζαλ λα επηιπζνύλ 
κε ηε ρξήζε ηνπ GeoGebra. Άξα ην κνληέιν ηεο κεηθηήο κάζεζεο κπνξεί θαιύηεξα 

λα θαιύςεη πνηθίιεο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα, αθνύ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

«θαηάιιειν πεξηερόκελν ζηελ θαηάιιειε κνξθή ηελ θαηάιιειε ζηηγκή». Όκσο 
αθόκε θαη αλ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, κέζα ζηε θπζηθή ηάμε 

κπνξνύλ λα δνζνύλ εξγαζίεο ζε νκάδεο καζεηώλ αλάινγα κε ην επίπεδν γλώζεο 

ηνπο, ώζηε λα κείλεη ρξόλνο γηα επαθή πξόζσπν κε πξόζσπν κε θάπνηνπο άιινπο 

καζεηέο νη νπνίνη ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο πξνζνρήο.  
Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ πινπνηείηαη κε δύν κνξθέο 



 

 

 Αμηνιόγεζε από ην δηδάζθνληα κε ηε κνξθή δηαγσληζκάησλ (νιηγόιεπησλ ή 

σξηαίσλ ζηε ηάμε). 

 Απηό – αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κέζσ ησλ  νn-line tests αληηθεηκεληθνύ 

ηύπνπ αιιά θαη ησλ βεκαηηθώλ ιύζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν θαη 

αθνξνύλ απνδείμεηο θαη πξνβιήκαηα θπξίσο γηα ηα καζεκαηηθά. Σα on-line 
tests είλαη έηζη δνκεκέλα έηζη ώζηε γηα θάζε εξώηεζε θιεηζηνύ ηύπνπ λα 

παξέρεηαη θαη αλαιπηηθή ιύζε. Δπίζεο θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη θάπνην 

ηεζη, ηόζν ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ όζν θαη ε ζεηξά ησλ απαληήζεσλ 

αιιάδεη, ώζηε λα επηηεπρζεί θαιύηεξε εμάζθεζε αιιά θαη αμηνιόγεζε. 
Δπηπιένλ ζηηο απνδείμεηο ή ηα πξνβιήκαηα όπνπ ε ιύζε είλαη δηαξζξσκέλε 

ζε βήκαηα, αλ ν καζεηήο δε γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη, ηα βήκαηα 

εκθαλίδνληαη έλα – έλα. ηελ Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ παξνπζηάδνληαη 
ππνδεηγκαηηθά ιπκέλεο αζθήζεηο κε ηε κνξθή βεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αληίζηνηρή ζεσξία. Γηα παξάδεηγκα ζε κία άζθεζε όπνπ απαηηείηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν αιγόξηζκνο ηεο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ππάξρεη θαηάιιεινο 
ππεξζύλδεζκνο ζε άιιε ηζηνζειίδα όπνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά. 

Αληίζηνηρα ζε κία άζθεζε όπνπ δεηείηαη από ηνλ καζεηή λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο ηκήκαηνο 

αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή παξνπζηάζεηο PowerPoint ή πξνηείλεηαη ε 
ρξήζε ηεο βεκαηηθήο εθηέιεζεο κέζσ ελόο ινγηζκηθνύ όπσο ε 

Γισζζνκάζεηα ή ν Γηεξκελεπηήο ηεο Γιώζζαο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε.  

Θεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθή ηελ απηό – αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ γηα ηνπο εμήο 
ιόγνπο: 

 Γελ ππάξρεη πίεζε γηα ηνπο καζεηέο, όηαλ εθηεινύλ θάπνην δηαδηθηπαθό 

δηαγώληζκα θαη έηζη κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη λα 

αλαδεηήζνπλ ηε ιύζε.  

 Μπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Μπνξνύλ λα αλαπιεξώζνπλ ειιείςεηο θαη παξαιείςεηο από ην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο ηάμεο.   

Έηζη αλαθαιύπηνπλ νη ίδηνη ηε γλώζε, αιιά ηαπηόρξνλα αθνκνηώλνπλ θαιύηεξα θαη 

ηηο έλλνηεο. 

