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1 Ειςαγωγό 
Κακϊσ τα εναλλακτικά μζςα παρουςίαςθσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ όπωσ τα 

εκπαιδευτικά ζργα παραςτατικισ κινθματογραφίασ και οι διαδραςτικζσ εφαρμογζσ 

εξαρτϊνται από τθν διακεςιμότθτα των αντίςτοιχων τεχνολογιϊν, θ ευρεία χριςθ τουσ ςτα 

ςχολεία είναι ςχετικά πρόςφατθ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ αποδοτικότθτα αυτϊν των 

μζςων παρουςίαςθσ δεν είναι δεδομζνθ αλλά εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τον 

ςχεδιαςμό που ζχει προθγθκεί (Mayer,R.,& Moreno, R., 2002, Lowe, R., 2003, 2004,2006).    

1.1 Σκοπόσ και ςτόχοι τησ Εργαςύασ 
Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να μελετθκεί θ αποδοτικότθτα των δφο αυτϊν 

μζςων παρουςίαςθσ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία όταν ζχει προθγθκεί ο κατάλλθλοσ 

ςχεδιαςμόσ. 

Στόχοι  τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι:  

 Θ μελζτθ και κατανόθςθ των πλζον διαδεδομζνων κεωριϊν εκπαίδευςθσ ςτον χϊρο 

τθσ παιδείασ ςιμερα. Θ γνϊςθ μιασ ποικιλίασ  κεωριϊν εκπαίδευςθσ είναι πολφ 

ςθμαντικι όταν κζλουμε να προςδιορίςουμε το πλαίςιο παρζμβαςθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ κάποιου εκπαιδευτικοφ κζματοσ. 

 Θ επιλογι μίασ εκπαιδευτικισ κεωρίασ τθσ οποίασ οι αρχζσ και πρακτικζσ κα 

εφαρμοςτοφν ςτον ςχεδιαςμό των μζςων παρουςίαςθσ. 

 Θ κατανόθςθ του τρόπου ςχεδιαςμοφ των ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ 

που κα βοθκιςει ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνικισ καταςκευισ, των 

κατάλλθλων ςταδίων παραγωγισ και ςτθν απόκτθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων για 

τον ςχεδιαςμό εκπαιδευτικοφ ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ. 

 Θ κατανόθςθ του τρόπου ςχεδιαςμοφ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν.  

 Θ παρουςίαςθ και κατανόθςθ διαφορετικϊν μεκόδων και βθμάτων ςχεδιαςμοφ 

διαδραςτικϊν εφαρμογϊν από τον ςυνδυαςμό των οποίων κα προκφψει θ μζκοδοσ 

και τα βιματα που κα ακολουκθκοφν κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδραςτικισ εφαρμογισ.  

 Θ απόκτθςθ των κατάλλθλων γνϊςεων για τον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ 

εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ. 

 Ο ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ βαςιςμζνοσ 

ςτισ αρχζσ και πρακτικζσ τθσ κεωρίασ εκπαίδευςθσ που επιλζχκθκε. 

 Ο ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ βαςιςμζνοσ ςτισ αρχζσ και 

πρακτικζσ τθσ κεωρίασ εκπαίδευςθσ που επιλζχκθκε. 

 Θ ςφγκριςθ των δφο μζςων παρουςίαςθσ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα τθσ χριςθσ 

τουσ  κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τθν ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςτόχων. 

1.1.1  Δομό τησ Εργαςύασ 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία χωρίηεται ςε δυο βαςικά τμιματα: 

 Το πρϊτο μζροσ περιλαμβάνει τα τρία πρϊτα κεφάλαια που αποτελοφν το 

κεωρθτικό κομμάτι τθσ διπλωματικισ. 



 
 

12 
 

Εδϊ γίνεται μελζτθ των κεωριϊν εκπαίδευςθσ θ οποία βοθκά ςτθν κατανόθςθ 

του εκπαιδευτικοφ προβλιματοσ και ςτθν εφρεςθ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν 

μζςω των οποίων γίνεται αποδοτικότερθ θ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ. Για τον 

ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ είναι 

απαραίτθτθ θ απόκτθςθ γνϊςεων πάνω ςτον ςχεδιαςμό ζργων παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ. Οι αποφάςεισ για τον ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ κα βαςιςτοφν ςτισ πλθροφορίεσ που 

ςυλλζχκθκαν ςε αυτό το μζροσ. Μεταξφ αυτϊν θ κατθγοριοποίθςθ ςε ζργα 

μυκοπλαςίασ και ντοκιμαντζρ με τα αντίςτοιχα ςτάδια παραγωγισ ςε κάκε 

περίπτωςθ, οι τεχνικζσ καταςκευισ και οι παράγοντεσ αφξθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των εκπαιδευτικϊν ζργων παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ. Από τθν ζρευνα πάνω ςτον διαδραςτικό ςχεδιαςμό κα 

προκφψει θ μεκοδολογία ,τα βιματα ςχεδιαςμοφ και το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ 

που κα ακολουκθκοφν κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ 

εφαρμογισ. Και εδϊ μελετϊνται οι παράγοντεσ που αυξάνουν τθν 

αποδοτικότθτα των εκπαιδευτικϊν διαδραςτικϊν εφαρμογϊν. 

 Το δεφτερο μζροσ τθσ διπλωματικισ περιλαμβάνει τα τρία τελευταία κεφάλαια 

που αποτελοφν το  πρακτικό κομμάτι τθσ διπλωματικισ το οποίο είναι 

βαςιςμζνο ςτθν ζρευνα που ζχει προθγθκεί. 

Μετά τθν επιλογι του κατάλλθλου κζματοσ, υλικοφ και τεχνικισ καταςκευισ 

ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ 

βαςιςμζνοσ ςτα ςτάδια ανάπτυξθσ του ντοκιμαντζρ. Επίςθσ επιλζγονται οι 

κατάλλθλεσ πρακτικζσ τθσ εκπαιδευτικισ κεωρίασ για τθν παρουςίαςθ των 

πλθροφοριϊν. Θ διαδικαςία καταλιγει ςτθν υλοποίθςθ του ζργου ςτο 

πρόγραμμα Flash Cs4 τθσ Adobe. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ  

εφαρμογισ ακολουκεί τθν μεκοδολογία και τα βιματα καταςκευισ που 

επιλζχκθκαν ςτο κεωρθτικό μζροσ τθσ διπλωματικισ. Για τθν εκπόνθςθ τθσ 

ζρευνασ χρθςτϊν που περιλαμβάνεται ςτα πρϊτα βιματα τθσ διαδικαςίασ 

ςχεδιαςμοφ γίνεται επίςκεψθ ςε δθμοτικό ςχολείο. Ο ςχεδιαςμόσ επθρεάηεται 

ςθμαντικά από το εκπαιδευτικό ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ ζτςι ϊςτε 

θ ςφγκριςθ που κα ακολουκιςει να είναι ζγκυρθ. Μετά τθν υλοποίθςθ τθσ 

εφαρμογισ ςτο πρόγραμμα Flash Cs4 τθσ Adobe ακολουκεί αξιολόγθςθ 

βαςιςμζνθ ςε μια παραλλαγι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ που προτάκθκε ςτο 

κεωρθτικό μζροσ. Μετά τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία ακολουκεί επίςκεψθ ςε 

δθμοτικό ςχολείο και παρουςίαςθ του μακιματοσ με τα δφο διαφορετικά μζςα 

παρουςίαςθσ ςε δυο διαφορετικζσ ομάδεσ μακθτϊν. Από τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ αυτισ προκφπτουν τα ςυμπεράςματα για τθν ςφγκριςθ των δφο μζςων 

παρουςίαςθσ. 
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2 Θεωρύεσ εκπαύδευςησ 
Θ αποτελεςματικότθτα των μζςων παρουςίαςθσ ςτθν μάκθςθ επθρεάηεται ςθμαντικά από 

τθν ςτρατθγικι εκπαίδευςθσ που ακολουκείται. Εφόςον μζςα από τον κατάλλθλο 

ςχεδιαςμό των δφο μζςων παρουςίαςθσ κζλουμε να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα τουσ 

ςτθν μάκθςθ είναι απαραίτθτθ θ χριςθ των αρχϊν και πρακτικϊν μιασ κεωρίασ 

εκπαίδευςθσ. Για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κεωρίασ εκπαίδευςθσ  είναι απαραίτθτθ θ 

διερεφνθςθ του χϊρου. 

Ειςαγωγικά αναφζρονται οριςμοί τθσ μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ ζτςι ϊςτε να γίνουν 

ξεκάκαροι οι όροι αυτοί και θ μεταξφ τουσ ςχζςθ. Ακολουκεί θ παρουςίαςθ τριϊν εκ των 

βαςικότερων κεωριϊν εκπαίδευςθσ και θ επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ για τθν ικανοποίθςθ 

του ςκοποφ  τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

2.1 Μϊθηςη και εκπαύδευςη 
Θ μάκθςθ είναι ζνα ςφνκετο εςωτερικό βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο που ζχει 

μελετθκεί από διάφορουσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ όπωσ ψυχολογία, παιδαγωγικι, 

φυςιολογία, ιατρικι, βιολογία και άλλοι. Ζνασ οριςμόσ τθσ μάκθςθσ ςφμφωνα με τον Gagné 

είναι ο εξισ: «θ μάκθςθ είναι θ διαδικαςία που υποβοθκά τουσ οργανιςμοφσ να 

τροποποιιςουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ςε ζνα ςχετικά ςφντομο χρονικό διάςτθμα και με ζνα 

μόνιμο τρόπο, ζτςι ϊςτε θ ίδια θ τροποποίθςθ ι αλλαγι να μθ χρειαςτεί να ςυμβεί κατά 

επανάλθψθ ςε κάκε νζα περίπτωςθ. Θ αλλαγι ι τροποποίθςθ αυτι γίνεται αντιλθπτι από 

το ίδιο το πρόςωπο που μακαίνει, αφοφ από τθ ςτιγμι που κα ζχει ολοκλθρωκεί θ μάκθςθ, 

κα είναι ςε κζςθ να εκτελεί οριςμζνεσ πράξεισ που δεν κα μποροφςε να κάνει 

προθγουμζνωσ.» (Gagné,R.,1975). 

Θ μάκθςθ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν εκπαίδευςθ. Ζχουν κατά καιροφσ διατυπωκεί 

διάφοροι οριςμοί τθσ εκπαίδευςθσ. Ο οριςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ του Shuell (όπωσ ζχει 

διερμθνευκεί από τον Schunk ) περιλαμβάνει τισ βαςικζσ ιδζεσ των περιςςότερων από 

αυτζσ. «Εκπαίδευςθ είναι μια διαρκισ αλλαγι ςτθν ςυμπεριφορά ι ςτθν ικανότθτα 

ςυμπεριφοράσ με ςυγκεκριμζνο τρόπο που ζχει προκφψει από εξάςκθςθ ι άλλεσ μορφζσ 

εμπειρίασ» (Shuell ,T.,1982), (Schunk,D.,1991). 

Ραρά τθ ςτενι αλλθλεπίδραςθ μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ, θ φπαρξθ τθσ μιασ δεν 

ςυνεπάγεται αυτόματα τθν φπαρξθ τθσ άλλθσ οφτε το αντίςτροφο. Για να αποδειχτεί θ 

εκπαίδευςθ  χριςιμθ, ποιοτικά ανϊτερθ και αποτελεςματικι, ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να 

λάβει υπόψθ του τισ αρχζσ και τουσ νόμουσ τθσ μάκθςθσ (Τριλιανόσ, Κ., 2003). Άλλωςτε, 

όπωσ αναφζρει ο Gagné, εκπαίδευςθ ςθμαίνει το ςφνολο των ενεργειϊν που κα κάνει ο 

δάςκαλοσ προκειμζνου να προκαλζςει, να ενεργοποιιςει, να ενιςχφςει και να προωκιςει 

τθ μάκθςθ (Φλουρισ, Γ., 2003). 

2.2 Θεωρύεσ εκπαύδευςησ  
Με τον όρο «κεωρία εκπαίδευςθσ» εννοοφμε μια ολοκλθρωμζνθ ςυςτθματικι άποψθ για 

τθ φφςθ τθσ διαδικαςίασ μζςα από τθν οποία οι άνκρωποι ςχετίηονται με το περιβάλλον 

τουσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επαυξάνουν τθν ικανότθτά τουσ να χρθςιμοποιοφν πιο 

αποτελεςματικά τόςο τον εαυτό τουσ όςο και το περιβάλλον τουσ.  
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Αυτζσ οι κεωρίεσ άρχιςαν να αναπτφςςονται από τθν αρχαιότθτα προςπακϊντασ να 

εξθγιςουν από ποφ προζρχεται θ γνϊςθ και πωσ οι άνκρωποι μακαίνουν. Στθν παροφςα 

διπλωματικι κα αναφερκοφν τρείσ βαςικζσ κεωρίεσ, θ μπθχεχβιοριςτικι κεωρία, θ 

κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ και θ κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία, λόγω τθσ ιςτορικισ 

ςθμαςίασ τουσ κακϊσ και του πρόςφατου ςθμαντικοφ τουσ ρόλου ςτον εκπαιδευτικό 

ςχεδιαςμό. 

Οι κεωρίεσ εκπαίδευςθσ  είναι μια πθγι επαλθκευμζνων εκπαιδευτικϊν ςτρατθγικϊν, 

τακτικϊν και τεχνικϊν. Θ γνϊςθ πολλαπλϊν  τζτοιων ςτρατθγικϊν είναι πολφ ςθμαντικι 

όταν κζλουμε να προςδιορίςουμε το πλαίςιο παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ κάποιου 

εκπαιδευτικοφ κζματοσ. Ο ςχεδιαςτισ πρζπει να ζχει ςτθν διάκεςθ του μια ποικιλία 

τζτοιων κεωριϊν και να διακζτει τθν γνϊςθ για το πότε και γιατί κα πρζπει να εφαρμόςει 

τθν κακεμία από αυτζσ. 

Κατά τον Snelbecker εκπαιδευτικά προβλιματα που απευκφνονται ςε ξεχωριςτά άτομα  δεν 

γίνεται να επιλυκοφν με μια μόνο τζτοια κεωρθτικι κζςθ. Κα πρζπει να μελετθκοφν οι 

βαςικζσ εκπαιδευτικζσ κεωρίεσ που εξελίχκθκαν από ψυχολόγουσ κατά τθν μελζτθ τθσ 

μάκθςθσ και να επιλεγοφν οι παραδοχζσ και ιδζεσ τθσ κάκε κεωρίασ που είναι κατάλλθλεσ 

για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ (Snelbecker,G., 1983). 

2.3 Η Μπηχεώβιοριςτικό (behavioural) προςϋγγιςη 
Θ μπθχεχβιοριςτικι (behavioural) προςζγγιςθ αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αι. Κακϊσ 

οι υπόλοιπεσ επιςτιμεσ άκμαηαν και απζφεραν νζεσ ανακαλφψεισ οι ψυχολόγοι 

υποςτθρικτζσ του μπθχεχβιοριςμοφ αποφάςιςαν ότι  δεν  μποροφςαν να ςυνεχίςουν να 

αςχολοφνται με αςαφι και απροςπζλαςτα  κζματα. Ππωσ υποςτιριξε ο Watson, J. είτε κα 

παρατοφςαν τθν ψυχολογία είτε κα τθν μετζτρεπαν ςε φυςικι επιςτιμθ και κα 

αςχολοφνταν με πράγματα που μποροφν να παρατθρθκοφν. Θ προςζγγιςθ αυτι ζδραςε 

καταλυτικά ςτισ γενικότερεσ απόψεισ για τθν διδαςκαλία και τθν μάκθςθ. Χρθςιμοποιικθκε 

ωσ βάςθ για τον ςχεδιαςμό των πρϊτων οπτικοακουςτικϊν υλικϊν και ενζπνευςε πολλζσ 

παρεμφερείσ εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ. Ριο πρόςφατα παραδείγματα ςυμπεριλαμβάνουν 

παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν διδαςκαλία βοθκοφμενθ από υπολογιςτι (CAI-

computer assisted instructions). 

Κατά το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα θ μπθχεχβιοριςτικι προςζγγιςθ επιςκιάςτθκε από 

τθν κοινωνικοπολιτιςμικι επανάςταςθ θ οποία παρουςιάηεται αναλυτικά παρακάτω(βλζπε 

2.3.6.).  

2.3.1 Κύριοι εκφραςτϋσ 

Οι κυριότεροι εκφραςτζσ του μπθχεχβιοριςμοφ διατφπωςαν ζνα μεγάλο  αρικμό απόψεων 

και τεχνικϊν ςχετικά με τθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ τουσ οποίουσ και τεκμθρίωςαν με 

πειράματα. Αναλυτικότερα θ ςχζςθ του μπθχεχβιοριςμοφ με τθν μάκθςθ, ανάλογα με τον 

εκάςτοτε εκφραςτι μπορεί να ειπωκεί ωσ εξισ: 

Ivan Pavlov (1849 – 1936) 
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Ρρόδρομοσ του μπθχεχβιοριςμοφ και τθσ κεωρίασ τθσ κλαςικισ εξαρτθμζνθσ μάκθςθσ 

(βλζπε 2.3.3.). Εφιρμοςε τισ αρχζσ τθσ κλαςικισ εξαρτθμζνθσ μάκθςθσ ςε πειράματα με 

ςκφλουσ. John Watson (1878 – 1959) 

Εφιρμοςε τισ αρχζσ τθσ κλαςικισ εξαρτθμζνθσ μάκθςθσ ςε πειράματα ςε ςχζςθ με τθν 

παιδικι ανάπτυξθ και μάκθςθ. 

Κατά τον Watson θ μάκθςθ είναι μία διαδικαςία εξαρτθμζνων αντανακλαςτικϊν. Κατά τον 

Watson oι άνκρωποι γεννιοφνται με οριςμζνα αντανακλαςτικά και με τισ ςυγκινθςιακζσ 

αντιδράςεισ του φόβου, τθσ αγάπθσ και του κυμοφ. Θ υπόλοιπθ ςυμπεριφορά τουσ 

διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ αντιδράςεισ τισ οποίεσ ςυνδζουν με τα ερεκίςματα που 

δζχονται από το περιβάλλον. Ο Watson κατζκρινε και απζρριψε το νόμο του 

αποτελζςματοσ του Thorndike, ενϊ υποςτιριξε το νόμο τθσ άςκθςθσ. Επινόθςε τθν λζξθ 

μπθχεχβιοριςμόσ. 

Edward Thorndike (1874 – 1949) 

Κατά τον Thorndike θ ςχζςθ μεταξφ εξωτερικοφ ερεκίςματοσ και αντίδραςθσ κεωρείται ωσ 

νευρικόσ δεςμόσ, «μία ςφνδεςθ». 

Θ μάκθςθ είναι ςταδιακι και όςο αυξάνεται ο αρικμόσ των δοκιμϊν τόςο ελαττϊνεται ο 

χρόνοσ που απαιτείται για να επιτευχκεί θ μάκθςθ. 

Ρρότεινε τθν «μάκθςθ με δοκιμι και πλάνθ» θ οποία βαςίηεται ςε τρείσ νόμουσ: 

 Τθσ άςκθςθσ- Πςο ςυχνότερα βιϊνεται μια κατάςταςθ ερεκίςματοσ-αντίδραςθσ 

τόςο περιςςότερο κα διατθρθκεί. 

 Τθσ ετοιμότθτασ- Θ μάκθςθ είναι πιο αποδοτικι όταν το νευρικό ςφςτθμα είναι 

προϊδεαςμζνο για μια επενζργεια. 

 Του αποτελζςματοσ- Μια ςυμπεριφορά με κετικζσ επιπτϊςεισ είναι πικανότερο να 

επαναλθφκεί απ ότι μία ςυμπεριφορά με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ (Seattler,P.,2000). 

Το ζργο του ιταν ο πρόδρομοσ αυτοφ του Skinner.  

B. F. Skinner (1904 – 1990) 

Υποςτιριξε ότι θ ςυμπεριφορά είναι αποτζλεςμα «ςυντελεςτικισ μάκθςθσ» (βλζπε 2.3.3.) 

που ςυμβαίνει κατά το ςχζδιο ενδυνάμωςθσ. Οι διαπιςτϊςεισ του Skinner ενίςχυςαν τισ 

προςπάκειεσ για ςαφι αντικειμενικό κακοριςμό των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ, ϊςτε κάκε 

εκπαιδευτικόσ να προςδιορίηει τι είδουσ ςυμπεριφορά επιδιϊκει να πετφχει από τουσ 

μακθτζσ του. Θ ςυντελεςτικι μάκθςθ του Skinner ςε ςυνδυαςμό με τθ μάκθςθ με δοκιμι 

και πλάνθ του Thorndike οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία τθσ προγραμματιςμζνθσ διδαςκαλίασ.  

Οι βαςικζσ τθσ αρχζσ είναι: 

 Θ προςφορά τθσ φλθσ ςε μικρά βιματα 

 Θ ενίςχυςθ τθσ επικυμθτισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν με τθν άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ του ςωςτοφ-λάκουσ. 
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Θ επιρροι του κακοδιγθςε τισ γενικζσ τάςεισ τθσ εξζλιξθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ 

διδαςκαλίασ κατά τισ δεκαετίεσ του 50 και 60. 

2.3.2 Μερικϋσ αρχϋσ του μπιχεβιοριςμού 

Ραρακάτω παρουςιάηονται επιπλζον πεποικιςεισ τθσ μπθχεχβιοριςτικισ προςζγγιςθσ για 

τθν αποςαφινιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεωρίασ  και τθν κατανόθςθ των πρακτικϊν που 

ακολουκοφνται βάςθ αυτισ. 

 Το παιδί όταν γεννιζται είναι tadula rasa(δεν διακζτει καμία προθγοφμενθ γνϊςθ), 

 Κάκε διαδικαςία απόκτθςθσ γνϊςθσ μπορεί να περιγραφεί με βάςθ ζνα δεςμό 

ερεκίςματοσ – αντίδραςθσ. 

 Θ μάκθςθ γίνεται εμφανισ μζςα από τθν αλλαγι ςυμπεριφοράσ. 

 Άρνθςθ  τθσ φπαρξθσ νοθτικϊν γεγονότων, μελζτθ ςυμπεριφορϊν. 

 Το περιβάλλον διαμορφϊνει τθν ςυμπεριφορά. 

 «Οι αρχζσ τθσ γειτνίαςθσ (θ πιο κοντινι χρονικά αντίδραςθ ςε ζνα ερζκιςμα είναι 

αυτι που ζχει τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να ζχει προκλθκεί από το ερζκιςμα 

αυτό) και τθσ ενίςχυςθσ (επιπτϊςεισ που αυξάνουν τισ πικανότθτεσ του να 

ξαναςυμβεί ζνα γεγονόσ) είναι βαςικζσ για τθν επεξιγθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

μάκθςθσ» (Seattler,P.,2000). 

2.3.3 Δύο βαςικϋσ θεωρύεσ  ρύθμιςησ τησ ςυμπεριφορϊσ 

Στουσ εκφραςτζσ τθσ μπθχεχβιοριςτικισ  προςζγγιςθσ αναφζρκθκαν οι δυο παρακάτω 

κεωρίεσ ρφκμιςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ: 

Θ κεωρία τθσ κλαςικισ εξαρτθμζνθσ μάκθςθσ: όπου θ μάκθςθ είναι ηιτθμα δθμιουργίασ 

ςυνδζςεων μεταξφ των ερεκιςμάτων και των αντιδράςεων. Θ κεωρία αυτι αναπτφχκθκε 

από τουσ Pavlov και Watson. Θ ςυμπεριφορά ςυνδζεται με μια ανακλαςτικι αντίδραςθ ςε 

ζνα ερζκιςμα όπωσ ςτθν περίπτωςθ των ςκφλων του Pavlov.  Ζχουμε ζνα κετικό ερζκιςμα 

που προκαλεί μια ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά και ζνα ουδζτερο ερζκιςμα(που δεν 

προκαλεί κάποια αντίδραςθ αρχικά). Αν κατ επανάλθψθ παρουςιάςουμε ταυτόχρονα αυτά 

τα δφο ερεκίςματα το ουδζτερο ερζκιςμα κα αρχίςει να προκαλεί τθν ίδια ςυμπεριφορά 

που προκαλεί το κετικό ερζκιςμα. Ρροκειμζνου να διατθρθκεί θ κλαςςικι εξαρτθμζνθ 

μάκθςθ απαιτείται θ κατά διαςτιματα ενίςχυςθ του ουδζτερου ερεκίςματοσ με τθν 

παρουςίαςθ του κετικοφ, ϊςτε να μθν επζλκει απόςβεςθ. 

Δεν ενδιαφζρεται για τθν εςωτερικι (τθ νοθτικι) λειτουργία των υποκειμζνων αλλά 

εςτιάηει τθν προςοχι ςτθν ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν ειςόδου– εξόδου τθσ 

ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. 

Θ κεωρία τθσ ςυντελεςτικισ μάκθςθσ: όπου ενιςχφεται θ ςυμπεριφορά μζςω επαίνου ι 

τιμωρίασ. Αυτι θ κεωρία αναπτφχκθκε από τον Skinner και είναι γνωςτι ωσ ριηοςπαςτικόσ 

μπθχεχβιοριςμόσ. Εν ςυντομία μια ςυμπεριφορά μπορεί να προκφψει είτε με ενίςχυςθ, θ 

οποία αυξάνει τθν πικανότθτα να επαναλθφκεί θ ςυμπεριφορά αυτι, είτε με τιμωρία, θ 

οποία μειϊνει τισ πικανότθτεσ επανάλθψθσ μια ςυγκεκριμζνθσ ςυμπεριφοράσ(θ ενίςχυςθ ι 

τιμωρία πρζπει να ακολουκοφν άμεςα τθν ςυμπεριφορά). Με άλλα λόγια είναι ζνασ τφποσ 

μάκθςθσ όπου θ μελλοντικι ςυμπεριφορά κακορίηεται από τισ ςυνζπειεσ προθγοφμενων 

ςυμπεριφορϊν. 
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Κατά τον Skinner κατά τθν διαδικαςία τθσ ςυντελεςτικισ μάκθςθσ πρζπει να απαντθκοφν οι 

παρακάτω ερωτιςεισ: 

o Ροια ςυμπεριφορά κζλουμε να εδραιϊςουμε; 

o Ροιεσ μζκοδοι ενίςχυςθσ είναι διακζςιμεσ; 

o Ροιεσ αντιδράςεισ είναι πικανό να ςυμβοφν; 

o Ρωσ μποροφν οι μζκοδοι ενίςχυςθσ να ςχεδιαςτοφν ζτςι ϊςτε να παρζχουν 

μζγιςτθ αποδοτικότθτα; 

Για τθν εκμάκθςθ περίπλοκων ςυμπεριφορϊν διαχωρίηονται αυτζσ ςε όςο δυνατόν 

μικρότερα βιματα εκ των οποίων το κακζνα ενιςχφεται με τθν μζκοδο τθσ ενίςχυςθσ μζχρι 

να δθμιουργθκεί θ επικυμθτι ςυμπεριφορά. Αςχολείται και με τα φαινόμενα τθσ ςκζψθσ 

και τθσ αίςκθςθσ ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ κεωρίεσ του μπθχεχβιοριςμοφ. 

2.3.4 Χαρακτηριςτικϊ του εκπαιδευτικού ςχεδιαςμού βϊςει τησ 

μπηχεώβιοριςτικόσ προςϋγγιςησ 

Για τθν εφαρμογι των αρχϊν των εκπαιδευτικϊν κεωριϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

ζχουν προκφψει οριςμζνεσ πρακτικζσ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι βαςικότερεσ που 

ςχετίηονται με τθν μπθχεχβιοριςτικι προςζγγιςθ (Ertmer,P. & Newby,T.,  1993):  

 Ζμφαςθ ςτθν παραγωγι παρατθριςιμων και μετρίςιμων αποτελεςμάτων από τουσ 

μακθτζσ. 

 Ραρακολοφκθςθ των μακθτϊν εκ των προτζρων για εκτίμθςθ των γνϊςεων τουσ 

ζτςι ϊςτε να διευκρινιςτεί το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ διδαςκαλίασ και ποιεσ μζκοδοι 

ενίςχυςθσ είναι οι πλζον αποδοτικζσ γι αυτοφσ.  

 Ζμφαςθ ςτθν εισ βάκοσ εκμάκθςθ των αρχικϊν βθμάτων πριν τθν επζκταςθ ςε πιο 

περίπλοκα ςτάδια εκτζλεςθσ. 

 Χριςθ μεκόδων ενίςχυςθσ. 

 Χριςθ ανάδραςθσ για μετατροπι τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςτθν επικυμθτι 

κατεφκυνςθ. 

 Δθμιουργία ςυςχετίςεων, διαμόρφωςθ και εξάςκθςθ για τθν ενίςχυςθ του 

ςυνδζςμου ερεκίςματοσ- αντίδραςθσ. 

2.3.5  Συμπερϊςματα 

Κατά τον μπθχεχβιοριςμό ο δάςκαλοσ λειτουργεί ωσ αυκεντία και οι μακθτζσ 

αναπαραγάγουν τθ γνϊςθ όπωσ τουσ δίνεται. Εκείνοσ κρίνει ποιοσ κα είναι ο 

προκακοριςμζνοσ όγκοσ πλθροφοριϊν που κα πρζπει να μάκουν οι μακθτζσ. Δίνεται 

επίςθσ ζμφαςθ ςτθν εξάςκθςθ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςωςτισ απάντθςθσ. Θ αξιολόγθςθ 

γίνεται πάνω ςτα προβλιματα που τα παιδιά ζχουν διδαχτεί.  

Θ κεωρία αυτι αποδείχκθκε αποδοτικι για τφπουσ εκπαίδευςθσ που εμπεριζχουν: 

 ενκφμθςθ καταςτάςεων 

 προςδιοριςμό εννοιϊν 

 ςυςχετίςεισ 

 αυτόματεσ εκτελζςεισ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν 
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«Αντικζτωσ αποδείχκθκε μθ αποτελεςματικι για περιπτϊςεισ που απαιτοφν ικανότθτεσ 

υψθλότερου επιπζδου όπωσ θ εκμάκθςθ γλωςςϊν, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ δθμιουργία 

ςυμπεραςμάτων και θ κριτικι ςκζψθ.»(Schunk, D., 1991) 

2.3.6 Η κοινωνικοπολιτιςμικό προςϋγγιςη 

Τθν δεκαετία του 50 οι κεωρίεσ εκπαίδευςθσ απομακρφνκθκαν από το μπθχεχβιοριςτικό 

μοντζλο και ςτράφθκαν ςτισ γνωςτικζσ επιςτιμεσ. Το ενδιαφζρον των ψυχολόγων και 

εκπαιδευτϊν άρχιςε να αποκολλάται από τθν παρατθριςιμθ ςυμπεριφορά και ςτράφθκε 

ςε πιο περίπλοκεσ νοθτικζσ διαδικαςίεσ όπωσ είναι θ ςκζψθ, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ 

γλϊςςα, θ διαμόρφωςθ εννοιϊν και θ επεξεργαςία πλθροφοριϊν. Αυτι θ νζα τάςθ είχε 

επιπτϊςεισ και ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό ο οποίοσ απομακρφνκθκε από τισ διαδικαςίεσ 

ελζγχου του υλικοφ που παρουςιάηεται ςε ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε διαδικαςίεσ όπου 

οι μακθτζσ επεξεργάηονται και αλλθλεπιδροφν με τον ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ (Merrill, M., Kowalis, T. & Wilson, B., 1981). Θ κεωρία αυτι άςκθςε μεγάλθ 

επιρροι ςτουσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν και τθσ τεχνολογίασ τθσ 

πλθροφορίασ (information technology). 

2.3.7 Κύριοι εκφραςτϋσ 

Οι εκφραςτζσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ ανζπτυξαν μια πλθκϊρα κεωριϊν που αφοροφν τθν 

ανκρϊπινθ νόθςθ, μζςα από τισ οποίεσ προςπακοφν να κατανοιςουν και να βελτιϊςουν 

τθν μάκθςθ.  

Σθμαντικό ρόλο ςτθν ζναρξθ τθσ γνωςτικισ επανάςταςθσ ζπαιξε ο Chomsky,Ν.(1928-) 

αςκϊντασ κριτικι ςτον μπθχεχβιοριςμό  με το παράδειγμα τθσ εκμάκθςθσ γλϊςςασ που 

δεν μποροφςε να εξθγθκεί με αυτι τθν κεωρία . 

Από τότε αναπτφχκθκαν διάφορεσ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μεταξφ των οποίων το 

μοντζλο μνιμθσ των  Atkinson,R. και Shiffrin,R. , θ Component Display Theory του Merrill, 

M. , θ Elaboration Theory του Reigeluth κ.α. 

Σιμερα οι ερευνθτζσ εςτιάηουν ςε κζματα όπωσ θ νοθτικι υπερφόρτωςθ(cognitive load)και 

θ επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ(information processing). 

2.3.8  Μερικϋσ αρχϋσ των κοινωνικοπολιτιςμικών θεωριών 

Ραρακάτω παρουςιάηονται πεποικιςεισ τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ  προςζγγιςθσ για τθν 

αποςαφινιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεωρίασ  και τθν κατανόθςθ των πρακτικϊν που 

ακολουκοφνται βάςθ αυτισ. 

Στθν κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία: 

 Τονίηεται θ φπαρξθ εςωτερικϊν νοθτικϊν δομϊν. 

 Ωσ μάκθςθ ορίηονται οι διακεκριμζνεσ  αλλαγζσ μεταξφ γνωςτικϊν 

επιπζδων και όχι οι αλλαγζσ ςτισ αντιδράςεισ όπωσ υποςτιριηε ο 

μπθχεχβιοριςμόσ. 

 Μάκθςθ ςυντελείται όταν θ γνϊςθ αποκθκευκεί ςτθν μνιμθ ςε 

οργανωμζνθ λογικι μορφι.  
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 Θ απόκτθςθ γνϊςθσ περιγράφεται ωσ μία πνευματικι δραςτθριότθτα που 

περιλαμβάνει εςωτερικι κωδικοποίθςθ και δόμθςθ τθσ πλθροφορίασ από 

τον μακθτι. 

 Αναφζρεται ςε κζματα όπωσ το πωσ δζχεται, οργανϊνει, αποκθκεφει και 

επαναφζρει το μυαλό τισ πλθροφορίεσ. 

 Αναγνωρίηει τισ διαδικαςίεσ νοθτικοφ ςχεδιαςμοφ, προςδιοριςμοφ ςτόχων 

και ςτρατθγικϊν οργάνωςθσ(Shuell ,Τ.,1986). 

 Δίνεται ζμφαςθ ςτθν εξάςκθςθ με διορκωμζνθ ανάδραςθ.  

 Ο μακθτισ κεωρείται πολφ ενεργό μζλοσ τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ. 

 Θ κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςυμβάλλει ςτθν διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ. 

 Οι ςκζψεισ, τα πιςτεφω, θ ςυμπεριφορά και οι αξίεσ του μακθτι 

κεωροφνται επίςθσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ. 

 Θ προγενζςτερθ γνϊςθ χρθςιμεφει για ςυςχετιςμό ομοιοτιτων και 

διαφορϊν με τισ καινοφανείσ πλθροφορίεσ. 

 Θ μετάδοςθ γνϊςθσ γίνεται πιο αποδοτικι όταν απαλείφεται άςχετθ προσ 

το κζμα πλθροφορία.  

 Σκοπόσ είναι θ αλλαγι του γνωςτικοφ επιπζδου του μακθτι μζςω 

ενκάρρυνςθσ για χριςθ καταλλιλων ςτρατθγικϊν μάκθςθσ. 

2.3.9 Χαρακτηριςτικϊ του εκπαιδευτικού ςχεδιαςμού βϊςει τησ 

κοινωνικοπολιτιςμικόσ προςϋγγιςησ 

Για τθν εφαρμογι των αρχϊν των εκπαιδευτικϊν κεωριϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

ζχουν προκφψει οριςμζνεσ πρακτικζσ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι βαςικότερεσ που 

ςχετίηονται με τθν κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ:  

 «Χριςθ ανάδραςθσ για υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςωςτϊν νοθτικϊν 

ςυνδζςεων.»(Thomson,A., Simonson,M. &Hargrave,C., 1992) 

 Ραρακολοφκθςθ των μακθτϊν εκ των προτζρων για εκτίμθςθ του τρόπου 

με τον οποίο μακαίνουν και των νοθτικϊν μοντζλων που διακζτουν. 

 Ζμφαςθ ςτθν δόμθςθ, οργάνωςθ και αλλθλουχία των πλθροφοριϊν. 

 Δθμιουργία μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ που να ενκαρρφνει τθν ςυςχζτιςθ 

με προγενζςτερθ γνϊςθ(χριςθ ςχετικϊν παραδειγμάτων) 

 Χριςθ τεχνικϊν όπωσ απλοποίθςθ και προτυποποίθςθ(ανάλυςθ, 

αποςφνκεςθ και απλοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ ςε βαςικά κομμάτια 

γνϊςθσ) (Ertmer,P. & Newby,T., 1993). 

2.3.10 Συμπερϊςματα 

Εξαιτίασ τθσ ζμφαςθσ ςε πνευματικζσ δομζσ οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ κεωροφνται 

καταλλθλότερεσ για να εξθγιςουν περίπλοκεσ μορφζσ μάκθςθσ όπωσ: 

o θ επίλυςθ προβλθμάτων 

o θ ςυλλογιςτικι 

o θ μεταποίθςθ πλθροφοριϊν (Schunk,D., 1991) 
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Ο ρόλοσ του δαςκάλου είναι να βοθκά τουσ μακθτζσ να οργανϊςουν και να ςυςχετίςουν 

τισ νζεσ πλθροφορίεσ με προγενζςτερθ γνϊςθ που βρίςκεται αποκθκευμζνθ ςτθν μνιμθ. 

Στθν κεωρία αυτι βαςίςτθκε θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ που αναλφεται παρακάτω. 

2.4 Η κονςτρουκτιβιςτικό προςϋγγιςη 
Θ φιλοςοφικι εικαςία πίςω από τθν μπθχεχβιοριςτικι και κοινωνικοπολιτιςμικι 

προςζγγιςθ είναι πρωτίςτωσ αντικειμενικι. Ο κόςμοσ είναι αλθκινόσ και εξωτερικόσ του 

μακθτι. Ο ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να αποτυπϊςει τον κόςμο ςτο μυαλό του μακθτι. 

Κάποιοι ςφγχρονοι οπαδοί τθσ γνωςτικισ προςζγγιςθσ άρχιςαν να αμφιςβθτοφν αυτιν τθν 

άποψθ και ςτράφθκαν ςτθν κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ. Υποςτιριξαν ότι θ γνϊςθ ζχει 

να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το άτομο τον κόςμο μζςα από τισ προςωπικζσ 

του εμπειρίεσ. Ο κονςτρουκτιβιςμόσ δεν είναι μια ανεξάρτθτθ κεωρία αλλά ζχει τισ ρίηεσ 

του ςε διάφορεσ φιλοςοφικζσ και ψυχολογικζσ προςεγγίςεισ αυτοφ του αιϊνα. Στθν εποχι 

μασ ο κονςτρουκτιβιςμόσ ζχει τραβιξει τθν προςοχι, εμπλεκόμενοσ ςε διάφορουσ τομείσ 

μεταξφ των οποίων είναι και ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ. 

2.4.1 Κύριοι εκφραςτϋσ 

Οι απόψεισ των κονςτρουκτιβιςτϊν επθρεάηονται από τισ κζςεισ του Piaget(1896-1980) και 

του Bruner(1915-). O Bruner είναι γνϊςτθσ των ερευνϊν του Piaget και του Vygotsky(1896-

1934) και οι απόψεισ του επθρεάηονται και από τουσ δφο ψυχολόγουσ. Οι παραπάνω 

κεωροφνται οι κυριότεροι εκφραςτζσ τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ προςζγγιςθσ αν και 

ακολοφκθςαν πολλοί άλλοι. 

2.4.2  Μερικϋσ αρχϋσ τησ κονςτρουκτιβιςτικόσ θεωρύασ 

Ραρακάτω παρουςιάηονται πεποικιςεισ τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ  προςζγγιςθσ για τθν 

αποςαφινιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεωρίασ και τθν κατανόθςθ των πρακτικϊν που 

ακολουκοφνται βάςθ αυτισ: 

 Θ μάκθςθ ορίηεται ωσ θ δθμιουργία ερμθνειϊν του κόςμου μζςα από εμπειρία. 

 Αντιλαμβάνεται τθν μάκθςθ ωσ νοθτικι δραςτθριότθτα(όπωσ θ 

κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ). 

 Το μυαλό φιλτράρει τισ ειςόδουσ που δζχεται από το περιβάλλον προκειμζνου να 

δθμιουργιςει τθν δικιά του ξεχωριςτι πραγματικότθτα. 

 Δεν αρνείται τθν φπαρξθ του πραγματικοφ κόςμου αλλά υποςτθρίηει ότι οι 

γνϊςεισ μασ για τον κόςμο πθγάηουν από τθν ερμθνεία που δίνουμε ςτισ 

εμπειρίεσ μασ. 

 Δεν υπάρχει μια προκακοριςμζνθ ςωςτι ερμθνεία των πραγμάτων. Αφελισ 

απόψεισ αντιμετωπίηονται ωσ εναρκτιρια ςθμεία για περεταίρω ςυηιτθςθ και 

ανακαλφψεισ και δεν κεωροφνται ωσ λανκαςμζνεσ.  

 Τονίηεται θ ςθμαντικότθτα μακθτι και περιβάλλοντοσ αφοφ θ μεταξφ τουσ 

διάδραςθ είναι αυτι που δθμιουργεί τθν γνϊςθ. 

 Ο ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ δεν είναι τόςο θ μετάδοςθ πλθροφοριϊν όςο θ 

επεξεργαςία και ερμθνεία τθσ πλθροφορίασ από τον ίδιο τον μακθτι. 

 Μια ζννοια ςυνεχίηει να εξελίςςεται με κάκε νζα χριςθ τθσ γι αυτό θ μνιμθ 

βρίςκεται ςυνεχϊσ υπό αναδόμθςθ.  



 
 

21 
 

 «Ο δάςκαλοσ υποχρεοφται να αναγνωρίςει τθν προχπάρχουςα γνϊςθ που 

διακζτουν οι μακθτζσ, που μπορεί να είναι θμιτελισ ι λανκαςμζνθ αλλά μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί ωσ βοικθμα για τθν κατανόθςθ νζασ γνϊςθσ.»(Tobin,K. & 

Dawson,J., 1992) 

 Ο μακθτισ κεωρείται πολφ ενεργό μζλοσ τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ 

Επεξεργάηεται και ερμθνεφει τισ πλθροφορίεσ δθμιουργϊντασ μια νζα μορφι 

τουσ. 

 Ο ρόλοσ του κακθγθτι είναι να διευκολφνει τθν μάκθςθ παρζχοντασ ευκαιρίεσ 

και φλθ ςτον μακθτι ϊςτε να ανακαλφψει ι να χτίςει τθν δικιά του γνϊςθ. 

 «Οι μακθτζσ ςε μια τάξθ με κονςτρουκτιβιςτικζσ αρχζσ διακζτουν αρκετό χρόνο 

ϊςτε να καταςκευάςουν νοθτικζσ δομζσ των εννοιϊν που μακαίνουν , ζτςι ϊςτε 

να μποροφν μετζπειτα να εφαρμόςουν τθν γνϊςθ που αποκόμιςαν και ςε άλλουσ 

τομείσ.»(Spiro, R., 1992). 

 Θ μάκθςθ προχποκζτει τθν γλϊςςα. Θ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφμε επθρεάηει 

τθν μάκθςθ. 

 Θ ςυνεργαςία και οι ομαδικζσ εργαςίεσ ζχουν μεγάλθ ςθμαςία ςτισ 

κονςτρουκτιβιςτικζσ τάξεισ, ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να ανταλλάςουν ιδζεσ 

και να προωκείται θ μάκθςθ μζςω διαλόγου και όχι θ μάκθςθ ςε απομόνωςθ 

(Lewis, A.,1993, Brown,A. & Palinscar,A., 1985). 

 Θ κονςτρουκτιβιςτικι διδαςκαλία δίνει ζμφαςθ ςτθ ςκζψθ, τθν κατανόθςθ, τον 

ςυλλογιςμό και τθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ και όχι τόςο ςτο περιεχόμενο. 

Θ διδαςκαλία δεν προςχεδιάηεται. Ο ρόλοσ τθσ είναι να δείξει ςτουσ μακθτζσ πϊσ 

να δθμιουργοφν γνϊςθ, να προωκεί τθν ςυνεργαςία με άλλουσ, να υποδείξει τισ 

πολλαπλζσ οπτικζσ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ και να ενκαρρφνει τθν 

κατάλθξθ του μακθτι ςε μια προςωπικι άποψθ ενϊ όμωσ διακζτει τθν γνϊςθ 

και των υπολοίπων απόψεων με τισ οποίεσ μπορεί να μθν ςυμφωνεί. 

2.4.3 Χαρακτηριςτικϊ του εκπαιδευτικού ςχεδιαςμού βϊςει τησ  

κονςτρουκτιβιςτικόσ προςϋγγιςησ 

Θ κονςτρουκτιβιςτικι διδαςκαλία βαςίηεται ςε πζντε ςτοιχεία:  

 τθν ενεργοποίθςθ προχπάρχουςασ γνϊςθσ 

 τθν απόκτθςθ γνϊςθσ, τθν κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ, 

 τθν χριςθ τθσ γνϊςθσ  (Ertmer,P. & Newby,T., 1993), 

 τθν ανάδραςθ ςτθν γνϊςθ (Tolman,M. & Hardy,G., 1995), 

Θ ενεργοποίθςθ προχπάρχουςασ γνϊςθσ είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ εφόςον ότι μακαίνουμε 

το μακαίνουμε ςε ςχζςθ με αυτά που ιδθ ξζρουμε. Με τθν κατανόθςθ τθσ προχπάρχουςασ 

γνϊςθσ των μακθτϊν οι κακθγθτζσ μποροφν να τουσ παρζχουν εμπειρίεσ που ςχετίηονται 

με αυτζσ τισ υπαρκτζσ γνϊςεισ .Θ προχπάρχουςα γνϊςθ μπορεί να ενεργοποιθκεί με 

διάφορουσ τρόπουσ όπωσ με το να ρωτθκοφν οι μακθτζσ για το τι γνωρίηουν, μζςω 

brainstorming, ςθμαςιολογικϊν χαρτϊν ι παρουςίαςθσ κάποιων ικανοτιτων. Κατά τον 

Simon οι γνϊςεισ του κακθγθτι ςυνεχϊσ αναδομοφνται και εμπλουτίηονται κακϊσ 

αλλθλεπιδρά με τουσ μακθτζσ. (Simon,M.,1995)  Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι μακθτζσ κα 

πρζπει να αποκτοφν τθν προςωπικι τουσ γνϊςθ βαςιηόμενοι ςτισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ 

τουσ.  
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Μόλισ οι μακθτζσ εκτεκοφν ςε νζεσ γνϊςεισ αρχίηει θ διαδικαςία τθσ κατανόθςθσ τθσ νζασ 

γνϊςθσ. Οι δάςκαλοι μποροφν να βοθκιςουν αυτιν τθν εξζλιξθ με τθν προςφορά πολλϊν 

εμπειριϊν ζτςι ϊςτε μζςα από αυτζσ οι μακθτζσ να επεξεργαςτοφν τθν νζα γνϊςθ και 

ζπειτα να παρουςιάςουν τθν προςωπικι τουσ ερμθνεία. «Θ παρουςίαςθ των ερμθνειϊν 

των μακθτϊν ζχει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ.» (Fensham, P.& 

Gunstone,R.,1994). «Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί να μεταδοκεί μια 

γνϊςθ. Οι πιο αποδοτικζσ δραςτθριότθτεσ για χριςθ τθσ γνϊςθσ ζτςι ϊςτε να γίνει 

κατανοθτι είναι οι δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων» (Steffe,L. & Gale,J., 1995). 

Μζςω αυτϊν ενκαρρφνονται οι μακθτζσ να ερευνοφν και να επεκτείνουν τθν γνϊςθ τουσ. 

«Επίςθσ θ εργαςία ςε ομάδεσ είναι πιο αποδοτικι απ ότι θ ατομικι εργαςία διότι ζτςι 

δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να ζρκουν ςε επαφι με νζεσ ιδζεσ και να γίνει 

ανατροφοδότθςθ των μζχρι ςτιγμισ γνϊςεων τουσ.» (Chaille, C. & Britain, L.,1991). 

Ραρακάτω παρουςιάηονται μερικζσ πρακτικζσ απόκτθςθσ, κατανόθςθσ και χριςθσ τθσ 

γνϊςθσ: 

 Ραρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ. (πχ. Μία ζννοια 

ςτα μακθματικά μπορεί να παρουςιαςτεί με πίνακα ι με γράφθμα, ςε κάποιο 

μάκθμα γλϊςςασ μζςω πεηοφ λόγου ι ποίθςθσ) 

 Ζμφαςθ ςτον προςδιοριςμό του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο κα λάβει χϊρα και κα 

εφαρμοςτεί θ κατάρτιςθ. 

 Μεταφορά γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ. 

 Τοποκζτθςθ ανακζςεων ςε πραγματικά περιβάλλοντα. 

 Ραρουςίαςθ παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόςμο. 

 Συηιτθςθ και αντιπαράκεςθ με άλλα άτομα. 

 Ενκάρρυνςθ για ςυνεργαςία. 

 Επιλογι προβλθμάτων  τα οποία μπορεί να μθν διακζτουν προφανι τρόπο 

επίλυςθσ.  

 Ρροβλζψεισ από μζρουσ των μακθτϊν για αυτά που πρόκειται να μάκουν και να 

ανακαλφψουν ςε μια επόμενθ ενότθτα.  

 Εργαςία πάνω ςε  projects που διαρκοφν πάνω από βδομάδα. 

 Ραρουςίαςθ τθσ δουλειάσ των μακθτϊν ςε κοινό που περιλαμβάνει άτομα εκτόσ 

του ςχολικοφ και οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ.  

 Δραςτθριότθτεσ ςε μικρζσ ομάδεσ όπου οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ ερμθνείεσ τθσ 

γνϊςθσ που αποκόμιςαν 

 Απόφαςθ για  ποια μζκοδο κα ακολουκθκεί για τθν επίλυςθ περίπλοκου 

προβλιματοσ από μζρουσ των μακθτϊν .Συηιτθςθ και επεξιγθςθ για τθν επιλογι 

τθσ μεκόδου που ακολοφκθςαν. 

 «Θ ανάδραςθ αναφζρεται ςτθν κατανόθςθ των μζχρι ςτιγμισ γνϊςεων. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τθν παροχι δραςτθριοτιτων που ερωτοφν τουσ μακθτζσ για το τι 

ζχουν μάκει μζχρι τϊρα»(Tobin,K. & Dawson,G., 1992). Θ ςυγγραφι θμερολογίου 

είναι μια ιδιαίτερα αποδοτικι τεχνικι ανάδραςθσ.  

Οι ςθμαςιολογικοί χάρτεσ είναι μια ςτρατθγικι γραφικισ αναπαράςταςθσ εννοιϊν. 

Αναπαριςτοφν τισ ςχθματικζσ ςχζςεισ που απαρτίηουν μια ζννοια. Υποςτθρίηουν ότι 
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υπάρχουν πολλαπλζσ ςχζςεισ μεταξφ μιασ ζννοιασ και τθσ γνϊςθσ που ςχετίηεται με τθν 

ζννοια αυτι. Ζτςι για κάκε ζννοια υπάρχουν τουλάχιςτον τρείσ τφποι ςυςχετίςεων:| 

 Συςχετίςεισ κλάςθσ-κατθγορία αντικειμζνων ςτθν οποία ανικει θ ζννοια 

 Συςχετίςεισ  ιδιοτιτων-οι ιδιότθτεσ που ορίηουν τθν ζννοια 

 Συςχετίςεισ παραδειγμάτων- παραδείγματα τθσ ζννοιασ 

 

2.4.4 Συμπερϊςματα 

Ο κονςτρουκτιβιςμόσ υποςτθρίηει ότι οι κεωρίεσ εκπαίδευςθσ δεν μποροφν να 

εφαρμοςτοφν ανεξάρτθτα ςε κάκε τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Σφμφωνα με τον Jonassen θ 

μάκθςθ διακρίνεται ςε ειςαγωγικι(introductory), προχωρθμζνθ και εξειδικευμζνθ 

(Jonassen,D.,1991). Σφμφωνα με τον ίδιο κατά τθν ειςαγωγικι μάκθςθ είναι 

καταλλθλότερεσ θ μπθχεχβιοριςτικι και κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ. Κακϊσ περνάμε 

ςτο επόμενο επίπεδο, τθσ προχωρθμζνθσ μάκθςθσ, οι μακθτζσ καλοφνται να 

αντιμετωπίςουν ποιο περίπλοκα και κακά δομθμζνα προβλιματα και ςε αυτό το ςθμείο θ 

κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ κεωρείται ωσ καταλλθλότερθ. 

2.4.5 Σύγκριςη των θεωριών μϊθηςησ 

Στον παρακάτω πίνακα επιχειρείται θ παρουςίαςθ των βαςικότερων πεποικιςεων των 

τριϊν κεωριϊν εκπαίδευςθσ που παρουςιάςτθκαν αναλυτικά παραπάνω. Θ παρουςίαςθ 

αυτι ςκοπό ζχει να διευκολφνει τθν ςφγκριςθ των κεωριϊν, τον εντοπιςμό κοινϊν 

ςτοιχείων και τισ ςθμαντικότερεσ διαφορζσ τουσ. 

Με μπλε χρϊμα ςθμειϊνονται οι κοινζσ πεποικιςεισ μεταξφ διαφορετικϊν κεωριϊν(ανά 

γραμμι του Ρίνακα 1). 

Θ μπθχεχβιοριςτικι κεωρία ςυγκλίνει με τθν κοινωνικοπολιτιςμικι ωσ προσ τθν αντίλθψθ 

τουσ για τον  κόςμο, τον οποίο κεωροφν αλθκινό και εξωτερικό του μακθτι ςε αντίκεςθ με 

τθν αντίλθψθ τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ κεωρίασ που υποςτθρίηει τθν άποψθ ότι ερμθνείεσ 

του  κόςμου καταςκευάηονται ςτο μυαλό του μακθτι μζςα από τθν εμπειρία. Θ 

κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ ζχει περιςςότερα κοινά με τθν κονςτρουκτιβιςτικι 

προςζγγιςθ μιασ και θ δεφτερθ αποτελεί εξζλιξθ τθσ πρϊτθσ.  

Οι απόψεισ τθσ μπθχεχβιοριςτικισ κεωρίασ αν και  χρθςιμοποιικθκαν για ζνα μεγάλο 

διάςτθμα ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ ζχουν πλζον ξεπεραςτεί. Για να είναι κοινωνικά 

αποδεκτά τα μζςα παρουςίαςθσ που κα ςχεδιαςτοφν κα πρζπει να βαςιςτοφν ςε μια 

κεωρία εκπαίδευςθσ που χρθςιμοποιείται ςτα ελλθνικά ςχολεία ςτα οποία κα διεξαχκεί θ 

ζρευνα. Για τον λόγο αυτό δεν κα χρθςιμοποιθκεί θ μπθχεχβιοριςτικι κεωρία ςτον 

ςχεδιαςμό των μζςων παρουςίαςθσ. 

Θ κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ χρθςιμοποιείται ωσ τισ μζρεσ μασ ςτον χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ, κυρίωσ όμωσ ςε κεωρθτικό επίπεδο κακϊσ  δεν διακζτει ξεκάκαρεσ 

πρακτικζσ.  

Θ κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία είναι επίςθσ διαδεδομζνθ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Μετά 

από ζρευνα ςε βιβλία του δθμοτικοφ διαπιςτϊκθκε ότι χρθςιμοποιείται θ ςυγκεκριμζνθ 
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κεωρία για τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν. Οι ξεκάκαρεσ πρακτικζσ που διακζτει τθν 

κακιςτοφν κατάλλθλθ για χριςθ ςτον μετζπειτα ςχεδιαςμό των μζςων παρουςίαςθσ. 
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Πίνακασ 1 - Σφγκριςθ των κεωριϊν εκπαίδευςθσ 
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2.5 Περύληψη του κεφαλαύου 
Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με τον οριςμό των εννοιϊν τθσ μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ με 

ςκοπό να γίνουν κατανοθτζσ οι δυο αυτζσ ζννοιεσ και θ μεταξφ τουσ ςχζςθ. Στθν ςυνζχεια 

μελετϊνται τρείσ βαςικζσ κεωρίεσ εκπαίδευςθσ: 

 θ μπθχεχβιοριςτικι 

 θ κοινωνικοπολιτιςμικι 

 και θ κονςτρουκτιβιςτικι 

Για κάκε μια από αυτζσ αναφζρονται οι ςθμαντικότεροι εκφραςτζσ, οι αρχζσ, πρακτικζσ 

που ακολουκοφνται κατά τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό  με ςκοπό να γίνουν κατανοθτζσ και 

να διευκολυνκεί θ ςφγκριςι τουσ. Τα βαςικά ςθμεία που αναφζρκθκαν κατά τθν  ανάλυςθ 

των κεωριϊν παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1. Από τθν ςφγκριςθ των κεωριϊν κρίνεται 

καταλλθλότερθ θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ θ οποία κα ακολουκθκεί κατά τον 

ςχεδιαςμό των μζςων παρουςίαςθσ ςτα επόμενα κεφάλαια. 
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3 Παραςτατικό Κινηματογραφύα 

3.1 Οριςμόσ τησ παραςτατικόσ κινηματογραφύασ (traditional 

animation)  
Θ παραςτατικι κινθματογραφία ορίηεται ωσ θ δθμιουργία τθσ ψευδαίςκθςθσ τθσ κίνθςθσ 

ςε ταινία ι βίντεο φωτογραφίηοντασ ι καταγράφοντασ ςειρζσ μονϊν καρζ, το κακζνα εκ 

των οποίων απεικονίηει αυξθτικζσ αλλαγζσ ςτθν κζςθ τθσ εικόνασ, τα οποία αν 

παρουςιαςτοφν ςε ακολουκία και με μεγάλθ ταχφτθτα (ςυνικωσ 24 καρζ το λεπτό) δίνουν 

τθν ψευδαίςκθςθ τθσ κίνθςθσ. Θ ψευδαίςκθςθ τθσ κίνθςθσ οφείλεται ςε ζνα φαινόμενο 

που αποκαλείται «μετείκαςμα».Tο μάτι βλζπει ςυνεχι κίνθςθ αντί για ξεχωριςτζσ εικόνεσ 

ςε περιπτϊςεισ όπωσ θ παραπάνω. Ρρϊτοσ αναφζρκθκε ςτο φαινόμενο αυτό ο Peter Mark 

Roget το 1825. 

3.2 Ιςτορικϊ ςτοιχεύα 
Από τθν εποχι των ςπθλαίων οι καλλιτζχνεσ αναηθτοφςαν τρόπουσ για να αναπαραςτιςουν 

τθν κίνθςθ ςτα ζργα τουσ. Διάφοροι καλλιτζχνεσ αποτφπωςαν ανκρϊπουσ, ηϊα ι 

αντικείμενα να κινοφνται με μεγαλφτερθ ι μικρότερθ επιτυχία αλλά θ κίνθςθ ανεξάρτθτα 

δεν μποροφςε να αναπαραςτακεί με ευκολία μζχρι τθν εμφάνιςθ διαφόρων τεχνολογικϊν 

ανακαλφψεων τον 19ο αιϊνα. 

Οι ανακαλφψεισ του 19ου αιϊνα ανζλυαν τθν κίνθςθ, μια εναςχόλθςθ που γοιτευε 

φιλοςόφουσ και φυςικοφσ επί αιϊνεσ. Οι ανακαλφψεισ αρχικά ςχεδιάςτθκαν για να 

αναπαραςτιςουν εικονικά ςυγκεκριμζνεσ επιςτθμονικζσ παρατθριςεισ αλλά γριγορα 

μετατράπθκαν ςε οπτικά παιχνίδια. Το φενακιςτοςκόπιο(1831) που ανακαλφφκθκε από τον 

Plateau, το πραξινοςκόπιο (1877) που ανακαλφφκθκε από τον Reynaud, το 

ηωοτρόπιο(1834) που ανακαλφφκθκε από τον W.G.Horner και το flip book(1868) είναι 

τζτοια παραδείγματα που με τθν γριγορθ εναλλαγι εικόνων προκαλοφν τθν ψευδαίςκθςθ 

τθσ κίνθςθσ. Μάλιςτα με μια παραλλαγι του πραξινοςκόπιου ζγινε θ πρϊτθ προβολι 

animation το 1892 ςτο Ραρίςι. 

 

Εικόνα 1 - Φενακιςτοςκόπιο 
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Εικόνα 2 - Ηωοτρόπιο 

 

Εικόνα 3 - Πραξινοςκόπιο 

 

 

Εικόνα 4 - flip book 

Ρερίπου τθν ίδια εποχι επιςτιμονεσ που ενδιαφζρονταν για άλλεσ οπτικζσ ανακαλφψεισ 

εφθφραν τθν φωτογραφία. Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δυο κατθγοριϊν ανακαλφψεων 

οδιγθςε ςτθν ανακάλυψθ του προτηζκτορα και τθσ  κάμερασ κινοφμενων εικόνων (motion 

picture camera).Οι ανακαλφψεισ αυτζσ  επζτρεψαν τθν ανάπτυξθ διαφόρων τφπων ζργων 
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παραςτατικισ κινθματογραφίασ, ειδικά των ςχεδιαςμζνων ςτο χζρι και αυτϊν που 

χρθςιμοποιοφν κοφκλεσ. (Beckerman, Θ., 2003, Wells, P., 1998) 

3.3 Κατηγοριοπούηςη βϊςει τεχνικών καταςκευόσ και 

αναπαρϊςταςησ τησ παραςτατικόσ κινηματογραφύασ 

3.3.1 Η παραδοςιακό παραςτατικό κινηματογραφύα  

Τα παραδοςιακά ζργα παραςτατικισ κινθματογραφίασ αποτελοφνται από ηωγραφιςμζνεσ 

εικόνεσ πάνω ςε χαρτί, διαφάνεια ι άλλα μζςα. Για να δθμιουργιςουν τθν ψευδαίςκθςθ 

τθσ κίνθςθσ κάκε ηωγραφιά διαφζρει ελάχιςτα από τθν προθγοφμενθ τθσ.  

Κάποιεσ πιο εξειδικευμζνεσ μορφζσ παραδοςιακισ παραςτατικισ κινθματογραφίασ είναι 

το: 

 cut-out animation -ςτο οποίο οι φιγοφρεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από χαρτί 

με αρκρωτά μζλθ  

 direct-on-film animation -όπου οι εικόνεσ ηωγραφίηονται ι χαράηονται 

απευκείασ πάνω ςτο φιλμ  

3.3.2 Παραςτατικό κινηματογραφύα stop-motion  

Στα ζργα παραςτατικισ κινθματογραφίασ stop-motion χρθςιμοποιοφνται φωτογραφίεσ  

κίνθςθσ αντικειμζνων από τον πραγματικό κόςμο ςε ξεχωριςτά καρζ για τθν δθμιουργία τθσ 

ψευδαίςκθςθσ τθσ κίνθςθσ. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι καταςκευισ τζτοιων 

ζργων όπωσ :  

 clay animation- όπου χρθςιμοποιοφνται φιγοφρεσ καταςκευαςμζνεσ από 

πλαςτελίνθ, πυλό ι άλλα εφπλαςτα υλικά 

 Pixilation- όπου μετατρζπονται ςε παραςτατικι μορφι πραγματικά 

αντικείμενα, φωτογραφίηοντάσ τα ςε ξεχωριςτά καρζ 

 model animation (κοινϊσ puppet animation)- όπου χρθςιμοποιοφνται 

κοφκλεσ από ξφλο ι άλλα υλικά  

 silhouette animation- όπου οι φιγοφρεσ είναι ςε  μορφι περιγραμμάτων 

  

3.3.3 Παραςτατικό κινηματογραφύα ςε υπολογιςτό (computer generated 

images) 

Θ παραςτατικι κινθματογραφία ςε υπολογιςτι περιλαμβάνει τα ζργα παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ καταςκευαςμζνα ψθφιακά ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. Χωρίηεται  ςε 

δφο κατθγορίεσ: 

 Τθν δυςδιάςτατθ παραςτατικι κινθματογραφία- με δυςδιάςτατουσ χαρακτιρεσ και 

ςκθνικά ςχεδιαςμζνα ςε υπολογιςτι  

 Τθν τριςδιάςτατθ παραςτατικι κινθματογραφία- με τριςδιάςτατουσ χαρακτιρεσ 

και ςκθνικά ςχεδιαςμζνα ςε υπολογιςτι 

Οι υπολογιςτζσ χρθςιμοποιοφνται και με άλλουσ τρόπουσ ςτθν καταςκευι ζργων 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ όπωσ, μεταξφ άλλων, για τθν απόδοςθ τθσ κίνθςθσ ςε 

προκαταςκευαςμζνεσ εικόνεσ, για τον χρωματιςμό εικόνων ςχεδιαςμζνων ςτο χζρι, για τον 
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ςυγχρονιςμό γραφικϊν και ιχου και για τισ τελικζσ  διαδικαςίεσ καταςκευισ τθσ ταινίασ ςτο 

ςτάδιο τθσ μεταπαραγωγισ (Marcel Jean, Focus on Animation, NFB). 

3.4 Κατηγοριοπούηςη βϊςει αφηγηματικών ςτοιχεύων 
«Στθν κεωρία του κινθματογράφου , θ κατθγοριοποίθςθ γίνεται βάςθ των κοινϊν 

αφθγθματικϊν ςτοιχείων από τα οποία απαρτίηεται ζνα κινθματογραφικό ζργο. Θ 

κατθγοριοποίθςθ ταινιϊν είναι βαςιςμζνθ ςτθν κατθγοριοποίθςθ των λογοτεχνικϊν ζργων, 

αν και διαφζρουν ςτον τρόπο παρουςίαςθσ διακζτουν πολλά κοινά ςτοιχεία.» 

(Lothe,J.,2000).  

Βάςθ του τρόπου κατθγοριοποίθςθσ που αναφζρει ο Lothe διακρίνoνται τα 

κινθματογραφικά ζργα ςε ταινίεσ μυκοπλαςίασ και ταινίεσ ντοκιμαντζρ.   

Ππωσ αναφζρει ο Κιοφκασ «Οι δυο αυτζσ κατθγορίεσ δθμιουργικθκαν μζςα από δφο 

βαςικζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου: 

Να ονειρευτεί, να αποδράςει να φανταςτεί ςτθν περίπτωςθ τθσ μυκοπλαςίασ και να 

κοιτάξει, να καταγράψει και να γνωρίςει τον πραγματικό κόςμο ςτθν περίπτωςθ του 

ντοκιμαντζρ και του ρεαλιςτικοφ κινθματογράφου.» (Κιοφκασ, Α., 2003). 

Κατά τουσ Ellis,J. & McLane B. υπάρχει και  τρίτθ κατθγορία που περιλαμβάνει τισ  

πειραματικζσ ταινίεσ (experimental, avant-gard). (Ellis, J. & McLane B., 2005) 

3.4.1 Η μυθοπλαςύα 

Θ μυκοπλαςία είναι ζνασ λογοτεχνικόσ και κινθματογραφικόσ κλάδοσ που αςχολείται με 

γεγονότα που δεν είναι πραγματικά, τουλάχιςτον κατά το διάςτθμα τθσ ςυγγραφισ τουσ. 

Τα ζργα μυκοπλαςίασ κατθγοριοποιοφνται περεταίρω βάςθ περιβάλλοντοσ(που 

διαδραματίηεται το ζργο), κζματοσ(ηθτιματα τα οποία διαπραγματεφεται το ζργο), 

ατμόςφαιρασ (ςυναιςκθματικόσ χαρακτιρασ του ζργου),ςτθςίματοσ (τρόποσ γυρίςματοσ ι 

παρουςίαςθσ του ζργου) κ.α. 

Ο Βαλοφκοσ χωρίηει τα ζργα μυκοπλαςίασ ςτα παρακάτω μζρθ: 
 

Θζμα 
Είναι θ ιδζα που κζλει να μεταδϊςει ο ςυγγραφζασ, το θκικό δίδαγμα τθσ ιςτορίασ.  

Σκθνικό 
Είναι θ χωρικι και χρονικι τοποκζτθςθ του ζργου. Στο μζροσ αυτό απαντάται το ερϊτθμα: 

που και πότε ζγινε? 

Χαρακτιρασ 
Ο χαρακτιρασ είναι οποιοδιποτε άτομο, persona ι φπαρξθ που ςυναντάται ςε ζνα ζργο 

τζχνθσ. Οι χαρακτιρεσ μπορεί να είναι φανταςτικοί ι βαςιςμζνοι ςε πραγματικά ιςτορικά 

άτομα. Επίςθσ μπορεί να είναι ανκρϊπινοι, μυκικοί, κεϊκοί, υπερφυςικοί, ςε μορφι ηϊων ι 

να αναπαριςτοφν αφθρθμζνεσ ζννοιεσ. Στο μζροσ αυτό απαντάται το ερϊτθμα: ποιοσ και 

γιατί το ζκανε? 

Πλοκι 
Είναι μια ςειρά αλλθλζνδετων γεγονότων δομθμζνθ ζτςι ϊςτε να ςχθματίηει  μια λογικι 

εικόνα  και να αποδίδει ζνα επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. Συνικωσ είναι ςχεδιαςμζνθ ςε 
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μορφι αφιγθςθσ που περιλαμβάνει δζςθ, ςφγκρουςθ, λφςθ. Στο μζροσ αυτό απαντάται το 

ερϊτθμα: τι και πϊσ το ζκανε? (Βαλοφκοσ, Σ. , 1997) 

Ραρόλο που θ μυκοπλαςία αναφζρεται κυρίωσ ςτον χϊρο τθσ διαςκζδαςθσ ζχει 

χρθςιμοποιθκεί και ςτθν διδαςκαλία ςε μορφι φανταςτικϊν παραδειγμάτων, για 

προπαγάνδα, για διαφιμιςθ και θκικολογία. 

3.4.1.1 Τρόποι ςυγγραφόσ μυθοπλαςύασ 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ςυγγραφισ μυκοπλαςίασ μεταξφ των οποίων είναι θ περιγραφι, 

θ περίλθψθ, θ ενδοςκόπθςθ, θ παράκεςθ, τα απομνθμονεφματα. Θ αφιγθςθ όμωσ είναι ο 

κυρίαρχοσ τρόποσ ςυγγραφισ μυκοπλαςίασ ςτον χϊρο του κινθματογράφου από τθν 

εμφάνιςθ του κλαςικοφ χολιγουντιανοφ ςτυλ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, γι αυτό ο όροσ 

ταινία μυκοπλαςίασ(Fictional film) είναι ςυχνά ςυνϊνυμοσ με τον όρο ταινία 

αφιγθςθσ(narrative film). 

Θ αφιγθςθ ακολουκεί ζνα ςφνολο οδθγιϊν για το πϊσ πρζπει να είναι δομθμζνθ μια ταινία. 

Συνικωσ αποτελείται από κάποια βαςικά ςτοιχεία. Τα ςτοιχεία αυτά ςυμπεριλαμβάνουν 

τθν ειςαγωγι ςτθν αρχι τθσ ταινίασ(δζςθ). Ζπειτα κακϊσ θ ταινία εξελίςςεται οι 

χαρακτιρεσ  εμπλζκονται ςε κάποιο πρόβλθμα χτίηοντασ ζτςι τθν ιςτορία(ςφγκρουςθ). Στο 

τζλοσ τθσ ταινίασ ζχει λυκεί το πρόβλθμα(λφςθ),(Βαλοφκοσ, Σ.,1997). Γενικότερα 

ακολουκείται μια γραμμικι δραματικι πλοκι ςε τρείσ πράξεισ και υποςτθρίηεται από τθν 

ενδελεχι παρουςίαςθ των χαρακτιρων  που κα εμφανιςτοφν ςτθν ταινία. 

Κάκε αφιγθςθ ςε μορφι μυκοπλαςίασ αποτελείται από δυο μζρθ κατά τον Lothe. Τθν 

ιςτορία που ςυμπεριλαμβάνει μια αλυςίδα γεγονότων, τουσ χαρακτιρεσ και  αντικείμενα 

που εμπλζκονται ςε αυτιν. Θ ανάπτυξθ του κζματοσ είναι το δεφτερο μζροσ, εννοϊντασ τον 

τρόπο μετάδοςθσ του περιεχομζνου. Με απλά λόγια θ ιςτορία είναι το τι κζλουμε να 

αφθγθκοφμε και θ ανάπτυξθ το πϊσ (Lothe, J., 2000). 

 

Ο Βαλοφκοσ αναφζρει επίςθσ ότι «ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ αφιγθςθσ είναι θ ςυγκζντρωςθ 

τθσ προςοχισ ςτο ουςιαςτικό ςτοιχείο, θ δθμιουργία αίςκθςθσ αναμονισ για τα 

επερχόμενα και θ ανάδειξθ των νοθμάτων του ζργου.» (Βαλοφκοσ ,Σ.,1997)  

3.4.1.2 Τα ςτϊδια ανϊπτυξησ μιασ ταινύασ μυθοπλαςύασ 

Οι ταινίεσ μυκοπλαςίασ διακζτουν ςτάδια παραγωγισ  το περιεχόμενο των οποίων δεν 

είναι ευμετάβλθτο.  Στθν περίπτωςθ καταςκευισ ταινιϊν μυκοπλαςίασ ακολουκοφνται 

πάντοτε τα παρακάτω βιματα: 
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Ρροπαραγωγι 

Το κζμα 
Είναι θ καταγραφι τθσ ιδζασ, του αντικειμζνου με το οποίο κα αςχολθκοφμε ςτθν ταινία ςε 

ζνα κείμενο το πολφ τριϊν γραμμϊν. Με αυτό το κείμενο γίνεται θ ζναρξθ τθσ ανάπτυξθσ 

τθσ ταινίασ. Θ ιδζα μπορεί να αντλθκεί με διάφορουσ τρόπουσ αν και θ ζρευνα κεωρείται 

ζνασ από τουσ αποδοτικότερουσ. Θ ζρευνα μπορεί να γίνει μζςα από γραπτζσ πθγζσ ι και 

προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ κακϊσ μπορεί να φανεί χριςιμθ και ςτο επόμενο ςτάδιο 

ανάπτυξθσ τθσ ταινίασ όπου μζςα από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ  γίνεται 

λεπτομερζςτερθ καταγραφι τθσ ιδζασ. 

Θ ςφνοψθ(ι περίλθψθ) 
Είναι θ περιλθπτικι ανάπτυξθ τθσ ιδζασ τθσ ιςτορίασ. Ζχει μζγεκοσ το πολφ τζςςερεισ 

ςελίδεσ για μια ταινία μεγάλου μικουσ.  Χρθςιμεφει ςτο να γίνει κατανοθτό το κζμα και θ 

κεντρικι ιδζα από κάποιον τρίτο κακϊσ και ωσ ςθμείο αναφοράσ για τθν δθμιουργικι 

ομάδα ςτα πρϊτα ςτάδια ανάπτυξθσ τθσ ταινίασ. 

Θ ςχεδίαςθ ςεναρίου 
Είναι θ βαςικι δομι του ςεναρίου. Αποτελείται από ζνα κείμενο το πολφ 20-25 ςελίδων με 

περιγραφι όλθσ τθσ ιςτορίασ και οριςμζνεσ πλιρεισ ςκθνζσ. Χρθςιμεφει ωσ βάςθ για τθν 

μετζπειτα  προςκικθ, αφαίρεςθ και  αλλαγι ςειράσ  των πράξεων και ςτοιχείων κακϊσ και 

για να γίνει κατανοθτό το φφοσ τθσ ταινίασ. Γενικότερα ςτο ςτάδιο αυτό καταγράφονται 

πλθροφορίεσ για τουσ ιρωεσ, δείγματα κινθματογραφικϊν ςκθνϊν και θ ςυνολικι δομι 

του ζργου(διαδοχι ςκθνϊν). 

Το ςενάριο 
Είναι θ αναλυτικι περιγραφι του ζργου. Ζχει πιο αυςτθρι δομι από τα προθγοφμενα 

κείμενα αφοφ πριν από κάκε ςκθνι καταγράφεται ο χρόνοσ και ο χϊροσ ςτον οποίο 

διαδραματίηεται. Ρεριλαμβάνει πλιρθ  περιγραφι των χαρακτιρων και των ρόλων τουσ και 

κακοριςμό του αφθγθτι. Επίςθσ  γίνεται περιγραφι των ςκθνικϊν και τθσ μουςικισ 

υπόκρουςθσ όπου χρειάηεται. Το ςενάριο μπορεί να αλλάξει πολλζσ φορζσ κατά τθν 

διαδικαςία παραγωγισ και ςυναρμολόγθςθσ τθσ ταινίασ. 

Το ντεκουπάη 
Είναι θ τελικι φάςθ επεξεργαςίασ του ςεναρίου όπου αυτό χωρίηεται ςε ςκθνζσ και πλάνα. 

Συμπεριλαμβάνει μεγζκθ πλάνων, γωνίεσ λιψθσ, κινιςεισ κάμερασ, ατάκεσ κ.α.. Θ δομι του 

είναι θ εξισ:  Στο πάνω δεξιά μζροσ τθσ ςελίδασ ςθμειϊνεται θ ςκθνι, ο χρόνοσ και ο τόποσ. 

Στο πάνω αριςτερά μζροσ ςθμειϊνεται το μζγεκοσ του πλάνου. Το βαςικό κείμενο 

χωρίηεται ςτο δεξί μζροσ όπου καταγράφονται οι πλθροφορίεσ που περιγράφουν το τι κα 

δοφμε και  ςτο αριςτερό μζροσ όπου καταγράφονται οι πλθροφορίεσ που περιγράφουν το 

ακουςτικό υλικό που κα ςυνοδεφςει τθν εικόνα. 

Θ εικονογράφθςθ του ςεναρίου 
Σε αυτό το ςτάδιο εικονογραφοφνται τα πλάνα τθσ κάκε ςκθνισ ςε μορφι ςκίτςων. Στο 

εικονογραφθμζνο ςενάριο ςθμειϊνονται επίςθσ πλθροφορίεσ για τα κουςτοφμια, τον 

φωτιςμό, τισ κινιςεισ τθσ κάμερασ και άλλεσ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ. Τα πλάνα 

παρουςιάηονται όπωσ πρόκειται να προβλθκοφν μζςα από τον φακό τθσ κάμερασ. Είναι 
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ιδιαιτζρωσ χριςιμό ςτθν περίπτωςθ χριςθσ ειδικϊν εφζ ζτςι ϊςτε οι τεχνικοί των ειδικϊν 

εφζ να ζχουν μια εικόνα γι αυτό που ηθτοφνται να δθμιουργιςουν. 

Στθν περίπτωςθ των κινουμζνων ςχεδίων χρθςιμοποιείται μια διαδικαςία προςομοίωςθσ 

τθσ κίνθςθσ το λεγόμενο animatic. Σκοπόσ του animatic και του εικονογραφθμζνου 

ςεναρίου είναι να προςομοιϊςει όςο είναι δυνατόν το τελικό προϊόν για τθν καλφτερθ 

επικοινωνία τθσ δθμιουργικισ ομάδασ αλλά και για καλφτερθ ςυνεννόθςθ με εξωτερικοφσ 

παράγοντεσ (διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ, Τφποσ κ.α.) 

Θ ζρευνα χϊρων 
Το ςτάδιο αυτό ςυμπεριλαμβάνεται ςτα προπαραςκευαςτικά κείμενα μιασ ταινίασ . 

Αποτελείται από  τθν εφρεςθ και τθν καταγραφι των χϊρων όπου κα διαδραματιςτεί θ 

ταινία. Στθν  παραςτατικισ κινθματογραφία  τα ςκθνικά αυτά  ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ  

πρζπει είτε να ςχεδιαςτοφν είτε να καταςκευαςτοφν εξ αρχισ.  

Ραραγωγι 

Τα γυρίςματα 
Σε αυτό το ςτάδιο καταςκευάηεται θ ταινία. Τοποκετοφνται τα ςκθνικά, οι ιρωεσ, οι 

κάμερεσ κακϊσ και ο κατάλλθλοσ φωτιςμόσ ςτθν ςωςτι κζςθ βάςθ του εικονογραφθμζνου 

ςεναρίου. Ρραγματοποιοφνται και αποκθκεφονται οι λιψεισ. Για τθν καταςκευι ενόσ ζργου 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφορεσ τεχνικζσ (βλζπε 

3.3). 

Μεταπαραγωγι 

Το μοντάη  και προςκικθ ειδικϊν εφζ 
Ζνα άλλο ςθμαντικό κομμάτι των ταινιϊν αφιγθςθσ είναι το μοντάη. Στο μοντάη θ ταινία 

κόβεται και μετά ςυναρμολογείται αποκτϊντασ αφθγθματικι μορφι, νοθματικι ςυνοχι και 

οπτικό ρυκμό. Στο ςθμείο αυτό προςτίκενται (αν υπάρχουν) τα ειδικά εφζ. 

Προςκικθ ακουςτικοφ υλικοφ 
Ρεριλαμβάνει τθν εγγραφι και τθν προςκικθ των ιχων, μουςικισ, αφιγθςθσ και διαλόγων. 

Τα ςτοιχεία αυτά ζχουν ιδθ μελετθκεί από το ςτάδιο του ντεκουπάη και του 

εικονογραφθμζνου ςεναρίου. Αξίηει να τονιςτεί ότι θ μουςικι μπορεί να ενοποιιςει τισ 

ςκθνζσ μεταξφ τουσ και να καλφψει τα κενά τθσ αφιγθςθσ. 

Συγχρονιςμόσ εικόνασ και ιχου 
Είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ςτάδιο κατά το οποίο θ ταινία αποκτά ςυνοχι. Γίνεται ζλεγχοσ 

για τθν ςωςτι αλλθλεπίδραςθ των ςτοιχείων που απαρτίηουν τθν ταινία ζτςι ϊςτε να 

μεταδίδεται το επικυμθτό αποτζλεςμα. 

(Βαλοφκοσ , Σ., 1997, Μπιτηοφνθ, Α., 2009, Ρζππα,H.,2006, Ben Long,B.& Schenk,S., 2002) 

3.4.2  Το ντοκιμαντϋρ 

Ωσ ντοκιμαντζρ ορίηεται  ο κινθματογράφοσ που βαςίηεται ςε πραγματικά γεγονότα και δεν 

χρθςιμοποιεί παραδοςιακά ςτοιχεία μυκοπλαςίασ, θκοποιοφσ, κοςτοφμια, φωτιςμοφσ κ.ά. 

Βάςει του ςυγκεκριμζνου οριςμοφ, αυτό που βαςικά διαχωρίηει το ντοκιμαντζρ από τθ 

μυκοπλαςία είναι ότι το ντοκιμαντζρ καταγράφει τθν υπάρχουςα πραγματικότθτα, ενϊ θ 

μυκοπλαςία καταςκευάηει μια πραγματικότθτα εκ νζου. 
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Κατά τουσ  Ellis, J. & McLane B. το ντοκιμαντζρ διαχωρίηεται από τα άλλα είδθ ταινιϊν και 

βάςει των παρακάτω παραμζτρων: 

 Υποκείμενο 

Τα ντοκιμαντζρ ςε αντίκεςθ με τισ ταινίεσ μυκοπλαςίασ δεν εςτιάηουν ςε 

ανκρϊπινα αιςκιματα, ςχζςεισ και δράςεισ . Συνικωσ τα ντοκιμαντζρ 

αςχολοφνται με πραγματικά, ςυγκεκριμζνα γεγονότα. Ζχουν κζματα δθμόςια και 

όχι ιδιωτικά. Οι άνκρωποι, τα μζρθ και τα γεγονότα είναι πραγματικά και 

ςυνικωσ ςφγχρονα. 

 Σκοπόσ, οπτικι γωνία, τρόποσ προςζγγιςθσ 

Είναι αυτό που κζλουν να πουν οι δθμιουργοί για τα υποκείμενα τθσ ταινίασ τουσ. 

Συνικωσ καταγράφουν κοινωνικά και πολιτιςμικά φαινόμενα τα οποία κεωροφν 

ςθμαντικά και για τα οποία κζλουν να ενθμερϊςουν το κοινό τουσ. Με αυτόν τον 

τρόπο οι δθμιουργοί ευελπιςτοφν να κινιςουν το ενδιαφζρον και τθν ςυμπάκεια 

του κοινοφ για τα υποκείμενα τουσ. Γι αυτόν τον ςκοπό προτιμάται θ άμεςθ 

καταγραφι των πραγματικϊν γεγονότων από τουσ δθμιουργοφσ ζτςι ϊςτε να 

μπορζςουν να πείςουν το κοινό τουσ. 

 Μορφι 

Θ μορφι περιλαμβάνει τθν αρχικι ςφλλθψθ του δθμιουργοφ, τα πλάνα και τουσ 

ιχουσ που ζχουν ςυλλεχκεί και τισ δομζσ ςτισ οποίεσ κα τοποκετθκοφν. Εδϊ 

γίνεται θ εφρεςθ υποκειμζνου, ςκοποφ και τρόπου προςζγγιςθσ. Οι δθμιουργοί 

ταινιϊν ντοκιμαντζρ αποφεφγουν τθν προςκικθ τεχνθτοφ περιεχομζνου και 

προςπακοφν να προςκολλϊνται όςο γίνεται ςτα πραγματικά γεγονότα. Θ  

δθμιουργία χαρακτιρων και πλοκισ δεν αποτελεί  ςτακερό μζροσ τθσ 

διαδικαςίασ παραγωγισ τθσ ταινίασ όπωσ γίνεται ςτθν μυκοπλαςία.  

 Μζκοδοι παραγωγισ και τεχνικζσ 

Αναφζρεται ςτον τρόπο που καταγράφονται οι εικόνεσ, ο ιχοσ και ςτουσ τρόπουσ 

που τα δφο αυτά ςυντίκενται. Μια βαςικι προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ 

ατόμων(όχι θκοποιϊν) που υποδφονται τουσ εαυτοφσ τουσ και θ φπαρξθ 

πραγματικϊν περιβαλλόντων (και όχι ςκθνικϊν). Ο φωτιςμόσ είναι ςυνικωσ 

αυτόσ που υπάρχει ςτο ςκθνικό ζκτοσ και αν χρειαςτεί βελτίωςθ ϊςτε να 

αποκαλφπτει επαρκϊσ το αντικείμενο και για προςκικθ ατμόςφαιρασ. 

 Θ επιρροι ςτο κοινό τουσ 

Οι δθμιουργοί των ντοκιμαντζρ προςπακοφν να επιτφχουν δφο αποτελζςματα με 

τισ ταινίεσ τουσ: τθν ποιοτικι  και αιςκθτικά καλι παροχι εμπειριϊν για το κοινό 

τουσ και τθν δθμιουργία ςυγκεκριμζνων  αντιδράςεων ι ςυμπεριφορϊν από το 

κοινό τουσ που μπορεί να οδθγιςει και ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. Υπάρχουν 

διάφοροι ςκοποί που εξυπθρετοφν οι μθ- μυκοπλαςτικζσ ταινίεσ όπωσ θ 

προπαγάνδα, θ ζρευνα, θ εκπαίδευςθ, θ διαςκζδαςθ και θ διάδοςθ 

πλθροφοριϊν. (Ellis, J. & McLane B., 2005) 

3.4.2.1 Τα ςτϊδια ανϊπτυξησ του ντοκιμαντϋρ 

Ππωσ ςτισ ταινίεσ μυκοπλαςίασ τα ςτάδια ανάπτυξθσ χωρίηονται ςτθν προπαραγωγι, τθν 

παραγωγι και τθν μεταπαραγωγι. Σε αντίκεςθ με τισ ταινίεσ μυκοπλαςίασ μεγάλο μζροσ 

τθσ ταινίασ διατίκεται ζτοιμο π.χ. γραπτά κείμενα, παλαιότερο καταγεγραμμζνο 
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οπτικοακουςτικό υλικό. Ραρόλα αυτά ςτισ μθ- μυκοπλαςτικζσ ταινίεσ ο ςκθνοκζτθσ δεν 

ζχει πλιρθ ζλεγχο πάνω ςτο υλικό τθσ ταινίασ κακϊσ πολλζσ φορζσ πρζπει να περιμζνει 

ζωσ ότου ζνα γεγονόσ διαδραματιςτεί για να το καταγράψει. Αυτό ζχει ςθμαντικό 

αντίκτυπο ςτα περιεχόμενα του κάκε ςταδίου τα οποία εδϊ δεν ζχουν ςτακερι κζςθ όπωσ 

γίνεται ςτισ ταινίεσ μυκοπλαςίασ αλλά μπορεί να εμφανιςτοφν ςε οποιοδιποτε από τα τρία 

ςτάδια αναλόγωσ με το υλικό που διατίκεται  και το κεωρθτικό υπόβακρο του ζργου. 

Ρρόπαραγωγθ 

 

Στο ςτάδιο τθσ προπαραγωγισ αρχικά επιλζγεται το κζμα ι ιδζα. Το μζροσ αυτό είναι 

ςτακερό. 

Ζπειτα γίνεται κάποιοσ οριςμόσ τθσ δομισ που κα ακολουκθκεί και των βαςικϊν κεμάτων 

που κζλουμε να κίξουμε. Το μζροσ αυτό εξαρτάται από τθν προβλεψιμότθτα του υλικοφ.  

Το ςενάριο υφίςταται ςε αυτό το ςτάδιο μόνο ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ που υπάρχει ζτοιμο 

κείμενο το οποίο απλά πρζπει να μετατραπεί ςε μορφι ςεναρίου (π.χ. κάποιο ποίθμα που 

ςυνοδεφει το οπτικό υλικό). Θ ςυγγραφι του ςεναρίου μπορεί επίςθσ να γίνει ςε τόςο 

αρχικά ςτάδια όταν είναι εξ αρχισ ξεκάκαρθ θ δομι του ζργου. Σε αυτό το ςτάδιο γίνεται θ 

ζρευνα πάνω ςτο επιλεγμζνο κζμα και θ κατάλλθλθ προετοιμαςία για το ςτάδιο τθσ 

παραγωγισ. 

Ραραγωγι 

Στισ ταινίεσ που ακολουκοφν τθν γραμμικι εξζλιξθ κάποιου γεγονότοσ ςε πραγματικό χρόνο 

θ ςυγγραφι κάποιασ μορφισ ςεναρίου(πρακτικϊν πλθροφοριϊν) γίνεται ςυνικωσ ςτο 

ςτάδιο τθσ παραγωγισ. Αυτό το γραπτό κείμενο ζχει ςκοπό να γίνουν κατανοθτά ςτθν 

δθμιουργικι ομάδα αυτά που ζχει ο ςκθνοκζτθσ ςτο μυαλό του. Συμπεριλαμβάνει τθν 

ειςαγωγι, τα ςυμπεράςματα και τισ κεματικζσ ενότθτεσ. (π.χ. ταινίεσ ςε μορφι 

θμερολογίου) 

Θ εφρεςθ και ταξινόμθςθ του υλικοφ γίνεται άμεςα μετά τθν καταγραφι και δεν αφινεται 

για τθν μεταπαραγωγι όπωσ ςτισ ταινίεσ μυκοπλαςίασ. Το οπτικό και το ακουςτικό υλικό 

ταξινομοφνται ξεχωριςτά ςε αυτό το ςτάδιο. Ζνασ τρόποσ ταξινόμθςθσ του υλικοφ είναι ο 

εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ του ςτθν προκακοριςμζνθ δομι αμζςωσ μετά τθν καταγραφι του. 

Πταν το κάκε μζροσ τθσ δομισ ζχει αντιςτοιχθκεί με το υλικό με το οποίο ςχετίηεται μπορεί 

να γίνει ζνα είδοσ ντεκουπάη. Ενόσ αναλυτικότερου κειμζνου που περιζχει τουσ χρόνουσ, 

τθν τοποκζτθςθ του ακουςτικοφ υλικοφ και οποιοδιποτε άλλο υλικό που κζλουμε να 

ςυμπεριλθφκεί ςτθν ταινία.  

Μεταπαραγωγι 

Θ ςυγγραφι του ςεναρίου κατά το ςτάδιο τθσ μεταπαραγωγισ γίνεται ςτα ζργα των οποίων 

θ δομι βαςίηεται ςτθν υποκειμενικι ερμθνεία των καταγεγραμμζνων γεγονότων από τον 

ςκθνοκζτθ. 

Σε  αυτά τα ζργα απαιτείται ςυγκζντρωςθ μιασ μεγάλθσ ποςότθτασ υλικοφ ςτα ςτάδια τθσ 

προπαραγωγισ και τθσ παραγωγισ. Εκτόσ από τθν ςυγγραφι του ςεναρίου ςτο τελευταίο 

ςτάδιο γίνεται και θ   οργάνωςθ του υλικοφ ζτςι ϊςτε με τθν ανάλογθ τοποκζτθςθ ιχου και 

εικόνασ να δθμιουργοφνται τα μθνφματα που κζλει να μεταδϊςει ο ςκθνοκζτθσ. 

Το εικονογραφθμζνο ςενάριο καταςκευάηεται ςτο αντίςτοιχο ςτάδιο που γίνεται θ 
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ςυγγραφι του ςεναρίου ςε κάκε ξεχωριςτι περίπτωςθ. Πςον αφορά τθν δομι των μθ- 

μυκοπλαςτικϊν ταινιϊν, με τθν ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν, από γραμμικι ζχει 

αρχίςει να μεταβάλλεται ςε αλλθλεπιδραςτικι με το κοινό και αποκτά όλο μεγαλφτερθ 

ςθμαςία. Το υλικό παρουςιάηεται με τζτοιον τρόπο ςτο κοινό ϊςτε να μπορεί μζςα από 

αυτό να βγάλει τα δικά του ςυμπεράςματα και ερμθνείεσ. Θ προςζγγιςθ αυτι  ςυμφωνεί με 

τισ κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ.  (Kochberg,S., 2002, Ellis, J. & McLane B., 2005) 

3.4.3 Το παραςτατικό ντοκιμαντϋρ 

Ζνα είδοσ ντοκιμαντζρ είναι το παραςτατικό ντοκιμαντζρ(animated documentary) το οποίο 

είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ντοκιμαντζρ και παραςτατικισ κινθματογραφίασ. 

 Το είδοσ αυτό άρχιςε να χρθςιμοποιείται ςτθν Ευρϊπθ κατά τθν δεκαετία του 20 με 

εκπροςϊπουσ τουσ Walter Ruttman, Hans Richter, Dziga Vertov και ςτισ Θ.Ρ.Α. τθν δεκαετία 

του 30 με εκπροςϊπουσ τουσ  John Grierson, Len Lye, Norman McLaren .Μετά τον β’ 

παγκόςμιο πόλεμο το National Film Board of Canada ,μεταξφ άλλων, ςυνζχιςε να 

καταςκευάηει τζτοιεσ ταινίεσ ωσ τισ μζρεσ μασ. 

«Οι ταινίεσ αυτζσ καταςκευάηονται με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ και ςτιλ. Μπορεί να 

χρθςιμοποιθκοφν  θχογραφθμζνεσ ςυνεντεφξεισ  κακϊσ  μπορεί να αποτελοφν ερμθνείεσ ι 

αναδιατυπϊςεισ πραγματικϊν γεγονότων» (Sofian,S., frames per second magazine).  

Στισ μζρεσ μασ δφο τφποι παραςτατικοφ ντοκιμαντζρ είναι περιςςότερο διαδεδομζνοι. Ο 

πιο κοινόσ , με παράδοςθ ςτθν ιςτορία του ντοκιμαντζρ, χρθςιμοποιεί πραγματικζσ εικόνεσ 

πάνω ςτισ οποίεσ προςαρμόηει ζνα παραςτατικό κομμάτι. Ραράδειγμα αυτοφ του τφπου 

είναι  θ ταινία «Bicycle Messenger» (2005) όπου ςε παραςτατικι μορφι εμφανίηεται μόνο ο 

βαςικόσ χαρακτιρασ του ζργου.  

Ο δεφτεροσ και πιο ριηοςπαςτικόσ τφποσ ζχει κακαρά παραςτατικι  μορφι από τθν αρχι ωσ 

το τζλοσ τθσ ταινίασ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι θ ταινία « The moon and the son» (2004) 

του John Canemaker. 

«Το παραςτατικό ντοκιμαντζρ  χρθςιμοποιείται ςυνικωσ όταν δεν διατίκεται αρκετό 

κινθματογραφθμζνο υλικό ι όταν τα αντικείμενα του ντοκιμαντζρ προτιμοφν να 

παραμείνουν ανϊνυμα. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ ςυνικωσ ζχουμε να κάνουμε με ταινίεσ 

που διαπραγματεφονται λεπτά ηθτιματα όπωσ το ςεξ το ζγκλθμα ι τον πόλεμο.» (Martins, 

I., 2008) 

Θ παραγωγι του ακολουκεί τα ςτάδια του παραδοςιακοφ ντοκιμαντζρ με τθν διαφορά ότι 

ςτθν κζςθ των γυριςμάτων το οπτικό υλικό ι μζροσ αυτοφ, ςχεδιάηεται ςε παραςτατικι 

μορφι. Επίςθσ ςτθν κζςθ του εικονογραφθμζνου ςεναρίου μπορεί να καταςκευάηεται 

animatic όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ μυκοπλαςτικισ παραςτατικισ κινθματογραφίασ.  

 

3.4.4 Η παραςτατικό εκπαιδευτικό κινηματογραφύα 

Οι ταινίεσ εκπαιδευτικισ παραςτατικισ κινθματογραφία κλίνουν περιςςότερο ςτθν 

κατθγορία του ντοκιμαντζρ για αυτόν τον λόγο επιλζχκθκε να παρουςιαςτοφν ςε αυτό το 

μζροσ του κεφαλαίου.  
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«Τα όρια μεταξφ ντοκιμαντζρ και εκπαιδευτικϊν ταινιϊν είναι λεπτά, αν πράγματι 

υφίςτανται. Κα μποροφςε να υποςτθρίξει κανείσ ότι ο ςκοπόσ των εκπαιδευτικϊν  ταινιϊν 

είναι να διδάξουν αλλά αυτό ιςχφει και για το ντοκιμαντζρ.» (Sofian, S., frames per second 

magazine) 

Εξάλλου θ ίδια θ λζξθ ντοκιμαντζρ προζρχεται από τθν λζξθ document και κατ επζκταςθ 

από τθν λατινικι λζξθ docere  που ςθμαίνει διδαχι. (Ellis, J. & McLane B., 2005) 

Θ πρακτικι διακεςιμότθτα ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ για διδαςκαλία και 

μάκθςθ εξαρτάται από τισ τεχνολογίεσ παρουςίαςθσ. Ωσ αποτζλεςμα  θ ευρεία χριςθ τθσ 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ ςτθν εκπαίδευςθ είναι ςχετικά πρόςφατθ. Από τθν 

δεκαετία του 20 θ παραςτατικι κινθματογραφία άρχιςε να χρθςιμοποιείται ςτθν 

εκπαίδευςθ και  ςε επιμορφωτικζσ ταινίεσ. Συνικωσ χρθςιμοποιοφνταν για να 

αναπαραςτακοφν αφθρθμζνεσ ζννοιεσ ενδιάμεςα ςε φωτογραφικά πλάνα.  

Ρρόδρομοι του είδουσ αυτοφ κεωροφνται οι ταινίεσ « The Einstein Theory of Relativity » 

(1923) του Max and Dave Fleischer  και «Victory Through Air Power» (1943), «How to Catch 

a Cold» (1951), « Our Friend the Atom» (1957) του Walt Disney. 

«Σε αντίκεςθ με τθν παραςτατικι κινθματογραφία, τα ςτατικά γραφικά ωσ μζςα 

παρουςίαςθσ κουβαλοφν μια παράδοςθ εκατοντάδων χρόνων ςτθν διδαςκαλία και τθν 

εκπαίδευςθ. Ζτςι για να ςχεδιαςτοφν αποδοτικά ςτατικά γραφικά για τθν εκπαίδευςθ  ο 

ςχεδιαςτισ μπορεί να ανατρζξει ςε μια πλοφςια κλθρονομιά γνϊςεων και πρακτικϊν ενϊ 

ςτθν περίπτωςθ των παραςτατικϊν γραφικϊν δεν ςυμβαίνει το ίδιο λόγω τθσ πρόςφατθσ 

υιοκζτθςθσ τουσ από τον εκπαιδευτικό τομζα.» (Lowe, R., 2007) 

Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ παραςτατικι κινθματογραφία δεν είναι απαραίτθτα ζνα 

αποδοτικό εργαλείο διδαςκαλίασ αν δεν δοκεί ςθμαςία ςε κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ 

παράγοντεσ κατά τον ςχεδιαςμό τθσ. Τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει κάποιεσ ζρευνεσ για 

τον ςχεδιαςμό αποδοτικότερων εκπαιδευτικϊν ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ από 

τισ οποίεσ ζχουν προκφψει guidelines για βελτιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τουσ. 