3. Ανάπηςξη ηλεκηπονικού εκπαιδεςηικού ςλικού 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ηα on – line test αμηνιόγεζεο δεκηνπξγήζεθαλ ζε 
κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο κε ην ειεύζεξν ινγηζκηθό hot – potatoes 

(http://hotpot.uvic.ca)ην νπνίν παξάγεη ηεζη ζε κνξθή ηζηνζειίδαο. Η ιύζε ησλ 

απνδείμεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ αλαπηύρζεθε γηα ην δηαδίθηπν πάιη ζε κνξθή html 
όπνπ, όπσο πξναλαθέξζεθε, κε θαηάιιειεο ππεξζπλδέζεηο επηηπγράλεηαη ε βεκαηηθή 

επίιπζε (παξνπζίαζε ελόο βήκαηνο θάζε θνξά).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, θπξίσο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ είλαη κηα δύζθνιε θαη επίπνλε εξγαζία, γηαηί πεξηιακβάλνληαη 



κεγάινο αξηζκόο ζρεκάησλ θαη εμηζώζεσλ θπξίσο γηα ηα καζεκαηηθά. ηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγώλ ε θύζε ηνπ πιηθνύ ην θαζηζηά πην απιό ζην λα δεκηνπξγεζεί, 

αιιά θαη πάιη απαηηεί εξγαζία πνιιώλ σξώλ ιηγόηεξσλ όκσο από ηα καζεκαηηθά. 
Γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ ππνινγίζηεθε όηη γηα κία δηάιεμε δηάξθεηαο κίαο 

ώξαο θαη ην ζπλνδεπηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ην δηαδίθηπν απαηηήζεθαλ πεξίπνπ 

6 κε 7 ώξεο πξνεηνηκαζίαο. Ο ρξόλνο απηόο είλαη απνδεθηόο ζην πιαίζην κηαο 

κειέηεο, αιιά γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε θαζεκεξηλή πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο θαη’ 
απηόλ ηνλ ηξόπν θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, αλ όρη αλέθηθηε. Παξόια απηά κε 

ηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεκαηηθώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ε 

δηαδηθαζία απηή απινπνηείηαη. Μία πξόηαζε, ε νπνία πξνάγεη θαη ηε 
δηεπηζηεκνληθόηεηα ζην ζρνιείν, είλαη λα εηνηκάδεηαη ην ςεθηαθό πιηθό ζην πιαίζην 

ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ηεο πιεξνθνξηθήο. Έηζη θαη ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο 

απνθηά ζηόρν θαη γίλεηαη ελδηαθέξνλ αιιά θαη νη καζεηέο έρνπλ κία 
αλαηξνθνδόηεζε ησλ γλώζεώλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ πινπνηείηαη ηηο 

δύν ηειεπηαίεο ζρνιηθέο ρξνληέο από καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ. Σν ςεθηαθό πιηθό έρεη 

αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνηόπν ηεο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζρνιείνπ καο όπνπ 
απαηηείηαη θσδηθόο πξόζβαζεο γηα λα ζπλδεζεί θάπνηνο 

4. Σςμπεπάζμαηα – Μελλονηική Επγαζία  

Σν κνληέιν κεηθηήο κάζεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε, εθαξκόδεηαη θέηνο κε ζπλεξγαζία 

ησλ θαζεγεηώλ καζεκαηηθώλ, πιεξνθνξηθήο θαη ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ. 
θνπόο καο είλαη λα δνύκε πσο αληαπνθξίλεηαη ην κνληέιν ζηελ πξάμε, αλ 

επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη ηνπ αιιά θαη πνηα είλαη ε αληίδξαζε ησλ καζεηώλ ζε κία 

δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. «Σν εξώηεκα ινηπόλ δελ είλαη θαηά πόζν 

πξέπεη λα αλακίμνπκε ζηξαηεγηθέο. Σν εξώηεκα είλαη κάιινλ πνηα είλαη ηα 
ζπζηαηηθά γηα λα πεηύρνπκε κία απνηειεζκαηηθή κίμε» (Carman, 2002). Θεσξνύκε 

κε ηα όζα έρνπκε δεη σο ηώξα, όηη ην κνληέιν αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηθέο καο 

πξνζδνθίεο καο ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ελώ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηα 
απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά. Βέβαηα είλαη πνιύ λσξίο γηα λα εμαρζνύλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ρξνληάο ζθνπεύνπκε λα δηεμάγνπκε κηα 

ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο αιιά θαη λα ηνπο δώζνπκε έλα εξσηεκαηνιόγην ώζηε λα 
εθηηκεζεί ε όιε δηαδηθαζία ηόζν πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά. Μέζα ζηνπο άκεζνπο 

ζηόρνπο καο είλαη επίζεο θαη ε αλάπηπμε κηαο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο 

βαζηζκέλεο πηζαλόηεηα ζην moodle ή ην claroline, ε νπνία ζα καο δώζεη ηε 

δπλαηόηεηα θαιύηεξεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ καζεηώλ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο 
ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο καζεκάησλ SCORM. 
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