(Mayer, R., & Moreno, R., 2002,   Lowe, R., 2003, 2004, 2006, Sundberg, P., 1998,   

Betrancourt, M., & Chassot, A., Narayanan, N. & Hegarty, M.,   Weiss, R., Gary R. Morrison 

2002) 

 

3.4.4.1 Γνωςτικϋσ θεωρύεσ  

Θ παραςτατικι κινθματογραφία και τα ςτατικά γραφικά  ωσ μζςα παρουςίαςθσ ςυνδζονται 

και τα δφο με τισ παρακάτω γνωςτικζσ κεωρίεσ . Οι κεωρίεσ αυτζσ κρίκθκε απαραίτθτο να 

παρουςιαςτοφν ςτο ςθμείο αυτό για να  βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ των παραγόντων που 

κάνουν αποδοτικότερθ τθν χριςθ τθσ παραςτατικισ κινθματογραφίασ ςτθν 

διδαςκαλία(βλζπε 2.5.4). Οι ςθμαντικότερεσ εξ αυτϊν είναι: 

 Θ γνωςτικι επιςτιμθ ζχει αςχολθκεί μεταξφ άλλων με τθν ανκρϊπινθ μνιμθ. 

Υποςτθρίηει ότι θ μνιμθ χωρίηεται ςε τζςςερεισ τομείσ:  

o Στθν αιςκθτιρια μνιμθ που λειτουργεί αςυναίςκθτα και είναι ο 

αποδζκτθσ των ερεκιςμάτων των αιςκθτιριων οργάνων μασ. Τα 

μθνφματα που δζχεται αυτόσ ο τομζασ τθσ μνιμθσ ζχουν διάρκεια ζωσ 1 

δευτερόλεπτο. 
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o Στθν βραχφχρονθ μνιμθ που διαρκεί λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα ζωσ 

και λίγεσ μζρεσ ςε περίπτωςθ που κα μεςολαβιςει επανάλθψθ. Από 

διάφορα πειράματα ζχει διαπιςτωκεί ότι θ βραχφχρονθ μνιμθ 

περιορίηεται ςε 7 περίπου ςτοιχεία που δεν ςχετίηονται μεταξφ τουσ. 

o Στθν μνιμθ εργαςίασ που είναι μια πτυχι τθσ βραχφχρονθσ μνιμθσ. Εκεί 

γίνεται θ ανάκλθςθ και επεξεργαςία των πλθροφοριϊν. 

o Στθν μακρόχρονθ μνιμθ όπου  οι πλθροφορίεσ προζρχονται από 

επαναλιψεισ και επεξεργαςία , ταξινόμθςθ και κωδικοποίθςθ των 

πλθροφοριϊν και διαρκεί μεγάλα χρονικά διαςτιματα. 

 Θ κεωρία τθσ διπλισ κωδικοποίθςθσ του Paivio υποςτθρίηει ότι οι λεκτικζσ και οι 

οπτικζσ πλθροφορίεσ που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μασ κωδικοποιοφνται 

αρχικά ξεχωριςτά  ςτο οπτικό και λεκτικό κανάλι αντίςτοιχα. Ζπειτα γίνονται οι 

ςυςχετίςεισ των πλθροφοριϊν ςτθν μνιμθ εργαςίασ για να αποκθκευτοφν ςτθν 

τελικι τουσ μορφι ςτθν μακροχρόνια μνιμθ. (Paivio,Α.,1986) 

 Θ κεωρία τθσ γνωςτικισ υπερφόρτωςθσ(cognitive load)  του Sweller υποςτθρίηει 

ότι οι πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτον μακθτι δεν πρζπει να 

υπερφορτϊνουν το γνωςτικό του ςφςτθμα . ( Sweller,J. & Chandler,P., 1991, 1994) 

 

 

Διάγραμμα 1 - Θ κεωρία τθσ διπλισ κωδικοποίθςθσ από Mayer (2003) 

 

 Θ κεωρία τθσ γνωςτικισ υπερφόρτωςθσ(cognitive load)  του Sweller 

υποςτθρίηει ότι οι πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτον μακθτι δεν 

πρζπει να υπερφορτϊνουν το γνωςτικό του ςφςτθμα. (Sweller,J. & 

Chandler,P., 1991, 1994) 

 

3.4.4.2 Σε ποιεσ περιπτώςεισ πρϋπει να χρηςιμοποιούμε παραςτατικϊ γραφικϊ 

Ππωσ αναφζρει ο (Rieber,L., 1994) αν και κάποιεσ κεωρίεσ όπωσ οι παραπάνω μποροφν να 

εφαρμοςτοφν ςτα παραςτατικά και ςτα ςτατικά γραφικά, τα παραςτατικά  γραφικά 

υπερτεροφν των ςτατικϊν ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 
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 Για οπτικοποίθςθ δυναμικϊν φαινομζνων που δεν μποροφν να γίνουν 

εφκολα αντιλθπτά λόγω χρονικισ ι χωρικισ κλίμακασ. 

 Για οπτικοποίθςθ δυναμικϊν φαινομζνων που δεν μποροφν να 

αναπαραςτακοφν και να καταγραφοφν φωτογραφικά λόγω 

επικινδυνότθτασ ι κόςτουσ. 

 Για οπτικοποίθςθ αφθρθμζνων εννοιϊν. 

 Για αναπαράςταςθ τροχιάσ, κίνθςθσ και χρονικϊν μεταβολϊν. 

3.4.4.3 Προβλόματα που ςχετύζονται με τα παραςτατικϊ γραφικϊ 

Τα ίδια χαρακτθριςτικά που κάνουν τα παραςτατικά γραφικά αποτελεςματικότερα ςτισ 

δυναμικζσ αναπαραςτάςεισ μπορεί να προκαλζςουν δυςκολίεσ. Μερικζσ τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ αναφζρονται από τον Lowe: 

 Θ ποςότθτα τθσ πλθροφορίασ που παρουςιάηεται. Στα παραςτατικά 

γραφικά παρουςιάηεται πλθκϊρα εικόνων ςε αντίκεςθ με τα ςτατικά όπου 

ζχουμε μόνο μια. 

 Θ μικρι διακεςιμότθτα τθσ κάκε εικόνασ. Κάκε εικόνα πρζπει να 

εναλλάςςεται γριγορα με τισ επόμενεσ για να διατθρθκεί θ ψευδαίςκθςθ 

τθσ κίνθςθσ. 

 Οι  αλλαγζσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν οκόνθ μεταξφ διαφορετικϊν 

γεγονότων. 

 Θ ανάγκθ ενκφμθςθσ πλθροφοριϊν που εμφανιςτικαν ςε περαςμζνεσ 

εικόνεσ. Οι προθγοφμενεσ εικόνεσ διαγράφονται από τισ επόμενεσ ζτςι 

ϊςτε να μθν είναι πια διακζςιμεσ. 

 Στθν περίπτωςθ περίπλοκων κεμάτων ι μθ οικείων προσ τον μακθτι θ 

χριςθ παραςτατικισ παρουςίαςθσ κα δυςκολζψει τθν κατανόθςθ του 

κζματοσ.  

(Lowe,R., 2001) 

3.4.4.4  

Παρϊγοντεσ αύξηςησ τησ αποτελεςματικότητασ των παραςτατικών 

γραφικών ωσ μϋςου παρουςύαςησ 

Ζρευνεσ των (Narayanan,Ν., & Hegarty,Μ., Koon, L.,& Eng ,K.,2004)ζχουν δείξει διάφορουσ 

παράγοντεσ που αυξάνουν τθν αποτελεςματικότθτα των παραςτατικϊν γραφικϊν ωσ μζςου 

παρουςίαςθσ. Αναλυτικότερα αναφζρονται  οι εξισ:   

 Θ χριςθ τουσ για παρουςίαςθ πλθροφοριϊν οι οποίεσ δεν είναι εκ των 

προτζρων γνωςτζσ ςτουσ μακθτζσ. Ραρόλα αυτά κάποιεσ βαςικζσ και 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ πάνω ςτο κζμα από τθν μεριά των μακθτϊν είναι 

απαραίτθτεσ ϊςτε να μποροφν να οργανϊςουν πιο εφκολα νοθτικά τισ 

πλθροφορίεσ, ειδικότερα όταν χειριηόμαςτε περίπλοκα κζματα. 

 Είναι καλό κατά τον ςχεδιαςμό να γίνεται ςφνδεςθ των νζων με τισ 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν και με παραδείγματα καταςτάςεων 

που μπορεί να ζχουν βιϊςει από τον πραγματικό κόςμο.  
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 Θ φλθ που παρουςιάηεται κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτο επίπεδο των 

μακθτϊν. Οι μακθτζσ πρζπει να διακζτουν τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ και 

νοθτικζσ ικανότθτεσ ϊςτε να αποςπάςουν τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 

από τθν παρουςίαςθ. 

 Θ ςωςτι οργάνωςθ και διαχωριςμόσ τθσ πλθροφορίασ ςε μζρθ κακϊσ και θ 

επανάλθψθ των ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν βοθκοφν ςτθν νοθτικι 

αποφόρτιςθ.  

 Ρρζπει να γίνονται ξεκάκαρεσ οι ςχζςεισ μεταξφ των αντικειμζνων και οι 

ακολουκίεσ καταςτάςεων που παρουςιάηονται. 

 Θ απλότθτα τθσ εικόνασ ςε ςυνδυαςμό με τον τονιςμό των βαςικϊν 

κεμάτων  είναι αποδοτικότερα από ρεαλιςτικζσ και λεπτομερισ 

παρουςιάςεισ. Στθν διδαςκαλία πρζπει να επιδιϊκονται οι αφαιρετικζσ 

εικόνεσ ϊςτε να μθν αποςποφν τον μακθτι από το κζμα που κζλουν να 

μεταδϊςουν. 

 Δεν πρζπει να τονίηονται αςιμαντεσ πλθροφορίεσ εισ βάροσ αυτϊν που 

πρζπει να μεταδοκοφν ςτον μακθτι. Οι ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ πρζπει να 

τονίηονται με δυναμικζσ αντικζςεισ. Ππωσ ςτα ςτατικά γραφικά οι 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ τονίηονται με χρωματικζσ και ςχθματικζσ 

αντικζςεισ,  ςτα παραςτατικά γραφικά εκτόσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ 

μποροφν οι ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ να τονιςτοφν με εναλλαγζσ ι 

αντικζςεισ ςτθν κίνθςθ.    

 Ο ζλεγχοσ του μακθτι πάνω ςτθν παρουςίαςθ βοθκά ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ. Αυτό κα μποροφςε να επιτευχκεί με τθν χριςθ χειριςτθρίου 

που κα επιτρζπει ςτον μακθτι να ςταματάει, να ξεκινάει να γυρνάει 

μπροςτά και πίςω τθν παρουςίαςθ. Μεγαλφτεροσ βακμόσ διάδραςθσ 

μπορεί να  είναι αποδοτικόσ αλλά χρειάηεται ανάλογο ςχεδιαςμό που 

διαφζρει από τθν ςχεδίαςθ ενόσ παραςτατικοφ ζργου όπωσ αυτό που 

πραγματεφεται  ςε αυτό το κεφάλαιο θ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία. 

Ο ςχεδιαςμόσ διαδραςτικισ εφαρμογισ παρουςιάηεται ςτο Κεφάλαιο 4. 

 Θ εξάλειψθ μθ απαραίτθτων ιχων και λζξεων. Ζτςι ϊςτε να μθν 

υπερφορτϊνεται το ςφςτθμα νοθτικισ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν. 

 Οι λεκτικζσ και οπτικζσ πλθροφορίεσ πρζπει να παρουςιάηονται ταυτόχρονα 

ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να γίνουν οι απαραίτθτοι ςυςχετιςμοί  ςτθν μνιμθ 

εργαςίασ. Αν παρουςιαςτεί για παράδειγμα πρϊτα θ λεκτικι πλθροφορία 

και ζπειτα θ οπτικι πλθροφορία κα πρζπει να ανακλθκεί θ λεκτικι 

πλθροφορία από τθν μακρόχρονθ μνιμθ ζτςι ϊςτε να γίνουν οι μεταξφ 

τουσ ςυςχετιςμοί . Αυτόσ ο τρόποσ δεν βοθκά ςτθν αποδοτικι καταχϊρθςθ 

των πλθροφοριϊν ςτθν μακρόχρονθ μνιμθ. 

 Θ ελλιπισ αναπαράςταςθ των οπτικϊν πλθροφοριϊν μπορεί να αποτρζψει 

τθν κατανόθςθ τθσ πλθροφορίασ.  

 Θ παρουςίαςθ των λεκτικϊν πλθροφοριϊν είναι αποδοτικότερθ ςε μορφι 

αφιγθςθσ παρά ςε μορφι γραπτοφ κειμζνου. Αυτό ςυμβαίνει διότι το 

γραπτό κείμενο αρχικά τουλάχιςτον κα πρζπει να επεξεργαςτεί ωσ οπτικι 

πλθροφορία. Πμωσ τα κανάλια όπου κωδικοποιοφνται οι οπτικζσ και 
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λεκτικζσ πλθροφορίεσ ζχουν περιοριςμζνθ χωρθτικότθτα οπότε το κανάλι 

των οπτικϊν πλθροφοριϊν κα υπερφορτωκεί και ζτςι δεν κα 

απορροφθκοφν αποδοτικά οι πλθροφορίεσ. Ραρόλα αυτά αν πρζπει να 

χρθςιμοποιθκεί γραπτό κείμενο κα πρζπει να τοποκετθκεί κοντά ςτθν 

οπτικι πλθροφορία ςτθν οποία αναφζρεται για να γίνει ευκολότερα ο 

ςυςχετιςμόσ τουσ. 

 Θ αφιγθςθ που αναφζρεται με επίςθμο τόνο ςτον μακθτι είναι λιγότερο 

αποδοτικι από αυτιν που αναφζρεται με προςωπικό τόνο. Αυτό οφείλεται 

ςτθν αίςκθςθ διαλόγου που προκαλεί ο προςωπικόσ τόνοσ ςτον μακθτι με 

αποτζλεςμα να καταβάλει μεγαλφτερθ προςπάκεια κατανόθςθσ των 

λεγομζνων ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί ςε αυτόν τον υποτικζμενο 

διάλογο. (Mayer 2003) 

 Ρρζπει να δοκεί προςοχι ςτθν ταχφτθτα προβολισ τθσ παρουςίαςθσ ϊςτε 

να προλαβαίνει ο μακθτισ να αντιλθφκεί τισ κινιςεισ, τισ αλλαγζσ και τον 

χρονιςμό τουσ κακϊσ και τισ μεταβολζσ μεταξφ των ςχζςεων των 

αντικειμζνων και τθν ακολουκία των γεγονότων. 

3.4.4.5 Λειτουργύεσ τησ παραςτατικόσ κινηματογραφύασ ςτην διδαςκαλύα 

Θ παραςτατικι κινθματογραφία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν διδαςκαλία με τουσ εξισ 

τρόπουσ: 

 Διακοςμθτικι λειτουργία- όταν χρθςιμοποιείται θ παραςτατικι κινθματογραφία 

για να κάνει πιο ελκυςτικι τθν διδαςκαλία ςτον μακθτι. Κάτι αντίςτοιχο γίνεται και 

ςτα ςτατικά γραφικά. Ωςτόςο πολλζσ φορζσ ο ρόλοσ αυτόσ δεν είναι ιδιαίτερα 

αποδοτικόσ κακϊσ μπορεί να αποςπάςει τθν προςοχι του μακθτι και να 

αποτρζψει τθν κατανόθςθ τθσ πλθροφορίασ που πρζπει να μεταδοκεί. Κα πρζπει 

να χρθςιμοποιείται με τζτοιον τρόπο ϊςτε να κινιςει τθν προςοχι του μακθτι και 

ζπειτα να τον ειςαγάγει ςτα κζματα που απαιτοφν ςυγκζντρωςθ για τθν κατανόθςθ 

των πλθροφοριϊν που προςπακοφν να μεταδϊςουν. 

 Λειτουργία για τθν προςζλκυςθ τθσ προςοχισ- όταν χρθςιμοποιείται θ 

παραςτατικι κινθματογραφία για να προςελκφςει τθν προςοχι του μακθτι. Ρολλζσ 

φορζσ χρθςιμοποιείται μεταξφ αλλαγισ κεμάτων. Θ υπερβολικι χριςθ μπορεί να 

μθν ζχει κετικά αποτελζςματα. Επίςθσ οι μακθτζσ μπορεί να ςυνθκίςουν αυτιν τθν 

λειτουργία των παραςτατικϊν γραφικϊν κι ζτςι αυτά να χάςουν τθν ικανότθτα τουσ 

να τραβάνε τθν προςοχι. 

 Λειτουργία ωσ μζςου παρουςίαςθσ- όταν χρθςιμοποιείται θ  παραςτατικι 

κινθματογραφία ωσ μζροσ τθσ ςτρατθγικισ παρουςίαςθσ. Είναι θ πιο διαδεδομζνθ 

λειτουργία και είναι ιδιαίτερα χριςιμθ ςτθν παρουςίαςθ δυναμικϊν κεμάτων ι 

αφθρθμζνων εννοιϊν. 

 Επεξθγθματικι λειτουργία-ςχετίηεται με τθν λειτουργία παρουςίαςθσ . Δεν 

μεταδίδει επιπλζον πλθροφορίεσ αλλά κάνει πιο ξεκάκαρο ζνα ιδθ γνωςτό κζμα.  

(Weiss,R., Knowlton,D., Morrison ,G.,2002) 

Ρριν αρχίςει ζνα ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ  να ςχεδιάηεται πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ θ φφςθ τθσ παραςτατικισ κινθματογραφίασ και αν αυτι είναι απαραίτθτθ κατά τθν 

διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ.  Ακόμα και αν το κζμα δεν ςχετίηεται με φαινόμενα όπωσ θ 
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κίνθςθ ι θ τροχιά  θ παραςτατικι κινθματογραφία μπορεί να είναι ακόμα χριςιμθ μζςα 

από  τθν διακοςμθτικι  λειτουργίασ τθσ ι ωσ μζςο προςζλκυςθσ τθσ προςοχισ. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ κα  πρζπει  να δοκεί  προςοχι  ςτο γεγονόσ ότι θ παραςτατικι 

κινθματογραφία παίηει δευτερεφοντα ρόλο και δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται πολφ ςυχνά 

κατά τθν διάρκεια μιασ παρουςίαςθσ.  

3.5 Περύληψη κεφαλαύου 
Στο κεφάλαιο αυτό ορίςαμε τθν παραςτατικι κινθματογραφία. Είδαμε τθν ιςτορικι τθσ 

εξζλιξθ μζχρι τθν ςθμερινι τθσ μορφι κακϊσ και κάποιεσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν καταςκευι των ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ. 

Ακολουκικθκε κατθγοριοποίθςθ βάςει αφθγθματικϊν ςτοιχείων ςε δυο βαςικζσ 

κατθγορίεσ, τθν μυκοπλαςία και το ντοκιμαντζρ. Για κάκε μια από τισ κατθγορίεσ αυτζσ 

αναφζρονται τα ςτάδια ανάπτυξθσ. Βλζπουμε ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ μυκοπλαςίασ τα 

ςτάδια ανάπτυξθσ είναι πολφ πιο ςτακερά και δομθμζνα απ ότι ςτθν περίπτωςθ του 

ντοκιμαντζρ. Αυτι θ μθ-γραμμικι δομι των ντοκιμαντζρ τα φζρνει πιο κοντά ςτισ 

κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ κακϊσ παρζχοντασ ςτουσ κεατζσ πλθροφορίεσ, τουσ 

επιτρζπει να βγάλουν τα δικά τουσ ςυμπεράςματα.  

Στθν ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτο παραςτατικό ντοκιμαντζρ του οποίου τα ςτάδια 

ανάπτυξθσ είναι όμοια με του παραδοςιακοφ ντοκιμαντζρ μόνο που μζρθ ι και ολόκλθρθ θ 

ταινία είναι καταςκευαςμζνθ ςε παραςτατικι μορφι. 

Ζπειτα αναφζρεται θ εκπαιδευτικι παραςτατικι κινθματογραφία. Ειςαγωγικά 

παρουςιάηονται κάποιεσ γνωςτικζσ κεωρίεσ οι οποίεσ χρθςιμεφουν ςτθν κατανόθςθ των 

πλεονεκτθμάτων αλλά και των προβλθμάτων που εμφανίηουν τα ζργα παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ όταν χρθςιμοποιοφνται για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ κακϊσ και ςτθν 

κατανόθςθ των παραγόντων αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ. Τζλοσ γίνεται 

παράκεςθ guidelines που αποςκοποφν ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των 

εκπαιδευτικϊν ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ  κακϊσ επίςθσ αναφζρονται ςκοποί 

που εξυπθρετοφν τα ζργα αυτά. 
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4 Διϊδραςη 
 «Τα τελευταία χρόνια κακϊσ τα ζργα παραςτατικισ κινθματογραφίασ  γίνονται όλο και πιο 

διαδεδομζνα ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και κακϊσ ζγινε διακζςιμο το απαραίτθτο 

λογιςμικό θ διάδραςθ χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο για τον ζλεγχο των ζργων τθσ 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.»(Lowe, R., 2006) 

Ενϊ  τα παραδοςιακά ζργα παραςτατικισ κινθματογραφίασ ζχουν αποδειχκεί αποδοτικά 

όταν ο ςκοπόσ τουσ είναι να διαςκεδάςουν δεν ζχει αποδειχκεί το ίδιο όταν ο ςκοπόσ είναι 

θ εκπαίδευςθ. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ παραδοςιακι παραςτατικι κινθματογραφία δεν 

μπορεί να προςαρμοςτεί με τα χαρακτθριςτικά του απευκυνόμενου κοινοφ κακϊσ επίςθσ 

ςε περίπλοκα κζματα που παρουςιάηονται ςε γριγορο ρυκμό ο μακθτισ δεν προλαβαίνει 

να κατανοιςει τθν μεταδιδόμενθ πλθροφορία. Τα βαςικότερα προβλιματα που 

παρουςιάηει θ παραςτατικι κινθματογραφία όταν χρθςιμοποιείται ωσ εκπαιδευτικό 

εργαλείο προκφπτουν από τθν μεταβατικι τθσ φφςθ. (βλζπε 3.4.4.3) 

Θ διάδραςθ φαίνεται να αποτελεί λφςθ για τα παραπάνω προβλιματα προςφζροντασ ςτον 

μακθτι τθν δυνατότθτα να χειριςτεί τθν πλθροφορία κατά προτίμθςθ από άποψθ 

ταχφτθτασ, ςυνζχειασ, κατεφκυνςθσ και ςυχνότθτασ. Ζτςι ο μακθτισ μπορεί να 

προςαρμόςει τθν παρουςίαςθ ςτισ δικζσ του ανάγκεσ. Θ διάδραςθ επίςθσ παρζχει ςτον 

μακθτι τθν ευκαιρία να εξάγει τα δικά του ςυμπεράςματα αλλθλεπιδρϊντασ άμεςα με το 

περιβάλλον μζςα από διάφορεσ δράςεισ. Σφμφωνα με τον Holzinger θ μάκθςθ είναι μια 

ενεργι διαδικαςία από τθν μεριά του μακθτι όπου θ γνϊςθ και κατανόθςθ 

πραγματοποιοφνται από τον ίδιο (Holzinger, A., 2002). Κατά τον Mayer θ αποδοτικι 

μάκθςθ με χριςθ πολυμζςων απαιτεί τθν άμεςθ επαφι και αλλθλεπίδραςθ του μακθτι με 

τθν διδακτζα φλθ, δεν επαρκεί θ απλι παρουςίαςι τθσ (Mayer, R., 2001). 

Στθν αναφορά του Dearing (1997)1  τονίηεται θ ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ 

εκπαίδευςθσ και προωκείται μια προςζγγιςθ που εςτιάηει περιςςότερο ςτον μακθτι και 

όπου αναγνωρίηονται οι ποικίλεσ ανάγκεσ και περιπτϊςεισ των μακθτϊν. Στθν αναφορά 

MacFarlane (1992) τονίηεται ότι πλζον οι μακθτζσ δεν κα πρζπει απλά να διακζτουν 

εκτεταμζνεσ γνϊςεισ γφρο από τον τομζα ςτον οποίο ειδικεφονται αλλά να μποροφν να 

αναπτφςςουν κριτικι και ανεξάρτθτθ ςκζψθ γφρω από κζματα που ςχετίηονται με τον 

τομζα τουσ. Επίςθσ κα πρζπει να αναπτφςςουν ικανότθτεσ που μποροφν να μεταφερκοφν 

ςε διαφορετικοφσ τφπουσ προβλθμάτων. 

Οι  Entwistle, Thomson, και  Tait κατθγοριοποιοφν αυτοφσ τουσ δφο διαφορετικοφσ τφπουσ 

διδαςκαλίασ ωσ επιφανειακό τρόπο διδαςκαλίασ(surface learning) και βακφ τρόπο 

διδαςκαλίασ (deep learning) όπου κατά τον πρϊτο θ γνϊςθ αναπαράγεται ενϊ κατά τον 

δεφτερο θ γνϊςθ μεταςχθματίηεται (Entwistle, N, Thomson, S and Tait, H., 1992). 

Συγκρίνοντασ με τισ κεωρίεσ εκπαίδευςθσ που αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο 2 , ο 

επιφανειακόσ τρόποσ διδαςκαλίασ κλίνει προσ τθν κεωρία του μπθχεχβιοριςμοφ και ο 

βακφσ τρόποσ διδαςκαλίασ προσ τθν κεωρία του κονςτρουκτιβιςμοφ. Στισ κεωρίεσ 

εκπαίδευςθσ αναφζρεται επίςθσ θ ανωτερότθτα τθσ κεωρίασ του κονςτρουκτιβιςμοφ ςε 

                                                           

1
 Αναφορά του Dearing (1997)-είναι μια ςειρά αναφορϊν για τθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ ςτθν Αγγλία 

οι οποίεσ κατά κφριο λόγο γράφκθκαν από τον Ronald Dearing, καγκελάριο του πανεπιςτθμίου του 
Nottingham. 
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ςχζςθ με αυτιν του μπθχεχβιοριςμοφ και θ αντικατάςταςθ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ 

ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ.  

Κακϊσ ςτθν μάκθςθ με διαδραςτικζσ εφαρμογζσ είναι ευκολότερο να εφαρμοςτοφν οι 

πρακτικζσ του κονςτρουκτιβιςμοφ κα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε ότι είναι 

αποδοτικότεροσ τρόποσ διδαςκαλίασ από τθν χριςθ ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ 

τα οποία υποςτθρίηουν περιςςότερο τθν μπθχεχβιοριςτικι προςζγγιςθ λόγω τθσ 

μεταβατικισ τουσ φφςθσ.  

Ραρόλα αυτά για τθν ςφγκριςθ δυο μζςων εκπαίδευςθσ εμπλζκονται και άλλοι παράγοντεσ. 

Για παράδειγμα όπωσ υποςτθρίηουν οι Sutcliffe &Faraday διαφορετικοί τφποι πλθροφορίασ 

παρουςιάηονται καλφτερα με διαφορετικά μζςα (Sutcliffe, Α. &Faraday,P., 1994).  Επίςθσ 

υπάρχουν προτιμϊμενοι τρόποι παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ, ανάλογα με τισ 

διαφορετικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. Για παράδειγμα υπάρχουν άτομα που κατανοοφν 

ευκολότερα τισ οπτικζσ πλθροφορίεσ από τισ λεκτικζσ. Επίςθσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι 

αρχάριοι μακθτζσ χωρίσ προγενζςτερεσ γνϊςεισ πάνω ςτο κζμα δεν είναι απαραίτθτο ότι 

κα ωφελθκοφν από τθν διάδραςθ κακϊσ μπορεί να ακολουκιςουν λανκαςμζνθ ςτρατθγικι 

εντοπιςμοφ τθσ πλθροφορίασ. Βλζπουμε λοιπόν ότι ςτθν διαδραςτικι παραςτατικι 

κινθματογραφία όπωσ και ςτθν παραδοςιακι πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι κατά τον 

ςχεδιαςμό ϊςτε να γίνει όςο το δυνατόν αποδοτικότερθ θ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ.   

 

Ο ςχεδιαςμόσ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν αναπτφςςεται με γριγορουσ ρυκμοφσ τα 

τελευταία χρόνια. Ζχουν προτακεί ςυγκεκριμζνα βιματα ςχεδιαςμοφ που βοθκοφν ςτθν 

επίτευξθ ενόσ αποτελζςματοσ που κα ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τισ επικυμίεσ και τουσ ςτόχουσ 

των χρθςτϊν. Σε ςφγκριςθ με τον ςχεδιαςμό ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ ο 

ςχεδιαςμόσ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν είναι αρκετά πιο ςυγκεκριμζνοσ και δομθμζνοσ.  

Κατά τον Norman ο ςχεδιαςμόσ επιτυχθμζνων, χριςιμων  και κατανοθτϊν προϊόντων 

πρζπει να βαςίηεται ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των χρθςτϊν και να λαμβάνει 

υπόψθ τισ ανάγκεσ και ικανότθτεσ τουσ (Norman,D.,1988).  Πςον αφορά τον ςχεδιαςμό 

διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν κα πρζπει να γίνεται ςτα πλαίςια τθσ διάδραςθσ 

ανκρϊπου – υπολογιςτι και των κεωριϊν εκπαίδευςθσ. Ραρακάτω κα αναλυκεί πρϊτα ο 

ςχεδιαςμόσ διάδραςθσ ανκρϊπου –υπολογιςτι και ζπειτα οι εκπαιδευτικοί παράγοντεσ 

που πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ςχεδίαςθ. Κατά τουσ Cairncross & Mannion κα πρζπει 

να λαμβάνονται επίςθσ υπόψθ οι ψυχολογικοί περιοριςμοί, όπωσ θ νοθτικι υπερφόρτωςθ, 

θ αντιλθπτικότθτα και θ προςιλωςθ(εδϊ αναφζρονται ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν 

παραγόντων) . (Cairncross,S. & Mannion,M., 2001)   

4.1  Με ποιουσ κλϊδουσ ςχετύζεται ο διαδραςτικόσ ςχεδιαςμόσ 
Ο Saffer ςυςχετίηει τον διαδραςτικό ςχεδιαςμό με διάφορουσ κλάδουσ (Saffer ,D., 2006). 

Τον ςυςχετιςμό και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ ,  παρουςιάηει ςε ζνα ςχιμα όμοιο με 

το παρακάτω. Το Διάγραμμα 2  ζχει βαςιςτεί ςε διάγραμμα του Saffer όπου  ζχει  προςτεκεί 

ο παράγοντασ τθσ εκπαίδευςθσ.  
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Διάγραμμα 2 - Οι κλάδοι με τουσ οποίουσ ςχετίηεται ο διαδραςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

Αναλυτικότερα το παραπάνω διάγραμμα περιγράφεται: 

 Στον ςχεδιαςμό βαςιςμζνο ςτον χριςτθ ελζγχεται αν το προϊόν και ο χριςτθσ 

αλλθλεπιδροφν αρμονικά από τθν ςκοπιά του κάκε κλάδου ξεχωριςτά. Ππωσ 

υποςτθρίηει ο Garrett  εδϊ δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτο  πϊσ ςυμπεριφζρεται και 

χρθςιμοποιείται το προϊόν ςτον πραγματικό κόςμο και λιγότερο ςτο τι ςυμβαίνει 

εςωτερικά, αν και αυτόσ είναι ςυχνά ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ. (Garrett,J.,2003) 

 Θ αρχιτεκτονικι τθσ πλθροφορίασ αςχολείται με τθν ςθματοδότθςθ  και τθν δομι 

που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ ζτςι ϊςτε να 

μπορζςει να τθν βρει ο χριςτθσ. 

 Το μζςον με το οποίο μεταδίδεται θ πλθροφορία, όπωσ οι γραμματοςειρζσ τα 

χρϊματα το ςτιςιμο μιασ εικόνασ αποτελοφν τον ςχεδιαςμό επικοινωνίασ. 

 Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςχετίηεται με τθν εργονομία και ελζγχει το προϊόν από 

τθν ςκοπιά του ανκρωπίνου ςϊματοσ αλλά και  τθσ ανκρϊπινθσ ψυχολογίασ. 

 Θ αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου υπολογιςτι μοιάηει με τθν διάδραςθ  αν και 

αςχολείται κακαρά με τισ ςχζςεισ μεταξφ ανκρϊπου και υπολογιςτι ενϊ θ 

διάδραςθ αςχολείται  και με τισ ςχζςεισ μεταξφ ανκρϊπων. 

 Θ εκπαίδευςθ ςχετίηεται με τον ανκρϊπινο παράγοντα από άποψθ ψυχολογίασ, με 

τθν αρχιτεκτονικι τθσ πλθροφορίασ εφόςον ςχετίηεται με τον τρόπο με τον οποίο 

πρζπει να παρουςιαςτεί μια πλθροφορία για να γίνει αποδοτικότερθ θ μάκθςθ. 

Επίςθσ ςχετίηεται με τον ςχεδιαςμό βαςιςμζνο ςτθν εμπειρία του χριςτθ  εφόςον 

το προϊόν ςχεδιάηεται για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ . 

 Θ μθχανικι διεπιφάνειασ χριςτθ αςχολείται με τα ςτοιχεία ζλεγχου ενόσ ψθφιακοφ 

μζςου. 

 Τζλοσ θ μθχανικι χρθςιμότθτασ ελζγχει αν το προϊόν είναι όντωσ χριςιμο για το 

αγοραςτικό κοινό. 
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Ομοίωσ ο  Moggridge αναφζρει ότι ςτον διαδραςτικό ςχεδιαςμό ςυμπεριλαμβάνονται οι 

κλάδοι τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου-υπολογιςτι(HCI), τθσ πλθροφορικισ(computer 

science), τθσ μθχανικισ λογιςμικοφ(software engineering), τθσ γνωςτικισ 

ψυχολογίασ(cognitive psychology), τθσ κοινωνιολογίασ(sociology), τθσ 

ανκρωπολογίασ(cultural anthropology) και του design. (Moggridge, B.,2008) 

Garrett τοποκετεί τουσ κλάδουσ που ςχετίηονται με τθν ςχεδίαςθ μζςα ςτα βιματα 

ςχεδιαςμοφ που προτείνει όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. Ρολλοί από αυτοφσ 

ςυμπίπτουν με αυτοφσ που αναφζρκθκαν παραπάνω από τον Saffer και τον Moggridge. 

Στθν ανάλυςθ των επιπζδων που ακολουκεί τονίηονται οι  κλάδοι που αναφζρονται ςε κάκε 

επίπεδο. 

Κατά τον ςχεδιαςμό ακολουκοφνται τα βιματα από κάτω προσ τα πάνω, από το γενικό ςτο 

ειδικό κάνοντασ ςε κάκε βιμα τθν εφαρμογι πιο ςυγκεκριμζνθ. Διαχωρίηεται ο ςχεδιαςμόσ 

διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν από τον ςχεδιαςμό υπερκειμζνων(hypertext). Κατά τον πρϊτο 

μασ απαςχολοφν κυρίωσ οι δράςεισ και κατά τον δεφτερο οι πλθροφορίεσ. 

Στα τρία ενδιάμεςα ςτάδια διαφοροποιείται ο ςχεδιαςμόσ για τισ δυο αυτζσ διαφορετικζσ 

περιπτϊςεισ.  

Επίςθσ ακολουκάται κακ όλθ τθν διάρκεια του ςχεδιαςμοφ θ μεκοδολογία που εςτιάηει 

ςτον χριςτθ(βλζπε 4.2). Ο Garrett  περιγράφει τον ςχεδιαςμό που εςτιάηει ςτον χριςτθ ωσ 

«δθμιουργία αποδοτικϊν εμπειριϊν για τουσ χριςτεσ». (Garrett ,J.,2003) 

 

 

Διάγραμμα 3 - Διαδραςτικόσ Σχεδιαςμόσ από Garrett (2003) ςελ. 33 
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Τα βιματα ςχεδιαςμοφ δεν είναι αποκομμζνα μεταξφ τουσ, το επόμενο βιμα αρχίηει να 

εφαρμόηεται πριν τελειϊςουν οι διαδικαςίεσ του προθγοφμενου. Αναλυτικότερα το 

παραπάνω διάγραμμα περιγράφεται: 

 Στρατθγικι- ςτο βιμα αυτό κακορίηεται θ ςτρατθγικι που κα ακολουκθκεί κακϊσ 

και οι ςτόχοι και οι ανάγκεσ των χρθςτϊν. Εδϊ για τον ςχεδιαςμόσ διαδραςτικϊν 

διεπιφανειϊν και τον ςχεδιαςμό υπερκειμζνων ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία. 

Τίκενται οι ςτόχοι τθσ εφαρμογισ και ελζγχεται θ ςυμβατότθτα τουσ με τισ ανάγκεσ 

των ανκρϊπων που κα τθν χρθςιμοποιιςουν. 

 Εφροσ- Στο βιμα αυτό από τθν μεριά του ςχεδιαςμοφ υπερκειμζνων γίνεται 

περιγραφι του περιεχομζνου που είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνει θ εφαρμογι. 

Από τθν μεριά του ςχεδιαςμοφ διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν γίνεται ανάλυςθ των 

χαρακτθριςτικϊν και λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ.  

 Δομι- Εδϊ προςδιορίηεται θ ςχζςθ μεταξφ των ςτοιχείων που ζχουν ςυλλεχκεί και 

παρατεκεί ςτο βιμα του εφρουσ. Καταςκευάηονται διαγράμματα που δείχνουν 

πωσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ οι κατθγορίεσ περιεχομζνου και δράςεων τθσ 

εφαρμογισ. Από τθν μεριά του ςχεδιαςμοφ διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν 

προςδιορίηονται μζςω του διαδραςτικοφ ςχεδιαςμοφ οι αντιδράςεισ του 

ςυςτιματοσ ςτισ δράςεισ του χριςτθ. Από τθν μεριά του ςχεδιαςμοφ 

υπερκειμζνων, θ αρχιτεκτονικι πλθροφορίασ τοποκετεί το περιεχόμενο ςε δομζσ . 

 Σκελετόσ-Είναι τα πλζγματα  τα οποία οργανϊνουν και ορίηουν τθν κζςθ των 

επιφανειακϊν ςτοιχείων τθσ εφαρμογισ όπωσ είναι τα κουμπιά, οι εικόνεσ, το 

κείμενο κτλ. Γενικότερα για τισ διαδικαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα ςε αυτό το βιμα 

χρθςιμοποιείται ο ςχεδιαςμόσ πλθροφορίασ. Από τθν μεριά του ςχεδιαςμοφ 

διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν γίνεται ο ςχεδιαςμόσ διεπιφάνειασ και από τθν μεριά 

του ςχεδιαςμοφ υπερκειμζνων γίνεται ςχεδιαςμόσ πλοιγθςθσ(τα ςτοιχεία που κα 

εμφανίηονται ςτθν οκόνθ και κα επιτρζπουν ςτον χριςτθ να κινείται μεταξφ 

διαφορετικϊν κατθγοριϊν πλθροφορίασ) 

 Επιφάνεια- Εδϊ γίνεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ διεπιφάνειασ ζτςι ϊςτε να πάρει τθν 

τελικι μορφι τθσ. Το βιμα αυτό ςχετίηεται με τον οπτικό ςχεδιαςμό (visual 

design) και για τα δυο είδθ εφαρμογϊν. 

(Garrett,J.,2003) 

4.2 Μϋθοδοι διαδραςτικού ςχεδιαςμού 
Κατά τον Saffer υπάρχουν τζςςερεισ μζκοδοι  που χρθςιμοποιοφνται από τουσ ςχεδιαςτζσ 

ξεχωριςτά αλλά και ςε ςυνδυαςμό για να ςχεδιαςτεί  ζνα διαδραςτικό προϊόν και είναι οι 

παρακάτω. 

 Σχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτον χριςτθ 

 Σχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτθν δραςτθριότθτα 

 Συςτθμικόσ ςχεδιαςμόσ 

 Σχεδιαςμόσ από τθν ςκοπιά του ειδικοφ  
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Πίνακασ 2 - Σφγκριςθ μεκόδων διαδραςτικοφ ςχεδιαςμοφ από  Saffer (2006) 

Ο ςχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτον χριςτθ είναι ο πιο διαδεδομζνοσ και βαςίηεται ςτθν 

πεποίκθςθ ότι ο χριςτθσ ξζρει καλφτερα από τον κακζνα τουσ ςτόχουσ και τισ ανάγκεσ του. 

Για τον λόγο αυτό επιδιϊκεται να εμπλζκονται οι χριςτεσ ςε όςο δυνατόν περιςςότερα 

ςτάδια του ςχεδιαςμοφ. Κάποιεσ φορζσ χρθςιμοποιοφνται μακζτεσ(prototype) που 

δοκιμάηονται από τον χριςτθ ςτα ενδιάμεςα βιματα του ςχεδιαςμοφ. Ο ςχεδιαςμόσ  αυτόσ 

αποτρζπει τθν ανάμειξθ των προκαταλιψεων και προτιμιςεων των ςχεδιαςτϊν ςε ζνα 

προϊόν που αρχικά ςχεδιάηεται για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ του χριςτθ. Το πρόβλθμα 

είναι ότι πολλζσ φορζσ υπάρχει δυςκολία ςτον οριςμό ξεκάκαρων ςτόχων  κακϊσ και ςτθν 

επιλογι των χρθςτϊν που πρζπει να επιλεγοφν για ςυμμετοχι κατά τον ςχεδιαςμό ειδικά 

όταν το προϊόν απευκφνεται ςε ζνα πολφ ευρφ κοινό. 

Με ςχεδιαςμό βαςιςμζνο ςτθν δραςτθριότθτα ζχουν ςχεδιαςτεί διάφορα διαδραςτικά 

προϊόντα όπωσ λειτουργικζσ εφαρμογζσ και αυτοκίνθτα. Σε αυτιν τθν μζκοδο ςχεδιαςμοφ 

χρθςιμοποιοφνται διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν κάποιον ςκοπό. Ο ςκοπόσ δεν είναι 

απαραιτιτωσ και ο τελικόσ ςτόχοσ αλλά είναι κάτι που εςτιάηει ςε ζνα ειδικότερο μζροσ του 

προβλιματοσ. Οι δραςτθριότθτεσ αποτελοφνται από δράςεισ και αποφάςεισ ϊςπου να 

ολοκλθρωκεί το προϊόν. Γίνεται ζρευνα όπωσ και κατά τον ςχεδιαςμό βαςιςμζνο ςτον 

χριςτθ αν και εδϊ δίνεται λιγότερθ βαρφτθτα . Χρθςιμοποιεί τουσ χριςτεσ για να 

παρατθριςει τισ δράςεισ τουσ και όχι τόςο για να μάκει τουσ ςτόχουσ τουσ. Ραρατθρεί τθν 

ςυμπεριφορά των χρθςτϊν και ςχεδιάηει προϊόντα που βοθκοφν ςτθν ολοκλιρωςθ  μιασ 

δραςτθριότθτασ. Τα προβλιματα αυτοφ του τρόπου ςχεδιαςμοφ είναι ότι ο ςχεδιαςτισ 

μπορεί να μθν λάβει υπόψθ του ότι μια δραςτθριότθτα μπορεί να απαιτεί ειδικζσ 
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ικανότθτεσ από τον χριςτθ κακϊσ επίςθσ υπάρχει ο κίνδυνοσ να μθν βρεκεί λφςθ για το 

ςυνολικό πρόβλθμα δίνοντασ λφςεισ μόνο ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. Οι Cooper& 

Reiman υποςτθρίηουν επίςθσ ότι θ μζκοδοσ αυτι μπορεί να οδθγιςει ςε μθ ικανοποιθτικά 

αποτελζςματα και ότι είναι αποδοτικότερθ ςτον ςχεδιαςμό τθσ διεπιφάνειασ αλλά και πάλι 

κα πρζπει να ζχει προθγθκεί θ ανάλυςθ των τελικϊν ςτόχων του χριςτθ. (Cooper,A.&  

Reiman, R., 2003) 

Στον ςυςτθμικό  ςχεδιαςμό το κζντρο του ςχεδιαςμοφ είναι ζνα ςφςτθμα. Ζνα ςφςτθμα 

μπορεί να αποτελείται από ανκρϊπουσ, ςυςκευζσ, μθχανζσ, αντικείμενα κτλ. Είναι μια 

μεκοδολογία ιδανικι για περίπλοκα προβλιματα και αποτελεί μια ολιςτικι προςζγγιςθ 

ςτον ςχεδιαςμό. Το ςφςτθμα αποτελείται από τα παρακάτω μζρθ: 

 Τον ςτόχο- που κζτει τθν ςχζςθ μεταξφ του ςυςτιματοσ και του περιβάλλοντοσ μζςα 

ςτο οποίο υπάρχει. 

 Το περιβάλλον- μζςα ςτο οποίο υπάρχει το ςφςτθμα 

 Τουσ αιςκθτιρεσ- με τουσ οποίουσ επικοινωνεί με το περιβάλλον 

 Τισ διαταραχζσ- που είναι οι αναμενόμενεσ και μθ αναμενόμενεσ αλλαγζσ ςτθν 

κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ 

 Τον ςυγκριτι- ο οποίοσ ςυγκρίνει τθν τωρινι κατάςταςθ με αυτιν που ζχει τεκεί 

από τον ςτόχο και αναφζρει οποιαδιποτε απόκλιςθ.  

 Τον εκτελεςτι- ο οποίοσ αν αναφερκεί απόκλιςθ από τον ςυγκριτι αλλάηει τθν 

τωρινι κατάςταςθ ϊςτε να ταιριάξει με τον ςτόχο. 

 Τθν ανάδραςθ- που ελζγχει αν τελικά ο ςτόχοσ εκπλθρϊκθκε από τον εκτελεςτι. 

 Τα ςθμεία ελζγχου- από όπου ο χριςτθσ μπορεί να επζμβει ςτο ςφςτθμα 

 

Διάγραμμα 4 - Ο ςυςτθμικόσ ςχεδιαςμόσ από Saffer (2006) 

Ππωσ αναφζρουν οι Cooper& Reiman επειδι θ ςυμπεριφορά περίπλοκων ςυςτθμάτων δεν 

είναι ηιτθμα αιςκθτικισ αλλά ςχετίηεται με γνωςτικοφσ παράγοντεσ και λογικζσ διαδικαςίεσ, 

ο διαδραςτικόσ ςχεδιαςμόσ διζπεται και βοθκιζται από τον ςυςτθμικό ςχεδιαςμό. 

(Cooper,A.&  Reiman, R., 2003) 

Κατά τον ςχεδιαςμό λοιπόν πρζπει να βροφμε τα παραπάνω μζρθ του ςυςτιματοσ που 

ςχεδιάηουμε. Θ μζκοδοσ αυτι είναι απόλυτα ςυμβατι με τθν ςχεδίαςθ βαςιςμζνθ ςτον 



 
 

50 
 

χριςτθ εφόςον και εδϊ προςπακοφμε να ικανοποιιςουμε τισ ανάγκεσ του χριςτθ. Θ 

μζκοδοσ αυτι δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικι για προβλιματα μικρισ κλίμακασ. 

Στον ςχεδιαςμό  από τθν ςκοπιά του ειδικοφ όλεσ οι αποφάςεισ παίρνονται από τον 

ςχεδιαςτι ο οποίοσ κεωρείται ότι ξζρει καλφτερα πωσ κα πρζπει να ςχεδιαςτεί το προϊόν. Θ 

μζκοδοσ αυτι είναι καλφτερο να εφαρμόηεται από πολφ ζμπειρουσ ςχεδιαςτζσ που ζχουν 

λφςει πολλά παρόμοια προβλιματα ςτο παρελκόν ζτςι ϊςτε όντωσ να γνωρίηουν πωσ κα 

πρζπει να ςχεδιαςτεί το προϊόν. 

 Σχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτον ςτόχο 

Οι Cooper& Reiman προτείνουν μια άλλθ μζκοδο ςχεδιαςμοφ, τον ςχεδιαςμό που εςτιάηει 

ςτον ςτόχο. Θ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ κακοδθγείται από τον χριςτθ όπωσ ςτο 

ςχεδιαςμό που εςτιάηει ςτον χριςτθ μόνο που εςτιάηει ιδιαιτζρωσ ςτουσ τελικοφσ του 

ςτόχουσ. (Cooper,A.&  Reiman, R., 2003) 

Θ μζκοδοσ αυτι προχποκζτει ότι το προϊόν εξιςορροπεί τθν ικανοποίθςθ των επικυμιϊν 

των χρθςτϊν με τθν δυνατότθτα καταςκευισ του από τεχνολογικισ άποψθσ και τισ 

δυνατότθτεσ του ςτθν αγορά. Ππωσ για τθν  περίπτωςθ τθσ αγοράσ ςχεδιάηεται ζνα 

μοντζλο αγοράσ πάνω ςτο οποίο εφαρμόηεται ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και ςτθν περίπτωςθ 

τθσ τεχνολογικισ διάςταςθσ ςχεδιάηεται ζνα μθχανολογικό ςχζδιο με τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ζτςι ςτθν περίπτωςθ του αγοραςτικοφ κοινοφ ζχουμε το μοντζλο του χριςτθ 

και το ςχζδιο διάδραςθσ του χριςτθ.  

Οι μελζτεσ τθσ αγοράσ κακορίηουν αν το προϊόν κα μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτθν 

υπάρχουςα αγορά, οι τεχνολογικζσ μελζτεσ κακορίηουν αν διακζτουμε τα μζςα να 

καταςκευάςουμε το προϊόν και  οι μελζτεσ του αγοραςτικοφ κοινοφ κακορίηουν τθν 

αποδοχι του προϊόντοσ από τουσ χριςτεσ. 

 

Διάγραμμα 5 - Οι τρείσ βαςικζσ ιδιότθτεσ ενόσ επιτυχθμζνου προϊόντοσ  από Alan Cooper& Robert Reiman 
(2003) 

Πταν οι τρείσ αυτζσ παράμετροι ζχουν ικανοποιθκεί ιςάξια τότε αυξάνονται οι πικανότθτεσ 

επιτυχίασ του προϊόντοσ. Το παραπάνω μοντζλο βαςίςτθκε ςτο μοντζλο του Larry Keeley 

που περιγράφει τισ τρείσ βαςικζσ ιδιότθτεσ μιασ τεχνολογικισ επιχείρθςθσ. 
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Διάγραμμα 6 - Οι τρείσ βαςικζσ ιδιότθτεσ μιασ τεχνολογικισ επιχείρθςθσ του Larry Keeley  από Alan Cooper& 
Robert Reiman (2003) 

 

 Σχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτον μακθτι 

Αυτι θ μζκοδοσ είναι μια επζκταςθ του ςχεδιαςμοφ που εςτιάηει ςτον χριςτθ που 

απευκφνεται ςτον ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν. Οι Soloway, Guzdial & Hay ζχουν 

προςκζςει τα παρακάτω βιματα ςτθν διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ που εςτιάηει ςτον 

χριςτθ (Soloway, E., Guzdial, M., and Hay, K., 1994): 

o Ανάλυςθ αναγκϊν -Δεν είναι απαραίτθτθ θ κατανόθςθ των αναγκϊν μόνο του 

μακθτι αλλά και του δαςκάλου κακϊσ και ο δεφτεροσ  αντιμετωπίηει 

ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ. 

o Επιλογι παιδαγωγικισ κεωρίασ- Επιλογι κεωρίασ τθσ οποίασ θ αρχζσ και 

πρακτικζσ κα λθφκοφν υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό. Οι κεωρίεσ εκπαίδευςθσ 

ζχουν παρουςιαςτεί ςτο Κεφάλαιο 2.  

o Επιλογι μζςου παρουςίαςθσ- Θ επιλογι κα γίνει βάςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςτόχων και κεωριϊν που κα επιλεχκοφν. 

o Ρρωτοτυποποίθςθ- Πταν αρχίςει θ διαδικαςία τθσ πρωτοτυποποίθςθσ πρζπει 

να ςυμπεριλθφκοφν ςτρατθγικζσ εκτίμθςθσ και ενιςχυτικι διδαςκόμενθ φλθ. Θ 

ενιςχυτικι διδαςκόμενθ φλθ ζχει ςκοπό να ειςαγάγει τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ 

ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν. Οι ςτρατθγικζσ εκτίμθςθσ ςχετίηονται με τθν 

απόδοςθ του μακθτι ςε αντίκεςθ με τισ ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ που κρίνουν 

κατά πόςο επιτυχθμζνθ είναι θ εφαρμογι. Ρρζπει να ςχεδιαςτοφν μθχανιςμοί 

ανάδραςθσ ϊςτε οι μακθτζσ  να μποροφν να επιβλζπουν τισ επιδόςεισ τουσ. 

o Ραραγωγικι αξιολόγθςθ(Formative Evaluation)-Θ αξιολόγθςθ αυτι 

χρθςιμοποιείται για να γίνει κατανοθτό από τουσ ςχεδιαςτζσ τι χρειάηεται 

βελτίωςθ και να κακοδθγθκεί ο επαναλθπτικόσ ςχεδιαςμόσ. Ρρϊτα πρζπει να 

δοκεί ςθμαςία ςτθν χρθςτικότθτα τθσ εφαρμογισ διότι αν οι μακθτζσ δεν 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν αποδοτικά τθν εφαρμογι κατ επζκταςθ δεν 

μποροφν και να μάκουν από αυτιν. Ζπειτα πρζπει να αξιολογθκοφν τα 

αποτελζςματα μάκθςθσ. 
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o Επαναλθπτικόσ ςχεδιαςμόσ-Εδϊ τα ςθμεία που κρίκθκε ότι πρζπει να 

βελτιωκοφν από τθν αξιολόγθςθ, επαναςχεδιάηονται. 

o Συνοπτικι αξιολόγθςθ-Μια τελευταία ςυνοπτικι αξιολόγθςθ ζχει ςκοπό να 

κρίνει τθν αποδοτικότθτα τθσ εφαρμογισ και να δικαιολογιςει τθν χριςθ τθσ 

από μακθτζσ και δαςκάλουσ. Εδϊ επίςθσ πρζπει να δοκεί ςθμαςία ςτθν 

χρθςτικότθτα και τα αποτελζςματα μάκθςθσ. 

Θ μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ αυτι είναι περιςςότερο χρονοβόρα από τον ςχεδιαςμό που 

εςτιάηει ςτον χριςτθ κακϊσ θ μάκθςθ διαδραματίηεται ςε μεγαλφτερεσ χρονικζσ περιόδουσ 

και κακϊσ θ εφαρμογι πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό ςθμείο του 

προγράμματοσ ςπουδϊν. Γι αυτόν τον λόγο ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν 

που ακολουκεί αυτιν τθν μζκοδο ςυχνά διαρκεί χρόνια ϊςπου να ολοκλθρωκεί. Από τθν 

άλλθ οι εμπορικζσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ πρζπει να κυκλοφοριςουν ςτθν αγορά με 

ταχφτερουσ ρυκμοφσ γι αυτό δεν προτιμάται αυτι θ μζκοδοσ. 

Στο παρακάτω διάγραμμα τοποκετικθκε ο ςχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτον μακθτι μζςα ςτα 

βιματα ςχεδιαςμοφ που εςτιάηει ςτον χριςτθ (βλζπε 4.3): 

 

 

Διάγραμμα 7 - Ο  ςχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτον μακθτι μζςα ςτα βιματα ςχεδιαςμοφ που εςτιάηει ςτον 
χριςτθ 

4.3 Βόματα ςχεδιαςμού διαδραςτικόσ εφαρμογόσ κατϊ τον Saffer 

(2006) 
Στθν ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικά τα βιματα ςχεδιαςμοφ που αναφζρονται ςε 

τζςςερεισ διαφορετικζσ πθγζσ με ςκοπό τθν μεταξφ τουσ ςφγκριςθ και καταςκευι βθμάτων 

ςχεδιαςμοφ που κα ακολουκθκοφν κατά τθν καταςκευι τθσ διαδραςτικισ εκπαιδευτικισ 

εφαρμογισ.  

Ο Saffer ακολουκεί τθν μζκοδο ςχεδιαςμοφ που εςτιάηει ςτον χριςτθ. Βλζπουμε ότι ςε 
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αυτιν τθν περίπτωςθ ο προςδιοριςμόσ ςτόχων βρίςκεται ςτο πρϊτο βιμα του ςχεδιαςμοφ.  

Ραρακάτω αναφζρεται αναλυτικά το κάκε βιμα: 

4.3.1 Εντοπιςμόσ προβλόματοσ και προςδιοριςμόσ ςτόχου 

Αρχικά εντοπίηεται το πρόβλθμα που πρζπει να επιλυκεί και οι ςτόχοι του ςχεδιαςμοφ ζτςι 

ϊςτε να γίνει ξεκάκαροσ ο λόγοσ τθσ διαδικαςίασ  ςχεδιαςμοφ ςτθν ςχεδιαςτικι ομάδα.  

4.3.2 Έρευνα και ςυλλογό πληροφοριών 

Ακολουκεί ςυλλογι πλθροφοριϊν γφρω από το πρόβλθμα αλλά και ςε ςχζςθ με άλλα 

όμοια προϊόντα. Εκτόσ από τθν μελζτθ ερευνϊν πάνω ςτα διαδραςτικά ζργα παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ πρζπει να γίνει ζρευνα αγοράσ  ςε άλλα 

τζτοια ζργα που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτο παρελκόν αλλά και κατανόθςθ του 

προβλθματικοφ χϊρου. 

Θ ζρευνα γίνεται για να εντοπιςτοφν από τον ςχεδιαςτι οι προοπτικζσ του προϊόντοσ που 

κα ςχεδιάςει, να εντοπιςτεί και να μελετθκεί το αγοραςτικό κοινό και το περιβάλλον του 

προϊόντοσ. Συγκεκριμζνα πρζπει να εντοπιςτοφν οι ανάγκεσ, οι ςτόχοι και οι επικυμίεσ του 

χριςτθ ϊςτε να ςχεδιαςτεί ζνα προϊόν που να ικανοποιεί αυτοφσ τουσ παράγοντεσ. 

 

Ραρακάτω αναφζρονται δυο διαφορετικοί τρόποι ζρευνασ, ο ψυχογραφικόσ και ο 

δθμογραφικόσ. Οι δυο αυτοί τρόποι ζρευνασ διαφοροποιοφνται ωσ προσ το είδοσ των 

πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται. Στο τζλοσ γίνεται ςφγκριςθ και επιλογι του τρόπου 

ζρευνασ που κα ακολουκθκεί κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ 

εφαρμογισ. 

Μζκοδοσ ζρευνασ που προτείνει ο Saffer 
Ο (Saffer,D., 2006).προτείνει ζνα μοντζλο ζρευνασ ψυχογραφικό που επικεντρϊνει ςτον 

χριςτθ.  

Θ ψυχογραφικι ζρευνα επικεντρϊνει ςε ςυμπεριφορζσ και ςυναιςκιματα των χρθςτϊν ςε 

αντίκεςθ με τθν δθμογραφικι που επικεντρϊνει ςε χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν και του 

περιβάλλοντοσ τουσ. 

Κάποιεσ μζκοδοι ζρευνασ που χρθςιμοποιεί αναφζρονται παρακάτω:  

 Ραρατιρθςθ- Θ παρατιρθςθ είναι μια από τισ αποδοτικότερεσ μεκόδουσ ζρευνασ 

κατά τθν οποία ο ςχεδιαςτισ απλά παρατθρεί τθν ςυμπεριφορά των χρθςτϊν.  

Αυτό επιτυγχάνεται πθγαίνοντασ ςε κάποιο μζροσ και παρατθρϊντασ  τι κάνουν τα 

άτομα που βρίςκονται εκεί είτε ακολουκϊντασ τον χριςτθ  ςτισ κακθμερινζσ του 

ρουτίνεσ. Ο ςχεδιαςτισ μπορεί να κζτει ερωτιςεισ ςτον χριςτθ για να ερμθνεφςει 

τισ ςυμπεριφορζσ του μζςα από τισ απαντιςεισ που κα λάβει. Τζλοσ ζνασ άλλοσ 

τρόποσ είναι να μπει ςτθν κζςθ του χριςτθ χωρίσ να φανερϊςει τθν ταυτότθτα του 

ωσ ςχεδιαςτισ και να αλλθλεπιδράςει με άλλουσ χριςτεσ. 

 Συνεντεφξεισ-Οι ςυνεντεφξεισ μποροφν να γίνουν με διάφορουσ τρόπουσ. Μερικοί 

από αυτοφσ αναφζρονται παρακάτω: 

o Οι χριςτεσ αφθγοφνται τισ εμπειρίεσ τουσ ςχετικά  με τθν αλλθλεπίδραςθ 

τουσ με κάποιο προϊόν ι υπθρεςία.  
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o Μια ομάδα ζμπειρων χρθςτϊν πάνω ςτο αντικείμενο ,το αναλφει από 

διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ.  

o Συνζντευξθ με άτομα που δεν είχαν ςτο παρελκόν επαφι με το 

αντικείμενο.  

Κα πρζπει να επιδιϊκονται ερωτιςεισ που δεν μποροφν να απαντθκοφν 

με ζνα απλό ναι ι ζνα όχι κακϊσ δεν πρζπει να υποτιμοφνται οι απλζσ 

ερωτιςεισ. Τίποτα δεν πρζπει να κεωρείται δεδομζνο.  

 Δράςεισ-Βάηοντασ τουσ χριςτεσ να μπλεχκοφν ςε διάφορεσ δράςεισ ο ςχεδιαςτισ 

μπορεί να εντοπίςει ςυναιςκιματα και αντιδράςεισ τα όποια δεν φαίνονται μζςα 

από τισ ςυνεντεφξεισ. Ο ςχεδιαςτισ μπορεί να παροτρφνει τουσ χριςτεσ να κάνουν 

κάποιο κολάη ςχετικό με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ. Μπορεί επίςθσ να βάλει τουσ 

χριςτεσ να ηωγραφίςουν τισ εμπειρίεσ τουσ με όμοια προϊόντα. Τζλοσ οι χριςτεσ 

μπορεί με θμερολόγια, φωτογραφίεσ ι βίντεο να καταγράψουν δραςτθριότθτεσ 

τουσ. Είναι ςθμαντικό μετά τισ δράςεισ οι χριςτεσ να ερωτθκοφν για τισ επιλογζσ 

τουσ . 

Μζκοδοσ ζρευνασ που προτείνει ο Linington 
Από τθν άλλθ ο Linington προτείνει ζναν εκνογραφικό τρόπο ζρευνασ όπου δίνεται 

ςθμαςία ςτθν κουλτοφρα και τθν κοινωνία ςτθν οποία ηουν οι χριςτεσ. Σε αυτιν τθν 

μζκοδο προτιμάται θ παρακολοφκθςθ των χρθςτϊν ςτον τόπο όπου εργάηονται, που ηουν 

και περνοφν τον χρόνο τουσ από τθν ζρευνα των χρθςτϊν ςε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. 

Είναι μια πιο ολιςτικι προςζγγιςθ που εςτιάηει ςε ζνα ςφνολο καταςτάςεων παρά ςτισ 

ιδιωτικζσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ των χρθςτϊν. Στο ςφνολο αυτό περιλαμβάνονται οι 

ανάγκεσ και τα κίνθτρα του χριςτθ, τα πιςτεφω του χριςτθ, οι τεχνολογίεσ και τα μζςα που 

χρθςιμοποιεί, το οικογενειακό του περιβάλλον, το περιβάλλον εργαςίασ του, οι φίλοι, θ 

κουλτοφρα, θ οικία και θ προςωπικότθτα του χριςτθ. 

Οι αντίςτοιχεσ μζκοδοι ζρευνασ γι αυτιν τθν προςζγγιςθ είναι: 

 Ραρατιρθςθ- Ππωσ ςτθν ψυχογραφικι μζκοδο ο ςχεδιαςτισ ακολουκεί τουσ 

χριςτεσ ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ τουσ και καταγράφει παρατθριςεισ. Εδϊ 

ςυμπεριλαμβάνεται θ παρατιρθςθ τθσ οργάνωςθσ του χϊρου ςτο οικιακό θ 

εργαςιακό περιβάλλον του χριςτθ. Κακϊσ επίςθσ ο εντοπιςμόσ τεχνολογιϊν και 

προϊόντων που χρθςιμοποιεί και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ τισ ζχει 

προςαρμόςει ςτισ προςωπικζσ του ανάγκεσ. 

 Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να γίνει και καταγράφοντασ με κάμερεσ χειρόσ τα 

περιβάλλοντα που επιςκζπτεται κακθμερινά ο χριςτθσ. Πταν οι χριςτεσ είναι 

παιδιά οι Jacko &Sears υποςτθρίηουν ότι πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ 

εμφανοφσ κάμερασ διότι όταν αντιλθφκοφν τθν φπαρξθ κάμερασ ςτον χϊρο θ 

ςυμπεριφορά τουσ παφει να είναι φυςικι. Ραρόλα αυτά θ χριςθ κάμερασ ςτθν 

περίπτωςθ παιδιϊν χρθςτϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ τα ςθμάδια  

ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν είναι πιο αξιόπιςτα από τισ απαντιςεισ τουσ ςτισ 

ερωτιςεισ των ςυνεντεφξεων, μπορεί να ιςχυριςτοφν ότι τουσ αρζςει θ εφαρμογι 

για να ευχαριςτιςουν τον ςχεδιαςτι (Jacko,J.&Sears, A. , 2003).  

 Συνεντεφξεισ- Ππωσ ςτθν ψυχογραφικι μζκοδο ο ςχεδιαςτισ παίρνει ςυνεντεφξεισ 

από τουσ χριςτεσ. Αντίςτοιχα μπορεί να γίνουν και ςυηθτιςεισ ςε πιο ανεπίςθμθ 
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μορφι. Οι ςυηθτιςεισ αυτζσ με τουσ χριςτεσ λαμβάνουν χϊρα ςτο προςωπικό 

περιβάλλον των χρθςτϊν. 

 Καταγραφι από τον ίδιο τον χριςτθ- Ππωσ ςτθν ψυχογραφικι μζκοδο μοιράηονται 

κάμερεσ και θμερολόγια ςτουσ χριςτεσ με τα όποια καταγράφουν καταςτάςεισ τθσ 

κακθμερινισ τουσ ηωισ κακϊσ και αντικείμενα που χρθςιμοποιοφν ςε κακθμερινι 

βάςθ. Το υλικό που κα ςυλλεχκεί από αυτιν  τθν μζκοδο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί από τουσ ςχεδιαςτζσ για τισ ςυνεντεφξεισ που αναφζρκθκαν 

παραπάνω. 

 Ζρευνα για αλλαγι ςυμπεριφορϊν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ- Ο ςχεδιαςτισ 

επικοινωνεί τθλεφωνικά με χριςτεσ ςε διάφορεσ ςτιγμζσ ςτθν διάρκεια τθσ μζρασ 

για να ςυγκρίνει τθν αλλαγι τθσ διάκεςθσ και των ςυμπεριφορϊν ςε διαφορετικζσ 

χρονικζσ περιόδουσ κατά τθν διάρκεια τθσ μζρασ και μεταξφ διαφορετικϊν ομάδων 

χρθςτϊν. 

 Λςτορικι ανάλυςθ- Είναι θ μελζτθ τθσ ηωισ του χριςτθ ςε ζνα μεγαλφτερο χρονικό 

πλαίςιο ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυγκρικοφν χρονικά αλλαγζσ ςτθν χριςθ 

τεχνολογιϊν, ςτθν οικογενειακι οργάνωςθ, ςε δθμογραφικά και άλλα ςτοιχεία με 

τισ αλλαγζσ ςτθν κοινωνία, τθν οικονομία, τθν τεχνολογία και τα πολιτιςμικά 

ςτοιχεία. 

(Linington, R.) 

Σφγκριςθ των δυο μεκόδων ζρευνασ 
Θ βαςικι διαφορά μεταξφ των δφο μοντζλων ζρευνασ είναι ότι το μοντζλο του Saffer 

επικεντρϊνει ςτον χριςτθ, ενϊ του Linington κεωρείται ολιςτικό. Ραρόλα αυτά κάποιεσ 

μζκοδοι ζρευνασ χρθςιμοποιοφνται από κοινοφ. 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα ακολουκθκεί θ 

παρατιρθςθ των χρθςτϊν ςτο περιβάλλον όπου κα χρθςιμοποιθκεί (ςχολείο). Αυτι θ 

μζκοδοσ επιλζχκθκε λόγω περιοριςμοφ πρόςβαςθσ ςτουσ χριςτεσ(μακθτζσ). Υπό άλλεσ 

ςυνκικεσ κα κρινόταν καταλλθλότερθ θ παρακολοφκθςθ ςε ςυνδυαςμό με ςυνεντεφξεισ 

κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ χριςθσ ανάλογων εφαρμογϊν από τουσ μακθτζσ. 
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Διάγραμμα 8 - Σφγκριςθ μεκόδων ζρευνασ Saffer-Linington 
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4.3.3 Personas  

Πλεσ οι πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί από τθν ζρευνα πρζπει να ταξινομθκοφν ςε 

κατθγορίεσ ι μοντζλα  και να ερμθνευτοφν  όπου αυτό είναι απαραίτθτο. Τα 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των personas. 

Οι personas είναι ζνα ςφνολο πρότυπων προςωπικοτιτων που πρόκειται να 

χρθςιμοποιιςουν το προϊόν. Βοθκοφν τον ςχεδιαςτι δίνοντάσ του μία πιο ςυγκεκριμζνθ 

εικόνα για το απευκυνόμενο κοινό. Ο ςχεδιαςτισ πρζπει να δθμιουργιςει τισ personas 

κατόπιν ςυηιτθςθσ και παρατιρθςθσ των χρθςτϊν. Συνικωσ αποτελοφν ανάμιξθ 

διαφορετικϊν ατόμων που ζχουν κοινοφσ ςτόχουσ, κίνθτρα και ςυμπεριφορζσ. Τα 

χαρακτθριςτικά τθσ personas που καταγράφει ο ςχεδιαςτισ πρζπει να επθρεάηουν άμεςα 

τθν ςυμπεριφορά του χριςτθ. 

Το πλικοσ των personas πρζπει να κυμαίνεται από 1-7. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ είναι πικανό 

να μπερδζψει τον ςχεδιαςτι. Το αρχείο μιασ personas ςυνικωσ περιλαμβάνει μια 

φωτογραφία του χριςτθ και ζνα αντιπροςωπευτικό όνομα. Επίςθσ χαρακτθριςτικά που κα 

μποροφςαν να επθρεάςουν τθν ςυμπεριφορά του και από τα οποία γίνονται εμφανείσ οι 

ςτόχοι του χριςτθ. Εκπαίδευςθ, ικανότθτεσ, απόψεισ, περιγραφι εργαςίασ, οικογενειακι 

κατάςταςθ, ακλιματα τα οποία εξαςκεί, χριςθ παρεμφερϊν προϊόντων κακϊσ και θ 

ςθμαντικότθτα του ςυγκεκριμζνου χριςτθ για τον ςχεδιαςμό. Μποροφν να προςτεκοφν και 

κάποια επιπλζον δθμογραφικά ςτοιχεία που κα κάνουν τθν persona πιο αλθκινι. 

Τα χαρακτθριςτικά των ανκρϊπων που ςχετίηονται με τον ςχεδιαςμό ποικίλουν. Οι 

πικανότθτεσ επιτυχίασ του ςχεδιαςμοφ αυξάνονται όταν ζχει λθφκεί υπόψθ όλο το εφροσ 

του απευκυνόμενου κοινοφ, από τισ ςυνικεισ μζχρι και τισ ακραίεσ περιπτϊςεισ. 

Πποτε ο ςχεδιαςτισ δεν μπορεί να ζχει άμεςθ επαφι με τον χριςτθ μπορεί να 

ςυμβουλευτεί κάποια από τισ personas. Ραρόλα αυτά δεν μποροφν να αντικαταςτιςουν 

τθν άμεςθ επαφι με τον χριςτθ. Είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ για το επόμενο βιμα ςχεδιαςμοφ 

όπου ςυγκεκριμενοποιοφν το απευκυνόμενο κοινό ςτα ςενάρια χριςθσ του προϊόντοσ 

(Saffer ,D.,2006, Mads,S., Moggridge, B., 2007).  

 

Εικόνα 5 – Παράδειγμα υλοποίθςθσ Personas 



 
 

58 
 

Θ καταςκευι personas κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ 

είναι απαραίτθτθ διότι ςυμπυκνϊνει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και χρθςιμεφει ςε 

πολλά μετζπειτα βιματα του ςχεδιαςμοφ όπωσ ςτα ςενάρια και ςτον προςδιοριςμό των 

ςτόχων. 

4.3.4 Σενϊρια, μοντϋλα και ςκιτςϊριςμα 

Τα ςενάρια ςτον διαδραςτικό ςχεδιαςμό είναι ιςτορίεσ που περιγράφουν τθν χριςθ του 

προϊόντοσ από το απευκυνόμενο κοινό(personas). Στθν ουςία τα ςενάρια είναι μακζτεσ του 

προϊόντοσ ςε προφορικι μορφι. Βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ του  πϊσ κα λειτουργεί το 

προϊόν όταν καταςκευαςτεί. 

Πταν ακόμα βριςκόμαςτε ςε αυτά τα αρχικά ςτάδια του ςχεδιαςμοφ καλό είναι να 

χρθςιμοποιοφνται μοντζλα ι ςκίτςα για τθν καταγραφι των ιδεϊν. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να αναπαραςτακεί ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοθτό μόνο με τθν χριςθ λζξεων. 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα καταςκευαςτοφν 

ςενάρια βαςιςμζνα ςτισ ανάγκεσ, τισ ικανότθτεσ και τουσ ςτόχουσ των personas. Με τον 

τρόπο αυτό κα γίνει ζνασ αρχικόσ εντοπιςμόσ των λειτουργιϊν που κα πρζπει να παρζχει θ 

εφαρμογι ςτουσ μακθτζσ. 

4.3.5 Storyboard 

Το storyboard είναι μια μζκοδοσ δανειςμζνθ από τον χϊρο του κινθματογράφου και τθσ 

διαφιμιςθσ. Είναι το εικονογραφθμζνο ςενάριο και χρθςιμοποιείται για τθν εικονικι 

αναπαράςταςθ του προϊόντοσ ςε χριςθ. Αποτελείται από εικόνεσ(ςκίτςα, ηωγραφιζσ ι 

επεξεργαςμζνεσ φωτογραφίεσ) και το ςυνοδευτικό τουσ κείμενο το οποίο μπορεί να είναι 

παρμζνο απευκείασ από το ςενάριο. Τα storyboards μποροφν να ςυνοδεφονται από 

wireframes(βλζπε 4.3.8) για να επεξθγιςουν περίπλοκεσ διαδικαςίεσ και λειτουργίεσ. 

4.3.6 Ανϊλυςη δρϊςεων 

Θ ανάλυςθ δράςεων είναι μια λίςτα με τισ δράςεισ που κα υποςτθρίηει το τελικό προϊόν. Οι 

δράςεισ αυτζσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ(ωσ προσ τθν 

λειτουργία, το επίπεδο κτλ)κακϊσ και εδϊ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν wireframes για να 

γίνεται κατανοθτό ςε ποιο ςτάδιο διαδραματίηεται θ κακεμία από αυτζσ. Με τον τρόπο 

αυτό ο ςχεδιαςτισ μπορεί να ςιγουρευτεί ότι το προϊόν κα υποςτθρίηει όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ δράςεισ. Ππωσ αναφζρουν οι Vredenburg, Isensee, & Righi, θ ανάλυςθ 

δράςεων ζχει τουσ εξισ ςτόχουσ: 

 Να κατανοιςει τι κζλει να επιτφχουν οι χριςτεσ(ςτόχουσ) 

 Να κατανοιςει τι κάνει ο χριςτθσ(διαδικαςία δράςθσ) 

 Να κατανοιςει το περιβάλλον ςτο οποίο δρα ο χριςτθσ(περιβάλλον 

δράςεων) 

 Να παράγει περιγραφζσ των δράςεων 

 Να παράγει ςενάρια δράςεων που κα χρθςιμεφςουν ςτον ςχεδιαςμό και 

ςτθν πρωτοτυποποίθςθ.  

(Vredenburg, K., Isensee, S. & Righi, C. 2002) 
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Σε αυτό το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα 

καταγραφοφν τα περιεχόμενα και οι λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ για να μπορζςουν ζπειτα 

να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ δομζσ περιεχομζνου και ςτα διαγράμματα δράςεων αντίςτοιχα. 

4.3.7 Διαγρϊμματα δρϊςεων 

Μόλισ καταγραφοφν οι δράςεισ καταχωροφνται ςε διαγράμματα ϊςτε να γίνει ξεκάκαρθ θ 

ςειρά με τθν οποία κα εφαρμόηονται και οι τρόποι με τουσ οποίουσ ςυνδζονται. Με αυτά 

τα διαγράμματα το προϊόν αρχίηει να αποκτά μορφι.  

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα μετατραποφν οι 

λειτουργίεσ ςε διαγράμματα δράςεων ζτςι ϊςτε να ξεκακαριςτοφν τα βιματα που κα 

ακολουκθκοφν για κακεμία από αυτζσ και οι μεταξφ τουσ ςυνδζςεισ. 

 

Διάγραμμα 9 - Διάγραμμα δράςεων από Saffer(2006) 

4.3.8 Wireframes 

Τα wireframes είναι αρχεία τα οποία υποδεικνφουν τθν δομι, τθν ιεραρχία τθσ 

πλθροφορίασ, τθν λειτουργία και το περιεχόμενο. Είναι από τα ςθμαντικότερα ςτάδια του 

διαδραςτικοφ ςχεδιαςμοφ. Με τον τρόπο αυτό ο ςχεδιαςτισ καταςκευάηει το προϊόν χωρίσ 

να τον απαςχολοφν φυςικζσ και οπτικζσ φόρμεσ. Τα wireframes αποτελοφνται από τρία 

βαςικά μζρθ: το ίδιο το wireframe, τισ ςυνοδευόμενεσ ςθμειϊςεισ και τισ επιπλζον 

πλθροφορίεσ για το wireframe (wireframe metadata).  

Το ίδιο το wireframe είναι μια αναλυτικι αναπαράςταςθ ενόσ μζρουσ του προϊόντοσ. 

Ρρζπει να αναπαριςτά τθν κζςθ του περιεχομζνου, των λειτουργιϊν και των χειριςτθρίων. 

 Το περιεχόμενο περιλαμβάνει κείμενο, εικόνεσ, εικονίδια, κινοφμενα ςχζδια κ.α.  

Το κείμενο αναπαριςτάται με «ψευδοκείμενο» τοποκετθμζνο ςε πλαίςιο και τα υπόλοιπα 

είδθ περιεχομζνου αναπαριςτϊνται με πλαίςια που περιζχουν ζνα x και μια υπόδειξθ για 
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το τι είναι μζςα ςτο πλαίςιο. Είναι απαραίτθτο να γίνεται ξεκάκαρθ θ κζςθ και θ 

ςθμαντικότθτα των παραπάνω ςτοιχείων. 

Οι ςυνοδευόμενεσ ςθμειϊςεισ είναι ςφντομεσ επεξθγιςεισ μθ προφανϊν ςτοιχείων του 

wireframe. Ρρζπει να κάνουν το wireframe κατανοθτό και χωρίσ να χρειάηεται ο ςχεδιαςτισ 

για να το επεξθγιςει. Μια ςθμείωςθ πρζπει να εξθγεί τι κάνει ζνα ςτοιχείο και τον λόγο για 

τον οποίο το κάνει. Στοιχεία που κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ςθμειϊςεισ είναι τα 

ςθμεία ελζγχου(τι ςυμβαίνει όταν ενεργοποιοφνται),ςτοιχεία που αλλάηουν αναλόγωσ τισ 

ενζργειεσ του χριςτθ, περιοριςμοί και οποιαδιποτε ςτοιχεία δεν χωράνε να 

αναπαραςτακοφν ςτο wireframe. 

Τα wireframe metadata είναι πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν το wireframe και 

περιλαμβάνουν το όνομα του ςχεδιαςτι, τθν θμερομθνία που αυτό ςχεδιάςτθκε, 

οποιαδιποτε ςχετικά αρχεία, άλυτα προβλιματα πάνω ςτο wireframe και γενικότερα 

ςχόλια και περιοριςμοφσ. 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα καταςκευαςτοφν τα 

Wireframes που κα οπτικοποιοφν μια αρχικι μορφι των οκονϊν τθσ εφαρμογισ. Με τον 

τρόπο αυτό κα γίνει μια αρχικι τοποκζτθςθ του περιεχομζνου και των χειριςτθρίων τθσ 

εφαρμογισ. 

 

 

Εικόνα 6 - Wireframe από Saffer(2006) 
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4.3.9 Πρωτοτυποπούηςη 

Το τελικό βιμα του ςχεδιαςμοφ είναι θ καταςκευι πρωτότυπου που περιλαμβάνει όλα τα 

ςτοιχειά που κα διακζτει το τελικό προϊόν. Σκοπόσ των πρωτοτφπων είναι θ διερεφνθςθ 

των χαρακτθριςτικϊν του τελικοφ προϊόντοσ. Ρολλζσ φορζσ ςχεδιάηονται πολλά πρωτότυπα 

ςτθν ςειρά που το κακζνα είναι εξελιγμζνθ μορφι του προθγοφμενου. Ρρωτότυπα 

ςχεδιάηονται ςτο χαρτί, ψθφιακά ι ςε φυςικι μορφι.  Τα πλεονεκτιματα ςχεδιαςμοφ 

πρωτοτφπου κατά τουσ Vredenburg, Isensee & Righi  είναι: 

 Καλφτερθ ςυλλογι απαιτιςεων των χρθςτϊν 

 Μείωςθ κόςτουσ 

 Αφξθςθ ποιότθτασ 

 Αξιολόγθςθ νζων τεχνικϊν και λειτουργιϊν τθσ διεπιφάνειασ 

 Επίδειξθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ 

 Ξεκάκαροσ κακοριςμόσ καταςκευαςτικϊν χαρακτθριςτικϊν 

 Ρρϊιμεσ δοκιμζσ 

 Ραρουςίαςθ πρϊιμων εξελίξεων 

 Αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του χριςτθ 

 Καλφτεροσ ςχεδιαςμόσ 

(Vredenburg,K., Isensee, S. & Righi, C. 2002) 

Στθν εγκυκλοπαίδεια του interaction-design.org ο Mads Soegaard αναφζρει ότι υπάρχουν 

δφο τφποι πρωτοτφπου. Ο οριηόντιοσ και ο κάκετοσ. Στον οριηόντιο τφπο είναι εμφανι 

πολλά από τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά του τελικοφ αντικειμζνου αλλά δεν διακζτει 

πολλζσ λειτουργίεσ. Για παράδειγμα ςε ζνα πρωτότυπο εφαρμογισ ςε θλεκτρονικό 

υπολογιςτι θ διεπιφάνεια είναι ιδιαίτερα εξελιγμζνθ(οριηόντιο επίπεδο) αλλά θ 

λειτουργικότθτα πίςω από τθν διεπιφάνεια δεν ζχει καταςκευαςτεί (κάκετο επίπεδο, τα 

βακφτερα ςτρϊματα του λογιςμικοφ).Το κάκετο πρωτότυπο είναι το αντίςτροφο, διακζτει 

δθλαδι ελάχιςτα εξωτερικά χαρακτθριςτικά αλλά θ λειτουργικότθτα του είναι πολφ κοντά 

ςε αυτιν του τελικοφ προϊόντοσ. 

Από τθν άλλθ θ διαδικαςία τθσ πρωτοτυποποίθςθσ κατά τον Mads Soegaard μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ωσ διερευνθτικι, πειραματικι ι εξελικτικι. Ζνα διερευνθτικό πρωτότυπο 

χρθςιμεφει ςτθν διερεφνθςθ των απαιτιςεων του ςυςτιματοσ ςε ςυνεργαςία με τουσ 

χριςτεσ. Είναι ζνα μζςο επικοινωνίασ μεταξφ ςχεδιαςτι και χρθςτϊν. Βοθκά ςτθν 

φανζρωςθ πλθροφοριϊν που δεν μποροφν να μεταφερκοφν προφορικά από τον χριςτθ 

ςτον ςχεδιαςτι. Το πειραματικό πρωτότυπο καταςκευάηεται ωσ πρϊτο δείγμα του είδοσ 

του και χρθςιμεφει για να διαπιςτωκεί αν το ςφςτθμα που ζχει ςχεδιαςτεί κα είναι 

αποδεκτό ςτθν τελικι μορφι του προϊόντοσ. Κατά τθν εξελικτικι διαδικαςία 

καταςκευάηεται μια ςειρά πρωτότυπων το ζνα μετά το άλλο. Κάκε ζνα από αυτά 

επαναςχεδιάηεται και είναι πιο εξελιγμζνο από το προθγοφμενο. Είναι μζροσ τθσ 

ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ και όχι το αποτζλεςμα.(Mads Soegaard, Encyclopaedia of 

Interaction, interaction-design.org) 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα καταςκευαςτεί 

πρωτότυπο τθσ εφαρμογισ το οποίο κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί βάςθ τθσ 

κατθγοριοποίθςθσ του Mads Soegaard ωσ οριηοντίου τφπου και διερευνθτικό. Οριηοντίου 
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τφπου χαρακτθρίηεται επειδι δεν κα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτθτα χωρίσ τθν βοικεια 

του ςχεδιαςτι αλλά θ εξωτερικι του μορφι κα είναι ολοκλθρωμζνθ. Αυτό ςυμβαίνει διότι 

κα χρθςιμοποιθκεί για διερευνθτικό ςκοπό και δεν κα χρθςιμοποιθκεί ξανά μετά τθν 

διεξαγωγι τθσ ζρευνασ με τουσ χριςτεσ. 

 

Εικόνα 7 - Μοντζλο από χαρτί από Saffer(2006) 

 

Εικόνα 8 - Ψθφιακό μοντζλο από Saffer(2006) 
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Εικόνα 9 - Φυςικό μοντζλο από Saffer(2006) 

               

4.3.10 Έλεγχοσ προώόντοσ 

Μόλισ καταςκευαςτεί το πρωτότυπο γίνεται ζλεγχοσ του από τουσ χριςτεσ. Και εδϊ 

ιςχφουν οι ίδιοι κανόνεσ που εφαρμόςτθκαν ςτθν ζρευνα και ςυλλογι πλθροφοριϊν. 

Ρροςεγγίηονται οι χριςτεσ , γίνονται ςυνεντεφξεισ και καταγράφονται τα ευριματα και 

ςυμπεράςματα τθσ διαδικαςίασ. Κατά τον ζλεγχο μποροφν να ςθμειωκοφν οι παρατθριςεισ  

για αλλαγζσ πάνω  ςτα αρχεία που καταςκευάςτθκαν ςτα πρϊτα βιματα του ςχεδιαςμοφ 

(wireframes, διαγράμματα δράςεων κτλ). Μετά τον ζλεγχο μποροφν ακόμα να διορκωκοφν 

δυςλειτουργικά θ λανκαςμζνα ςτοιχεία του προϊόντοσ  που δεν εντοπίςτθκαν ςε 

προθγοφμενα ςτάδια του ςχεδιαςμοφ.  

Στθν περίπτωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ  ςτο ςθμείο αυτό κα γίνει 

αξιολόγθςθ του προϊόντοσ διότι ο ζλεγχοσ με τουσ χριςτεσ κα δθμιουργοφςε επιπλοκζσ ςτα 

αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ μετά τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ. Ππωσ προαναφζρκθκε οι 

χριςτεσ δεν πρζπει να γνωρίηουν εκ των προτζρων τισ πλθροφορίεσ που πρόκειται να τουσ 

μεταδοκοφν. Ωσ μια μορφι ελζγχου τθσ εφαρμογισ κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί θ 

ζρευνα με τουσ χριςτεσ, μόνο που ςτθν περίπτωςθ αυτι αποςκοπεί ςτθν ςφγκριςθ των δυο 

μζςων παρουςίαςθσ και ςτθν διόρκωςθ τθσ εφαρμογισ.  

4.4 Βόματα ςχεδιαςμού διαδραςτικόσ εφαρμογόσ κατϊ τουσ Alan 

Cooper& Robert Reiman(2003) 
Οι Alan Cooper& Robert Reiman ακολουκοφν τθν μζκοδο ςχεδιαςμοφ που εςτιάηει ςτον 

ςτόχο. Θ μζκοδοσ αυτι κα ακολουκθκεί ςτον ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εκπαιδευτικισ 

εφαρμογισ κακϊσ κρίκθκε αποτελεςματικότεροσ ο εντοπιςμόσ των ςτόχων μζςα από τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 

4.4.1 Έρευνα και μοντελοπούηςη 

 

Προςχζδιο(Brief)- Είναι ο προςδιοριςμόσ πρόκεςθσ και περιοριςμϊν του project. 

Ρεριζχει τα επικυμθτά αποτελζςματα, τουσ χρονικοφσ και οικονομικοφσ περιοριςμοφσ, τα 



 
 

64 
 

ορόςθμα τθσ γενικότερθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ. Το προςχζδιο μπορεί να είναι αυςτθρό 

ι χαλαρό. 

 

Οικονομικόσ ζλεγχοσ- Ρεριλαμβάνει το ςχζδιο marketing, τθν ςτρατθγικι branding, τθν 

ζρευνα αγοράσ, τον εντοπιςμό και τθν ζρευνα των ανταγωνιςτϊν, τθν ζρευνα ςχετικϊν 

τεχνολογιϊν. 

Συνεντεφξεισ, Παρατιρθςθ- Το ςτάδιο αυτό ςυντελείται με τθν εκνογραφικι μζκοδο που 

προτείνει ο Linington,R.(βλζπε 4.3.2).  

Personas - (βλζπε 4.3.3) 

Προςδιοριςμόσ ςτόχων- Στο μζςον του ςχεδιαςμοφ βρίςκεται ο προςδιοριςμόσ ςτόχων 

που προκφπτουν από τθν παραπάνω ζρευνα και επθρεάηουν τα παρακάτω βιματα του 

ςχεδιαςμοφ. Καταγράφονται γενικότεροι ςτόχοι τθσ ηωισ του χριςτθ, ςτόχοι που αφοροφν 

τθν εμπειρία του χριςτθ(πωσ κζλει ο χριςτθσ να νιϊκει όταν αλλθλεπιδρά με το 

προϊόν),τουσ τελικοφσ ςτόχουσ(αποτελζςματα από τθν χριςθ  του προϊόντοσ) και ςτόχουσ 

που αφοροφν τθν αγορά και τισ τεχνολογικζσ απαιτιςεισ. 

4.4.2 Απαιτόςεισ, Πλαύςιο και Τελειοπούηςη 

 

Εντοπιςμόσ απαιτιςεων- Ρεριλαμβάνει τον οριςμό του προβλθματικοφ χϊρου και του 

οράματοσ. Επίςθσ περιλαμβάνει εντοπιςμό των προςδοκιϊν του αγοραςτικοφ 

κοινοφ(personas),ςενάρια που αποκαλφπτουν το ευρφτερο πλαίςιο ςτο οποίο κα 

χρθςιμοποιείται το προϊόν, τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν ςε πλθροφορίεσ και ςυγκεκριμζνεσ 

λειτουργίεσ κακϊσ και τουσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ. Στο ςτάδιο αυτό γίνεται θ ςφλλθψθ 

των πρϊτων ιδεϊν για ζνα προϊόν που να ικανοποιεί τουσ ςτόχουσ των χρθςτϊν. Ρικανόν 

ςτο ςτάδιο αυτό να χρειαςτεί να γίνουν αλλαγζσ ςτο αρχικό προςχζδιο. 

Σενάρια-(βλζπε 4.3.4) 

Στοιχεία του προϊόντοσ- Καταγράφονται τα αντικείμενα τα οποία κα περιλαμβάνει το 

προϊόν. Οι μζκοδοι ειςόδου, οι αρχικζσ όψεισ, ςτοιχεία που παρουςιάηουν πλθροφορίεσ ι 

λειτουργίεσ(πολλζσ φορζσ προζρχονται από τισ ανάγκεσ των personas). Ζπειτα τα ςτοιχεία 

αυτά ομαδοποιοφνται και κατθγοριοποιοφνται ςε ιεραρχικι ςειρά. Τα ςτοιχεία αυτά 

καταγράφονται ςε λίςτεσ, ςκίτςα και διαγράμματα. Το ςθμείο αυτό είναι θ αντίςτοιχθ 

ανάλυςθ δράςεων που αναφζρει ο Saffer (βλζπε 3.4.6). 

Πλαίςιο διάδραςθσ- Καταγράφονται οι ςχζςεισ μεταξφ των αντικειμζνων και οι δομζσ 

πλοιγθςθσ. Θ καταγραφι τουσ γίνεται ςε μορφι ςκίτςων και διαγραμμάτων ροισ.(βλζπε 

3.4.7) 

Πρωτοτυποποίθςθ- (βλζπε 4.3.9) 

Σε αυτιν τθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνονται διαδικαςίεσ ανατροφοδότθςθσ. 
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4.5 Βόματα ςχεδιαςμού διαδραςτικόσ εφαρμογόσ κατϊ τον J.J. 

Garrett(2003) 
Ραρακάτω γίνεται ανάλυςθ των βθμάτων ςχεδιαςμοφ του J.J. Garrett που αναφζρκθκαν 

ςτθν αρχι του κεφαλαίου.(βλζπε 4.1) Ο Garrett ακολουκεί τθν μζκοδο  ςχεδιαςμοφ  που 

εςτιάηει ςτον χριςτθ. Ο Garrett όπωσ προαναφζρκθκε διαχωρίηει τον ςχεδιαςμό  

διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν από τον ςχεδιαςμό υπερκειμζνων. Θ εκπαιδευτικι 

διαδραςτικι εφαρμογι ανικει ςτον ςχεδιαςμό  διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν οπότε 

παρακάτω πρζπει να δοκεί μεγαλφτερθ ςθμαςία ςε αυτό το κομμάτι. 

4.5.1 Στρατηγικό 

Το βιμα αυτό χωρίηεται ςτον προςδιοριςμό ςτόχων(τι κζλουμε να επιτφχουμε μζςα από 

τθν καταςκευι αυτισ τθσ εφαρμογισ) και τον προςδιοριςμό των αναγκϊν του χριςτθ(τι 

κζλουν να επιτφχουν οι χριςτεσ μζςω τθσ εφαρμογισ). 

Προςδιοριςμόσ ςτόχων- Για να ελεγχκεί αν ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι που τζκθκαν ςτο 

βιμα αυτό καταςκευάηονται μετρικζσ επιτυχίασ που μπορεί να ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα 

με το προϊόν(μζτρθςθ άλλων παραγόντων που ςχετίηονται με τθν χριςθ του). Ππωσ και ςτα 

βιματα ςχεδιαςμοφ που αναφζρει ο Saffer  ο προςδιοριςμόσ ςτόχων βρίςκεται ςτθν αρχι 

τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ.  

Για τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ επιλζξαμε να 

τοποκετιςουμε τον προςδιοριςμό ςτόχων μετά τθν ζρευνα χρθςτϊν. 

 

Ανάγκεσ των χρθςτϊν και κατθγοριοποίθςθ χρθςτϊν- Οι ανάγκεσ των χρθςτϊν μποροφν 

να ταξινομθκοφν αλλά και να εντοπιςτοφν νζεσ, με διαχωριςμό των χρθςτϊν ςε 

υποκατθγορίεσ. Οι χριςτεσ χωρίηονται ςε κατθγορίεσ με βάςθ κοινά χαρακτθριςτικά-

κλειδιά. Οι πιο ςυνθκιςμζνοι τρόποι διαχωριςμοφ είναι ο δθμογραφικόσ(θλικία, φφλλο, 

επίπεδα εκπαίδευςθσ, ζςοδα κτλ.)και ο ψυχογραφικόσ(ςυμπεριφορζσ και πεποικιςεισ). 

Επίςθσ μπορεί να ςυμπεριλθφκεί θ ςτάςθ των χρθςτϊν απζναντι ςτθν τεχνολογία. 

 

Ζρευνα χρθςτϊν-Για τθν κατανόθςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν πρζπει να ςυλλεχκοφν 

πλθροφορίεσ για αυτοφσ. Αυτό μπορεί να γίνει με χριςθ διαφόρων μεκόδων(βλζπε 4.3.2). 

 

Personas- Με τισ ςυλλεχκείςεσ πλθροφορίεσ καταςκευάηονται οι personas (βλζπε 4.3.3). 

4.5.2  Εύροσ 

Ενϊ ςτο προθγοφμενο βιμα απαντοφςαμε τθν ερϊτθςθ ‘γιατί καταςκευάηουμε αυτιν τθν 

εφαρμογι;’ Στο βιμα αυτό απαντάμε ςτθν ερϊτθςθ ‘τι κα καταςκευάςουμε’. 

 

Εντοπιςμόσ και καταγραφι περιεχομζνου και λειτουργιϊν- Εδϊ γίνεται εντοπιςμόσ και 

καταγραφι του περιεχομζνου που πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτθν εφαρμογι. Αυτό γίνεται 

μζςα από ςυηθτιςεισ με χριςτεσ, brainstorming, καταςκευι ςεναρίων ςτα οποία 

πρωταγωνιςτοφν οι personas που καταςκευάςαμε ςτο προθγοφμενο βιμα και παρατιρθςθ 

άμεςα ι ζμμεςα ανταγωνιςτικϊν προϊόντων. Το περιεχόμενο δεν είναι μόνο κείμενο αλλά 
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μπορεί να περιλαμβάνει εικόνεσ, ιχουσ, βίντεο και άλλα ςτοιχεία. Τζλοσ από τθν μεριά του 

ςχεδιαςμοφ διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν πρζπει να εντοπιςτοφν  και να καταγραφοφν οι 

λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. Βλζπουμε ότι εδϊ γίνεται αναφορά ςε λειτουργίεσ και 

περιεχόμενο. Το ςθμείο αυτό αντιςτοιχεί ςτθν ανάλυςθ δράςεων που αναφζρεται ςτα 

βιματα ςχεδιαςμοφ που προτείνει ο Saffer(βλζπε 4.3.6).  

Για τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα διαχωρίςουμε τισ 

δράςεισ- λειτουργίεσ από το περιεχόμενο όπωσ προτείνεται από τον Garrett. 

 

Αντιςτοίχθςθ περιεχομζνου και λειτουργιϊν με ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ- Στθν ςυνζχεια 

γίνεται αντιςτοιχία των ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ. 

Συνικωσ αντιςτοιχίηεται ζνασ ςτόχοσ με περιςςότερα περιεχόμενα και λειτουργίεσ και κάκε 

ςτοιχείο περιεχομζνου ι λειτουργία με περιςςότερουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ. Ανάλογα με 

τθν ςθμαντικότθτα του ςτόχου ςτον οποίο αντιςτοιχοφν οριςμζνα ςτοιχεία περιεχομζνου 

και λειτουργίεσ μποροφν να ταξινομθκοφν ιεραρχικά. 

4.5.3 Δομό 

Ο Garrett ανακζτει τθν δομι ςτον κλάδο του διαδραςτικοφ ςχεδιαςμοφ όςον αφορά τον 

ςχεδιαςμό διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν και ςτον κλάδο τθσ  αρχιτεκτονικισ τθσ 

πλθροφορίασ όςον αφορά τον ςχεδιαςμό υπερκειμζνων.  

«Βλζπουμε ότι εδϊ ωσ διαδραςτικόσ ςχεδιαςμόσ αναφζρεται ςυγκεκριμζνα ο ςχεδιαςμόσ 

των επιλογϊν που ςχετίηονται με τθν διεκπεραίωςθ δράςεων» (Garrett,J.,2003).  

Πςον αφορά τον διαδραςτικό ςχεδιαςμό ςε αυτιν τθν προςζγγιςθ αςχολείται εκτόσ άλλων 

με τα εννοιολογικά μοντζλα και τθν διαχείριςθ λακϊν. «Τα εννοιολογικά μοντζλα είναι θ 

εντφπωςθ των χρθςτϊν για το πϊσ κα ςυμπεριφερκοφν τα διαδραςτικά ςτοιχεία που 

ςχεδιάςαμε» (Garrett,J.,2003). Ραλαιότερα θ φιλοςοφία ςχεδιαςμοφ υποςτιριηε τθν 

καταςκευι εφαρμογϊν με τισ οποίεσ κα ζπρεπε ζπειτα ο χριςτθσ να προςαρμοςτεί, 

ςιμερα ςχεδιάηονται εφαρμογζσ των οποίων θ χριςθ να είναι εφκολθ και οικεία ςτον 

χριςτθ. Ο ςχεδιαςμόσ εντελϊσ καινοτόμων ςτοιχείων κα πρζπει να γίνεται μόνο αν είναι 

αποτελεςματικότεροσ από τουσ προχπάρχοντεσ. Πςον αφορά τθν διαχείριςθ λακϊν το 

επικυμθτό είναι το ςφςτθμα να μθν επιτρζπει λάκθ ι να κάνει όςο δυνατόν πιο δφςκολο το 

να ςυμβοφν. Αν όμωσ ςυμβοφν κα πρζπει να παρζχει τα ανάλογα βοθκιματα ςτον χριςτθ 

για να τα διορκϊςει. 

Θ αρχιτεκτονικι τθσ πλθροφορίασ ςχετίηεται με τισ επιλογζσ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ςτον 

χριςτθ. Αρχικά γίνεται κατθγοριοποίθςθ των πλθροφοριϊν και ζπειτα οι κατθγορίεσ αυτζσ 

ταξινομοφνται από  το γενικό ςτο ειδικό ι ανάποδα. Υπάρχουν επίςθσ διάφορεσ δομζσ 

οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ αναλόγωσ τουσ ςκοποφσ που κζλει να εξυπθρετιςει θ 

εφαρμογι(βλζπε 4.10.). 

 Ζπειτα κα πρζπει να δοκεί προςοχι ςτον χαρακτθριςμό των κατθγοριϊν ζτςι ϊςτε να 

γίνεται κατανοθτό ςτον χριςτθ τι εμπεριζχουν. Το ςτάδιο αυτό από τθν μεριά των 

λειτουργιϊν μπορεί να αντιςτοιχθκεί με τα διαγράμματα ροισ του Saffer(βλζπε 4.3.7) και 

από τθν μεριά του περιεχομζνου με τθν οργάνωςθ περιεχομζνου ςε δομζσ (βλζπε 4.10).  
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Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα γίνει διαχωριςμόσ 

λειτουργιϊν και περιεχομζνου τα οποία αντίςτοιχα κα αναλυκοφν ςε διαγράμματα 

δράςεων και δομζσ περιεχομζνου. 

4.5.4 Σκελετόσ 

«Ενϊ θ δομι ορίηει πωσ κα λειτουργεί θ εφαρμογι μασ ο ςκελετόσ κακορίηει τθν μορφι 

που κα πάρει αυτι θ λειτουργικότθτα» (Garrett ,J.,2003). 

Από τθν μεριά του ςχεδιαςμοφ διαδραςτικϊν διεπιφανειϊν εμπλζκεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ 

διεπιφάνειασ ενϊ από τθν μεριά του ςχεδιαςμοφ υπερκειμζνων, θ πλοιγθςθ. 

Και από τισ δυο πλευρζσ ζχουμε να κάνουμε με ςχεδιαςμό πλθροφορίασ. Θ διεπιφάνεια 

πρζπει να διακζτει ςυνζπεια όχι μόνο με άλλεσ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ 

να μπορεί να εξοικειωκεί εφκολα μαηί τθσ αλλά και ςτο εςωτερικό τθσ ϊςτε να μθν 

μπερδεφεται ο χριςτθσ. Τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ πρζπει να γίνονται 

άμεςα αντιλθπτά από τουσ χριςτεσ κακϊσ και οι πικανότερεσ διαδρομζσ που πρόκειται να 

ακολουκιςει πρζπει να είναι ευκολότερα προςβάςιμεσ ι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

προεπιλεγμζνεσ. Στθν ςυνζχεια ςχεδιάηονται τα wireframes (βλζπε 4.3.8) 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ μετά τον ςχεδιαςμό των 

wireframes γίνεται ςχεδιαςμόσ πλοιγθςθσ όπωσ αναφζρεται από τον Garrett για να γίνουν 

ξεκάκαροι οι τρόποι που μπορεί να πλοθγθκεί ο χριςτθσ μεταξφ των οκονϊν τθσ 

εφαρμογισ. 

4.5.5 Επιφϊνεια 

«Εδϊ το περιεχόμενο, θ λειτουργικότθτα και θ αιςκθτικι ενϊνονται δθμιουργϊντασ το 

τελικό προϊόν που εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν ςε όλα τα προθγοφμενα 

ςτάδια»(Garrett,J.,2003) 

Στο ςτάδιο αυτό μασ απαςχολεί θ οπτικι παρουςίαςθ των ςτοιχείων που ζχουμε 

τοποκετιςει ςτο προθγοφμενο ςτάδιο ςτισ διάφορεσ οκόνεσ τθσ εφαρμογισ. 

Στοιχεία τθσ οπτικισ παρουςίαςθσ είναι το χρϊμα, θ τυπογραφία, τα ςτοιχεία ελζγχου κ.α.  

4.6 Βόματα ςχεδιαςμού διαδραςτικόσ εφαρμογόσ κατϊ την Kim 

Goodwin(2009) 
H Goodwin ζχει επιλζξει να ακολουκιςει ςχεδιαςμό που εςτιάηει ςτον ςτόχο όπωσ τον ζχει 

προτείνει ο Cooper (Goodwin, Κ., 2009),(Cooper, Α., 2003). Αναφζρεται ςτον ςχεδιαςμό 

βιομθχανικϊν προϊόντων γι αυτό παρουςιάηονται παρακάτω μόνο  τα ςτοιχεία που κα 

μποροφςαν να χρθςιμεφςουν ςτον ςχεδιαςμό εκπαιδευτικισ εφαρμογισ. Ρροτείνει τα 

παρακάτω βιματα ςχεδιαςμοφ: 

4.6.1 Προγραμματιςμόσ Εργαςιών 

Αν και είναι δφςκολθ θ ακριβισ πρόβλεψθ τθσ εξζλιξθσ του ςχεδιαςμοφ θ Goodwin 

προτείνει ωσ πρϊτο βιμα τθσ διαδικαςίασ του ςχεδιαςμοφ , τον προγραμματιςμό εργαςιϊν. 

Αρχικά αναφζρει κάποιεσ παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τουσ πελάτεσ των ςχεδιαςτϊν  

οι οποίοι ζχουν ηθτιςει τον ςχεδιαςμό του προϊόντοσ(μεταξφ των οποίων και οικονομικοί 

περιοριςμοί που προκφπτουν από αυτοφσ). Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ εφόςον δεν 

υπάρχουν πελάτεσ αναφζρονται μόνο οι παράμετροι που δεν ςχετίηονται με αυτοφσ: 
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 Χρονικό πλαίςιο. Ρόςο χρόνο μποροφμε να αφιερϊςουμε ςτον ςχεδιαςμό; 

 Κζλουμε να ςχεδιάςουμε κάτι καινοτόμο ι να βελτιϊςουμε κάτι που προχπιρχε; 

 Ζχουμε κατανοιςει εισ βάκοσ το πρόβλθμα που κζλουμε να επιλφςουμε; 

 Ροιοι είναι οι περιοριςμοί; 

Ζπειτα γίνεται χρονικόσ προγραμματιςμόσ του ςχεδιαςμοφ όπου προβλζπεται όςο δυνατόν 

αναλυτικότερα και με ακριβζςτερο τρόπο θ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί  για κάκε 

βιμα μζςα ςτο χρονικό πλαίςιο που διακζτουμε. Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ είναι μια 

επαναλθπτικι διαδικαςία κακϊσ όςο προχωράει ο ςχεδιαςμόσ κα χρειάηεται να γίνονται 

αλλαγζσ. 

Στα βιματα ςχεδιαςμοφ που προτείνουν οι Cooper &Reiman το αντίςτοιχο ςτάδιο είναι το 

προςχζδιο.(βλζπε 4.4.1) 

Το βιμα αυτό κα ακολουκθκεί κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εκπαιδευτικισ 

εφαρμογισ κακϊσ περιλαμβάνει τον εντοπιςμό του προβλιματοσ που προτείνουν οι Saffer 

και Garrett αλλά είναι πιο ολοκλθρωμζνο ωσ προσ τθν οργάνωςθ των εργαςιϊν που κα 

ακολουκιςουν.  

4.6.2 Έρευνα 

Διαφορζσ ζρευνασ αγοράσ(market research) και ζρευνασ ςχεδιαςμοφ(design research). 

Αρχικά διαχωρίηει τθν ζρευνα αγοράσ από τθν ζρευνα ςχεδιαςμοφ.  

Αναφζρει ότι οι βαςικζσ τουσ διαφορζσ αφοροφν: 

 Το επίκεντρο εςτίαςθσ το οποίο ςτθν περίπτωςθ τθσ ζρευνασ αγοράσ είναι το 

μζγεκοσ τθσ αγοράσ ενϊ ςτθν ζρευνα ςχεδιαςμοφ θ ικανοποίθςθ των χρονικϊν 

περιοριςμϊν. 

 Τουσ ανκρϊπουσ που εμπλζκονται οι οποίοι ςτθν ζρευνα αγοράσ είναι οι 

αγοραςτζσ του προϊόντοσ ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ ζρευνασ ςχεδιαςμοφ είναι οι 

αγοραςτζσ και οι χριςτεσ. 

 Τισ μεκόδουσ που ςτθν ζρευνα αγοράσ είναι ποςοτικζσ(ςυνικωσ εκκζςεισ) και 

ποιοτικζσ(ςυνικωσ ομάδεσ εςτίαςθσ) και ςτθν ζρευνα ςχεδιαςμοφ είναι κυρίωσ 

ποιοτικζσ(ςυνεντεφξεισ και παρατιρθςθ) 

 Τα οφζλθ που ςτθν ζρευνα αγοράσ είναι ο εντοπιςμόσ του μεγζκουσ τθσ αγοράσ 

και δθμογραφικά ςτοιχεία( τι αγοράηουν οι άνκρωποι, ποια μθνφματα κα 

προςελκφςουν το αγοραςτικό κοινό). Στθν περίπτωςθ τθσ ζρευνασ ςχεδιαςμοφ 

εντοπίηεται τι πρζπει να ςχεδιαςτεί, πωσ πρζπει να ςυμπεριφζρεται, τι αγοράηουν 

οι άνκρωποι, τι κάνει τουσ χριςτεσ πιςτοφσ πελάτεσ, ποια μθνφματα και ςτυλ 

προςελκφουν το αγοραςτικό κοινό. 

Στθν ουςία θ ζρευνα ςχεδιαςμοφ είναι μια πιο ολοκλθρωμζνθ μζκοδοσ ζρευνασ που 

εμπερικλείει ςτοιχεία τθσ ζρευνασ αγοράσ. Θ ζρευνα ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνει τα 

παρακάτω τρία βιματα που αφοροφν τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ 

εφαρμογισ:  

 

Επιςκόπθςθ ανταγωνιςτϊν και ζρευνα πλθροφοριϊν που ζχουν καταγραφεί για 

ςχετικοφσ ςχεδιαςμοφσ- Πςον αφορά τθν ζρευνα των ανταγωνιςτικϊν προϊόντων δεν 
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πρζπει να χρθςιμοποιείται χωρίσ τθν ζρευνα των χρθςτϊν διότι όπωσ αναφζρει θ Goodwin 

από ζναν ςχεδιαςμό που ακολουκά μόνο αυτιν τθν μζκοδο το πικανότερο είναι να 

προκφψει ζνα μθ καινοτόμο προϊόν. Ραρόλα αυτά δεν πρζπει να παραβλζπεται θ 

διαδικαςία αυτι ζτςι ϊςτε να μπορεί να γίνει εντοπιςμόσ λακϊν ι παραλείψεων των 

ανταγωνιςτϊν και εντοπιςμόσ των ευκαιριϊν για καινοτομία. 

Ζρευνα αγοραςτϊν και χρθςτϊν- Ρριν τθν ζναρξθ τθσ ζρευνασ των χρθςτϊν πρζπει να 

γίνει ςχεδιαςμόσ κατά τον οποίο διαχωρίηονται οι χριςτεσ ςε πικανζσ ομάδεσ με 

διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ ι και άλλεσ ςθμαντικζσ διαφορζσ και αποφαςίηεται ο αρικμόσ 

των ατόμων από τα οποία πρζπει να παρκεί ςυνζντευξθ. Ρρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι 

χρονικοί περιοριςμοί κακϊσ και οι αποτυχθμζνεσ ςυνεντεφξεισ. Οι μζκοδοι ζρευνασ ζχουν 

παρουςιαςτεί αναλυτικά ςτα βιματα ςχεδιαςμοφ που προτείνει ο Saffer( βλζπε 4.3.2).H 

Goodwin  προτείνει  ωσ αποδοτικότερθ για τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ τθν παρατιρθςθ 

ςε ςυνδυαςμό με ςυνεντεφξεισ. 

Ποςοτικζσ μελζτεσ και άλλθ ζρευνα-  Θ ζρευνα, εξεφρεςθ και μελζτθ υλικοφ που αφορά 

τον τομζα που μελετάμε δεν ςυνίςταται ωσ ανεξάρτθτοσ τρόποσ ζρευνασ αλλά μπορεί να 

αποδειχκεί ιδιαίτερα βοθκθτικι ιδίωσ  όταν δεν υφίςταται ςτθν ομάδα ςχεδιαςμοφ 

κάποιοσ ειδικόσ ςτον τομζα. Ροςοτικζσ μελζτεσ δεν είναι εφικτζσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ διαδραςτικισ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα ακολουκθκεί ζρευνα και 

μελζτθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν με τον τομζα που μελετάμε(το μζροσ αυτό αποτελοφν τα 

κεφάλαια 2 και 4 τθσ διπλωματικισ εργαςίασ), ζρευνα ςχετικϊν εφαρμογϊν και ζρευνα 

χρθςτϊν όπωσ προτείνει θ Goodwin. Θ επιλογι αυτι ζγινε διότι ο τρόποσ ζρευνασ τθσ 

Goodwin εμπεριζχει αυτοφσ που προτείνουν οι Saffer και Linington αλλά είναι πιο 

ολοκλθρωμζνοσ. 

4.6.3 Μοντελοπούηςη 

Μοντελοποίθςθ είναι θ ταξινόμθςθ και ερμθνεία των πλθροφοριϊν που ςυλλζχτθκαν ςτο 

προθγοφμενο βιμα τθσ ζρευνασ.  

Ζναρξθ ανάλυςθσ δεδομζνων και προςχζδια ευρθμάτων(ποιοτικι- ποςοτικι ανάλυςθ )- 

Θ περίλθψθ των ευρθμάτων είναι βοθκθτικι αλλά δεν επαρκεί. «Μια αποδοτικι ανάλυςθ 

εντοπίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ των πλθροφοριϊν και αιτιολογεί αυτζσ τισ ςχζςεισ»Kim 

Goodwin(2009).Θ ανάλυςθ των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ των χρθςτϊν χωρίηεται ςε ποιοτικι 

ανάλυςθ, θ οποία με τθν ςειρά τθσ αποτελείται από τθν ανάλυςθ μεμονωμζνων χρθςτϊν 

και τθν ανάλυςθ πολλαπλϊν περιπτϊςεων. Ζπειτα ακολουκεί θ ποςοτικι ανάλυςθ θ οποία 

δεν αναφζρεται αναλυτικότερα εδϊ διότι δεν κα χρθςιμοποιθκεί για τον ςχεδιαςμό τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ. 

Ποιοτικι ανάλυςθ (μεμονωμζνοι χριςτεσ- πολλαπλζσ περιπτϊςεισ χρθςτϊν)- Στθν 

ποιοτικι ανάλυςθ αρχικά παρουςιάηονται τα δεδομζνα μεμονωμζνων χρθςτϊν με 

διάφορουσ τρόπουσ. Ζπειτα γίνεται μια πρϊτθ ανάλυςθ των δεδομζνων με παραγωγικό 

τρόπο, δθλαδι κάνοντασ υποκζςεισ και ζπειτα τςεκάροντασ τα ευριματα ι με επαγωγικό 

τρόπο, δθλαδι βγάηοντασ ςυμπεράςματα μζςα από τα ευριματα.  

Ακολουκεί θ κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων όπου κάκε πλθροφορία καταχωρείται ςε μια 
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ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Οι κατθγορίεσ ςχετίηονται με τισ ερωτιςεισ των ςυνεντεφξεων και 

κάποιεσ από αυτζσ είναι: 

 Στόχοι 

 Απογοθτεφςεισ 

 Επίπεδο ικανοτιτων 

 Συχνότθτα χριςθσ 

 Χρονικι διάρκεια χριςθσ 

 Ρροτεραιότθτεσ 

 Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ 

 Νοθτικά μοντζλα 

 Δθμογραφικά ςτοιχεία 

 Φυςικά χαρακτθριςτικά χριςτθ 

Βζβαια οι κατθγορίεσ διαφοροποιοφνται ανάλογα με το προϊόν. Ζνασ άλλοσ τρόποσ 

ανάλυςθσ των πλθροφοριϊν είναι τα διαγράμματα δράςεων (βλζπε 4.3.7)και τα δζντρα 

αποφάςεων. Επίςθσ πρζπει να καταγραφοφν τα νοθτικά μοντζλα των χρθςτϊν που 

περιλαμβάνουν τθν ερμθνεία  του χριςτθ για τα αντικείμενα του περιβάλλοντόσ του, τισ 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ και τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ.  

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ κα γίνει κατθγοριοποίθςθ 

των δεδομζνων και κα χρθςιμοποιθκοφν διαγράμματα δράςεων. Αν και δεν κα δοκεί θ 

ευκαιρία ζρευνασ μεμονωμζνων χρθςτϊν κα καταςκευαςτοφν νοθτικά μοντζλα που κα 

προκφψουν από τθν παρατιρθςθ των χρθςτϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

Από τθν ανάλυςθ πολλαπλϊν περιπτϊςεων μπορεί να προκφψουν μοτίβα ςυμπεριφορϊν 

και τάςεισ. Σε αυτόν τον τρόπο ανάλυςθσ χρθςιμεφουν οι personas που ςτθν ουςία είναι 

μοντζλα  των μοτίβων ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν. Για τθν καταςκευι των personas και τον 

εντοπιςμό ςυμπεριφορϊν μπορεί να φανοφν χριςιμα τα διαγράμματα δράςεων, τα δζντρα 

αποφάςεων, τα νοθτικά μοντζλα αλλά και διαγράμματα ςυγγζνειασ όπου 

κατθγοριοποιοφνται όμοιεσ ςυμπεριφορζσ. Τζλοσ γίνεται θ παρουςίαςθ των 

αποτελεςμάτων ςτθν οποία πρζπει να ξεχωρίηουν τα ςθμαντικότερα ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τον ςχεδιαςμό. Συνικωσ αυτά είναι: 

 Νοθτικά μοντζλα 

 Υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ και τα ςθμαντικότερα προβλιματά τουσ 

 Τάςεισ, μοτίβα ςυμπεριφορϊν και οι παράγοντεσ που τα επθρεάηουν 

 Χαρακτθριςτικά των ικανοτιτων των χρθςτϊν, ειδικά αν διαφζρουν από τα 

αναμενόμενα 

 Ανάγκεσ των χρθςτϊν 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ κα εντοπιςτοφν μοτίβα 

ςυμπεριφορϊν και τάςεισ  κακϊσ και διαγράμματα ςυγγενείασ που κα εντοπιςτοφν μζςα 

ςτισ ςυλλεχκείςεσ από τθν παρατιρθςθ πλθροφορίεσ.  
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4.6.4 Personas 

Στθν μοντελοποίθςθ περιλαμβάνεται και θ καταςκευι των personas μιασ και ςτθν 

πραγματικότθτα είναι ζνασ τρόποσ οργάνωςθσ και παρουςίαςθσ των πλθροφοριϊν που 

ςυλλζχτθκαν από τθν ζρευνα. Οι personas ζχουν παρουςιαςτεί αναλυτικότερα ςτα βιματα 

ςχεδιαςμοφ που προτείνει ο Saffer(βλζπε 4.3.3). Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ γίνεται 

ιεραρχικι κατθγοριοποίθςθ των personas ανάλογα με τθν ςθμαντικότθτά τουσ. Θ 

διαδικαςία αυτι κα ακολουκθκεί κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ 

εφαρμογισ. 

4.6.5 Προςδιοριςμόσ Απαιτόςεων 

Το βιμα αυτό αναφζρεται και από τουσ  Cooper&Reiman(βλζπε 4.4.2). 

Ππωσ αναφζρει θ Goodwin θ ανάλυςθ δεδομζνων είναι θ ςκιαγράφθςθ του υπαρκτοφ 

κόςμου ενϊ ςτον προςδιοριςμό απαιτιςεων ςκεφτόμαςτε το μζλλον και τισ απαιτιςεισ 

που πρζπει να πλθροί  το προϊόν για να επιτφχει(Goodwin,K. ,2009). Υπάρχουν διάφορεσ 

κατθγορίεσ απαιτιςεων μεταξφ των οποίων: 

 Ανάγκεσ δεδομζνων που είναι οι πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο χριςτθσ. 

Συνικωσ είναι τα αντικείμενα που παρουςιάηονται ςτα νοθτικά μοντζλα 

των personas και κάποια χαρακτθριςτικά τουσ. 

 Λειτουργικζσ ανάγκεσ που είναι οι λειτουργίεσ με τισ οποίεσ οι χριςτεσ κα 

μποροφν να χειρίηονται τισ παραπάνω πλθροφορίεσ. 

 Χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ του προϊόντοσ που ςχετίηονται με μεγζκθ ι 

ςυναιςκιματα που πρζπει να προκαλεί το προϊόν ςτουσ χριςτεσ. Κάποια 

από αυτά τα χαρακτθριςτικά ςχετίηονται με τθν εμπειρία του χριςτθ. 

 Ρεριοριςμοί. 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα ακολουκθκεί ο 

προςδιοριςμόσ ςτόχων- απαιτιςεων όπωσ τον προτείνει θ Goodwin.Στο τζλοσ τθσ 

διαδικαςίασ αυτισ γίνεται  φιλτράριςμα και ταξινόμθςθ βάςθ προτεραιοτιτων. 

4.6.6 Προςδιοριςμόσ Πλαιςύου 

Στο ςτάδιο αυτό παρζχεται μία ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ του προϊόντοσ, των λειτουργιϊν 

και τθσ εμφάνιςθσ του. Σχεδιάηεται θ γενικότερθ μορφι του προϊόντοσ, τα βαςικά του μζρθ 

και ζπειτα προςτίκενται τα οπτικά ςτοιχεία και ελζγχεται αν αυτά τα δφο ςυμβαδίηουν. 

Αποτελείται από τα παρακάτω δφο ςτάδια: 

 Καταγραφι και ςυςχζτιςθ δεδομζνων- Αρχικά καταγράφονται τα δεδομζνα 

που κα περιλαμβάνει θ εφαρμογι και οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Θ περιγραφι 

ενόσ δεδομζνου πρζπει να περιλαμβάνει το όνομά του, περιγραφι του τι 

είναι, πωσ ςχετίηεται με άλλουσ τφπουσ αντικειμζνων, ςε τι χρθςιμεφει, 

ποια είναι τα χαρακτθριςτικά του και ποιεσ personas το χρειάηονται. 

Υπάρχουν επίςθσ διάφοροι τρόποι ςφνδεςθσ των αντικειμζνων μεταξφ τουσ 

που πρζπει να καταγραφοφν. 

 Καταγραφι, κατθγοριοποίθςθ και ςκιτςάριςμα λειτουργιϊν και των 

οπτικϊν τουσ απεικονίςεων. Οι λειτουργίεσ μποροφν να εντοπιςτοφν ςτα 

ςενάρια. 
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4.6.7 Πλατφόρμα 

Ζπειτα  πρζπει να παρκοφν αποφάςεισ για τθν πλατφόρμα τθσ εφαρμογισ κακϊσ και τθν 

οπτικι γλϊςςα που κα χρθςιμοποιθκεί. Οι αποφάςεισ που πρζπει να παρκοφν ςχετικά με 

τθν πλατφόρμα αφοροφν τθν μορφι τθσ, τισ ειςόδουσ και τισ εξόδουσ τθσ εφαρμογισ. 

Ρροτείνονται 2-3 εναλλακτικζσ περιπτϊςεισ πλατφόρμασ οι οποίεσ ελζγχονται ωσ προσ τθν 

αποδοτικότθτά τουσ ςτθν διάδραςθ, μζςω ςεναρίων. Γίνεται ζλεγχοσ και επαναςχεδιαςμόσ 

μζχρι να επιτευχκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα. Ελζγχονται τα πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα που κα είχε θ χριςθ τθσ κάκε ειςόδου και εξόδου. Για τον ςχεδιαςμό τθσ 

πλατφόρμασ και τον λειτουργιϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί brainstorming κακϊσ και 

πειραματιςμόσ με πολλά ςκίτςα.  

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα παραλθφκεί το ςτάδιο 

αυτό. 

4.6.8 Σχεδιαςμόσ οθονών και πλοόγηςησ 

Στθν ςυνζχεια ςε μορφι storyboard και με χριςθ των ςεναρίων των personas ςχεδιάηονται 

οι οκόνεσ και θ πλοιγθςθ .Δίπλα ςε κάκε εικόνα καταγράφονται ςχόλια. Σε αυτό το ςτάδιο 

δεν τοποκετοφνται λεπτομζρειεσ ςτθν οκόνθ όπωσ κείμενο και εικόνεσ παρά μόνο οι κζςεισ 

ςτισ οποίεσ κα μπουν. Γίνεται ζλεγχοσ και επαναςχεδιαςμόσ τθσ κάκε οκόνθσ ϊςπου να 

επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. Αυτό το ςθμείο αντιςτοιχεί ςτον ςχεδιαςμό 

wireframes που ζχει αναλυκεί παραπάνω(βλζπε 4.3.8) 

4.6.9 Γλώςςα ςχεδιαςμού 

Εδϊ πρζπει να παρκοφν αποφάςεισ για τθν γλϊςςα ςχεδιαςμοφ(design language) που κα 

χρθςιμοποιθκεί και τα μθνφματα που κζλουμε να περάςουμε με αυτιν. Τα χαρακτθριςτικά 

που προςδιορίηουν τον χαρακτιρα του προϊόντοσ και ζχουν αποφαςιςτεί ςτο προθγοφμενο 

βιμα κακοδθγοφν το ςτάδιο αυτό. Καλό είναι να μθν γίνεται μελζτθ γλϊςςασ ςχεδιαςμοφ  

για πάνω από ζνα χαρακτθριςτικό. Μποροφν βζβαια να γίνουν ξεχωριςτζσ μελζτεσ για 

περιςςότερα χαρακτθριςτικά και να καταλιξουμε ςτθν καλφτερθ. Και εδϊ γίνεται 

ςχεδιαςμόσ ζλεγχοσ και επαναλθπτικόσ ςχεδιαςμόσ. Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδραςτικισ εφαρμογισ ακολουκθκεί το βιμα αυτό. Ρρζπει να δοκεί προςοχι επίςθσ 

ςτθν ομοιομορφία τθσ οπτικισ γλϊςςασ του εκπαιδευτικοφ ζργου παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ και τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ. 

4.6.10 Λεπτομερόσ Σχεδιαςμόσ 

Ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ κα μποροφςε να είναι κομμάτι τθσ πρωτοτυποποίθςθσ αν και 

ταιριάηει μόνο ςτθν καταςκευι οριηοντίων πρωτοτφπων μιασ και δεν αςχολείται κακόλου 

με τθν λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ. Καλό είναι πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

πρωτοτυποποίθςθσ να γίνεται λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ οκονϊν. Θ διαδικαςία αυτι παίηει 

παρόμοιο ρόλο με αυτόν του storyboard ςτα ςτάδια παραγωγισ ταινιϊν. Οι λεπτομερϊσ 

ςχεδιαςμζνεσ οκόνεσ κακοδθγοφν με ακρίβεια και διευκολφνουν τθν καταςκευι του 

πρωτοτφπου. Στο ςτάδιο αυτό το προϊόν παίρνει τθν τελικι μορφι του γι αυτό κα πρζπει να 

προςεχκοφν διάφοροι παράγοντεσ όπωσ: 

 Θ τοποκζτθςθ του περιεχομζνου ζτςι ϊςτε να μθν χαλάει θ οπτικι ροι.  

 Θ ςωςτι παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν, ϊςτε αυτζσ να εντοπίηονται με 

ευκολία από τουσ χριςτεσ.  
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 Θ επιλογι των ςωςτϊν χειριςτθρίων, ειςόδων και εικονιδίων ϊςτε να είναι 

εφκολα αναγνωρίςιμα και εφχρθςτα.  

 Το ςτιςιμο του κειμζνου και θ επιλογι γραμματοςειράσ.  

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ λακϊν.  

Στθν οπτικι επικοινωνία είναι επίςθσ χριςιμεσ οι personas και τα ςενάρια κακϊσ βοθκοφν 

ςε οπτικό ςχεδιαςμό που είναι κατανοθτόσ και οικείοσ ςτουσ χριςτεσ. 

Ακολουκεί θ πρωτοτυποποίθςθ  και αξιολόγθςθ του προϊόντοσ. Τζλοσ γίνεται αναλυτικι 

παρουςίαςθ τθσ διαδικαςίασ του ςχεδιαςμοφ και του τελικοφ προϊόντοσ. 

4.7 Σύγκριςη των μεθόδων ςχεδιαςμού και δημιουργύα τησ 

μεθόδου που θα ακολουθόςουμε για τον ςχεδιαςμό τησ 

εκπαιδευτικόσ εφαρμογόσ 
Τα βιματα ςχεδιαςμοφ που παρουςιάςτθκαν ανικουν ςε δυο διαφορετικζσ μεκόδουσ 

ςχεδιαςμοφ. Τα βιματα που αναφζρουν οι Saffer και Garrett ακολουκοφν τθν μζκοδο που 

εςτιάηει ςτον χριςτθ  και των Cooper,Reiman και Goodwin ακολουκοφν τθν μζκοδο που 

εςτιάηει ςτον ςτόχο. Ραρακάτω γίνεται κριτικι πάνω ςε κάποια ςθμεία των βθμάτων 

ςχεδιαςμοφ που αναφζρκθκαν. 

 Και οι τζςςερεισ μζκοδοι ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ είναι όμοιεσ με 

βαςικι διαφορά τον προςδιοριςμό ςτόχων που ςτθν μζκοδο που εςτιάηει 

ςτον ςτόχο βρίςκεται περίπου ςτθν μζςθ του ςχεδιαςμοφ ενϊ ςτθν μζκοδο 

που εςτιάηει ςτον χριςτθ βρίςκεται ςτθν αρχι του ςχεδιαςμοφ. Εδϊ 

κεωρικθκε πιο αποδοτικόσ  ο προςδιοριςμόσ ςτόχων μετά τθν ζρευνα 

χρθςτϊν (όπωσ προτείνεται ςτθν μζκοδο που εςτιάηει ςτον ςτόχο)ζτςι ϊςτε 

οι ςτόχοι να μποροφν να βαςιςτοφν ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν και με αυτόν 

τον τρόπο να είναι πιο ζγκυροι. 

 Ο Saffer βλζπουμε ότι δεν διαχωρίηει το περιεχόμενο από τισ δράςεισ και 

αςχολείται μόνο με τισ δράςεισ ςτθν διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ. Με τον 

τρόπο αυτό δεν γίνεται ικανοποιθτικι οργάνωςθ του περιεχομζνου. Στον 

ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ κα γίνει 

διαχωριςμόσ και ξεχωριςτι ανάλυςθ λειτουργιϊν- περιεχομζνου. 

 Ο Saffer ακολουκεί μόνο ψυχογραφικι μζκοδο ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ 

μεκόδουσ χρθςιμοποιοφνται και ςτοιχεία τθσ δθμογραφικισ μεκόδου 

πράγμα που κάνει τθν ζρευνα τουσ πιο ολοκλθρωμζνθ. 

 Θ οπτικι γλϊςςα που αναφζρεται ωσ ξεχωριςτό βιμα μόνο από τθν 

Goodwin κα ζπρεπε να προςεχκεί ιδιαιτζρωσ κακϊσ το αιςκθτικό 

αποτζλεςμα παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιτυχία ενόσ προϊόντοσ που κα 

κυκλοφοριςει ςτθν αγορά. Στθν περίπτωςθ τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ 

πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν οπτικι γλϊςςα όχι μόνο για το 

αιςκθτικό αποτζλεςμα αλλά και για τον λόγο ότι τα αποτελζςματα μάκθςθσ 

μπορεί να επθρεαςτοφν από τθν χριςθ λανκαςμζνθσ οπτικισ γλϊςςασ. 

 Ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ οκονϊν αναφζρεται μόνο από τθν Goodwin και 

τον Garrett αν και βοθκά ιδιαίτερα ςτθν καταςκευι των πρωτοτφπων και 

του τελικοφ προϊόντοσ. 
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 Ο Garrett δεν αναφζρει τθν δθμιουργία πρωτοτφπων και τον τελικό ζλεγχό 

με βάςθ αυτά, βιμα που βοθκά ιδιαίτερα για τον ζλεγχο και τθν 

ανατροφοδότθςθ του ςχεδιαςμοφ. 

Στον παρακάτω πίνακα ςθμειϊνονται τα κοινά βιματα των μεκόδων με ίδιο χρϊμα πολλά 

από αυτά ζχουν ομαδοποιθκεί ςε κατθγορίεσ με διαφορετικό τρόπο. Οι μζκοδοι που 

εςτιάηουν ςτον χριςτθ και οι μζκοδοι που εςτιάηουν ςτον ςτόχο παρουςιάηονται ανά δυο 

μαηί λόγω μεγαλφτερθσ ομοιότθτασ.  

 



 

Διάγραμμα 10 - Βιματα ςχεδιαςμοφ Cooper &Reiman και Goodwin 
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Διάγραμμα 11 - Βιματα ςχεδιαςμοφ Saffer και Garrett 



Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κα ςχεδιαςτεί εκπαιδευτικι διαδραςτικι εφαρμογι, τον χρονικό 

περιοριςμό, τθν μθ-φπαρξθ ομάδασ ςχεδιαςμοφ αλλά και τθν δυςκολία πρόςβαςθσ ςτουσ 

χριςτεσ  κα χρθςιμοποιθκεί  θ παρακάτω μζκοδοσ με τα παρακάτω βιματα ςχεδιαςμοφ. Θ 

μζκοδοσ είναι ςυνδυαςμόσ του ςχεδιαςμοφ που εςτιάηει ςτον ςτόχο, του ςχεδιαςμοφ που 

εςτιάηει ςτον χριςτθ, μακθτι και του ςχεδιαςμοφ από τθν ςκοπιά του ειδικοφ. Λόγω 

περιοριςμϊν θ κυρίωσ μζκοδοσ που κα ακολουκθκεί είναι ο ςχεδιαςμόσ από τθν ςκοπιά 

του ειδικοφ. Ο ςχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτον χριςτθ κα χρθςιμοποιθκεί ςτο κομμάτι τθσ 

ζρευνασ και κατά τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ με πρωτότυπο ςτα τελευταία βιματα τθσ 

διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ. Τα βιματα ςχεδιαςμοφ ζχουν επθρεαςτεί από τθν διάταξθ των 

βθμάτων που ακολουκοφνται κατά τον ςχεδιαςμό που εςτιάηει ςτον ςτόχο.  Από τον 

ςχεδιαςμό που εςτιάηει ςτον μακθτι χρθςιμοποιικθκαν κάποια ςτοιχεία όπωσ θ επιλογι 

και χριςθ κεωρίασ εκπαίδευςθσ, θ ξεχωριςτι ζρευνα ςε δαςκάλου και μακθτζσ και θ 

αξιολόγθςθ με ςφςτθμα για  που προορίηεται για εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ. 

 

Διάγραμμα 14- Βιματα ςχεδιαςμοφ  
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Ραρακάτω παρουςιάηονται αναλυτικότερα τα βιματα ςχεδιαςμοφ: 

 Ρριν γίνει οποιαδιποτε άλλθ κίνθςθ πρζπει να γίνει εντοπιςμόσ του 

προβλθματικοφ χϊρου ζτςι ϊςτε να δικαιολογθκεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ. 

Ζπειτα επιλζγεται θ κεωρία εκπαίδευςθσ διότι θ επιλογι αυτι μπορεί να επθρεάςει 

πολλά από τα παρακάτω βιματα. Κα χρειαςτεί επίςθσ να γίνει προγραμματιςμόσ 

εργαςιϊν κακϊσ ζχουμε χρονικοφσ περιοριςμοφσ οι οποίοι εξαρτϊνται από το 

ςχολικό πρόγραμμα. 

 Το πρϊτο βιμα είναι θ ζρευνα θ οποία χωρίηεται ςε τρείσ τομείσ: 

o τθν ζρευνα ςχετικοφ υλικοφ, τθν οποία αποτελεί το κεωρθτικό κομμάτι 

τθσ διπλωματικισ. 

o τθν ζρευνα αντίςτοιχων προϊόντων, μζςω τθσ οποίασ μπορεί να 

εντοπίςουμε ςθμεία που χριηουν βελτίωςθσ ι που κα χρθςίμευαν και 

ςτθν δικιά μασ εφαρμογι.  

o τθν ζρευνα των μακθτϊν και του δαςκάλου. Θ ζρευνα αυτι κα διεξαχκεί 

με παρατιρθςθ των μακθτϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον και με ςυνζντευξθ 

του δαςκάλου.  

 Ζπειτα κα γίνει ανάλυςθ δεδομζνων με τον τρόπο που αναφζρει θ Goodwin για 

τθν καταςκευι των personas . 

 Από τον ςχεδιαςμό που εςτιάηει ςτον ςτόχο ζχει παρκεί  το βιμα προςδιοριςμοφ 

ςτόχων και απαιτιςεων. Τοποκετικθκε εδϊ κακϊσ οι ςτόχοι είναι λογικότερο να 

προκφπτουν από τα ευριματα τθσ ζρευνασ και τισ personas παρά να 

δθμιουργοφνται αυκαίρετα από τον ςχεδιαςτι ςτα πρϊτα βιματα του 

ςχεδιαςμοφ πριν τθν ζρευνα. 

 Ακολουκεί θ δθμιουργία ςεναρίων με χριςθ των personas. Δεν περιλαμβάνεται ο 

ςχεδιαςμόσ storyboard ςε αυτό το ςθμείο διότι εφόςον θ εφαρμογι μασ διακζτει 

οκόνεσ μπορεί να ςχεδιαςτοφν παραπάνω λεπτομζρειεσ απ ότι πρζπει ςε αυτό το 

ςτάδιο όπωσ αναφζρει θ Goodwin. 

 Το περιεχόμενο και οι λειτουργίεσ κα οργανωκοφν, κα κατθγοριοποιθκοφν και 

κα ταξινομθκοφν. Τα ςτοιχεία του περιεχομζνου και οι λειτουργίεσ μπορεί να 

προκφψουν από τα ςενάρια όπωσ αναφζρει θ Goodwin. Στο ςθμείο αυτό κα γίνει 

αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου και των λειτουργιϊν με τισ κονςτρουκτιβιςτικζσ 

πρακτικζσ. 

 Στθν ςυνζχεια όπωσ αναφζρει ο Garrett  ακολουκεί διαδραςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

που αςχολείται με τισ δράςεισ-λειτουργίεσ και δθμιουργεί από αυτζσ 

διαγράμματα δράςεων. Με αρχιτεκτονικι τθσ πλθροφορίασ ςχετίηονται οι δομζσ 

περιεχομζνου που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτό το βιμα. Στον γενικό αυτό 

ςχεδιαςμό περιλαμβάνεται επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ τθσ πλοιγθςθσ και των 

Wireframes. 

 Στον λεπτομερι ςχεδιαςμό κα πάρει θ εφαρμογι τθν τελικι μορφι τθσ. 

o Ρρϊτα επιλζγεται θ οπτικι γλϊςςα που κα ακολουκθκεί βάςθ του 

χαρακτιρα τθσ εφαρμογισ. 

o  Ζπειτα κα ςχεδιαςτοφν λεπτομζρειεσ ϊςπου να ολοκλθρωκεί θ 

εφαρμογι ι κάποιο πρωτότυπό τθσ για να μπορεί να γίνει αξιολόγθςθ. 
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 Θ αξιολόγθςθ κα βαςιςτεί ςε αυτιν που προτείνεται από τουσ  Georgiadou E. , 

Economides A., Michailidou A., Mosha A. ,(2001)(βλζπε 4.28.)διότι είναι ζνασ 

τρόποσ αξιολόγθςθσ καταςκευαςμζνοσ ειδικά για εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ.  

4.8 Τα μϋρη από τα οπούα αποτελεύται ο διαδραςτικόσ ςχεδιαςμόσ 
Κατά τον Saffer οι βαςικοί λίκοι από τουσ οποίουσ αποτελείται ζνα διαδραςτικό ζργο είναι 

οι παρακάτω ακόμθ και αν οι ςχεδιαςτζσ δεν τουσ χειρίηονται ςυνειδθτά: 

 Κίνθςθ- χωρίσ κίνθςθ δεν γίνεται να υπάρξει διάδραςθ. Θ διάδραςθ 

προκαλεί κάποιεσ αλλαγζσ και θ αλλαγι περιλαμβάνει πάντα κίνθςθ. 

 Χϊροσ- κάκε διάδραςθ διαδραματίηεται ςε κάποιον χϊρο. Οι ςχεδιαςτζσ 

δουλεφουν ςε δυςδιάςτατουσ, τριςδιάςτατουσ, ψθφιακοφσ αλλά και 

αναλογικοφσ χϊρουσ. 

 Χρόνοσ-κάκε διάδραςθ ζχει μια χρονικι διάρκεια. Μπορεί να είναι 

ςτιγμιαία ζωσ και ιδιαίτερα χρονοβόρα. Ο ςχεδιαςτισ πρζπει να λαμβάνει 

υπόψθ του το χρονικό διάςτθμα που χρειάηεται για κάκε ξεχωριςτι πράξθ 

του χριςτθ. Επίςθσ ο πραγματικόσ χρόνοσ διαφζρει από τον ψθφιακό που 

μετράται ςε milliseconds οπότε ςυχνά ο δεφτεροσ πρζπει να επιβραδφνεται 

από τον ςχεδιαςτι ϊςτε να μπορεί το προϊόν να χρθςιμοποιθκεί από τουσ 

χριςτεσ. Στα παιχνίδια και ςτθν παραςτατικι κινθματογραφία είναι 

ςθμαντικόσ ο χρόνοσ γιατί δθμιουργεί ρυκμό τον οποίο πρζπει να χειριςτεί 

ο ςχεδιαςτισ. 

 Εμφάνιςθ- Θ εμφάνιςθ των αντικειμζνων μασ βοθκάει ςυνικωσ να 

καταλάβουμε πωσ λειτουργεί το προϊόν και πϊσ μποροφμε να 

αλλθλεπιδράςουμε μαηί του. Θ εμφάνιςθ λοιπόν μασ βοθκά να 

καταλάβουμε τθν χρθςιμότθτα των αντικειμζνων αλλά προδίδει κι άλλα 

χαρακτθριςτικά των αντικειμζνων. Από τθν εμφάνιςθ ενόσ αντικειμζνου 

μποροφμε να καταλάβουμε αν είναι ακριβό ι φτθνό , ςοβαρό ι 

παιχνιδιάρικο και άλλα. Πςον αφορά τθν εμφάνιςθ ο ςχεδιαςτισ πρζπει να 

πάρει αποφάςεισ για τισ διαςτάςεισ, τθν δομι, το μζγεκοσ, το ςχιμα, το 

βάροσ και το χρϊμα και άλλα χαρακτθριςτικά.  

 Ιχοσ-ο ιχοσ επίςθσ διακζτει πολλζσ παραμζτρουσ που  μποροφν να 

μεταδϊςουν πλθροφορίεσ. Ο ιχοσ διακζτει τρία βαςικά χαρακτθριςτικά. 

Τθν ζνταςθ του ιχου. Το βάκοσ ι φψοσ του ιχου. Και τθν ποιότθτα του 

ιχου που ζχει κυρίωσ ςχζςθ με το μζςο από το οποίο παράγεται. 

4.9 Νόμοι του διαδραςτικού ςχεδιαςμού 
Ο διαδραςτικόσ ςχεδιαςμόσ όντασ ζνασ νζοσ κλάδοσ δεν ζχει ολοκλθρωτικά διαμορφϊςει 

ακόμα τουσ νόμουσ και κανόνεσ του. Κάποιοι από αυτοφσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ 

τϊρα από τουσ ςχεδιαςτζσ με επιτυχία και αναφζρονται από τον (Saffer, D., 2006) και είναι 

οι παρακάτω. Για τον επιτυχθμζνο ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ 

κα πρζπει να τουσ λάβουμε υπόψθ: 

 Ο νόμοσ του Moore – κάκε δυο χρόνια οι ςυςκευζσ κα μειϊνουν το μζγεκόσ 

τουσ, κα αυξάνουν τθν δφναμι τουσ και τθν ταχφτθτα τουσ  
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 Ο νόμοσ του Fitts- που υποςτθρίηει ότι  ο χρόνοσ μετακίνθςθσ από ζνα 

αρχικό ςθμείο ςε ζναν τελικό ςτόχο εξαρτάται από δφο παράγοντεσ. Τθν 

απόςταςθ από τον ςτόχο και το μζγεκοσ του ςτόχου. Πςο μεγαλφτερο ι πιο 

κοντά είναι το αντικείμενο τόςο πικανότερο είναι να επιλεγεί από τον 

χριςτθ ωσ ςτόχοσ. Κατά τον διαδραςτικό ςχεδιαςμό, τα αντικείμενα που 

κζλουμε να επιλζξει ο χριςτθσ πρζπει να ζχουν και το ανάλογο μζγεκοσ. Τα 

πολφ μικρά αντικείμενα είναι δφςκολο να τα χειριςτεί κανείσ. Οι καλφτερεσ 

κζςεισ για να τοποκετθκοφν μενοφ και κουμπιά είναι ςτο πλαίςιο τθσ 

οκόνθσ και ςτισ γωνίεσ επειδι εκεί λόγο του περιοριςμοφ του χϊρου είναι 

πιο δφςκολο να αςτοχιςει ο χριςτθσ. Τζλοσ οι χειριςμοί των αντικειμζνων 

είναι καλφτερο να είναι κοντά ςε αυτά παρά ςτα άκρα τθσ οκόνθσ οποφ 

απαιτείται μεγαλφτερθ προςπάκεια και χρόνοσ για να φτάςει κανείσ. 

 Ο νόμοσ του Hick-υποςτθρίηει ότι ο χρόνοσ που χρειάηεται ο χριςτθσ για να 

πάρει μια απόφαςθ κακορίηεται από τον αρικμό των επιλογϊν που ζχει. Ο 

χριςτθσ δεν αναλφει κάκε μια από τισ επιλογζσ από ζνα γκρουπ επιλογϊν 

ξεχωριςτά αλλά τισ ομαδοποιεί και ςε κάκε βιμα αποκλείει περίπου τισ 

μιςζσ ϊςπου να φτάςει ςτθν τελικι επιλογι του. Από τα παραπάνω 

ςυμπεραίνει ότι ζνασ χριςτθσ κα επιλζξει γρθγορότερα από ζνα μενοφ με 

10 επιλογζσ παρά από δυο μενοφ με πζντε επιλογζσ. Θ ταυτόχρονθ 

παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν κάνει πιο γριγορθ τθν επιλογι. Τζλοσ 

υποςτθρίηει ότι ο χρόνοσ που χρειάηεται ο χριςτθσ για να κάνει μια επιλογι 

επθρεάηεται από τθν οικειότθτα που ζχει ο χριςτθσ με τισ επιλογζσ κακϊσ 

και από τον  τρόπο  με τον οποίο παρουςιάηονται(αν οι επιλογζσ είναι ιχοι, 

λζξεισ, κουμπιά ι βίντεο). 

 Ο νόμοσ των εφτά αντικειμζνων- υποςτθρίηει ότι το ανκρϊπινο μυαλό 

μπορεί να ςυγκρατιςει εφτά αντικείμενα ι κατθγορίεσ αντικειμζνων τθν 

φορά(+/- δυο) ςτθν βραχφχρονθ μνιμθ. Ρροκειμζνου να αυξθκεί ο αρικμόσ 

των αντικειμζνων που μπορεί να ςυγκρατιςει τα κατθγοριοποιεί ςε ομάδεσ 

αντικειμζνων(chunks). Κατά τον ςχεδιαςμό πρζπει να αποφφγουμε τθν 

νοθτικι υπερφόρτωςθ του χριςτθ βάηοντασ τον να ςυγκρατιςει ςτθν 

μνιμθ του περιςςότερθ πλθροφορία απ ότι είναι δυνατόν να ςυγκρατιςει. 

Στισ ζρευνεσ των  Sanchez και Branaghan(2008) αποδεικνφεται ότι τα άτομα 

που προςπάκθςαν να απομνθμονεφςουν χάρτθ με υψθλό βακμό 

λεπτομζρειασ τα πιγαν χειρότερα από αυτά που διζκεταν χάρτεσ με 

χαμθλό αρικμό λεπτομζρειασ. Αυτό ςυμβαίνει διότι παρόλο που θ 

πλθροφορία είναι ςχετικι προκαλεί νοθτικι υπερφόρτωςθ και αποτρζπει 

τθν αποκικευςθ ςτθν μνιμθ των ηθτοφμενων πλθροφοριϊν. 

 Ο νόμοσ του Tesler- υποςτθρίηει ότι όλα τα πράγματα απλοποιοφνται ζωσ 

ενόσ ςθμείου πζρα από το οποίο δεν μποροφν να απλοποιθκοφν. Από το 

ςθμείο αυτό θ περιπλοκότθτα μπορεί μόνο να μεταφερκεί αλλοφ αλλά δεν 

κα ςταματιςει να υπάρχει. Οπότε όλα τα πράγματα διακζτουν κάποια 

περιπλοκότθτα.  

 Ο κανόνασ τθσ αποφυγισ ακοφςιων λακϊν-όπου οι ςχεδιαςτζσ 

καταςκευάηουν κάποιουσ περιοριςμοφσ για να αποτρζψουν λανκαςμζνεσ 

κινιςεισ από τον χριςτθ, αναγκάηοντασ τον να ακολουκιςει ςυγκεκριμζνεσ 
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ςυμπεριφορζσ που κα τον βοθκιςουν να εκτελζςει ςωςτά μια 

δραςτθριότθτα. 

 Άμεςθ και ζμμεςθ χειραγϊγθςθ-υποςτθρίηει ότι τα ψθφιακά αντικείμενα 

μποροφν να χειραγωγθκοφν ζμμεςα και άμεςα. Θ άμεςθ χειραγϊγθςθ είναι 

όταν πιάνουμε με κάποια προζκταςθ του χεριοφ μασ (όπωσ το ποντίκι) το 

ψθφιακό αντικείμενο και κάνουμε κάτι ςε αυτό. Αυτι θ μορφι 

χειραγϊγθςθσ είναι πιο εφκολο να τθν μάκει και να τθν ςυνθκίςει ο 

χριςτθσ γιατί είναι πιο κοντά ςτισ φυςικζσ κινιςεισ μασ. Θ ζμμεςθ 

χειραγϊγθςθ είναι όταν επθρεάηουμε τα αντικείμενα μζςω κάποιου μενοφ 

ι χειριςτθρίου. Ο ςχεδιαςτισ πρζπει να αποφαςίςει αν ςτο ζργο του κα 

χρθςιμοποιιςει άμεςθ θ ζμμεςθ χειραγϊγθςθ κακϊσ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει και τισ δυο. 

 Ανάδραςθ- θ ανάδραςθ πρζπει να ςυμβαίνει γριγορα και ςυχνά. Σε κάκε 

δράςθ του χριςτθ κα πρζπει να ακολουκεί κάποια ανάδραςθ ζτςι ϊςτε ο 

χριςτθσ να ξζρει ανά πάςα ςτιγμι τισ κινιςεισ του. Επίςθσ ο χριςτθσ κα 

πρζπει να ενθμερϊνεται όποτε αυτό είναι δυνατόν για τισ επιπτϊςεισ τθσ 

κάκε επιλογισ του. Αν και αυτό είναι πιο δφςκολο να ςχεδιαςτεί από τθν 

ανάδραςθ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται από τουσ ςχεδιαςτζσ όπου αυτό 

είναι δυνατόν. 

4.10 Δομϋσ περιεχομϋνου 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν τθσ εφαρμογισ ςτον 

χριςτθ. Ππωσ αναφζρουν οι Cairncross & Mannion θ μθ-γραμμικι παρουςίαςθ των 

πλθροφοριϊν παρζχει ςτον χριςτθ μεγαλφτερο ζλεγχο και ελευκερία ςτθν πλοιγθςθ. Οι 

χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν τισ πλθροφορίεσ που κζλουν και με τθν  ςειρά που κζλουν. 

Μποροφν επίςθσ να ακολουκοφν τον προςωπικό τουσ ρυκμό εςτιάηοντασ περιςςότερο ςε 

πλθροφορίεσ δυςνόθτεσ ι μεγαλφτερου ενδιαφζροντοσ και παραλείποντασ πλθροφορίεσ 

που ιδθ γνωρίηουν ι δεν τουσ ενδιαφζρουν τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Τζλοσ 

μποροφν να ανατρζξουν όςεσ φορζσ κζλουν ςε πλθροφορίεσ που χρειάηονται. Ραρόλα 

αυτά οι πλθροφορίεσ δεν πρζπει να παρουςιάηονται εντελϊσ αδόμθτεσ ςτον χριςτθ, θ 

μάκθςθ μπορεί να βοθκθκεί με τθν ςωςτι δόμθςθ των πλθροφοριϊν. (Cairncross, S.& 

Mannion,M., 2001)Θ επιλογι τθσ δομισ με τθν οποία κα παρουςιαςτεί το περιεχόμενο 

εξαρτάται από τον ςκοπό τθσ εφαρμογισ(π.χ. εκπαίδευςθ, επιςτιμθ, διαςκζδαςθ).  

Στον ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εκπαιδευτικισ εφαρμογι διαχωρίηεται το περιεχόμενο 

από τισ λειτουργίεσ. Κατ επζκταςθ το περιεχόμενο πρζπει να οργανωκεί ςε κάποια δομι 

από τισ παρακάτω. Θ αναλυτικι παρουςίαςθ και μελζτθ τουσ κα βοθκιςει ςτθν επιλογι τθσ 

καταλλθλότερθσ. Οι Blair-Early,  Adream & Mike Zender αναφζρονται ςε τζςςερεισ δομζσ 

περιεχομζνου, όπωσ παρουςιάηονται ςτισ παρακάτω παραγράφουσ. 

4.10.1 Σειριακό διαδραςτικό εφαρμογό 

Οι ςειριακζσ διαδραςτικζσ εφαρμογζσ είναι από τισ καταλλθλότερεσ δομζσ για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Διακζτουν ςειριακι και ςτακερι δομι και θ πλθροφορία 

παρουςιάηεται ςε ξεχωριςτά βιματα.  
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Guidelines 

 Κάκε ξεχωριςτό βιμα τθσ εφαρμογισ βαςίηεται ςτο προθγοφμενο του. 

 Ο ςχεδιαςτισ ζχει περιςςότερο ζλεγχο πάνω ςτον ρυκμό και το 

περιεχόμενο τθσ πλθροφορίασ από τον χριςτθ. 

(Blair-Early,  Adream & Mike Zender, 2008) 

 

4.10.2 Ιεραρχικό  διαδραςτικό εφαρμογό 

Θ δομι τθσ  ιεραρχικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ εξαπλϊνεται τοπικά. Θ δομι αυτι 

διακλαδίηεται προσ τισ πιο ειδικζσ πλθροφορίεσ. 

Guidelines 

 Μια ιεραρχικι διαδραςτικι εφαρμογι εξαπλϊνεται τοπικά με διαδοχι 

γενικϊν πλθροφοριϊν ςε ειδικότερεσ. 

 Τθν κάκε επιλογι διαδζχεται ζνασ αρικμόσ επιλογϊν. 

 Οι εφαρμογζσ αυτζσ πρζπει να επιτρζπουν ςτον χριςτθ να κινείται γριγορα 

και με τον ελάχιςτο αρικμό βθμάτων. 

 Εξαιτίασ των διακλαδϊςεων τθσ δομισ ο χριςτθσ μπορεί ςε μια πλοιγθςι 

του να δει μόνο ζνα μζροσ των πλθροφοριϊν που διακζτει θ εφαρμογι. 

(Blair-Early, Adream & Mike Zender, 2008) 

Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα παιδιά που βρίςκονται ςτο προεννοιολογικό ςτάδιο 

(Piaget ,1990) μποροφν να ςυγκεντρωκοφν ςε ζνα μόνο χαρακτθριςτικό ενόσ αντικειμζνου 

τθν φορά. Αυτόσ ο περιοριςμόσ αφορά και τθν κατανόθςθ ιεραρχικϊν δομϊν.   Πταν λοιπόν 

ςχεδιάηουμε εφαρμογζσ για αυτιν τθν θλικιακι ομάδα πρζπει να αποφεφγονται  οι 

ιεραρχικζσ δομζσ .Ραιδιά που βρίςκονται ςτο ςτάδιο ςυγκεκριμζνων λογικϊν ενεργειϊν 

μποροφν πλζον να χειριςτοφν αυτζσ τισ δομζσ και γενικότερα να χρθςιμοποιοφν μια 

μεγαλφτερθ ποικιλία τεχνολογικϊν εφαρμογϊν. (Hourcade, J., 2008) 

4.10.3 Σειριακό και  Ιεραρχικό  διαδραςτικό εφαρμογό 

Ζνασ αποδοτικότεροσ τρόποσ παρουςίαςθσ των πλθροφοριϊν γίνεται με τον ςυνδυαςμό 

τθσ ςειριακισ και ιεραρχικισ δομισ. Οι πλθροφορίεσ ταξινομοφνται ςε ξεχωριςτά μζρθ. 

Στθν κορυφι γίνεται μια γενικι επεξιγθςθ του κάκε μζρουσ και από κάτω το κάκε μζροσ 

αναλφεται ςτα ειδικότερα κζματά του. Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ που προτιμοφν τθν 

ςειριακι αναπαράςταςθ πλθροφοριϊν μποροφν να ακολουκιςουν τα μζρθ με τθν ςειρά 

που παρουςιάηονται. Οι μακθτζσ που προτιμοφν τθν παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ από το 

γενικό ςτο ειδικό μποροφν να μελετιςουν πρϊτα όλεσ τισ γενικζσ πλθροφορίεσ των μερϊν 

και ζπειτα να επεκτακοφν ςτισ λεπτομζρειεσ τουσ. (Cairncross, S. &Mannion,M., 2001) 

   

Για τθν περίπτωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ κρίνεται 

αυτόσ ωσ ο πλζον κατάλλθλοσ τρόποσ οργάνωςθσ του περιεχομζνου κακϊσ δίνει κάποια 

ελευκερία ςτουσ μακθτζσ χωρίσ να τουσ αφινει να χακοφν κατά τθν πλοιγθςθ. 
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4.10.4 Διαδραςτικό εφαρμογό matrix 

Είναι οι διαδραςτικζσ εφαρμογζσ που παρουςιάηουν ςτον χριςτθ ταυτόχρονα πολλζσ 

κατθγοριοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ. Θ δομι αυτι είναι αποδοτικι ςε εφαρμογζσ που το 

περιεχόμενό τουσ ταξινομείται ςε πολλαπλζσ κατθγορίεσ. Ππωσ αναφζρει ο Garrett  

επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να κινοφνται μεταξφ κόμβων πλθροφορίασ ςε πάνω από μια 

διαςτάςεισ. Είναι εξυπθρετικι για χριςτεσ με διαφορετικζσ ανάγκεσ. Ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ τουσ οι χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν ςε ποια διάςταςθ κα κινθκοφν. Ραρόλα 

αυτά ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ δεν είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνοσ για να κινείται ςε πάνω 

από τζςςερεισ διαςτάςεισ οπότε καλό είναι να αποφεφγεται θ χριςθ υπερβολικά πολλϊν 

διαςτάςεων.   

Guidelines 

 Θ δομι αυτι εμφανίηει πολλζσ επιλογζσ ταυτόχρονα. 

 Εμφανίηει μεγάλο όγκο πλθροφοριϊν ταυτόχρονα ζτςι ϊςτε να μπορεί ο 

χριςτθσ να κρίνει και να ςυγκρίνει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ 

(Blair-Early, Adream & Mike Zender, 2008) 

4.10.5 Δικτυωτό διαδραςτικό εφαρμογό 

Θ δομι των  δικτυωτϊν διαδραςτικϊν εφαρμογϊν αποτελείται από ζνα ςφμπλεγμα 

αδιαφοροποίθτων αντικειμζνων. Είναι ιδανικι για εφαρμογζσ των οποίων το περιεχόμενο 

δεν διακζτει μια ςτακερι δομι και ςυνικωσ αποςκοποφν ςτθν  

διαςκζδαςθ. Επίςθσ είναι χριςιμεσ για τθν διερεφνθςθ κεμάτων των οποίων οι μεταξφ τουσ 

ςχζςεισ είναι άγνωςτεσ ι εξελίςςονται.  (Blair-Early,  Adream & Mike Zender, 2008) 

«Μια διαδραςτικι εφαρμογι πρζπει όχι μόνο να επιτρζπει ςτον χριςτθ να ακολουκεί τα 

δικά του μονοπάτια και να επιλζγει τισ πλθροφορίεσ που επικυμεί με τθν χριςθ διαφόρων 

χειριςτθρίων αλλά κα πρζπει να προωκεί τθν μάκθςθ με τθν ανάκεςθ κατάλλθλων 

δραςτθριοτιτων, δράςεων ςτον μακθτι. Οι δράςεισ αυτζσ κα πρζπει να κάνουν τον μακθτι 

να κατανοιςει το αντικείμενο με το οποίο εμπλζκονται, τι ςθμαίνει, τα ςυμφραηόμενα του 

και πωσ μπορεί να εφαρμοςτεί.» (Cairncross, S. &Mannion, M., 2001)   

Οπότε θ δομι αυτι κα μποροφςε να χρθςιμεφςει και ςε εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ, ιδίωσ με 

κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ που επιδιϊκουν τον εντοπιςμό τθσ πλθροφορίασ από τον 

ίδιο τον μακθτι. Ραρόλα αυτά όπωσ αναφζρουν οι Ford &Ford οριςμζνοι χριςτεσ 

δυςκολεφονται όταν δεν υπάρχει ζνασ κακοριςμζνοσ τρόποσ πλοιγθςθσ και προτιμοφν να 

τουσ παρζχεται από τθν εφαρμογι. Για αυτιν τθν κατθγορία χρθςτϊν οι δυο παραπάνω 

εφαρμογζσ δεν ενδείκνυνται ( Ford ,N.&Ford,R., 1992). 

4.11 Σχεδιαςμόσ διεπιφϊνειασ χρόςτη 
Ππωσ αναφζρει ο Saffer θ διεπιφάνεια είναι θ μόνθ δίοδοσ επικοινωνίασ του χριςτθ με τθν 

εφαρμογι και αποτελεί το μζροσ τθσ εφαρμογισ που γίνεται αντιλθπτό από τουσ χριςτεσ. 

Είναι το μζςον με το οποίο ο χριςτθσ αλλθλεπιδρά με το περιεχόμενο τθσ εφαρμογισ. Θ 

διεπιφάνεια αποτελείται από ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και τισ μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ. 

Επίςθσ διακζτει πάντα ειςόδουσ που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να χειριςτοφν το ςφςτθμα 

και εξόδουσ που επιτρζπουν ςτο ςφςτθμα να ενθμερϊνει τον χριςτθ(Saffer, D., 2006). 

Αποτελεί πολφ ςθμαντικό κομμάτι τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ μιασ διαδραςτικισ 
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εφαρμογισ. Συχνά προτείνονται guidelines τα οποία όμωσ πρζπει να τροποποιοφνται 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ ςτθν οποία κα 

χρθςιμοποιθκοφν. «Επίςθσ για τον ςχεδιαςμό διεπιφανειϊν χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι 

όπωσ ςχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτον χριςτθ ι ςχεδιαςμόσ που εςτιάηει ςτθν δραςτθριότθτα. 

Κατά τον ςχεδιαςμό με αυτζσ τισ μεκόδουσ οι ςχεδιαςτζσ ςυνεργάηονται ςτενά με τουσ 

μελλοντικοφσ χριςτεσ ζτςι ϊςτε να κατανοιςουν καλφτερα τισ επικυμίεσ και τισ ανάγκεσ 

τουσ κακϊσ και για να βοθκθκοφν ςτθν επιλογι διαφόρων ςτοιχείων τθσ διεπιφάνειασ.» 

(Clayton,L. & Rieman, J., 2008) 

4.12 Γενικϋσ παρατηρόςεισ για τον ςχεδιαςμό διεπιφϊνειασ χρόςτη  
Ππωσ αναφζρουν οι Smith & Mosier «Μια κακά ςχεδιαςμζνθ διεπιφάνεια κα αναγκάςει 

τον χριςτθ να καταβάλει μεγαλφτερθ προςπάκεια για να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι. 

Κακϊσ επίςθσ θ ςυςςϊρευςθ ατελειϊν μπορεί να προκαλζςει κατάρρευςθ του ςυςτιματοσ 

ι παράπονα των χρθςτϊν. Επειδι ο ςχεδιαςμόσ μιασ διεπιφάνειασ απαιτεί πολφ χρόνο, 

χριμα και προςπάκεια κα πρζπει να του δίνεται θ ανάλογθ ςθμαςία.»( Smith,S.& Mosier,J., 

1986). Το ίδιο ιςχφει και για τον ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν κακϊσ θ 

ςυςςϊρευςθ ατελειϊν μπορεί να προκαλζςει αλλαγζσ ςτα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ. 

Πςο πιο ςωςτά γίνει ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ τόςο πιο ζγκυρα κα είναι 

τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ που κα προκφψουν. Γι αυτό είναι ςθμαντικό να μελετθκοφν 

οι πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τον ςωςτό ςχεδιαςμό διεπιφανειϊν που παρουςιάηονται 

παρακάτω:  

 Σχεδιαςμόσ ξεκάκαρου ςθμείου ζναρξθσ τθσ εφαρμογισ- Ο  χριςτθσ πρζπει 

να μπορεί να εντοπίςει  άμεςα τθν αρχι τθσ εφαρμογισ. Γι αυτόν τον ςκοπό 

προτείνεται θ χριςθ αντικειμζνων που ξεχωρίηουν ζντονα από το υπόλοιπο 

περιεχόμενο. Τα αντικείμενα ξεχωρίηουν όταν διαφοροποιοφνται από τα 

υπόλοιπα ωσ προσ διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ το ςχιμα, το χρϊμα, τον 

προςανατολιςμό, το μζγεκοσ. Ο πιο αποδοτικόσ παράγοντασ είναι θ χριςθ 

κίνθςθσ θ οποία τραβάει ζντονα το βλζμμα, ακόμα και όταν το αντικείμενο 

βρίςκεται ςτα άκρα του οπτικοφ πεδίου του παρατθρθτι. Κάκε επαφι του 

χριςτθ με μία νζα διαδραςτικι εφαρμογι είναι μία διαδικαςία μάκθςθσ 

όπου ο χριςτθσ ψάχνει να εντοπίςει μζςα από λεπτομζρειεσ, ςτακερά 

μοτίβα. Ρροκειμζνου να μάκει ο χριςτθσ τθν εφαρμογι πρζπει να ξζρει 

από ποφ να ξεκινιςει τθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

 Σχεδιαςμόσ ξεκάκαρων ςθμείων οπιςκοδρόμθςθσ και εξόδων- Πλεσ οι 

πράξεισ του χριςτθ ςε μια εφαρμογι πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα 

αναίρεςθσ, οπιςκοδρόμθςθσ κακϊσ πρζπει να υπάρχει πάντα θ δυνατότθτα 

εξόδου από τθν εφαρμογι. Τα ςθμεία οπιςκοδρόμθςθσ δεν είναι 

απαραίτθτο να ξεχωρίηουν όπωσ το ςθμείο ζναρξθσ τθσ εφαρμογισ αλλά κα 

πρζπει να βρίςκονται ςε ςθμείο που ο χριςτθσ κα τα εντοπίςει εφκολα 

όποτε τα χρειαςτεί. Για να επιτφχει θ διάδραςθ μεταξφ χριςτθ και 

εφαρμογισ ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει πάντα τθν αίςκθςθ ότι οι πράξεισ 

του μποροφν να αντιςτραφοφν και ότι δεν κα προκαλζςουν κάποια βλάβθ 

ςτο ςφςτθμα. 
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 Χριςθ ςυνεποφσ λογικισ κατά τον ςχεδιαςμό του περιεχομζνου, των 

δράςεων και των αποτελεςμάτων- Ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να γίνεται με 

ςυνζπεια ςτισ προςδοκίεσ του χριςτθ. Ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τθν 

δυνατότθτα να εντοπίηει εφκολα κοινά μοτίβα και ςχζςεισ  μεταξφ όμοιων 

δράςεων και αντιδράςεων. Αν θ μορφι κάποιων κουμπιϊν αλλάηει ςτθν 

διάρκεια κάποιασ εφαρμογισ θ νζα μορφι των κουμπιϊν πρζπει να 

ςυνδζεται με αυτιν των προθγοφμενων με κάποιον τρόπο όταν αυτά ζχουν 

όμοια χριςθ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι υποςτθρίηεται θ μονοτονία, οι δράςεισ 

και οι αντιδράςεισ μιασ εφαρμογισ μποροφν να αλλάηουν ανάλογα με το 

περιεχόμενο αρκεί αυτό να γίνεται με λογικό τρόπο. Πταν τα μοτίβα είναι 

ςυνδεδεμζνα με ςυνζπεια και λογικι με τισ δράςεισ και το περιεχόμενο 

τότε ο χριςτθσ κα μπορζςει να αναγνωρίςει αυτά τα μοτίβα και το νόθμα 

τουσ. Θ ςυνζπεια διευκολφνει τθν μάκθςθ και κάνει τθν διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ ςυντομότερθ. 

 Εντοπιςμόσ και χριςθ οικείων ςτοιχείων για τον χριςτθ από άλλεσ 

διαδραςτικζσ εφαρμογζσ- Τα ςτοιχεία που ο χριςτθσ ζχει ςυνθκίςει να 

ζχουν οριςμζνθ μορφι και χριςθ μζςα από τθν εμπειρία του με άλλεσ 

διαδραςτικζσ εφαρμογζσ κα πρζπει να αλλάηουν μόνο αν με αυτόν τον 

τρόπο γίνονται αποδοτικότερα ι λφνεται ζνα πρόβλθμα που παρουςιάηουν. 

Οι χριςτεσ που ζρχονται ςε επαφι με μια νζα εφαρμογι διακζτουν 

προγενζςτερεσ εμπειρίεσ που ο ςχεδιαςτισ πρζπει να λάβει υπόψθ του 

ζτςι ϊςτε να μειϊνεται το κόςτοσ εκπαίδευςθσ του χριςτθ για τθν 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. 

 Αναπλθροφόρθςθ, ςχεδιαςμόσ αιςκθτϊν αντιδράςεων ςτισ δράςεισ του 

χριςτθ- Κάκε πράξθ του χριςτθ  πρζπει να ακολουκείται από άμεςεσ 

αντιδράςεισ, χωρικά και χρονικά. Ρρζπει να παρζχεται ανάδραςθ ςτισ 

πράξεισ του χριςτθ που να γίνεται άμεςα αντιλθπτι. Ραρόλα αυτά οι 

παραπάνω αντιδράςεισ κα πρζπει να είναι κατά το ελάχιςτο δυνατό 

ζντονεσ, όςο πρζπει για να είναι αποδοτικζσ.. 

 Σχεδιαςμόσ ορόςθμων- Ο χριςτθσ πρζπει να ξζρει ανά πάςα ςτιγμι ςε πιο 

ςθμείο τθσ εφαρμογισ βρίςκεται και από ποφ ζχει περάςει. Γι αυτόν τον 

ςκοπό είναι ςθμαντικόσ ο ςχεδιαςμόσ ορόςθμων, μερικά εκ των οποίων 

πρζπει να είναι ςυνεχϊσ ςτθν διάκεςθ του χριςτθ. Αυτά υποδεικνφουν 

ςτον χριςτθ τθν κζςθ του ςτθν εφαρμογι, τα ςθμεία από τα οποία ζχει 

περάςει και αυτά ςτα οποία μπορεί να πάει. Τα ορόςθμα υποςτθρίηουν 

τουσ νοθτικοφσ χάρτεσ του χριςτθ. 

 Εγγφτθτα- Ο χριςτθσ πρζπει να μθν καταβάλει μεγάλθ προςπάκεια για να 

εντοπίςει ςτοιχεία όμοια μεταξφ τουσ και με ςυςχετιηόμενο περιεχόμενο. 

Υπάρχουν τουλάχιςτον τρία είδθ εγγφτθτασ: χωρικι, χρονικι και 

περιεχομζνου. Θ εγγφτθτα ςτον χϊρο βοθκά τον ςυςχετιςμό ομοίων 

αντικειμζνων ςτθν μνιμθ του χριςτθ. Χρονικι εγγφτθτα είναι θ δυνατότθτα 

του χριςτθ να ζχει ςτθν διάκεςθ του κάποιο μζροσ του περιεχομζνου τθν 

ςτιγμι που το χρειάηεται. Εγγφτθτα περιεχομζνου ςθμαίνει ότι τα 

ςυςχετιηόμενα αντικείμενα ομαδοποιοφνται. Θ εγγφτθτα είναι ςθμαντικι 

γιατί υποςτθρίηει τθν αιςκθτιρια μνιμθ. 
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 Σχεδιαςμόσ βοθκιματοσ για τον χριςτθ-Ο χριςτθσ πρζπει ανά πάςα ςτιγμι 

να ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα βοικθμα για τελευταία λφςθ ςε περίπτωςθ 

προβλιματοσ. Το βοικθμα αυτό κα πρζπει να βρίςκεται ςε εμφανι κζςθ 

αλλά να μθν είναι πολφ ζντονο. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ 

υποκατάςτατο λόγω κακοφ ςχεδιαςμοφ αλλά να τοποκετείται ςτα ςθμεία 

που χρειάηεται λόγω πολυπλοκότθτασ τθσ εφαρμογισ. 

 Σχεδιαςμόσ που προβάλει το περιεχόμενο- Δεν πρζπει να ςχεδιάηονται 

διεπιφάνειεσ που απομακρφνουν τον χριςτθ από το περιεχόμενο. Το 

περιεχόμενο πρζπει να είναι όςο δυνατόν πιο  εμφανζσ ςτον χριςτθ. 

Στοιχεία διεπιφάνειασ που δεν ςχετίηονται με το περιεχόμενο μπορεί να 

λειτουργιςουν ωσ κόρυβοσ που κάνει δυςνόθτθ τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ. 

(Blair-Early,  Adream & Mike Zender, 2008) 

 Συμμετρία και ιςορροπία- Τα αντικείμενα ςε μια διεπιφάνεια πρζπει να 

είναι ςυμμετρικά τοποκετθμζνα ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται οπτικι 

ιςορροπία. Εφαρμογζσ που δεν ζχουν ςυμμετρικά οργανωμζνεσ 

διεπιφάνειεσ δίνουν τθν αίςκθςθ ότι γζρνουν προσ μια πλευρά. Βζβαια 

υπάρχει και ο ςχεδιαςμόσ αςφμμετρων  διεπιφανειϊν ο οποίοσ όμωσ είναι 

πιο δφςκολο να επιτευχκεί κακϊσ πρζπει να γνωρίηει ο ςχεδιαςτισ πϊσ να 

ιςορροπεί διαφορετικά οπτικά βάρθ. (Cooper,Α.& Reiman,R., 2003) 

4.13 Παρατηρόςεισ που αφορούν την γεωμετρύα και την κύνηςη 
Είναι πιο δφςκολο και πιο αργό να πετφχει ο χριςτθσ ζναν μικρό ςε μζγεκοσ ςτόχο παρά 

ζναν μεγάλο. Τα εικονίδια είναι προτιμότερα από τισ γραμματοςειρζσ. Οι μεγάλεσ 

αποςτάςεισ που πρζπει να διανφςει το ποντίκι απαιτοφν περιςςότερο χρόνο κακϊσ και θ 

εναλλαγι χριςθσ από το ποντίκι ςε πλθκτρολόγιο. (Clayton,L., & Rieman, J., 2008) 

4.14 Παρατηρόςεισ που αφορούν την μνόμη 
Είναι πιο εφκολθ θ ενκφμθςθ επιλογϊν που εμφανίηονται ςε μενοφ παρά αυτϊν που 

ενεργοποιοφνται με πλθκτρολόγθςθ εντολϊν. Θ ενκφμθςθ πολλϊν πλθροφοριϊν από τον 

χριςτθ είναι δφςκολθ γι αυτό κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ πάντα κάποιεσ πλθροφορίεσ 

κλειδιά. (Clayton,L., & Rieman, J., 2008) 

4.15 Παρατηρόςεισ επύλυςησ προβλημϊτων 
Τα χαρακτθριςτικά τθσ διεπιφάνειασ κα πρζπει να παροτρφνουν τον χριςτθ ςε πράξεισ που 

βοθκοφν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του, μαρκάροντασ τισ λειτουργίεσ με τρόπουσ που 

ςχετίηονται με τον τρόπο ςκζψθσ του χριςτθ γφρω από τισ δράςεισ του. Οι χριςτεσ κα 

κάνουν λάκθ κατά τθν πλοιγθςι τουσ ςτθν εφαρμογι, γι αυτό πρζπει να τουσ παρζχεται 

πάντα τρόποσ για αναίρεςθ των πράξεων τουσ. (Clayton,L., & Rieman, J., 2008) 

4.16 Παρατηρόςεισ απόςπαςησ τησ προςοχόσ 
Ρλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςε ςυνδυαςμό με αλλαγι ςτθν διάταξθ τθσ ςελίδασ είναι 

πιο πικανό να παρατθρθκοφν από τον χριςτθ. Επίςθσ το ίδιο ιςχφει για πλθροφορίεσ που 

παρουςιάηονται κοντά ςτθν περιοχι όπου εςτιάηει ο χριςτθσ. Τα ακουςτικά ςιματα είναι 

πιο δφςκολο να παρακαμφκοφν από τα οπτικά(αυτό κάποιεσ φορζσ μπορεί να μθν είναι 

επικυμθτό).(Clayton, L., & Rieman, J., 2008) 
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4.17 Παρατηρόςεισ ανομοιότητασ 
Διαφορετικοί χριςτεσ ζχουν διαφορετικζσ προτιμιςεισ όςον αφορά τον τρόπο 

αλλθλεπίδραςθσ με τθν εφαρμογι κακϊσ κάποιοι ζχουν και φυςικοφσ περιοριςμοφσ που 

κακιςτοφν αδφνατθ τθν χριςθ κάποιων ςτοιχείων τθσ εφαρμογισ. Γι αυτόν τον λόγο θ 

παροχι διαφορετικϊν τρόπων ειςόδου είναι ςθμαντικι. (Clayton,L., & Rieman, J., 2008) 

4.18 Το ςτόςιμο τησ εικόνασ (layout) 
Το ςτιςιμο τθσ εικόνασ(layout)είναι ςθμαντικό κομμάτι του ςχεδιαςμοφ διεπιφανειϊν 

κακϊσ κακορίηει τθν δομι πάνω ςτθν οποία κα τοποκετθκοφν οι λειτουργίεσ, το 

περιεχόμενο και τα ςθμεία ελζγχου. Μζςω του ςτθςίματοσ κακορίηεται θ ςθμαντικότθτα 

του κάκε ςτοιχείου ςτθν εικόνα.  

Ζνασ τρόποσ ςτθςίματοσ τθσ εικόνασ είναι με τθν χριςθ πλεγμάτων που κακορίηουν τθν 

κζςθ των ςτοιχείων αλλά και των κενϊν χϊρων. Τα πλζγματα αυτά είναι βοθκθτικά και οι 

χϊροι που κακορίηουν μποροφν να παραβιαςτοφν αν χρειαςτεί. Συγκεκριμζνεσ δομζσ 

πλεγμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνεσ ςε οριςμζνεσ εφαρμογζσ  όπωσ θ δομι που 

τοποκετεί ζναν ςχετικά μακρόςτενο πίνακα ςτα αριςτερά  και ςτο πάνω μζροσ τθσ εικόνασ  

για τα ςθμεία ελζγχου και αφινει ςτο κζντρο χϊρο για ζνα μεγάλο παράκυρο . Θ δομι 

αυτι ςυναντάται ςε εφαρμογζσ όπωσ το Power point  τθσ Microsoft και iTunes τθσ Apple. 

 

 

 

Εικόνα 10 - Πλζγμα PowerPoint από Saffer(2006) 

Βζβαια υπάρχουν και πολλζσ άλλεσ διαδεδομζνεσ δομζσ αναλόγωσ το είδοσ τθσ εφαρμογισ. 

Θ ςθμαντικότερθ ιδιότθτα των πλεγμάτων είναι ότι παροτρφνουν τον ςχεδιαςτι να 

διανείμει τουσ κενοφσ χϊρουσ ςτθν εικόνα. Χωρίσ αυτοφσ κα δθμιουργείται «κόρυβοσ» από 

τθν μεγάλθ ποςότθτα τθσ πλθροφορίασ που μπερδεφει και αποπροςανατολίηει τον χριςτθ. 

Επίςθσ βάςθ τθσ κεωρίασ του Gestalt ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ τείνει να κεωρεί ότι 
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ςχετίηονται μεταξφ τουσ  δφο ςτοιχεία τοποκετθμζνα πολφ κοντά το ζνα ςτο άλλο. Αυτι θ 

πλθροφορία πρζπει να λθφκεί υπόψθ από τον ςχεδιαςτι ο οποίοσ όταν κζλει να δείξει ότι 

δφο ςτοιχεία ςυςχετίηονται κα πρζπει να τοποκετιςει κοντά το ζνα ςτο άλλο ενϊ ςτθν 

αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να αφιςει κενοφσ χϊρουσ. (Saffer, D., 2006) 

4.19 Η οπτικό ροό 
Ο ζλεγχοσ πάνω ςτθν ροι που ακολουκεί το μάτι του χριςτθ επιτυγχάνεται με διάφορουσ 

τρόπουσ. Ο ςχεδιαςτισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του ότι ςτον δυτικό κόςμο θ οπτικι ροι 

των χρθςτϊν είναι ςυνθκιςμζνθ να ακολουκεί πορεία από το αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ 

ςτο δεξί και από το πάνω ςτο κάτω.  

 

Για να κατευκφνει ο ςχεδιαςτισ τον χριςτθ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ςτοιχεία που κα 

τραβιξουν το βλζμμα του όπωσ ζντονα χρϊματα και αντικζςεισ .Μπορεί επίςθσ να 

χρθςιμοποιιςει γραμμζσ και κουτιά που διαχωρίηουν τισ πλθροφορίεσ αν και αυτό μπορεί 

να οδθγιςει το βλζμμα του χριςτθ να εςτιάςει περιςςότερο ςε αυτζσ τισ γραμμζσ και τα 

κουτιά παρά ςτο περιεχόμενο τουσ. Αντί αυτοφ είναι καλφτερο να χρθςιμοποιοφνται οι 

κενοί χϊροι για τον διαχωριςμό τον πλθροφοριϊν. 

Θ τοποκζτθςθ και ευκυγράμμιςθ των ςτοιχείων παίηει επίςθσ πολφ ςθμαντικό ρόλο. 

Στοιχεία ευκυγραμμιςμζνα οριηοντίωσ δίνουν τθν εντφπωςθ ότι ςχετίηονται μεταξφ τουσ. 

Πταν ευκυγραμμίηουμε αντικείμενα κακζτωσ αυτά που βρίςκονται ςτο πάνω μζροσ τθσ 

οκόνθσ τα αντιλαμβάνονται οι χριςτεσ ωσ ςθμαντικότερα ενϊ όςο κατεβαίνουμε επίπεδο 

μειϊνεται θ ςθμαντικότθτα τουσ .Επίςθσ τα ςτοιχεία μιασ κάκετθσ ςτιλθσ φαίνεται να 

ςχετίηονται μεταξφ τουσ. Τζλοσ θ κάκετθ και οριηόντια ευκυγράμμιςθ των ςτοιχείων 

δθμιουργεί τθν αίςκθςθ τθσ τάξθσ.(Saffer, D., 2006) 

4.20 Τυπογραφύα 
Θ τυπογραφία αποτελεί επίςθσ ςθμαντικό μζροσ του ςχεδιαςμοφ τθσ διεπιφάνειασ χριςτθ 

αφοφ ςυμβάλει ςτθν χρθςτικότθτα, αναγνωςιμότθτα και ςτον γενικότερο χαρακτιρα του 

τελικοφ προϊόντοσ. 

4.21 Γραμματοςειρϋσ 
Οι γραμματοςειρζσ χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ: τισ Serif και τισ Sans-serif. Θ πρϊτθ 

κατθγορία περιλαμβάνει τισ γραμματοςειρζσ οι οποίεσ ςτθν κατάλθξθ των γραμμάτων τουσ 

διακζτουν μπαςτουνάκι (πχ.Times New Roman). Αυτζσ οι γραμματοςειρζσ είναι ιδιαίτερα 

ευανάγνωςτεσ και ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςε μεγάλα κείμενα, όπωσ ςε βιβλία. Στθν 

δεφτερθ κατθγορία τα γράμματα διακζτουν ευκείεσ καταλιξεισ(π.χ.Arial). Συνικωσ οι 

γραμματοςειρζσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται ςε μικρότερα κείμενα που προςπελαφνονται 

γριγορα από το βλζμμα, όπωσ  ςε ςθμάνςεισ. Γι αυτόν τον λόγο ζχει κακιερωκεί να 

χρθςιμοποιοφνται οι γραμματοςειρζσ τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ από τουσ ςχεδιαςτζσ 

διαδραςτικϊν προϊόντων κακϊσ είναι ιδανικζσ για χριςθ ςε κουμπιά, ταμπζλεσ και άλλα 

μζρθ τθσ διεπιφάνειασ χριςτθ. 

Κάλο είναι να χρθςιμοποιοφνται απλζσ και δοκιμαςμζνεσ γραμματοςειρζσ μετρίου πάχουσ 

και μεγζκουσ. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα πολλζσ διαφορετικζσ 
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γραμματοςειρζσ κακϊσ επίςθσ δεν πρζπει να ςυνδυάηονται πολφ όμοιεσ γραμματοςειρζσ. 

(Saffer, D., 2006) 

4.22 Guidelines για την Τυπογραφύα 
Ραρακάτω αναφζρονται οριςμζνοι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν τυπογραφία και 

ςτουσ οποίουσ πρζπει να δοκεί προςοχι κατά τον ςχεδιαςμό (Saffer, D., 2006): 

 Θ χριςθ κεφαλαίων γραμμάτων ελαττϊνει ςθμαντικά τθν αναγνωςιμότθτα. 

 Ρρζπει να αποφεφγεται το ςκιτςάριςμα  ι θ παραμόρφωςθ 

γραμματοςειρϊν κακϊσ και θ τοποκζτθςι τουσ ςε καμπφλεσ. 

 Το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ ςτθν οκόνθ κα πρζπει να είναι από 9-12 

points. Γράμματα μικρότερα των 6 points είναι ιδιαίτερα δυςανάγνωςτα. 

 Ρεριςςότερθ ευκυγράμμιςθ ςτα αριςτερά τθσ οκόνθσ παρά ςτα δεξιά ι ςε 

ίςο ποςοςτό είναι πιο αναγνϊςιμθ. Λδιαίτερα μεγάλα κείμενα δεν πρζπει να 

τοποκετοφνται ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ. 

 Καλό είναι να αποφεφγονται τα ρυάκια που δθμιουργοφνται από τα κενά 

μεταξφ των λζξεων τα οποία ςτοιχίηονται το ζνα κάτω από το άλλο.  

 Μια ςειρά ι ςελίδα δεν πρζπει να ξεκινάει με μονζσ λζξεισ. Κακϊσ επίςθσ 

μια ςειρά δεν πρζπει να αποτελείται από μια και μόνο λζξθ. 

 Ζνα κείμενο κα πρζπει να αποτελείται από περίπου 40 χαρακτιρεσ κακϊσ 

καλό είναι να επιδιϊκεται μια ςειρά να διακζτει 55-75 χαρακτιρεσ. 

 Θ κάκετθ απόςταςθ μεταξφ των αράδων κα πρζπει να είναι 20% 

μεγαλφτερθ από το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ(ςυνικωσ +2 points). Αυτό 

δεν ιςχφει για πολφ μικρζσ γραμματοςειρζσ όπου πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ για να βελτιωκεί θ 

αναγνωςιμότθτα. 

 Θ οριηόντια απόςταςθ μεταξφ των γραμμάτων κα πρζπει να φαίνεται 

ομοιόμορφθ και να μθν είναι υπερβολικά μεγάλθ. 

4.23 Χρώμα 
Το χρϊμα είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο των ςχεδιαςτϊν διάδραςθσ κακϊσ με αυτό 

μποροφν  να κακοδθγιςουν τουσ  χριςτεσ. Κάποια χρϊματα υποδθλϊνουν ςυγκεκριμζνεσ 

λειτουργίεσ (το κόκκινο μπορεί να υποδθλϊνει τζλοσ, παφςθ ενϊ το πράςινο ζναρξθ). 

Επίςθσ το χρϊμα μπορεί να επιςθμάνει τθν ςθμαντικότθτα ενόσ αντικειμζνου(ζνα 

αντικείμενο με ζντονο μπλε χρϊμα είναι ςθμαντικότερο από ζνα με ανοιχτό κίτρινο 

χρϊμα).Θ λανκαςμζνθ χριςθ του χρϊματοσ μπορεί να οδθγιςει και ςε πολφ λανκαςμζνα 

ςυμπεράςματα γι αυτό κα πρζπει να χρθςιμοποιείται με προςοχι. 

 Πλα τα χρϊματα ζχουν τρείσ βαςικζσ ιδιότθτεσ: απόχρωςθ, φωτεινότθτα 

και ζνταςθ. 

 Τα αντίκετα χρϊματα μπορεί να αυξάνουν τθν ζνταςθ τουσ όταν 

χρθςιμοποιοφνται μαηί αλλά ο ςυνδυαςμόσ τουσ μπορεί να δυςκολζψει  

τον χριςτθ να εςτιάςει πάνω τουσ.  

 Το λευκό φόντο τείνει να ςκουρφνει τα χρϊματα ενϊ το μαφρο τείνει να τα 

ανοίξει. Γι αυτό τον λόγο φόντα με ενδιάμεςουσ χρωματιςμοφσ είναι 

αποδοτικότερα. 
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 Ρρζπει να λαμβάνεται υπόψθ μια παρενζργεια των χρωμάτων που 

ονομάηεται χρωμοςτερζοψθ . Οριςμζνα χρϊματα όταν τοποκετοφνται το 

ζνα κοντά ςτο άλλο, ιδιαίτερα όταν ζχουν αυξθμζνθ ζνταςθ, δθμιουργοφν 

τθν ψευδαίςκθςθ ότι δονοφνται(όπωσ το μπλε ςε ςυνδυαςμό με το κόκκινο 

χρϊμα) 

 Γενικότερα δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ζγχρωμο κείμενο πάνω ςε 

ζγχρωμο φόντο. 

 Τα αντικείμενα που είναι τοποκετθμζνα το ζνα πάνω ςτο άλλο πρζπει να 

ζχουν τθν κατάλλθλθ αντίκεςθ ϊςτε να γίνεται ξεκάκαρο ποιο είναι 

μπροςτά και πιο πίςω. (Saffer, D., 2006) 

 Το χρϊμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ομαδοποίθςθ αντικειμζνων. 

 Ζρευνεσ του Human Factors International ζδειξαν ότι θ χριςθ ενόσ 

χρϊματοσ μειϊνει τον χρόνο αναηιτθςθσ. Θ χριςθ πάνω από εφτά 

χρωμάτων ζχει τα αντίκετα αποτελζςματα. 

 10% του ανδρικοφ πλθκυςμοφ πάςχει από κάποιο είδοσ αχρωματοψίασ, 

αυτό πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό. Ρρζπει να δίνεται 

προςοχι ςτθν χριςθ του κόκκινου ςε ςυνδυαςμό με το πράςινο κακϊσ και 

ςτον ςυνδυαςμό όμοιων χρωμάτων. Αν θ ζνταςθ και φωτεινότθτα των 

χρωμάτων που ςυνδυάηονται διαφζρουν είναι πικανότερο να μπορεί ζνα 

άτομο με αχρωματοψία να τα ξεχωρίςει. (Blair-Early,  Adream & Mike 

Zender, 2008) 

4.24 Σημεύα ελϋγχου 
Κάκε διαδραςτικό προϊόν διακζτει ςθμεία ζλεγχου τα οποία προδίδουν κάποιεσ από τισ 

λειτουργίεσ του αλλά δίνουν επίςθσ τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να τισ ενεργοποιιςει. 

Είναι καλό να παρζχονται ςτον χριςτθ περιςςότεροι από ζναν τρόποι χειριςμοφ μίασ 

κατάςταςθσ ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι χριςτεσ με διαφορετικζσ ικανότθτεσ χειριςμϊν. 

Για παράδειγμα να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να προχωριςει ςτο επόμενο ςτάδιο 

τθσ εφαρμογισ με τθν χριςθ κάποιου κουμπιοφ που βρίςκεται ςτθν διεπιφάνεια ι με τθν 

χριςθ κάποιου πλικτρου ςτο πλθκτρολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο μειϊνονται οι νοθτικζσ 

απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ από τον χριςτθ και γίνεται αποτελεςματικότερθ θ μάκθςθ. 

4.25  Εικονύδια 
Τα εικονίδια χρθςιμοποιοφνται ςτισ διαδραςτικζσ εφαρμογζσ για ςυντομία κακϊσ κάποιεσ 

λζξεισ πιάνουν πολφ χϊρο και επειδι λφνουν το πρόβλθμα τθσ γλϊςςασ. Ρρζπει να δίνεται 

προςοχι ςτθν επιλογι τθσ εικόνασ κακϊσ κάποιεσ εικόνεσ αν δεν είναι ξεκάκαρεσ μποροφν 

να μπερδζψουν τον χριςτθ. (Saffer,D., 2006)  

«Πταν ζνα εικονίδιο μπορεί να απομνθμονευτεί από τουσ χριςτεσ με ελάχιςτθ υποςτιριξθ 

τότε είναι επιτυχθμζνο. Αν ζνα εικονίδιο μετά από αρκετζσ χριςεισ δεν είναι 

απομνθμονεφςιμο από τουσ χριςτεσ είναι άχρθςτο και καλό είναι να αφαιρεκεί από τθν 

εφαρμογι. Τα εικονίδια πρζπει διακζτουν ςυνοχι μεταξφ τουσ αλλά και ςε ςχζςθ με τθν 

υπόλοιπθ εφαρμογι.»(Jacko, J.A. & Sears, A., 2003) 
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4.26  Ήχοσ 
«Στθν κακθμερινι ηωι οι αιςκιςεισ τθσ όραςθσ και τθσ ακοισ ςυνδυάηονται παρζχοντασ 

μασ πλθροφορίεσ για τον ζξω κόςμο. Ενϊ θ όραςθ μασ παρζχει λεπτομερισ πλθροφορίεσ 

που περιλαμβάνονται ςε ζνα μικρό εφροσ εςτίαςθσ, θ ακοι παρζχει γενικζσ πλθροφορίεσ 

για τον τριγφρω κόςμο που δεν μποροφμε να αντιλθφκοφμε με τθν όραςθ.» (Jacko, J.A.& 

Sears,A.2003) 

 

Ο ιχοσ μπορεί να λειτουργιςει ωσ ςθμαντικό βοικθμα για τον χριςτθ κακϊσ μπορεί να τον 

ενθμερϊνει για αλλαγζσ καταςτάςεων χωρίσ να χρειάηεται να είναι ςυνεχϊσ οπτικά 

προςθλωμζνοσ ςτθν ςυςκευι, με αυτόν τον τρόπο μειϊνεται και θ ποςότθτα τθσ 

πλθροφορίασ που παρουςιάηεται ςτθν διεπιφάνεια. Ο Bly αναφζρει ότι ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτϊςεισ ζχουν αποδειχκεί ταχφτερεσ αντιδράςεισ ςε ακουςτικά ςε ςχζςθ με οπτικά 

ερεκίςματα. (Bly,S.,1982) Θ ςωςτι χριςθ ακουςτικοφ υλικοφ μπορεί να μειϊςει τθν 

νοθτικι υπερφόρτωςθ. Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο Κεφάλαιο 2 ο άνκρωποσ διακζτει 

ξεχωριςτά κανάλια από όπου ειςζρχονται οι οπτικζσ και οι ακουςτικζσ πλθροφορίεσ, γι 

αυτόν τον λόγο είναι προτιμότερο να χρθςιμοποιείται ακουςτικι επεξιγθςθ των εικόνων 

παρά λεκτικι ζτςι ϊςτε να μθν υπερφορτϊνεται το οπτικό κανάλι.  

«Στον ςχεδιαςμό διαδραςτικϊν εφαρμογϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από άτομα 

με προβλιματα όραςθσ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο το ακουςτικό υλικό.» (Frauenberger, C., 

Stockman, T. , 2009).  

Γενικότερα είναι πιο αποδοτικι θ χριςθ μθ-λεκτικϊν ιχων για τον ίδιο λόγο που 

υπερτεροφν οι εικόνεσ του κειμζνου. Μια ζννοια πολλζσ φορζσ είναι δυςκολότερο και πιο 

χρονοβόρο να περιγραφεί με λζξεισ παρά με ζναν ιχο. Ραρόλα αυτά ζνασ ιχοσ που 

εμφανίηεται κατ επανάλθψιν, είναι υπερβολικά δυνατόσ ι δεν ταιριάηει ςτθν αλλαγι που 

κζλει να επιςθμάνει μπορεί να γίνει πολφ ενοχλθτικόσ για τον χριςτθ και να τον αναγκάςει 

να κλείςει τθν εφαρμογι. Πμοιοι ιχοι μπορεί να μπερδζψουν τον χριςτθ αν εμφανίηονται 

ςε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ κακϊσ και εκτενείσ ιχοι μπορεί να εκλθφκοφν ωσ μζροσ 

μετζπειτα κομματιοφ τθσ εφαρμογισ. Επίςθσ ο ιχοσ είναι μεταβατικόσ αναγκάηοντασ γι 

αυτόν τον λόγο τον χριςτθ να απομνθμονεφςει πλθροφορίεσ που μπορεί να 

υπερφορτϊςουν τθν  μνιμθ του. (Jacko, J.A.& Sears,A.2003) 

Ο ιχοσ μπορεί να είναι ενοχλθτικόσ για τουσ κυρίωσ χριςτεσ ι για τουσ ανκρϊπουσ που 

βρίςκονται ςτο περιβάλλον. Καλό είναι να μθν διαφοροποιοφνται οι ιχοι βάςθ ζνταςθσ 

αλλά με άλλουσ τρόπουσ όπωσ με τθν χριςθ ρυκμοφ. Καλό είναι να χρθςιμοποιοφνται 

ακουςτικά ϊςτε να μθν ενοχλοφνται οι άνκρωποι του περιβάλλοντοσ. 

Για τουσ παραπάνω και άλλουσ λόγουσ, οι ιχοι πρζπει να ελζγχονται από τον ςχεδιαςτι 

πολφ προςεκτικά πριν χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εφαρμογι. (Saffer,D.,2006) 

4.27 Guidelines για τον ςχεδιαςμό διαδραςτικόσ εκπαιδευτικόσ 

εφαρμογόσ 
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του 

και εκπαιδευτικοφσ παράγοντεσ . Για τον λόγο αυτό κρίκθκε απαραίτθτο να μελετθκοφν οι 

παρακάτω: 
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 Οι οκόνεσ πρζπει να ςχεδιάηονται όςο γίνεται πιο λυτά (ελαχιςτοποίθςθ 

κειμζνου, ιχου, κίνθςθσ, χρϊματοσ)για να αποφευχκεί θ νοθτικι 

υπερφόρτωςθ. 

 Για τθν ενδυνάμωςθ μιασ πλθροφορίασ ςτθν μνιμθ, πράγμα που 

επιτυγχάνεται με τθν επανειλθμμζνθ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ είναι 

προτιμότερθ θ χριςθ διαφορετικϊν μζςων μετάδοςθσ όπωσ εικόνα, 

κείμενο ι ιχοσ παρά διαφορετικϊν μθνυμάτων ςχετικϊν με τθν 

πλθροφορία αυτι. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ διαςπάται θ προςοχι του 

μακθτι. 

 Για τθν κακοδιγθςθ του μακθτι μζςα ςτθν εφαρμογι κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται(φειδωλά) χρωματικζσ υποδείξεισ, βζλθ, ιχοι και 

ενδείξεισ ςκίαςθσ. 

 Για τθν υποςτιριξθ τθσ μνιμθσ του μακθτι κάποιεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

πρζπει να παραμζνουν ςτθν οκόνθ ειδικότερα όταν καλείται να απαντιςει 

ερωτιματα. 

 Για να αυξθκοφν οι ειςροζσ ςτθν μνιμθ εργαςίασ είναι καλό οι οπτικζσ 

πλθροφορίεσ να ςυμπλθρϊνονται με ακουςτικζσ. 

 Για τθν μεταφορά των πλθροφοριϊν από τθν μνιμθ εργαςίασ ςτθν 

μακροχρόνια μνιμθ πρζπει να υποςτθρίηονται ςυχνζσ επαναλιψεισ. 

 Για τθν καλφτερθ ενκφμθςθ λζξεων είναι προτιμότερο να χρθςιμοποιοφνται 

λζξεισ που ζχουν απόλυτο νόθμα. Για παράδειγμα θ λζξθ λαγόσ ζχει 

απόλυτο νόθμα ενϊ θ λζξθ πνεφμα είναι μια πιο αφθρθμζνθ ζννοια. Μια 

κεωρία υποςτθρίηει ότι θ λζξθ πνεφμα καταχωρείται ςτθν μνιμθ μόνο ωσ 

λζξθ, ενϊ θ λζξθ λαγόσ καταχωρείται ταυτόχρονα ωσ λζξθ και εικόνα 

πράγμα που ενδυναμϊνει τθν ενκφμθςι τθσ. 

 Ρρζπει να αποφεφγεται θ μθχανικι επανάλθψθ και να προτιμοφνται 

διαδράςεισ που μιμοφνται  πραγματικζσ καταςτάςεισ. Θ εφαρμογι τθσ 

γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ πρζπει να προτιμάται τθσ αποςτικιςθσ. 

 Για τθν διδαχι επίλυςθσ προβλθμάτων πρζπει να υποςτθρίηεται θ 

ανακάλυψθ γνϊςεων από τον μακθτι με κακοδιγθςθ από τθν εφαρμογι , 

θ παροχι ανάδραςθσ, θ εξάςκθςθ και επανάλθψθ. 

 Σε εφαρμογζσ με περίπλοκεσ δομζσ καλό είναι να μθν δίνεται υπερβολικά 

πολφσ ζλεγχοσ ςτον μακθτι. Ο ζλεγχοσ του μακθτι είναι αποδοτικότεροσ 

από τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ ιδιαίτερα ςε μακθτζσ υψθλότερων 

επιπζδων. Αν δοκεί μεγάλοσ ζλεγχοσ ςε αρχάριουσ μακθτζσ το πικανότερο 

είναι να μπερδευτοφν.  

(Georgiadou E. , Economides A., Michailidou A., Mosha A., 2001) 

 Θ πλθροφορία που πρζπει να μεταδοκεί ςτον μακθτι καλό είναι να 

χωρίηεται ςε ξεχωριςτά μζρθ και για το κακζνα από αυτά να παρζχονται 

περιλιψεισ, ερωτιςεισ και αναςκοπιςεισ. 

 Οι ρθτορικζσ ερωτιςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ εφαρμογισ ενδυναμϊνουν 

τθν κριτικι ςκζψθ των μακθτϊν πάνω ςτο περιεχόμενο. 
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 Καλό είναι να δίνεται ςτον μακθτι θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε μζρθ τθσ 

εφαρμογισ που ζχει προςπελάςει. Κακϊσ επίςθσ να μπορεί να ζχει ανά 

πάςα ςτιγμι επίβλεψθ ςτο ςφνολο τθσ εφαρμογισ.  

 Δεν πρζπει να υπάρχει μεγάλθ κακυςτζρθςθ μεταξφ των δράςεων του 

μακθτι και τθσ ανάδραςθσ ςε αυτζσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να αντιλθφκεί 

εφκολα τα αποτελζςματα των πράξεων του. 

(Clark, R., 1995) 

4.28 Αξιολόγηςη εκπαιδευτικού λογιςμικού(διαδραςτικόσ 

εκπαιδευτικόσ εφαρμογόσ) 
Οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ που ζχουν αναφερκεί ζωσ τϊρα ςτο παρόν κεφάλαιο  

αναφζρονται κυρίωσ ςε βιομθχανικά προϊόντα παραλείποντασ για τον λόγο αυτό κάποιεσ 

παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ. Οι  Georgiadou, Economides , Michailidou 

& Mosha παρουςιάηουν το παρακάτω διάγραμμα αξιολόγθςθσ που ζχει προκφψει από 

ζρευνεσ δεκαπζντε χρόνων ςτουσ τομείσ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ 

αξιολόγθςθσ ςυςτθμάτων.  

Ππωσ βλζπουμε λαμβάνεται υπόψθ θ πρακτικι κακϊσ και θ κοινωνικι δυνατότθτα 

αποδοχισ. Θ κοινωνικι αποδοχι ςχετίηεται με τθν κοινωνικι βάςθ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ. Πταν για παράδειγμα ακολουκείται ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

μπθχεχβιοριςτικϊν αρχϊν, μια εφαρμογι που παρζχει μεγάλεσ δυνατότθτεσ ελζγχου ςτον 

μακθτι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτι. Εφόςον θ εφαρμογι είναι κοινωνικά αποδεκτι 

ελζγχεται θ πρακτικι δυνατότθτα αποδοχισ τθσ μζςα από διάφορουσ παράγοντεσ ίςθσ 

ςθμαςίασ. Θ εφαρμογι πρζπει να είναι εκπαιδευτικά και τεχνικά ορκι. Επιπλζον κάκε 

παράγοντασ πρζπει να ακολουκεί μια ςειρά κριτθρίων ϊςτε θ εφαρμογι να μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ωσ υψθλισ ποιότθτασ. 

 

Διάγραμμα 12 - Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ από Georgiadou E. , Economides A., Michailidou A., 
Mosha A. (2001) 
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Εφόςον οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τον διαδραςτικό ςχεδιαςμό ζχουν ςχολιαςτεί ςε 

άλλα μζρθ του κεφαλαίου κα αναλφςω περεταίρω μόνο τουσ παράγοντεσ του 

διαγράμματοσ που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ. 

 

Παιδαγωγικοί παράγοντεσ: 

 Το εκπαιδευτικό μοντζλο αφορά τθν επιλογι κεωρίασ εκπαίδευςθσ και 

κατά πόςο ςυμβαδίηει με τθν χριςθ του μζςου που ςτθν περίπτωςι μασ 

είναι θ κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία και θ διαδραςτικι εφαρμογι. 

 Θ δομι που κα επιλεχκεί πρζπει επίςθσ να είναι κατάλλθλθ για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ . Στθν ανάλυςθ των δομϊν ςτο παρόν κεφάλαιο 

αναφζρονται ςχόλια ςε ςχζςθ με τθν εκπαιδευτικι καταλλθλότθτα των 

δομϊν. Θ επιλογι τθσ δομισ εξαρτάται επίςθσ από το περιεχόμενο και από 

τθν ελευκερία κινιςεων που επικυμεί να δϊςει ο δάςκαλοσ ςτον χριςτθ. 

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να δοκεί προςοχι διότι θ ελευκερία κινιςεων 

του μακθτι από τθν μια ςυμβαδίηει με τισ πρακτικζσ του 

κονςτρουκτιβιςμοφ και δίνει ςτουσ μακθτζσ τθν δυνατότθτα να 

προςαρμόςουν τθν διαδραςτικι εμπειρία αναλόγωσ τισ ανάγκεσ τουσ αλλά 

από τθν άλλθ μπορεί να προκαλζςει ςφγχυςθ ςε λιγότερο ζμπειρουσ 

μακθτζσ. 

 Τζλοσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ διαφορετικότθτα των μακθτϊν ςε 

ςχζςθ με τθν προχπάρχουςα τουσ γνϊςθ, τα κίνθτρα, τισ εμπειρίεσ τουσ 

κακϊσ και τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτιματα τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ. 

Αξιολόγθςθ μάκθςθσ: 

 Θ αξιολόγθςθ  τθσ μάκθςθσ γίνεται με διάφορα τεςτ τα οποία 

ςυμπλθρϊνουν οι μακθτζσ πριν ,ςτο ενδιάμεςο και μετά τθν χριςθ τθσ 

εφαρμογισ. 

Διαδικαςίεσ μάκθςθσ. Θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ςχετίηεται με τθν χρθςιμότθτα(usability) 

τθσ εφαρμογισ θ οποία με τθν ςειρά τθσ ςχετίηεται με τουσ παρακάτω παράγοντεσ : 

 Ευκολία ςτθν εκμάκθςθ που ςθμαίνει ότι ο χριςτθσ γριγορα καταφζρνει 

να εργαςτεί με τθν εφαρμογι 

 Αποδοτικότθτα χριςθσ που ςθμαίνει ότι μόλισ ο μακθτισ μάκει να 

χρθςιμοποιεί τθν εφαρμογι κα αυξθκεί θ παραγωγικότθτα του 

 Ευκολία ςτθν ενκφμθςθ που ςθμαίνει ότι ο μακθτισ δεν κα χρειαςτεί να 

ξαναμάκει τθν εφαρμογι από τθν αρχι αν περάςει κάποιο χρονικό 

διάςτθμα που δεν τθν ζχει χρθςιμοποιιςει. 

 Μείωςθ λακϊν που ςθμαίνει ότι ο χριςτθσ δεν κάνει πολλά λάκθ κατά τθν 

χριςθ τθσ εφαρμογισ αλλά ακόμα και αν κάνει μπορεί εφκολα να τα 

διορκϊςει 
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 Ευχάριςτθ ςτθν χριςθ που ςθμαίνει ότι ο χριςτθσ είναι ευχαριςτθμζνοσ 

από τθν εφαρμογι 

(Georgiadou E., Economides A., Michailidou A., Mosha A., 2001)  

4.29 Περύληψη του κεφαλαύου 
Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με μια ειςαγωγι για τθν διάδραςθ και τθν χριςθ τθσ ςε 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Αναφζρονται τα πλεονεκτιματα αλλά και μειονεκτιματα που ζχει 

εμφανίςει θ χριςθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν. Ακολουκεί ζρευνα για τον ςχεδιαςμό 

διαδραςτικϊν εφαρμογϊν. Ειςαγωγικά αναφζρονται οι κλάδοι με τουσ οποίουσ ςχετίηεται 

θ διάδραςθ.  

Στθν ςυνζχεια παρουςιάηονται προτεινόμενα βιματα διαδραςτικοφ ςχεδιαςμοφ τα οποία 

ζχουν παρκεί από τζςςερεισ διαφορετικζσ πθγζσ. Στισ δυο περιπτϊςεισ ακολουκείται θ 

μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ που εςτιάηει ςτον χριςτθ και ςτισ άλλεσ δφο θ μζκοδοσ που εςτιάηει 

ςτον ςτόχο. Κάκε ζνα από τα βιματα ςχολιάηεται και μελετάται θ χρθςιμότθτα του κατά 

τον ςχεδιαςμό εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ. Από τθν μελζτθ αυτιν προκφπτουν 

τα βιματα που κα ακολουκθκοφν κατά τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ 

εφαρμογισ και θ μεκοδολογία ςτθν οποία κα βαςιςτεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ. 

Ο κακόσ ςχεδιαςμόσ διεπιφάνειασ και θ μθ γνϊςθ κάποιων από τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν κα μποροφςε να επθρεάςει τα 

αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςφγκριςθ των δφο μζςων 

παρουςίαςθσ δεν κα ιταν ζγκυρθ. Για τον ςωςτό ςχεδιαςμό κρίκθκε απαραίτθτο να 

παρουςιαςτοφν επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό τθσ διεπιφάνειασ αλλά 

και να αναφερκοφν guidelines για τον ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν.  

 

Στο τζλοσ του κεφαλαίου παρουςιάηεται ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ καταςκευαςμζνο για 

εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ. Κακϊσ το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ζχει ςχεδιαςτεί για 

εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ που κα κυκλοφοριςουν ςτθν αγορά, αναλφεται και 

τροποποιείται πάνω ςτισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ που κα ςχεδιαςτεί ςτθν 

παροφςα διπλωματικι εργαςία. Θ αξιολόγθςθ κα αποτελζςει το τελευταίο βιμα του 

ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ. 
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5 Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικού ϋργου παραςτατικόσ 

κινηματογραφύασ 
Για τθν καταςκευι του εκπαιδευτικοφ ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ πρζπει να 

προθγθκεί ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ βαςιςμζνοσ ςτθν ζρευνα που ζγινε ςτο Κεφάλαιο 3. Θ 

καταςκευι του ζργου κα βαςιςτεί ςτον ςχεδιαςμό αυτό ζτςι ϊςτε να προκφψει ζνα ζργο 

που να βελτιςτοποιεί τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ και του οποίου θ ςφγκριςθ με τθν 

εκπαιδευτικι διαδραςτικι εφαρμογι να αποδϊςει ζγκυρα αποτελζςματα.  

Ρριν αρχίςει ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να παρκοφν οι παρακάτω αποφάςεισ: 

 Το ζργο κα ανικει ςτθν κατθγορία τθσ μυκοπλαςίασ ι του ντοκιμαντζρ; 

Από αυτιν τθν απόφαςθ κα προκφψουν τα ςτάδια παραγωγισ που κα 

ακολουκιςουμε. 

 Με ποια τεχνικι κα καταςκευαςτεί το ζργο; 

 

5.1 Μυθοπλαςύα ό ντοκιμαντϋρ; 
Ππωσ είδαμε από τθν ανάλυςθ των δφο αυτϊν κατθγοριϊν και οι δφο χρθςιμοποιοφνται 

ςτον εκπαιδευτικό τομζα αν και το ντοκιμαντζρ και ςυγκεκριμζνα το παραςτατικό 

ντοκιμαντζρ είναι πιο κοντά ςτθν εκπαιδευτικι παραςτατικι κινθματογραφία ςε ςθμείο 

κάποιεσ φορζσ αυτά τα δφο είδθ να ςυμπίπτουν. Επίςθσ μια αυςτθρι δομι όπωσ αυτι των 

ταινιϊν μυκοπλαςίασ δεν κα εξυπθρετοφςε ςτθν χριςθ των κονςτρουκτιβιςτικϊν αρχϊν. Θ 

δομι του μοντζρνου ντοκιμαντζρ όπωσ αναφζρεται ςτθν ανάλυςθ του είδουσ είναι 

περιςςότερο αλλθλεπιδραςτικι και αφινει το κοινό να διαμορφϊςει τισ δικζσ του απόψεισ 

μζςα από τθν παράκεςθ των πλθροφοριϊν. Ππωσ είδαμε ςτθν κεωρία του 

κονςτρουκτιβιςμοφ υποςτθρίηεται θ μετάδοςθ πλθροφοριϊν και θ επεξεργαςία τουσ από 

τον μακθτι ϊςτε να βγάλει τα δικά του ςυμπεράςματα. Οπότε θ δομι του μοντζρνου 

ντοκιμαντζρ κα εξυπθρετοφςε καλφτερα τισ αρχζσ του κονςτρουκτιβιςμοφ κακϊσ 

παρζχοντασ ςτουσ κεατζσ πλθροφορίεσ, τουσ επιτρζπει να βγάλουν τα δικά τουσ 

ςυμπεράςματα.   

Δεν αποκλείεται βζβαια και θ χριςθ  ςτοιχείων τθσ μυκοπλαςίασ ςε κάποιο μζροσ του 

ζργου ωσ μζςον μετάδοςθσ κάποιασ πλθροφορίασ ι διατιρθςθσ του ενδιαφζροντοσ των 

μακθτϊν. Θ χριςθ θρϊων οι οποίοι ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ μυκοπλαςίασ  μπορεί  να 

διατθριςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν κακϊσ τα παιδιά ζχουν ςυνδυάςει τθν 

μυκοπλαςτικι παραςτατικι κινθματογραφία με τθν διαςκζδαςθ.  Γι αυτό τον λόγο το είδοσ 

του ζργου κα είναι το ντοκιμαντζρ κατά κφριο λόγο. Κατά ςυνζπεια κα ακολουκθκοφν τα 

ςτάδια ανάπτυξθσ του ντοκιμαντζρ. Το περιεχόμενο του κάκε ςταδίου κα εξαρτθκεί από το 

κζμα που κα επιλεγεί ςτο πρϊτο μζροσ του ςταδίου τθσ προπαραγωγισ. 

 

5.2 Επιλογό τεχνικόσ καταςκευόσ 
Στα ντοκιμαντζρ όπου διατίκεται υλικό προσ καταγραφι, ςυχνά ςχεδιάηεται θ παραςτατικι 

εκδοχι του ζργου με βάςθ τισ πραγματικζσ λιψεισ. Υπάρχουν όμωσ πολλζσ περιπτϊςεισ 

όπου δεν διατίκεται αυτό το υλικό και άλλεσ που απλά προτιμάται θ ανακαταςκευι τθσ 

πραγματικότθτασ με άλλεσ τεχνικζσ.  
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Στθν  περίπτωςι μασ κα βαςιςτοφμε ςτθν φλθ του βιβλίου Γεωγραφίασ τθσ 6θσ δθμοτικοφ 

και θ αναπαράςταςθ του κζματοσ κα πρζπει να είναι όςο δυνατόν πιο απλι για να βοθκά 

ςτθν μάκθςθ. Κα χρθςιμοποιιςουμε τθν δυςδιάςτατθ παραςτατικι κινθματογραφία, με 

ςκθνικά και χαρακτιρεσ ςχεδιαςμζνουσ ςτον υπολογιςτι ςε ςυνδυαςμό με 

υλικό(φωτογραφίεσ, χάρτεσ, μουςικι) ςχετικό με το μάκθμα που κα επιλζξουμε. 

5.3 Σχεδιαςμόσ ϋργου εκπαιδευτικόσ παραςτατικόσ 

κινηματογραφύασ βαςιςμϋνου ςτα ςτϊδια ανϊπτυξησ του 

ντοκιμαντϋρ και ςτισ αρχϋσ τησ κονςτρουκτιβιςτικόσ θεωρύασ 

 
Προπαραγωγι 

5.3.1 Θϋμα  

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν ανάλυςθ των ςταδίων ανάπτυξθσ του ντοκιμαντζρ θ επιλογι 

κζματοσ είναι το πρϊτο βιμα ςτθν καταςκευι  μιασ ταινίασ. Το βιμα αυτό είναι κοινό ςτθν 

μυκοπλαςία και ςτο ντοκιμαντζρ. 

Για τθν επιτυχθμζνθ ςφγκριςθ τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ με το ζργο παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ πρζπει και τα δυο να διαχειρίηονται το ίδιο κζμα.  

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ 

τθσ παραςτατικισ κινθματογραφίασ επιλζχκθκε να χρθςιμοποιθκεί θ φλθ του κεφαλαίου 43 

του βιβλίου Γεωγραφίασ τθσ 6θσ δθμοτικοφ. Μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ δαςκάλουσ του 

δθμοτικοφ ςτο οποίο κα γίνει θ ζρευνα διαπιςτϊκθκε ότι το κεφάλαιο αυτό δεν κα ζχει 

διδαχκεί πριν τθν ζρευνα. Το αντίκετο κα μποροφςε να επθρεάςει τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ.  

Τα παρακάτω μζρθ των ςταδίων ανάπτυξθσ του ντοκιμαντζρ δεν είναι ςτακερά αλλά 

αλλάηουν αναλόγωσ το κζμα. Στθν περίπτωςι μασ αρχικά κα γίνει ζρευνα ςχετικϊν 

εκπαιδευτικϊν ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ και παρουςίαςθ κάποιων εξ αυτϊν 

που κα κρικοφν περιςςότερο ςθμαντικά. Ζπειτα  κα μελετθκεί το κεφάλαιο 43. Κα 

καταγραφεί το περιεχόμενο, οι δραςτθριότθτεσ και οι ςτόχοι του κεφαλαίου. Κα βρεκοφν 

τρόποι παρουςίαςθσ τθσ κάκε πλθροφορίασ ςφμφωνα με τισ κονςτρουκτιβιςτικζσ αρχζσ. 

5.3.2 Έρευνα 

1. Animaniacs- The nations of the world 

 

 

 
Εικόνα 11 - Animaniacs, The nations of the World 
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Ρρόκειται για ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ που ςκοπό ζχει να διδάξει τα ονόματα 

και τοποκεςίεσ των χωρϊν ςτον χάρτθ ςε παιδιά. Χρθςιμοποιείται ιρωασ που τραγουδά τα 

ονόματα των χωρϊν ζτςι ϊςτε τα παιδιά να μποροφν να επαναλάβουν και να μάκουν τισ 

χϊρεσ τραγουδϊντασ. Οι χϊρεσ υποδεικνφονται με 4 τρόπουσ ταυτόχρονα: 

 Μζςα από το τραγοφδι του ιρωα 

 Γραπτά 

 Με τονιςμό τθσ χϊρασ ςτθν οποία αναφζρεται ο ιρωασ  

 Με το ραβδί του ιρωα 

 

Βλζπουμε ότι το ζργο ςυμφωνεί με τισ πρακτικζσ του κονςτρουκτιβιςμοφ κακϊσ τα παιδιά 

μακαίνουν εμπλεκόμενα ςε μια ομαδικι δραςτθριότθτα. Ραρόλα αυτά ο ρυκμόσ 

μετάδοςθσ είναι αρκετά γριγοροσ δυςκολεφοντασ τθν ενκφμθςθ των χωρϊν από τα παιδιά 

και θ χριςθ κειμζνου ςε ςυνδυαςμό με ιχο ζχει αποδειχκεί ότι μπορεί να προκαλζςει 

νοθτικι υπερφόρτιςθ ςτουσ μακθτζσ. 

2. The Phoenix learning group inc. - Map Skills: Using Maps Together 

 
 

Εικόνα 12 - The Phoenix learning group inc., Map Skills: Using Maps Together 

Ρρόκειται για ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ που ςκοπό ζχει να διδάξει τα παιδιά 

πϊσ να χρθςιμοποιοφν τουσ χάρτεσ. Αρχικά παρουςιάηεται ο ιρωασ που εξθγεί ςτα παιδιά 

ότι κζλει να καταςκθνϊςει ςε ζνα μζροσ που να διακζτει τα χαρακτθριςτικά που 

αναφζρονται ςτθν λίςτα. Ζπειτα παρουςιάηεται ζνασ χάρτθσ  του οποίου τα ςτοιχεία και το 

νόθμά τουσ επεξθγοφνται από τθν φωνι του εκφωνθτι και βζλθ που τα υποδεικνφουν. Οι 

μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν ςτον χάρτθ ζνα μζροσ που να πλθροί τα χαρακτθριςτικά 

που μασ ηιτθςε ο ιρωασ. 

Ραρατθροφμε ότι ςτο μεγαλφτερο μζροσ του ζργου λανκαςμζνα χρθςιμοποιείται γραπτόσ 

και προφορικόσ λόγοσ ταυτόχρονα για τισ υποδείξεισ. Στον μακθτι παρζχονται 

πλθροφορίεσ από τισ οποίεσ καλείται να βγάλει μόνοσ του ςυμπεράςματα των οποίων δεν 

κρίνεται θ ορκότθτα όπωσ ακριβϊσ υποςτθρίηουν οι κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ. 

Επίςθσ όπωσ υποςτθρίηει ο ορκόσ ςχεδιαςμόσ ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ, δεν 

υπάρχει οπτικόσ ι θχθτικόσ κόρυβοσ και χρθςιμοποιείται μυκοπλαςία για να κινιςει το 

ενδιαφζρων των μακθτϊν και να διαςκεδάςει. 

3. Skwirk -Beehives 
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Εικόνα 13 - Skwirk -Beehives 

Ρρόκειται για ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ που ςκοπό ζχει να διδάξει τα παιδιά 

για τθν ηωι των μελιςςϊν ςτισ κυψζλεσ. Ο ιρωασ εμφανίηεται μόνο ςτθν αρχι του ζργου 

και ςτθν ςυνζχεια παίρνει τον ρόλο του εκφωνθτι. Οι πλθροφορίεσ εμφανίηονται οπτικά 

γραπτά και προφορικά.  

Το ζργο αυτό ακολουκεί περιςςότερο τισ μπθχεχβιοριςτικζσ πρακτικζσ κακϊσ παίηει τον 

ρόλο του δαςκάλου αυκεντία. Θ παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν δεν γίνεται με ορκό τρόπο 

βάςθ των guidelines των εκπαιδευτικϊν ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ αφοφ 

χρθςιμοποιείται κείμενο και ιχοσ που μπορεί να προκαλζςουν νοθτικι υπερφόρτιςθ. 

Θ μορφι του ζργου αυτοφ είναι πολφ διαδεδομζνθ μεταξφ των ζργων παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ γι αυτό αναφζρεται εδϊ αν και διαχειρίηεται διαφορετικό κζμα. 

5.3.3 Περιεχόμενο κεφαλαύου 43 

 

 Φυλετικζσ ομάδεσ Νοτίου Αμερικισ (Λνδιάνοι, Μβθρεσ, Αφρικανοί, 

Ευρωπαίοι) 

 Ονόματα χωρϊν 

 Ονόματα πρωτευουςϊν και κάποιων μεγάλων πόλεων 

 Θ ανεξαρτθτοποίθςθ από τουσ Μβθρεσ κατακτθτζσ(Μπολίβαρ) 

 Αναπτυγμζνεσ χϊρεσ(Βραηιλία, Αργεντινι, Βενεηουζλα) 

 Τι παράγουν(Βραηιλία- γεωργία, κτθνοτροφία, βιομθχανία, Αργεντινι-

παραγωγι κρεάτων, Βενεηουζλα-πετρζλαιο, Κολομβία-καφζσ, Χιλι-ςίδθροσ, 

χαλκόσ, Ρεροφ- χρυςόσ, άργυρο, χαλκόσ, μόλυβδοσ, ςπάνια μζταλλα) 

 Θ κατάςταςθ ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτίου Αμερικισ(φτϊχεια κτλ)  

5.3.4 Δραςτηριότητεσ κεφαλαύου 43 

 

 Οι μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν τισ  χϊρεσ  από τισ οποίεσ περνάει ο 

Αμαηόνιοσ 

 Να αναφερκοφν τα ταξίδια των μεγάλων εξερευνθτϊν που ζφταςαν ςτθν 

Νότια Αμερικι 

 Να αναφερκοφν πολιτιςτικά ςτοιχεία τθσ Νοτίου Αμερικισ  γνωςτά ςε όλο 

τον κόςμο(π.χ. Μαραντόνα) 

 Συηιτθςθ για τουσ λόγουσ τθσ φτϊχειασ. 
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 Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τον πολιτιςμό των Μνκασ και των Τςιμοφ. 

5.3.5 Στόχοι του μαθόματοσ 

Να μάκουν οι μακθτζσ: 

 Για τουσ κατοίκουσ τθσ Νοτίου Αμερικισ και τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν 

 Για τα κράτθ και τισ ςπουδαιότερεσ πόλεισ τθσ Νοτίου Αμερικισ 

5.3.6 Τρόποι παρουςύαςησ των παραπϊνω με κονςτρουκτιβιςτικϋσ πρακτικϋσ 

Ραρακάτω αναφζρονται οι κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ που δφναται να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ και αποφαςίςτθκε να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο.  

1. Πλεσ οι πλθροφορίεσ κα πρζπει όποτε αυτό είναι δυνατόν να 

παρουςιάηονται με διαφορετικοφσ τρόπουσ. 

2. Ρριν τθν παρουςίαςθ πλθροφοριϊν οι μακθτζσ πρζπει να προβλζψουν τι 

κα μάκουν ςτθν ςυνζχεια. 

3. Τα προβλιματα που καλοφνται οι μακθτζσ να επιλφςουν μετά τθν 

παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν καλό είναι  να μθν ζχουν προφανι τρόπο 

λφςθσ. 

4. Κα πρζπει να παροτρφνεται θ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν 

5. Ραρότρυνςθ για δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ. 

6. Χριςθ προγενζςτερων γνϊςεων των μακθτϊν  

7. Χριςθ τθσ γνϊςθσ που μεταδόκθκε ςτουσ μακθτζσ 

8. Διαφορετικζσ οπτικζσ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ. 

9. Ζμφαςθ ςτθν δόμθςθ, οργάνωςθ και αλλθλουχία των πλθροφοριϊν. 

5.3.7 Έλεγχοσ με βϊςη τα guidelines τησ εκπαιδευτικόσ παραςτατικόσ 

κινηματογραφύασ  

Εδϊ κα ελεγχκεί αν τα guidelines που προτάκθκαν ςτο Κεφάλαιο 2(βλζπε 3.4.4.4) 

ακολουκοφνται ςτο εκπαιδευτικό ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ: 

 Οι μακθτζσ διακζτουν προγενζςτερεσ γνϊςεισ ςτο να διαβάηουν χάρτεσ και 

να δζχονται αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ κακϊσ ςε προθγοφμενα μακιματα 

ζμακαν για άλλεσ θπείρουσ (π.χ. Ευρϊπθ). Ραρόλα αυτά δεν ζχουν 

διδαχκεί ςτο παρελκόν για τθν Νότια Αμερικι. 

 Θ φλθ ανταποκρίνεται ςτο επίπεδο των μακθτϊν κακϊσ είναι παρμζνθ από 

βιβλίο που απευκφνεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ τάξθ του δθμοτικοφ και το 

κεφάλαιο που επιλζχκθκε δεν απζχει από τα κεφάλαια που ζχουν διδαχκεί. 

 Οι πλθροφορίεσ  κα οργανωκοφν και κα κατθγοριοποιθκοφν και οι πιο 

ςθμαντικζσ κα επαναλαμβάνονται για νοθτικι αποφόρτιςθ των μακθτϊν. 

 Οι ςχζςεισ μεταξφ των αντικειμζνων είναι ξεκάκαρεσ(π.χ. ποιεσ 

πλθροφορίεσ, ονόματα αντιςτοιχοφν ςε κάκε χϊρα) κακϊσ και θ ακολουκία 

καταςτάςεων(παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν από το γενικό ςτο ειδικό). 
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 Κατά τον ςχεδιαςμό κα χρθςιμοποιθκοφν απλζσ εικόνεσ και κα τονιςτοφν οι 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ.(Οι χϊρεσ μπορεί να αλλάηουν χρϊμα ι να 

μετακινοφνται τθν ςτιγμι που αναφζρεται το όνομά τουσ) 

 Κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο λεκτικζσ πλθροφορίεσ και αυτζσ, χρονικά κοντά 

ςτο αντικείμενο που ςτοχεφουν να υποδείξουν. 

 Θ αφιγθςθ κα γίνει ςε προςωπικό τόνο. 

 Κα δοκεί προςοχι ςτον ρυκμό παρουςίαςθσ των πλθροφοριϊν για να 

προλαβαίνουν οι μακθτζσ να τισ κατανοιςουν. 

5.3.8 Δομό-Κατηγοριοπούηςη πληροφοριών (9) 

Ραρακάτω κατθγοριοποιοφνται οι πλθροφορίεσ ιεραρχικά από το γενικό ςτο ειδικό. Θ 

κατθγοριοποίθςθ αυτι ανταποκρίνεται ςτθν κονςτρουκτιβιςτικι αρχι (9) που υποςτθρίηει 

ότι θ δόμθςθ και οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ βοθκά ςτθν μάκθςθ: 

 Γενικζσ πλθροφορίεσ  για τθν Νότια Αμερικι 

o Φυλετικζσ ομάδεσ Νοτίου Αμερικισ (Λνδιάνοι, Μβθρεσ, Αφρικανοί, 

Ευρωπαίοι) 

o Σχόλια για τουσ λόγουσ τθσ φτϊχιασ 

 Ρλθροφορίεσ για ξεχωριςτά κράτθ 

o Ρρωτεφουςα 

o Άλλεσ ςθμαντικζσ πόλεισ(προαιρετικό) 

o Βακμόσ ανάπτυξθσ(Βραηιλία, Αργεντινι, Βενεηουζλα) 

o Ρροϊόντα που παράγει 

o Αναφορά ςε αυτόχκονεσ φυλζσ 

o Μουςικι 

 Δραςτθριότθτεσ 

o Εμφανίηεται ο Αμαηόνιοσ και τα περιγράμματα των χωρϊν ςτον χάρτθ. Τα 

παιδιά καλοφνται να αναφζρουν τισ χϊρεσ από τισ οποίεσ περνάει. 

o Εμφανίηονται ςτον χάρτθ οι περιοχζσ οι οποίεσ κατοικοφνταν από τισ φυλζσ 

των Μνκασ και των Τςιμοφ και τα ςφνορα των ςθμερινϊν χωρϊν. Οι μακθτζσ 

καλοφνται να αναφζρουν τα ονόματα των χωρϊν ςτισ οποίεσ ανικουν 

αυτζσ οι περιοχζσ. 

o Ραρακίνθςθ των μακθτϊν να αναφζρουν πολιτιςτικά ςτοιχεία τθσ Νοτίου 

Αμερικισ γνωςτά ςε όλο τον κόςμο. Οι ιρωεσ μποροφν βοθκθτικά να 

κζςουν ςτα παιδιά τθν ερϊτθςθ για το πιο είναι το αςτζρι του 

ποδοςφαίρου που κατάγεται από τθν Αργεντινι. 

o Εμφανίηονται θ πορεία του πρϊτου ταξιδιοφ του Μαγγελάνου και τα 

ςφνορα των ςθμερινϊν χωρϊν από τα οποία πζραςε. Τα παιδιά καλοφνται 

να αναφζρουν τα ονόματα των χωρϊν. 

o Ραρακίνθςθ των μακθτϊν να γράψουν μια παράγραφο ςτο τζλοσ του 

ζργου ςχετικά με τουσ λόγουσ τθσ φτϊχειασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ικανοποιθτικι παραγωγι αγακϊν. Οι ιρωεσ ςε μορφι διαλόγου 

αναφζρουν βοθκθτικά ςχόλια για τουσ μακθτζσ. 
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5.3.9 Περιοριςμού 

Λόγω χρονικοφ περιοριςμοφ αποφαςίςτθκε να περιοριςτεί το περιεχόμενο και οι 

δραςτθριότθτεσ τθσ εφαρμογισ, μιασ και για τθν ςφγκριςθ του ζργου παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ με τθν διαδραςτικι εφαρμογι επαρκοφν μζρθ αυτϊν. Ενδεικτικά 

καλφπτονται οι ςτόχοι του μακιματοσ με τισ δφο τελευταίεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ είναι 

επίςθσ πιο κοντά ςτισ κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ: 

 Ελζγχεται αν μποροφν τα παιδιά να αναγνωρίςουν τισ χϊρεσ που τουσ 

διδάχτθκαν μζςα από διαφορετικό πλαίςιο πλθροφοριϊν. 

 Ελζγχεται αν μποροφν τα παιδιά να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ γφρω από τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι κάτοικοι των χωρϊν αυτϊν και να 

εντοπίςουν τισ πθγζσ των προβλθμάτων μζςα από τισ πλθροφορίεσ που 

τουσ παρουςιάςτθκαν. 

Για τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων επαρκεί να παρουςιαςτοφν τζςςερεισ από τισ 

χϊρεσ (Αργεντινι, Χιλι, Ρεροφ, Βραηιλία) και κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν  κατάςταςθ που 

επικρατεί ςτθν Νότιο Αμερικι. 

Παραγωγι- Μεταπαραγωγι 

5.3.10 Σχεδιαςμόσ ςεναρύου 

Οι ιρωεσ 
Οι ιρωεσ που κα κακοδθγοφν τθν παρουςίαςθ του ζργου είναι ζνα αγόρι, ο Juan και ζνα 

κορίτςι, θ Juanita ςυνομιλικα με τα παιδιά τθσ 6θσ δθμοτικοφ με χαρακτθριςτικά των 

κατοίκων τθσ Νοτίου Αμερικισ.  

 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ  

Σκθνι 1(Ειςαγωγι) 
Εμφανίηονται ο Juan και θ Juanita και ςυςτινονται ςτα παιδιά. Επιδεικνφοντασ ςτον χάρτθ 

τθν Νότια Αμερικι παροτρφνουν τουσ μακθτζσ να μαντζψουν το αντικείμενο του 

μακιματοσ. 

Σκθνι 2 (Φυλετικζσ ομάδεσ) 
Ζπειτα αναφζρονται οι διαφορετικζσ φυλετικζσ ομάδεσ Νοτίου Αμερικισ και εμφανίηονται 

παραδείγματά τουσ. 

Σκθνι 3(Ανεξαρτθτοποίθςθ των χωρϊν) 
Τζλοσ αναφζρονται ςχόλια για τθν φτϊχεια ςτθν Νότια Αμερικι. 

 Οι χϊρεσ 

Σκθνι4(Παρουςίαςθ χϊρασ) 
Θ ςκθνι αυτι κα επαναλθφκεί για 4χϊρεσ(Χιλι, Αργεντινι, Ρεροφ, Βραηιλία). Οι ιρωεσ με 

ραβδί επιδεικνφουν ςτον χάρτθ τθν χϊρα αναφζροντασ το όνομά τθσ. Ταυτόχρονα ξεχωρίηει 

με αλλαγι χρϊματοσ ι άλλον τρόπο από τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ. Οι μακθτζσ καλοφνται να 

μαντζψουν για ποια χϊρα πρόκειται. 

Οι ιρωεσ αναφζρουν πλθροφορίεσ για 
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o Το όνομα τθσ πρωτεφουςασ(Βραηιλία, Αργεντινι, Βενεηουζλα ,Ρεροφ) 

o Άλλεσ ςθμαντικζσ πόλεισ(Βραηιλία) 

o Βακμό  ανάπτυξθσ(Βραηιλία, Αργεντινι, Βενεηουζλα) 

o Ρροϊόντα που παράγει(Βραηιλία, Αργεντινι, Βενεηουζλα ,Ρεροφ) 

o Αυτόχκονεσ φυλζσ(Ρεροφ) 

Επίςθσ  παρουςιάηονται ςυνοδευτικζσ εικόνεσ και ακοφγεται παραδοςιακι μουςικι τθσ 

αντίςτοιχθσ χϊρασ. 

 Δραςτθριότθτεσ 

Σκθνι 8(Μαγγελάνοσ) 
Οι ιρωεσ παρουςιάηουν τθν πορεία του ταξιδιοφ του Μαγγελάνου ςτον χάρτθ. Ταυτόχρονα 

τονίηονται και εμφανίηονται τα περιγράμματα των ςθμερινϊν χωρϊν από τισ οποίεσ πζραςε. 

Οι μακθτζσ καλοφνται να αναφζρουν τα ονόματα των χωρϊν. 

Σκθνι 9(ζκκεςθ) 
Οι ιρωεσ ςυηθτοφν για τουσ λόγουσ τθσ φτϊχειασ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν 

παραγωγι αγακϊν που προαναφζρκθκε. Οι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν μια 

παράγραφο με τθν δικιά τουσ άποψθ. 
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5.3.11 Σενϊριο 

Ραρακάτω εμφανίηεται ςε παρενκζςεισ ο αρικμόσ τθσ αντίςτοιχθσ κονςτρουκτιβιςτικισ 

πρακτικισ που ακολουκείται ςε κάκε περίπτωςθ. Στο τζλοσ κάκε ςκθνισ αιτιολογείται θ 

χριςθ τουσ.  

 Ειςαγωγι 
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Γενικζσ πλθροφορίεσ 
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 Οι χϊρεσ 
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 Δραςτθριότθτεσ 
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5.3.12 Οπτικό υλικό 

Μελετϊντασ το ςενάριο εντοπίηεται το οπτικό και το ακουςτικό υλικό που πρζπει να 

ςυλλεχκεί: 

 Χάρτεσ 

o Γεωφυςικόσ χάρτθσ τθσ Αμερικισ όπου εμφανίηεται μόνο θ Νότια Αμερικι 

o Ρολιτικόσ χάρτθσ τθσ Νότιασ Αμερικισ ςτον οποίο δεν αναγράφονται τα 

ονόματα των χωρϊν 

o Χάρτθσ μόνο με τα περιγράμματα τθσ Αργεντινισ και Χιλισ 

o Ξεχωριςτοί χάρτεσ τθσ Αργεντινισ, Χιλισ, Ρεροφ, Βραηιλίασ 

 Εικόνεσ 

o Για τθν φτϊχεια ςτθν Νότιο Αμερικι 

o Για τα δικτατορικά κακεςτϊτα 

o Για τον υπερπλθκυςμό 

o Για τθν ςυγκζντρωςθ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ 

o Μπουζνοσ Άιρεσ 

o Για τθν παραγωγι κρζατοσ ςτθν Αργεντινι 

o Άλλεσ χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ τθσ Αργεντινισ 

o Σαντιάγο 

o Για τα κοιτάςματα ςιδιρου και χαλκοφ ςτθν Χιλι 

o Για τουσ δικτάτορεσ τθσ Χιλισ 

o Άλλεσ χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ τθσ Χιλισ 

o Μπραηίλια 
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o Ρουζρτο ίκο 

o Για τθν γεωργία, κτθνοτροφία, βιομθχανία ςτθν Βραηιλία 

o Άλλεσ χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ τθσ Βραηιλίασ 

o Λίμα 

o Για τα ορυχεία χρυςοφ ςτο Ρεροφ 

o Μάτςου Ρίτςου 

o Μνκασ 

o Άλλεσ χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ του Ρεροφ 

 Φιγοφρεσ 

o Λνδιάνοσ 

o Μβθρεσ 

o Αφρικανόσ 

o Ευρωπαίοσ 

o Καράβι του Μαγγελάνου 

5.3.13 Ακουςτικό υλικό 

Το ακουςτικό υλικό που πρζπει να ςυλλεχκεί είναι: 

 Τραγοφδι ι ποίθμα για τθν Νότια Αμερικι 

 Ραραδοςιακι μουςικι από τθν Αργεντινι 

 Ραραδοςιακι μουςικι από τθν Χιλι 

 Ραραδοςιακι μουςικι από τθν Ρεροφ 

 Ραραδοςιακι μουςικι από τθν Βραηιλία 
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5.3.14 Ντεκουπϊζ- Storyboard 

 

 

 

Εικόνα 14-Storyboard, Σκθνι 1 
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Εικόνα 15 - Storyboard, Τίτλοσ 
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Εικόνα 16 - Storyboard, Σκθνι 2 
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Εικόνα 17 - Storyboard, Σκθνι 3 
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Εικόνα 18 - Storyboard, Σκθνι 4 
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Εικόνα 19 - Storyboard, Σκθνι 5 
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Εικόνα 20 - Storyboard, Σκθνι 6 
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Εικόνα 21 - Storyboard, Σκθνι 7 
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Εικόνα 22 - Storyboard, Σκθνι 8 
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Εικόνα 23 - Storyboard, Σκθνι 9 
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5.3.15 Υλοπούηςη 

 

Μετά τθν επεξεργαςία του οπτικοφ υλικοφ ςτο πρόγραμμα Photoshop τθσ Adobe οι εικόνεσ 

αποκθκεφκθκαν ςε 2 διαφορετικά μεγζκθ. 

Το πρϊτο μζγεκοσ 800*600 pixels  κα χρθςιμοποιθκεί ςε περίπτωςθ που το ζργο 

προβλθκεί ςε Θ/Υ.  

Το δεφτερο μζγεκοσ 1024*768 pixels κα χρθςιμοποιθκεί ςε περίπτωςθ που το ζργο 

προβλθκεί ςε προτηζκτορα. 

Ζπειτα με χριςθ των ντεκουπάη και storyboard ζγινε ςχεδιαςμόσ του ζργου και προςκικθ 

του ιχου ςτο πρόγραμμα Flash Cs4 τθσ Adobe. 

Θ προςκικθ του ακουςτικοφ υλικοφ και θ ζνωςθ των ξεχωριςτϊν ςκθνϊν που 

καταςκευάςτθκαν ανικουν ςτο ςτάδιο τθσ μεταπαραγωγισ. 

5.4 Περύληψη Κεφαλαύου 
Ρριν αρχίςει ο ςχεδιαςμόσ του ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ αποφαςίςτθκε ότι κα 

χρθςιμοποιθκοφν τα βιματα ςχεδιαςμοφ του ντοκιμαντζρ κακϊσ είναι καταλλθλότερα για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του ζργου. Επίςθσ αποφαςίςτθκε ότι θ τεχνικι καταςκευισ 

που κα ακολουκθκεί να είναι αυτι του δυςδιάςτατου ςχεδιαςμοφ ςε Θ/Υ. 

Ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ με πρϊτο βιμα τθν προπαραγωγι. Αρχικά γίνεται θ επιλογι του 

κζματοσ. Επιλζχκθκε να μετατραπεί ςε παραςτατικι μορφι το Κεφάλαιο 43 από το βιβλίο 

γεωγραφίασ τθσ 6θσ δθμοτικοφ. Ζπειτα ερευνικθκαν ςχετικά ζργα εκπαιδευτικισ 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ, ςχολιάςτθκαν και παρουςιάςτθκαν τα ςθμαντικότερα εξ 

αυτϊν. Στο ςτάδιο τθσ προπαραγωγισ ζγινε επίςθσ  καταγραφι του περιεχομζνου και των 

ςτόχων του μακιματοσ από το βιβλίο γεωγραφίασ τθσ 6θσ δθμοτικοφ ςτο οποίο κα βαςιςτεί 

το ζργο. Μελετικθκαν οι καταλλθλότερεσ κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ για τθν 

παρουςίαςθ του περιεχομζνου κακϊσ και guidelines για εκπαιδευτικά ζργα παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Οι κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ 

προςαρμόςτθκαν ςτο ζργο κατά τθν ςυγγραφι του ςεναρίου και ςχολιάςτθκε θ επιλογι 

τουσ. Ζγινε κατθγοριοποίθςθ των πλθροφοριϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του 

ςχεδιαςμοφ τθσ δομισ του ζργου. Μελετικθκαν επίςθσ οι περιοριςμοί για τον ςχεδιαςμό 

του ζργου. 

Στθν ςυνζχεια ακολουκεί το ςτάδιο τθσ παραγωγισ. Μετά τον γενικότερο ςχεδιαςμό του 

ςεναρίου όπου αυτό παίρνει τθν πρϊτθ μορφι του ακολοφκθςε θ ολοκλθρωμζνθ 

ςυγγραφι του. Το ντεκουπάη είναι το ςενάριο με  πιο δομθμζνθ και λεπτομερι μορφι. Το 

ντεκουπάη ςυνοδεφτθκε  από storyboard ζτςι ϊςτε να ξεκακαριςτοφν τα οπτικά ςτοιχεία 

του ζργου. Τζλοσ ζγινε θ υλοποίθςθ ςτο πρόγραμμα Flash Cs4 τθσ Adobe ςε μζγεκοσ 

κατάλλθλο για προβολι ςε προτηζκτορα που διακζτει το δθμοτικό ςχολείο ςτο οποίο κα 

διεξαχκεί θ ζρευνα και αξιολόγθςθ. 

Στο ςτάδιο τθσ μεταπαραγωγισ περιλαμβάνεται θ προςκικθ του ακουςτικοφ υλικοφ και θ 

ζνωςθ των ξεχωριςτϊν ςκθνϊν που καταςκευάςτθκαν ζτςι ϊςτε το ζργο να πάρει τθν 

τελικι του μορφι. 
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6 Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικόσ διαδραςτικόσ εφαρμογόσ 
Ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδραςτικισ εφαρμογισ βαςιςμζνοσ ςτα 

βιματα και τθν μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ που προτάκθκαν ςτο Κεφάλαιο 3(βλζπε ) 

6.1 Εντοπιςμόσ προβληματικού χώρου 
Από τθν μελζτθ τθσ εκπαιδευτικισ παραςτατικισ κινθματογραφίασ διαπιςτϊκθκε ότι ςε 

ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ δεν αποτελεί ικανοποιθτικό μζςο διδαςκαλίασ. Το μεγαλφτερο 

μειονζκτθμα που παρουςιάηει είναι θ μεταβατικότθτα ςτον τρόπο παρουςίαςθσ και θ μθ 

προςαρμοςτικότθτα τθσ ςτα χαρακτθριςτικά του απευκυνόμενου κοινοφ(βλζπε 3.4.4.3).  Θ 

λφςθ για τα μειονεκτιματα αυτά φαίνεται να είναι θ χριςθ διάδραςθσ, παρόλα αυτά και 

εδϊ αν δεν ακολουκθκεί μια ςωςτι διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, δεν κα ζχουμε ζνα αποδοτικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Ο προβλθματικόσ χϊροσ είναι ο ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ που να 

βελτιςτοποιεί τα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ και να ικανοποιεί τα κριτιρια τθσ 

αξιολόγθςθσ.  

6.2 Επιλογό εκπαιδευτικόσ θεωρύασ 
Στθν διπλωματικι αυτι εργαςία κεωρικθκε ότι θ ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν κεωριϊν 

που παρουςιάηονται ςτο κεφάλαιο 1, ςε βάκοσ κα περιζπλεκε πολφ τα πράγματα και 

αποφαςίςτθκε να επιλεγεί  και να χρθςιμοποιθκεί  κατά βάςθ μια εξ αυτϊν. Στον 

παρακάτω ςχεδιαςμό επιλζχκθκε να χρθςιμοποιθκεί το κίνθμα του κονςτρουκτιβιςμοφ 

κακϊσ ανικει ςε μια από τισ πιο πρόςφατεσ και ευρζωσ διαδεδομζνεσ κεωρίεσ 

εκπαίδευςθσ και διακζτει ξεκάκαρεσ πρακτικζσ. Είναι μια κεωρία κοινωνικά αποδεκτι 

εφόςον χρθςιμοποιείται ςτα ελλθνικά ςχολεία, για τουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ των οποίων 

κα ςχεδιαςτεί θ εφαρμογι. Επίςθσ οι πρακτικζσ του κονςτρουκτιβιςμοφ μποροφν εφκολα 

να εφαρμοςτοφν ςε διαδραςτικζσ εφαρμογζσ λόγω των χαρακτθριςτικϊν τθσ διάδραςθσ. 

Στα παρακάτω βιματα ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ και να 

χρθςιμοποιοφμε τισ αρχζσ και πρακτικζσ τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ κεωρίασ.  

6.3 Προγραμματιςμόσ εργαςιών 
Ππωσ αναφζρει θ Goodwin ςτο ςτάδιο αυτό πρζπει αρχικά να απαντθκοφν τα παρακάτω 

ερωτιματα και ζπειτα να γίνει χρονικόσ προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν(Goodwin,Κ.,2009). 

 Ρόςο χρόνο μποροφμε να αφιερϊςουμε ςτον ςχεδιαςμό; 

 Εφόςον κατά τον ςχεδιαςμό είναι απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι των μακθτϊν (ιδιαίτερα κατά 

τα τελευταία ςτάδια του ςχεδιαςμοφ),  ο χρονικόσ περιοριςμόσ είναι το τελευταίο βιμα 

ςχεδιαςμοφ που απαιτεί ςυμμετοχι μακθτϊν να ζχει λιξει πριν τισ 15 Λουνίου(θμερομθνία 

λιξθσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ των δθμοτικϊν ςχολείων).Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτθτοσ 

ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ για τα υπόλοιπα βιματα του ςχεδιαςμοφ. Ρρζπει να λθφκεί 

υπόψθ ότι παράλλθλα με τον ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ κα καταςκευάηεται 

το ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ.  

 

 Κζλουμε να ςχεδιάςουμε κάτι καινοτόμο ι να βελτιϊςουμε κάτι που 

προχπιρχε; 
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Διαδραςτικζσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ, κυρίωσ με τθν μορφι παιχνιδιϊν ζχουν ςχεδιαςτεί  

πολλζσ, για ςχολικά περιβάλλοντα και μθ. Σκοπόσ μασ είναι να βελτιϊςουμε τον ςχεδιαςμό 

των εκπαιδευτικϊν διαδραςτικϊν εφαρμογϊν όπωσ τισ γνωρίηουμε ζτςι ϊςτε να 

βελτιωκοφν τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ. Οπότε δεν ςτοχεφουμε απαραίτθτα ςτον 

ςχεδιαςμό καινοτομίασ. 

 

 Ροιοι είναι οι περιοριςμοί; 

Εκτόσ από τον χρονικό περιοριςμό υπάρχει ο περιοριςμόσ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτουσ 

χριςτεσ(αντιμετωπίςτθκαν προβλιματα πρόςβαςθσ ςτα ςχολεία). Λόγω αυτοφ του 

περιοριςμοφ κα χρειαςτεί να καταφφγουμε ςε μεγάλο μζροσ του ςχεδιαςμοφ ςτθν 

μεκοδολογία από τθν ςκοπιά του ειδικοφ. Με τουσ χριςτεσ κα ςυνεργαςτοφμε μόνο ςτα 

βιματα τθσ ζρευνασ και του ελζγχου τθσ εφαρμογισ με τα πρωτότυπα. Ο περιοριςμόσ 

αυτόσ επθρεάηει επίςθσ τθν επιλογι μεκοδολογίασ ζρευνασ κακϊσ κάποιεσ από αυτζσ, 

όπωσ για παράδειγμα οι ςυνεντεφξεισ δεν είναι δυνατζσ. 

Επειδι ο ςχεδιαςμόσ ςτοχεφει ςτθν ζρευνα και όχι ςτθν πϊλθςθ τθσ εφαρμογισ δεν είναι 

απαραίτθτοσ ο ςχεδιαςμόσ ολοκλθρωμζνθσ εφαρμογισ. Αυτό οφείλεται και ςτθν μθ- 

φπαρξθ ομάδασ ςχεδιαςμοφ και ειδικϊν ςτουσ τομείσ που εμπλζκονται με τον ςχεδιαςμό.  

Το αντικείμενο και περιεχόμενο τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ πρζπει να είναι ακριβϊσ το 

ίδιο με αυτό του ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ ζτςι ϊςτε θ ςφγκριςι τουσ να είναι 

ζγκυρθ. 

Τζλοσ θ εφαρμογι και τα μζρθ που τθν αποτελοφν δεν πρζπει να ζρχονται ςε αντίκεςθ με 

τισ αρχζσ τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ κεωρίασ. 

 

 Σε ποια θλικιακι ομάδα κα απευκφνεται θ εφαρμογι;(κατ επζκταςθ και το 

ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ) 

Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω θ κεωρία του κονςτρουκτιβιςμοφ είναι καταλλθλότερθ μετά 

τθν απόκτθςθ κάποιων βαςικϊν γνϊςεων ζτςι ϊςτε το παιδί να διακζτει κάποια 

προγενζςτερθ  γνϊςθ πάνω ςτθν οποία να μπορεί να χτίςει τθν νζα. Επίςθσ ο 

κονςτρουκτιβιςμόσ προχποκζτει λογικι ςκζψθ, διατιρθςθ και κατθγοριοποίθςθ εννοιϊν 

ςτθν μνιμθ ζτςι ϊςτε το παιδί να μπορεί να βγάηει λογικά ςυμπεράςματα από τισ ειςόδουσ 

που δζχεται από το περιβάλλον του. Τζλοσ θ κεωρία αυτι προχποκζτει τθν ικανότθτα 

χριςθσ τθσ γλϊςςασ κακϊσ επίςθσ θ εγωκεντρικι ςκζψθ κα πρζπει να μθν είναι πολφ 

ιςχυρι ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ςυνεργαςία. 

Στάδια πνευματικισ ανάπτυξθσ 

Κατά τον Piaget θ πνευματικι ανάπτυξθ απαρτίηεται από 4 ςτάδια πνευματικισ ανάπτυξθσ 

(Piaget, 1990)  :  

o Αιςκθςιοκινθτικό ςτάδιο(γζννθςθ-2 ετϊν)  

Θ περίοδοσ αυτι χαρακτθρίηεται από αντανακλαςτικζσ αντιδράςεισ 

χωρίσ ακόμα να γίνεται χριςθ ςυμβόλων. Θ γνϊςθ για τον κόςμο 

είναι περιοριςμζνθ( αλλά αναπτφςςεται) επειδι βαςίηεται ςε 



 
 

124 
 

φυςικζσ αλλθλεπιδράςεισ και εμπειρίεσ. Το παιδί  αρχίηει να 

ενεργεί ςκόπιμα και αναγνωρίηει τον εαυτό του ωσ δράςτθ τθσ 

ενζργειασ. Διαφοροποιεί τον εαυτό του από τουσ άλλουσ. 

Αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα ςυνεχίηουν να υπάρχουν ακόμα 

και όταν δεν είναι παρόντα. Το παιδί επιτυγχάνει να διατθριςει 

αντικείμενα ςτθν μνιμθ του μετά τον ζβδομο μινα από τθν 

γζννθςι του. Θ φυςικι ανάπτυξθ του παιδιοφ του επιτρζπει να 

αναπτφξει και τισ πνευματικζσ του ικανότθτεσ. Κατά τθν τελευταία 

περίοδο αυτοφ του ςταδίου αναπτφςςονται κάποιεσ ικανότθτεσ 

ομιλίασ. 

o Ρροεννοιολογικό ςτάδιο(2-7)  

Σε αυτιν τθν περίοδο γίνεται  χριςθ ςυμβόλων, οι γλωςςικζσ 

ικανότθτεσ ωριμάηουν, θ μνιμθ και θ φανταςία εξελίςςονται αλλά 

θ ςκζψθ γίνεται ακόμα με μθ λογικό τρόπο. Κατθγοριοποιεί τα 

αντικείμενα με βάςθ μόνο ζνα χαρακτθριςτικό. Θ ςκζψθ του είναι 

ακόμα εγωκεντρικι. Δυςκολεφεται να λάβει υπόψθ τθν γνϊμθ των 

άλλων.  

o Στάδιο ςυγκεκριμζνων λογικϊν ενεργειϊν(7-12) 

Σε αυτό το ςτάδιο γίνεται λογικι και ςυςτθματικι χριςθ ςυμβόλων 

που ςυςχετίηονται με αντικείμενα από τον πραγματικό κόςμο. Το 

παιδί μακαίνει να ςκζφτεται λογικά . Επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ 

ςτθν μνιμθ: αρικμϊν, τθσ απόςταςθσ, τθσ μάηασ, του βάρουσ, του 

χϊρου και του όγκου. Κατθγοριοποιεί τα αντικείμενα με βάςθ 

περιςςότερα του ενόσ χαρακτθριςτικά .Θ εγωκεντρικι ςκζψθ 

ελαττϊνεται.  

o Στάδιο τυπικϊν λογικϊν ενεργειϊν(12-ενθλικίωςθ) 

Στο ςτάδιο αυτό γίνεται ςυςχετιςμόσ ςυμβόλων με αφθρθμζνεσ 

ζννοιεσ. Αρχίηει να ενδιαφζρεται για υποκετικά, μελλοντικά και 

ιδεολογικά προβλιματα.  

 Επίςθσ ο Rieber υποςτθρίηει ότι θ παραςτατικι κινθματογραφία ωσ εργαλείο διδαςκαλίασ 

είναι αποδοτικότερθ ςε παιδιά παρά ςε ενιλικεσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι ενιλικεσ ζχουν 

πιο ανεπτυγμζνθ τθν ικανότθτα τθσ νοθτικισ απεικόνιςθσ μιασ πλθροφορίασ από κείμενο 

ενϊ τα παιδιά χρειάηονται κάποιο βοικθμα για να απεικονίςουν νοθτικά τθν πλθροφορία. 

(Rieber, 1994) 

Βάςει των περιοριςμϊν τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ κεωρίασ, τθ κεωρία των ςταδίων 

απόκτθςθσ γνϊςθσ του Jonassen (βλζπε 2.4.4 )και τθσ κεωρίασ των ςταδίων πνευματικισ 

ανάπτυξθσ του Piaget, το απευκυνόμενο κοινό κα είναι παιδία που βρίςκονται ςτο ςτάδιο 

ςυγκεκριμζνων λογικϊν ενεργειϊν (7-12 χρονϊν)κακϊσ ςε μικρότερεσ θλικίεσ θ κεωρία 

αυτι δεν κα είναι αρκετά αποδοτικι. Ριο ςυγκεκριμζνα κα αςχολθκοφμε με παιδιά τθσ 6θσ 

δθμοτικοφ ϊςτε να είμαςτε πιο κοντά ςτο τελευταίο ςτάδιο ανάπτυξθσ το οποίο διακζτει 

χαρακτθριςτικά που κάνουν αποδοτικότερθ τθν κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία. 

 Ροιο κα είναι το κζμα τθσ εφαρμογισ; 
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Θ επιλογι κζματοσ από τθν οπτικι ςκοπιά τθσ εκπαιδευτικισ  παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτο 2ο κεφάλαιο ςτθν μελζτθ για εκπαιδευτικά ζργα παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ, τα ζργα αυτά είναι περιςςότερο αποδοτικά όταν διαπραγματεφονται 

αφθρθμζνεσ  ι ςυμβολικζσ ζννοιεσ, πράγματα που δεν μποροφν να παρατθρθκοφν ςτισ 

πραγματικζσ τουσ διαςτάςεισ από το ανκρϊπινο μάτι (μακροςκοπικά, μικροςκοπικά) και  

πράγματα που εμπεριζχουν δυναμικζσ αλλαγζσ όπωσ αναπαράςταςθ τροχιάσ και κίνθςθ. Οι 

διαδραςτικζσ εφαρμογζσ φαίνεται να μθν επθρεάηονται ιδιαίτερα από το κζμα που 

διαπραγματεφονται αλλά υποςτθρίηεται ότι αυξάνουν τθν εκπαιδευτικι 

αποτελεςματικότθτα των ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ. Για να είναι δίκαια θ 

ςφγκριςθ των δυο μζςων καλό κα ιταν να επιλεχκεί κζμα κατάλλθλο για χριςθ ζργου 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ. 

Θ επιλογι κζματοσ από τθν οπτικι ςκοπιά του κονςτρουκτιβιςμοφ 
Ζχει αποδειχκεί  ότι θ κεωρία του κονςτρουκτιβιςμοφ είναι αποδοτικότερθ κατά τθν 

εκμάκθςθ γλωςςϊν και τθν διδαςκαλία επιςτθμϊν ςε θλικιακζσ ομάδεσ που ζχουν ιδθ 

χτίςει κάποιεσ βαςικζσ προγενζςτερεσ γνϊςεισ. 

Θ επιρροι των περιοριςμϊν ςτθν επιλογι κζματοσ  
Το κζμα κα βαςιςτεί ςτθν φλθ μακιματοσ τθσ 6θσ δθμοτικοφ διότι λόγω χρονικϊν 

περιοριςμϊν δεν είναι δυνατόν να μελετθκεί και να καταςκευαςτεί νζα φλθ για τθν 

εφαρμογι. Θ φλθ αυτι δεν πρζπει να ζχει διδαχκεί ςτουσ μακθτζσ για να μθν επθρεαςτοφν 

τα αποτελζςματα μάκθςθσ. 

Βάςθ των παραπάνω παρατθριςεων αποφαςίςτθκε να χρθςιμοποιθκεί το 43ο Κεφάλαιο 

από το βιβλίο Γεωγραφίασ τθσ 6θσ δθμοτικοφ με τίτλο «Θ Νότια Αμερικι». Το κζμα αυτό 

κρίνεται κατάλλθλο εφόςον  ςχετίηεται με μακροςκοπικζσ και αφθρθμζνεσ ζννοιεσ  που 

βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ παραςτατικισ κινθματογραφίασ και ευνοοφν τθν 

χριςθ κονςτρουκτιβιςτικϊν πρακτικϊν. Επίςθσ πλθροί τα κριτιρια από τθν ςκοπιά τθσ 

κεωρίασ του κονςτρουκτιβιςμοφ, τθσ θλικιακισ ομάδασ και δεν κα ζχει διδαχκεί ςτουσ 

μακθτζσ μζχρι να ολοκλθρωκεί ο ςχεδιαςμόσ του ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ 

και τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ . 

6.4  Χρονικόσ προγραμματιςμόσ 
Ππωσ αναφζρει θ Goodwin ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ είναι μια επαναλθπτικι 

διαδικαςία γι αυτό είναι πολφ πικανό να αλλάξει ςτα επόμενα βιματα του ςχεδιαςμοφ. Θ 

πρϊτθ μορφι του παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. (Goodwin,Κ.,2009) 
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Πίνακασ 3 - Χρονικόσ Προγραμματιςμόσ 1 

*Με μαφρο χρϊμα αναγράφεται ότι ςχετίηεται με τθν διαδραςτικι εφαρμογι και με 

κόκκινο ότι ςχετίηεται με το ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ. 
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(1)-Ρρογραμματιςμόσ 

(2)-Ζρευνα 

(3)-Ανάλυςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ 

(4)-Στόχοι, απαιτιςεισ 

(5)-Σενάρια 

(6)-Οργάνωςθ περιεχομζνου, λειτουργιϊν 

(7)-Γενικόσ ςχεδιαςμόσ 

(8)-Λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ 

(9)-Αξιολόγθςθ, ανατροφοδότθςθ 

(1)-Ρροπαραγωγι 

(2)-Ραραγωγι 

(3)-Μεταπαραγωγι 

Λόγω δυςκολιϊν ςτθν πρόςβαςθ ςτα ςχολεία και επομζνωσ κακυςτζρθςθσ τθσ ζρευνασ 

των χρθςτϊν αποφαςίςτθκε να γίνει πρϊτα ο ςχεδιαςμόσ του ζργου παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ μζχρι να λυκοφν τα προβλιματα τθσ πρόςβαςθσ. Για τουσ παραπάνω 

λόγουσ ζγιναν οι εξισ αλλαγζσ ςτον χρονικό προγραμματιςμό: 
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Πίνακασ 4 - Χρονικόσ Προγραμματιςμόσ 2 
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6.5 Έρευνα 

6.5.1 Έρευνα ςχετικού υλικού 

Το μζροσ αυτό αποτελεί θ ζρευνα των εκπαιδευτικϊν κεωριϊν, θ μελζτθ ερευνϊν γφρω 

από τθν χριςθ τθσ διάδραςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και θ μελζτθ των τρόπων ςχεδιαςμοφ 

διαδραςτικϊν εφαρμογϊν που ςυντελζςτθκε ςτα Κεφάλαια 2 και 4. 

6.5.2 Έρευνα αντύςτοιχων προώόντων 

Ακολουκεί παράκεςθ, περιλθπτικι περιγραφι και ςχολιαςμόσ μερικϊν ενδεικτικϊν 

προϊόντων ςχετικϊν με τθν εφαρμογι μασ που εντοπίςτθκαν μετά από ζρευνα ςτο 

διαδίχτυο.  Οι παρακάτω εφαρμογζσ επιλζχκθκαν λόγω ομοιότθτασ του κζματοσ, τθσ 

θλικιακισ ομάδασ και ενδιαφζροντοσ του ςχεδιαςμοφ τουσ. 

Εφαρμογι 1 

 

Εικόνα 24 - Εφαρμογι 1 

Ρρόκειται για διαδραςτικι εφαρμογι εκμάκθςθσ γεωγραφίασ ο ςχεδιαςμόσ τθσ οποίασ 

βαςίςτθκε ςτθν κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία. 

 Σκοπόσ 

Σκοπό ζχει τθν εκμάκθςθ των γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων ςτουσ μακθτζσ. 

 Ρερίλθψθ τθσ εφαρμογισ 

Με τθν βοικεια ενόσ χαρακτιρα γίνεται θ ειςαγωγι των μακθτϊν ςτθν 

εφαρμογι. Αρχικά παρουςιάηεται δελτίο καιροφ και ζπειτα οι μακθτζσ 

καλοφνται να τοποκετιςουν ςτον χάρτθ ςτον οποίο αναγράφονται τα 

γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ Ελλάδασ τα καιρικά φαινόμενα που 

αντιςτοιχοφν ςτο κάκε διαμζριςμα. Οι μακθτζσ δουλεφουν ςε ομάδεσ. Ο 

κακθγθτισ τουσ κακοδθγεί με ερωτιςεισ κρίςεωσ και προβλθματιςμοφ. 

Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ θ δυνατότθτα να ελζγξουν τθν 

ορκότθτα των προςπακειϊν τουσ και ςε περίπτωςθ λάκουσ εμφανίηεται 

ανάλογθ επιςιμανςθ και δίνεται ευκαιρία για νζεσ προςπάκειεσ.  

 Επιπλζον παρατθριςεισ 

Χρθςιμοποιείται ιχοσ αλλά και κείμενο για τθν μετάδοςθ των μθνυμάτων 

και τθν κακοδιγθςθ των μακθτϊν. Επίςθσ ο μακθτισ μπορεί να 

επαναλάβει όποια ενζργεια επικυμεί όποτε χρειάηεται. Αν και ορκι ωσ 

προσ τισ κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ θ εφαρμογι δεν ζχει δϊςει 
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ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν οπτικι γλϊςςα και τον λεπτομερι ςχεδιαςμό. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςχεδιάςτθκε ςε ερευνθτικό 

επίπεδο από τουσ Τςζπα Σ. & Λανόπουλο Κ.. 

 

Εφαρμογι 2 

 

Εικόνα 25 - Εφαρμογι 2 

Ρρόκειται για εκπαιδευτικι διαδραςτικι εφαρμογι που παρζχει το BBC διαδικτυακά. 

 Σκοπόσ 

Θ εφαρμογι ζχει ςκοπό να διδάξει ζννοιεσ τισ βιολογίασ ςε μακθτζσ του 

δθμοτικοφ. 

 Ρεριγραφι τθσ εφαρμογισ 

Ο μακθτισ παροτρφνεται να μπλεχκεί ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ μζςα 

από τισ οποίεσ ανακαλφπτει πλθροφορίεσ από τον χϊρο τθσ βιολογίασ. 

Ραρουςιάηονται διαφορετικά περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία καλείται ο 

μακθτισ να εντοπίςει κρυμμζνεσ πλθροφορίεσ. 

 Επιπλζον παρατθριςεισ 

Και αυτι θ εφαρμογι είναι ςφμφωνθ με τισ αρχζσ του κονςτρουκτιβιςμοφ.  

Δίνει τθν δυνατότθτα ςτον μακθτι να κινείται ελεφκερα ςτθν εφαρμογι. Θ 

δομι είναι ςειριακι αν ο μακθτισ επιλζξει να ακολουκιςει τα βιματα με 

τθν ςειρά ι matrix αν επιλζξει τισ κατθγορίεσ ανεξαρτιτου ςειράσ. 

Χρθςιμοποιείται ιχοσ αλλά και κείμενο για τθν μετάδοςθ των μθνυμάτων 

και τθν κακοδιγθςθ των μακθτϊν. 

Εδϊ βλζπουμε ότι ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ , θ οπτικι γλϊςςα και θ 

τοποκζτθςθ των αντικειμζνων ςτον χϊρο είναι περιςςότερο προςεγμζνα. 
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Εφαρμογι 3 

  

Εικόνα 26 - Εφαρμογι 3 

Βλζπουμε άλλθ μια διαδραςτικι εφαρμογι του BBC με δφο δραςτθριότθτεσ για μακθτζσ 

δθμοτικοφ και εκμάκθςθ βιολογίασ.  

 Σκοπόσ 

Σκοπόσ τθσ εφαρμογισ είναι θ εκμάκθςθ των μερϊν από τα οποία 

αποτελείται ζνα άνκοσ.  

 Ρεριγραφι εφαρμογισ 

Στθν πρϊτθ δραςτθριότθτα καλείται ο μακθτισ να διαμελίςει ζνα άνκοσ και 

να τοποκετιςει τα μζρθ του ςτο κουτί με το αντίςτοιχο όνομα. Στθν 

δεφτερθ δραςτθριότθτα ο μακθτισ καλείται να τοποκετιςει το όνομα του 

κάκε μζρουσ του άνκουσ ςτθν κζςθ που ανικει. 

 Επιπλζον παρατθριςεισ 

Ο μακθτισ μπορεί να μεταβεί εφκολα από τθν μια δραςτθριότθτα ςτθν 

άλλθ μζςω του μόνιμα εμφανοφσ μενοφ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ.  

Ραρζχεται επίςθσ βοικθμα για τουσ μακθτζσ που δυςκολεφονται να 

κατανοιςουν τθν δραςτθριότθτα ι τθν πλοιγθςθ ςτθν εφαρμογι. 

Είναι εμφανι τα πλζγματα ςτα οποία ζχει βαςιςτεί θ κατανομι του 

περιεχομζνου. Δεν χρθςιμοποιείται ιχοσ αλλά μόνο κείμενο για τισ 

εκφωνιςεισ των δραςτθριοτιτων που μπορεί να προκαλζςει υπερφόρτωςθ 

του οπτικοφ καναλιοφ των μακθτϊν.  

Κατά τθν διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ παραμζνουν εμφανισ οι οδθγίεσ 

διεκπεραίωςθσ τθσ δραςτθριότθτασ πράγμα που αποφορτίηει τθν μνιμθ 

των μακθτϊν. Θ οπτικι γλϊςςα ζχει αποδοκεί ικανοποιθτικά. 
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Εφαρμογι 4 

 

 

Ρρόκειται για εφαρμογζσ που παρζχονται ελεφκερα ςτο διαδίχτυο και περιλαμβάνουν 

κουίη γεωγραφίασ. 

 Στόχοσ 

Θ εφαρμογι αυτι ζχει ςτόχο τον ζλεγχο γνϊςεων ςτθν γεωγραφία αλλά και τθν 

βελτίωςθ τουσ.  

 Ρεριγραφι εφαρμογισ 

Ρεριλαμβάνει κουίη για διάφορα μζρθ του κόςμου βοθκϊντασ ςτθν 

εκμάκθςθ περιοχϊν μζςα από επανάλθψθ. Ο χριςτθσ καλείται να 

υποδείξει τθν κζςθ τθσ χϊρασ ςτον χάρτθ. Στθν περίπτωςθ αποτυχίασ ζχει 

άλλεσ 3 ευκαιρίεσ. Αν αποτφχει καλείται να εντοπίςει άλλθ χϊρα. 

 Επιπλζον παρατθριςεισ 

Θ προςπάκεια των μακθτϊν ενδυναμϊνεται από τθν φπαρξθ τθσ 

βακμολογίασ.  

Δεν είναι βαςιςμζνο κακαρά ςε κονςτρουκτιβιςτικζσ αρχζσ εφόςον θ 

εκμάκθςθ μζςω επανάλθψθσ υποςτθρίηεται κυρίωσ από τθν κεωρία του 

μπθχεχβιοριςμοφ.   

Θ μθ χριςθ ιχου μπορεί να υπερφορτϊςει το οπτικό κανάλι των μακθτϊν.  

Επίςθσ δεν ζχει δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτον οπτικό ςχεδιαςμό.  

Θ δομι είναι ςτακερι για όλα τα κουίη. Οι μακθτζσ μποροφν ανά πάςα 

ςτιγμι να γυρίςουν ςτο αρχικό μενοφ για να αποχωριςουν από τθν 

εφαρμογι ι να επιλζξουν άλλο μζροσ του κόςμου. 

Εφαρμογζσ του είδουσ αυτοφ είναι διαδεδομζνεσ ςτο διαδίχτυο ςε 

διαφορετικζσ παραλλαγζσ και απευκφνονται ςε μεγάλο εφροσ θλικιϊν. 

 

Από τθν παραπάνω διερεφνθςθ διαπιςτϊνουμε ότι είναι άμεςα φανερό για 

ποιεσ εφαρμογζσ ακολουκικθκε ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ με αντίςτοιχα 

αποτελζςματα ςτθν ποιότθτα τουσ. Επίςθσ παρατθροφμε ότι παρζχονται 

διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ, κίνθτρα, τρόποι μετάδοςθσ των 
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πλθροφοριϊν και ςτθςίματοσ του περιεχομζνου. Κάποιεσ από τισ 

δραςτθριότθτεσ, τισ δομζσ και τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν οι παραπάνω 

εφαρμογζσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εφαρμογι μασ αν 

αυτό κρικεί απαραίτθτο ι χριςιμο. 

6.5.3 Έρευνα χρηςτών 

Θ ζρευνα χρθςτϊν χωρίηεται ςτθν ζρευνα μακθτϊν και κακθγθτϊν. 

Επιλογι μεκοδολογίασ 
Λόγω δυςκολιϊν ςτθν πρόςβαςθ ςε δθμοτικό ςχολείο κα περιοριςτοφμε ςτθν ςυλλογι 

πλθροφοριϊν με παρατιρθςθ και ςε ςυνζντευξθ του δαςκάλου. 

Άδεια για ζρευνα 
Στο επόμενο βιμα ηθτικθκε άδεια για τθν ζρευνα από το ςχολείο μζςω mail που εςτάλθ 

ςτθν διεφκυνςθ. 

 «Ηθτϊ άδεια από τθν διεφκυνςθ του ςχολείου να διεξάγω ζρευνα ςτα πλαίςια τθσ 

διπλωματικισ μου εργαςίασ. Θ διπλωματικι εργαςία αυτι πραγματεφεται τθν βελτίωςθ 

των αποτελεςμάτων τθσ εκπαίδευςθσ με χριςθ ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ και 

διαδραςτικισ εφαρμογισ κατά τον ςχεδιαςμό των οποίων ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

κονςτρουκτιβιςτικζσ αρχζσ. Γίνεται ςφγκριςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν μάκθςθ 

μεταξφ αυτϊν των δυο μζςων παρουςίαςθσ. 

 Θ ζρευνα που πρζπει να διεξαχκεί ςτο ςχολείο αποτελείται από δυο μζρθ. 

Το πρϊτο περιλαμβάνει παρακολοφκθςθ δυο ωρϊν του μακιματοσ Γεωγραφίασ τθσ ζκτθσ 

δθμοτικοφ για καταγραφι ςθμειϊςεων οι οποίεσ κα βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ των 

αναγκϊν των μακθτϊν για τον ςχεδιαςμό τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ. 

Το δεφτερο περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ του ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ 

από μια ομάδα μακθτϊν(5-10 άτομα) και θ χριςθ τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ από μια 

άλλθ ομάδα μακθτϊν(5-10 άτομα). Με χριςθ ερωτθματολογίων ι παρακολοφκθςθ από 

τθν ίδια κα μελετθκοφν  και κα ςυγκρικοφν τα αποτελζςματα ςτθν μάκθςθ με αυτά τα δφο 

μζςα.  

Το περιεχόμενο του ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ και τθσ διαδραςτικισ 

εφαρμογισ είναι παρμζνο από τθν φλθ του βιβλίου γεωγραφίασ τθσ  6θσ δθμοτικοφ γι αυτόν 

τον λόγο θ ζρευνα αυτι μπορεί να κεωρθκεί ωσ κανονικι ϊρα διδαςκαλίασ με διαφορετικά 

μζςα παρουςίαςθσ. Δεν κα ηθτθκοφν προςωπικά ςτοιχεία των μακθτϊν.» 

Ρριν τθν επίςκεψθ ςτο ςχολείο ζγινε προετοιμαςία βοθκθτικοφ υλικοφ για 

αποτελεςματικότερο εντοπιςμό πλθροφοριϊν μζςα από τθν παρατιρθςθ. Το υλικό αυτό 

περιλαμβάνει τουσ πίνακεσ που βρίςκονται ςυμπλθρωμζνοι ςτο 6.6. 

Παρατιρθςθ 
Ραρακάτω παρουςιάηεται το μάκθμα ςε μορφι ζκκεςθσ από τθν οποία κα αντλθκοφν οι 
πλθροφορίεσ για περεταίρω επεξεργαςία. Οι αρικμοί ςε παρενκζςεισ αντιςτοιχοφν ςτισ 
κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ που παρουςιάηονται ςτο 6.6.1 και που χρθςιμοποιοφνται 
ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο. 
 
Στθν ζναρξθ του μακιματοσ θ δαςκάλα ρωτάει τουσ μακθτζσ: 
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-Ξζρετε για ποια ιπειρο κα μάκουμε ςιμερα; 

-Για τθν Αφρικι (10) 

Στον πίνακα κρζμεται ο χάρτθσ του κόςμου κακ όλθ τθν διάρκεια του μακιματοσ. Γίνεται 

πολφ ςυχνι χριςθ του. 

Από τουσ μακθτζσ ζχει ηθτθκεί να μαηζψουν πλθροφορίεσ για τθν διϊρυγα του Σουζη και 

τθσ Κορίνκου από το διαδίκτυο. Καλοφνται να παρουςιάςουν ςτθν τάξθ τα ευριματα χωρίσ 

να επαναλαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που ανζφεραν οι προθγοφμενοι. Βγαίνουν με τθν 

ςειρά ςτον πίνακα και παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ.  Οι 

περιςςότεροι μακθτζσ δείχνουν αυξθμζνο ενδιαφζρον για τθν δραςτθριότθτα. Ελάχιςτοι 

αντιμετωπίηουν μικρά προβλιματα ανάγνωςθσ . Θ δαςκάλα κζτει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ 

μετά τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τουσ. 

Μερικζσ από αυτζσ είναι: 

- Θ μακιτρια ανζφερε το ζτοσ ζναρξθσ εργαςιϊν τθσ διϊρυγασ και το ζτοσ κατά το οποίο 

ολοκλθρϊκθκε. Θ δαςκάλα τον ρϊτθςε πόςο καιρό πιςτεφει ότι διιρκεςε θ καταςκευι τθσ 

ανακαλϊντασ προθγοφμενεσ γνϊςεισ μακθματικϊν του μακθτι.(1) 

-Ο μακθτισ ανζφερε τον Νζρωνα. Θ δαςκάλα ρϊτθςε ποιοσ γνωρίηει τι ιταν ο Νζρωνασ 

ανακαλϊντασ προθγοφμενεσ γνϊςεισ ιςτορίασ των μακθτϊν.(2) 

Ζπειτα παρουςιάηονται πλθροφορίεσ για τθν διϊρυγα τθσ Κορίνκου. Θ δαςκάλα κζτει 

ερωτιςεισ ςε κάποιεσ παρουςιάςεισ. Στισ ερωτιςεισ μποροφν να απαντιςουν όλοι οι 

μακθτζσ. 

Μετά το τζλοσ των παρουςιάςεων γίνεται ςφγκριςθ τθσ διϊρυγασ του Σουζη με τθν 

διϊρυγα τθσ Κορίνκου. 

-Ροια πιςτεφετε ότι είναι τα κοινά ςτοιχεία των δυο αυτϊν διωρφγων; (11) 

-Μδια ζτθ καταςκευισ απαντά ζνασ μακθτισ. Θ απάντθςθ κατά λζξθ είναι λανκαςμζνθ 

εφόςον τα ζτθ καταςκευισ είναι 9 και 15 αλλά θ δαςκάλα απαντάει 

-Ρόςα ιταν τα ζτθ καταςκευισ τθσ κακεμίασ; 

- 9 

-15 

-Οπότε και οι δφο ζκαναν πολλά ζτθ να καταςκευαςτοφν απαντάει θ δαςκάλα 

αντιμετωπίηοντασ μια λανκαςμζνθ απάντθςθ μακθτι ωσ βάςθ για περεταίρω ςκζψθ .  

Αρχίηει θ διδαςκαλία τθσ θπείρου Αφρικισ. Θ διδαςκαλία αυτι αποτελείται κατά το 30% 

από κακαρι μετάδοςθ πλθροφοριϊν από τθν δαςκάλα ςτουσ μακθτζσ και κατά το 70% από 

άντλθςθ πλθροφοριϊν μζςα από ερωτιςεισ που τίκενται ςτουσ μακθτζσ. 
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Μεταξφ των πλθροφοριϊν που αναφζρει είναι το όνομα τθσ πρωτεφουςασ τθσ 

Μαδαγαςκάρθσ το οποίο επαναλαμβάνουν οι μακθτζσ αρκετζσ φορζσ προκειμζνου να το 

εμπεδϊςουν. 

Κάποιεσ από αυτζσ είναι: 

-Από ποιεσ κάλαςςεσ βρζχεται θ Αφρικι . Ανακαλοφνται προθγοφμενεσ γνϊςεισ των 

μακθτϊν ςχετικζσ με τισ κάλαςςεσ.(3) 

-Ροια ποτάμια τθσ Αφρικισ γνωρίηουμε. Ανακαλοφνται προθγοφμενεσ γνϊςεισ των 

μακθτϊν ςχετικζσ με τα ποτάμια.(4) 

- Ροια βουνά τθσ Αφρικισ γνωρίηουμε. Ανακαλοφνται προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν 

ςχετικζσ με τα βουνά.(5) 

-Ροιο είναι το μεγαλφτερο ποτάμι τθσ Αφρικισ. Θ απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ αυτισ ζχει 

διδαχκεί ςε προθγοφμενο κεφάλαιο του βιβλίου. (6) 

-Είναι πλωτά τα ποτάμια τθσ Αφρικισ; Σκεφτείτε κάποιο βιβλίο τθσ Αγκάκα Κρίςτι(δεν τθν 

γνϊριηαν οι μακθτζσ). Αντικζτωσ τουσ βοικθςε θ αναφορά ςτον Αςτερίξ.(7) 

- Το κλίμα ςτθν βόρεια Αφρικι μοιάηει με αυτό τθσ Ελλάδασ. Αν ικελα να πάω διακοπζσ τι 

ροφχα κα ζπαιρνα. Το κλίμα τθσ Ελλάδασ είναι μια προγενζςτερθ γνϊςθ που διακζτουν οι 

μακθτζσ.(8) 

-Στισ χϊρεσ τθσ βόρειασ Αφρικισ καλλιεργοφνται όμοια φυτά με τθσ Ελλάδασ. Ροια φυτά 

είναι αυτά; Τα φυτά τθσ Ελλάδασ είναι μια προγενζςτερθ γνϊςθ που διακζτουν οι 

μακθτζσ.(8) 

Τεκικαν και κάποιεσ ερωτιςεισ κρίςεωσ  

-Γιατί είναι τόςο ςθμαντικόσ ο ποταμόσ Νείλοσ ;(12) 

-Γιατί ςτα φράγματα λιγοςτεφουν τα ψάρια αν και ζχει τόςο νερό;(13) 

Αν και ςτθν τελευταία ερϊτθςθ δυςκολεφτθκαν κάπωσ να απαντιςουν τα παιδιά μπόρεςαν 

να απαντιςουν τισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ με μεγάλθ επιτυχία. Ραρατθρικθκε ότι με τθν 

παράδοςθ μζςω ερωταπαντιςεων διατθρείται περιςςότερο το ενδιαφζρον από ότι με τθν 

απλι παράδοςθ. 

Τζλοσ αναφζρκθκε θ δαςκάλα ςτισ χϊρεσ τθσ Μζςθσ ανατολισ.  

Τζκθκε ερϊτθςθ κρίςεωσ 

-Γιατί πιςτεφετε ότι γίνονται τόςοι πόλεμοι ςτθν περιοχι αυτι;(14) 

-Γιατί δεν ζχει καλζσ ςχζςεισ το Λςραιλ με τισ χϊρεσ αυτζσ;(15) 

Οι μακθτζσ κατάφεραν να απαντιςουν με επιτυχία. Αναφζρκθκαν ςτθν φπαρξθ πετρελαίου 

ςτθν περιοχι και ςε κρθςκευτικζσ διαφορζσ. 
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Θ δαςκάλα αναφζρει τθν φλθ από το βιβλίο που καλοφνται να ζχουν διαβάςει οι μακθτζσ 

τθν επόμενθ φορά. 

Το μάκθμα διαρκεί τρία τζταρτα κατά τα οποία φάνθκε να μζνει αμείωτο το ενδιαφζρον 

των μακθτϊν. Μονάχα κατά τθν απλι παράδοςθ ςε κάποια ςθμεία άρχιςε να αποςπάται θ 

προςοχι τουσ.  

Ερωτιςεισ για δαςκάλα 

-Σε τι βακμό ακολουκεί τθν φλθ του βιβλίου. Τι είδουσ πρόςκετο υλικό χρθςιμοποιεί. 

Χρθςιμοποιεί τθν φλθ του βιβλίου αλλά ςε αρκετά μεγάλο βακμό προςκζτει υλικό που ζχει 

προετοιμάςει από άλλεσ πθγζσ. Κάποιεσ φορζσ χρθςιμοποιεί παιχνίδια ςτον υπολογιςτι 

όμοια με τθν εφαρμογι 4 για εκμάκθςθ χωρϊν. 

-Κατά πόςο είναι εξοικειωμζνα τα παιδιά με τθν χριςθ υπολογιςτι. 

Σε ικανοποιθτικό βακμό. Ξζρουν να χρθςιμοποιοφν υπολογιςτι και διαδίκτυο. 

-Ζχει παρατθριςει προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςτο μάκθμα αυτό? 

Θ δαςκάλα αναφζρκθκε ςτθν χριςθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν. Ραρατθρεί όμωσ ότι 

προκειμζνου να χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ μια διαδραςτικι εφαρμογι κα πρζπει να ζχει 

προθγθκεί παραδοςιακι διδαςκαλία κατά τθν οποία κα παρουςιαςτοφν οι απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ ςτουσ μακθτζσ. Σε αντίκετεσ περιπτϊςεισ θ χριςθ τθσ διαδραςτικισ 

εφαρμογισ ιταν αποτυχθμζνθ. 

6.6 Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων ϋρευνασ 

6.6.1 Ανϊλυςη δεδομϋνων 

Κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ 
Μζςα από τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ πρζπει να εντοπιςτοφν οι 

κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ που ακολουκοφνται ζτςι ϊςτε εφόςον αυτό είναι δυνατόν 

να εφαρμοςτοφν, αυτζσ ι αντίςτοιχεσ, ςτθν διαδραςτικι εφαρμογι που κα ςχεδιαςτεί. Οι 

παρακάτω ερωτιςεισ που βαςίςτθκαν ςτισ αντίςτοιχεσ κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ 

ςκοπό ζχουν τθν διευκόλυνςθ και κακοδιγθςθ τθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν κατά τθν 

παρακολοφκθςθ. Ο βακμόσ ςπουδαιότθτασ κυμαίνεται από το 1 ζωσ το 3 (με 1 το 

ςθμαντικότερο και 3 το λιγότερο ςθμαντικό). Θ χριςθ κάκε μιασ από τισ 

κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ εντοπίηεται ςτθν παραπάνω ζκκεςθ(αναλυτικι αναφορά 

παρατθριςεων) και υποδεικνφεται με τουσ αντίςτοιχουσ αρικμοφσ ςε παρενκζςεισ. 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΩΤΘΣΘ ΣΧΟΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΡΑΦΘ ΜΕ 

ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟ 

(ΜΑΚΘΤΕΣ,ΔΑΣΚΑΛΟΣ) 

ΒΑΚΜΟΣ 

ΣΡΟΥΔΑΛΟΤ

ΘΤΑΣ 

1.«Χριςθ 

προχπάρχουςασ 

γνϊςθσ των 

μακθτϊν» 

1.«Με ποιεσ αςκιςεισ 

χτίηουμε πάνω ςτθν 

προθγοφμενθ γνϊςθ των 

μακθτϊν;» 

(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9) 

 

1 
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2.«Συνεργαςία 

μεταξφ μακθτϊν» 

2.  «Σε ποιεσ 

δραςτθριότθτεσ 

προτρζπεται  θ 

ςυνεργαςία μεταξφ των 

μακθτϊν και με ποιόν 

τρόπο;» 

Δεν υπιρξαν παραδείγματα 

ςυνεργαςίασ μζςω δραςτθριοτιτων.  

Ζγινε ανταλλαγι γνϊςεων μεταξφ των 

μακθτϊν και μικρζσ ςυηθτιςεισ 

κακοδθγοφμενεσ από τθν δαςκάλα. 

 

1 

3.« Υπόδειξθ 

πολλαπλϊν οπτικϊν 

του ίδιου 

προβλιματοσ(παρο

υςίαςθ 

πλθροφορίασ με 

διαφορετικοφσ 

τρόπουσ) 

 

3. «Ροιεσ πλθροφορίεσ 

παρουςιάςτθκαν με 

διαφορετικοφσ τρόπουσ 

και ποιοι είναι αυτοί;»  

Οι εικόνεσ των διωρφγων που 

κλικθκαν οι μακθτζσ να φζρουν ςτθν 

τάξθ και θ επίδειξθ τθσ κζςθσ τουσ 

ςτον χάρτθ. 

2 

4. «Ρρόβλεψθ 

μακθτϊν για αυτά 

που κα μάκουν» 

4. «Ηθτικθκε από τουσ 

μακθτζσ να προβλζψουν 

αυτά που κα μάκουν 

παρακάτω; Σε ποιεσ 

περιπτϊςεισ;» 

Ναι 

(10) 

3 

5. «Υπόδειξθ 

προβλθμάτων που 

δεν ζχουν προφανι 

τρόπο λφςθσ» 

 

5. «Τζκθκαν ςτουσ 

μακθτζσ  προβλιματα 

που δεν είχαν προφανι 

τρόπο λφςθσ; Ροια ιταν 

αυτά;» 

Ναι 

(11),(12),(13),(14),(15) 

 

2 

6. «Χρόνοσ για τθν 

καταςκευι 

νοθτικϊν 

μοντζλων» 

6. «Ρρολαβαίνουν οι 

μακθτζσ να 

απορροφιςουν τισ 

πλθροφορίεσ που τουσ 

παρουςιάηονται;» 

Ο χρόνοσ του μακιματοσ είναι 

περιοριςμζνοσ και θ δαςκάλα μιλάει 

αρκετά γριγορα αν και φαίνεται οι 

μακθτζσ να μθν αντιμετωπίηουν 

προβλιματα με τον ρυκμό 

παρουςίαςθσ. 

3 

7. «Επεξεργαςία και 

ερμθνεία τθσ 

πλθροφορίασ από 

τουσ ίδιουσ τουσ 

μακθτζσ» 

7.«Με ποιουσ τρόπουσ 

επεξεργάηονται και 

ερμθνεφονται οι 

πλθροφορίεσ από τουσ 

μακθτζσ;» 

Με τθν απάντθςθ ερωτθμάτων που 

τουσ κζτει θ δαςκάλα. 

Με τθν ςυλλογι υλικοφ ςτο ςπίτι. 

1 
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8. «Ενεργόσ ρόλοσ 

του μακθτι» 

8. «Με ποιουσ τρόπουσ 

γίνεται ενεργόσ ο ρόλοσ 

του μακθτι ςτθν τάξθ; 

Με ποιόν άλλο τρόπο 

επεμβαίνουν οι μακθτζσ 

ςτθν διαδικαςία τθσ 

διδαςκαλίασ;(Δραςτθριότ

θτεσ, διακοπι τθσ ροισ 

τθσ παρουςίαςθσ των 

πλθροφοριϊν κτλ.)  

Τι επίδραςθ ζχει ο λόγοσ 

των μακθτϊν ςτθν 

διαδικαςία τθσ 

διδαςκαλίασ;» 

Με τθν απάντθςθ ερωτθμάτων. 

Με τθν ςυμμετοχι ςε μικρζσ 

ςυηθτιςεισ κακοδθγοφμενεσ από τθν 

δαςκάλα. 

Με τθν  παρουςίαςθ εργαςίασ ςτουσ 

ςυμμακθτζσ. 

Διακόπτουν τθν ροι του μακιματοσ 

κάνοντασ ερωτιςεισ θ ςχολιάηοντασ 

κάποιεσ πλθροφορίεσ. 

Ο λόγοσ των μακθτϊν αποτελεί 

μεγάλο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ κακϊσ 

το 70% τθσ παράδοςθσ γίνεται με 

ερωτιςεισ τθσ δαςκάλασ και τισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν. 

1 

 

Πίνακασ 5 - Παρατθριςεισ 1 

Διαδικαςίεσ διδαςκαλίασ  
Μζςα από τισ διαδικαςίεσ διδαςκαλίασ μποροφν να εντοπιςτοφν  τρόποι παρουςίαςθσ τθσ 

πλθροφορίασ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν διαδραςτικι εφαρμογι. Οι 

ερωτιςεισ ζχουν ςκοπό τθν διευκόλυνςθ του εντοπιςμοφ και καταγραφισ των τρόπων 

αυτϊν. 

 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 

ΕΩΤΘΣΘ ΣΧΟΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΡΑΦΘ ΜΕ 

ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟ 

(ΜΑΚΘΤΕΣ,ΔΑΣΚΑΛΟΣ) 

1.«Ραράδοςθ μακιματοσ 

από δάςκαλο» 

1. «Ροςοςτό μακιματοσ που 

ζγινε μζςω μετάδοςθσ 

πλθροφοριϊν από τον 

δάςκαλο. Με ποιον τρόπο 

γίνεται θ παράδοςθ; 

Ακολουκείται θ ςειρά τθσ 

φλθσ του βιβλίου; 

30% 

2. «Δραςτθριότθτεσ» 2. «Ροςοςτό μακιματοσ που 

ζγινε μζςω δραςτθριοτιτων. 

Τι δραςτθριότθτεσ 

διαδραματίςτθκαν;» 

10% 
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3. «Ενεργι ςυμμετοχι 

μακθτϊν(π.χ. ςυηιτθςθ)» 

3. «Ροςοςτό μακιματοσ που 

ζγινε μζςω ενεργισ 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν. Τι 

μορφι είχε θ ςυμμετοχι 

αυτι;» 

60% 

 

Πίνακασ 6 - Παρατθριςεισ 2 

Στόχοι 
Οι ςτόχοι του μακιματοσ παρουςιάηονται ςτθν αρχι κάκε κεφαλαίου του βιβλίου 

γεωγραφίασ. Οι παρακάτω ερωτιςεισ ςτοχεφουν ςτθν διευκόλυνςθ τθσ ςυλλογισ ςχετικϊν 

πλθροφοριϊν. 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΩΤΘΣΘ ΣΧΟΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΡΑΦΘ ΜΕ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟ 

(ΜΑΚΘΤΕΣ,ΔΑΣΚΑΛΟΣ) 

1.«Να γίνουν ξεκάκαροι 

ςτουσ μακθτζσ οι ςτόχοι 

του μακιματοσ» 

1.«Ανακοινϊνονται 

ςτθν αρχι του 

μακιματοσ οι 

ςτόχοι ςτουσ 

μακθτζσ;» 

Ναι μζςα από τθν ερϊτθςθ (10) 

2.«Θ ικανοποίθςθ των 

ςτόχων του 

μακιματοσ» 

2. «Με ποιον τρόπο 

ελζγχεται αν ζχουν 

ικανοποιθκεί οι 

ςτόχοι του 

μακιματοσ;» 

Και πάλι μζςα από ερωτιςεισ που ελζγχουν τθν 

εμπζδωςθ προθγοφμενων αλλά και τωρινϊν γνϊςεων. 

 

Πίνακασ 7 - Παρατθριςεισ 3 

 

Προβλιματα που παρατθρϊ ςτθν διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ. 
Ο εντοπιςμόσ προβλθμάτων μπορεί να χρθςιμεφςει ςτον εντοπιςμό των αιτιϊν των 

προβλθμάτων αυτϊν και ςτθν επίλυςι ι αποφυγι  τουσ κατά τθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ 

τθσ εφαρμογισ . 
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ΡΛΚΑΝΟ ΡΟΒΛΘΜΜΑ ΣΧΟΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΡΑΦΘ ΜΕ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟ 

(ΜΑΚΘΤΕΣ,ΔΑΣΚΑΛΟΣ) 

1.Σε ποια ςθμεία του μακιματοσ 

μειϊκθκε το ενδιαφζρον των μακθτϊν; 

Κατά τθν απλι παράδοςθ πλθροφοριϊν από τθν 

δαςκάλα αν και θ απόςπαςθ του ενδιαφζροντοσ 

διιρκεςε μόνο λίγα λεπτά. 

2. Ρρολαβαίνουν οι μακθτζσ να 

απορροφιςουν τισ πλθροφορίεσ που 

τουσ παρουςιάηονται; 

 

Μζςα από τθν ςωςτι απάντθςθ των ερωτιςεων και 

τθν ενεργι ςυμμετοχι του μεγαλφτερου μζρουσ των 

μακθτϊν φαίνεται να μθν αντιμετωπίηουν 

πρόβλθμα απορρόφθςθσ των πλθροφοριϊν. 

3. Σε ποιεσ ερωτιςεισ του δαςκάλου 

αντιμετϊπιςαν οι μακθτζσ δυςκολίεσ; 

13,11,7,15 

4. Ξζρουν οι μακθτζσ να «διαβάηουν» 

χάρτεσ; 

 

Ναι. Μάλιςτα θ χριςθ χάρτθ κακ όλθ τθν διάρκεια 

του μακιματοσ είναι πολφ ςθμαντικι γι αυτοφσ 

5. Είναι ςε κζςθ οι μακθτζσ να 

αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ πάνω ςε 

ηθτιματα που τίκενται ςτα πλαίςια του 

μακιματοσ; 

Ναι. Στισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ κρίςεωσ ωσ 

ςφνολο απάντθςαν με μεγάλθ επιτυχία. 

6. Αντιμετϊπιςαν οι μακθτζσ δυςκολίεσ 

κατά τθν διεξαγωγι των 

δραςτθριοτιτων; 

Μικρά προβλιματα ανάγνωςθσ ενόσ μακθτι ο 

οποίοσ δεν ζδειξε μεγάλθ κζλθςθ να παρουςιάςει 

τθν εργαςία του ςτον πίνακα μπροςτά ςε όλουσ 

τουσ ςυμμακθτζσ του. 

7.Άλλα προβλιματα που εντοπίςτθκαν - 

 

Πίνακασ 8 - Παρατθριςεισ 4 

Χαρακτθριςτικά μακθτϊν 
Τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν χρθςιμοποιοφνται για τον ςχεδιαςμό των personas από τισ 

οποίεσ αντλοφνται χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτο ςτάδιο τθσ μοντελοποίθςθσ. 
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ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΜΑΚΘΤΩΝ ΣΧΟΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΡΑΦΘ ΜΕ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟ 

(ΜΑΚΘΤΕΣ,ΔΑΣΚΑΛΟΣ) 

1. Στόχοι 

 

Ενεργι ςυμμετοχι ςτθν τάξθ. 

Επιτυχθμζνθ απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ τθσ δαςκάλασ. 

Ραρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τουσ ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

2. Κίνθτρα  Οι ερωτιςεισ τθσ δαςκάλασ. 

Θ ανάγκθ για κοινωνικοποίθςθ. 

Το ενδιαφζρον για οριςμζνα κζματα. 

3. Νοθτικά μοντζλα(αντικείμενα του 

περιβάλλοντοσ των χρθςτϊν, ερμθνεία 

από τουσ χριςτεσ και οι μεταξφ τουσ 

ςχζςεισ) 

Τα νοθτικά μοντζλα των χρθςτϊν δεν είναι εφκολο να 

εντοπιςτοφν από απλι παρατιρθςθ. Φαίνεται να 

βαςίηονται όμωσ ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ 

που τουσ παρουςιάηεται. 

Ρχ. Ιπειροσ-χϊρεσ 

                      -ποτάμια 

                      -βουνά 

                      -κάλαςςεσ 

                      -διϊρυγεσ 

                      -κ.τ.λ. 

Ραρακάτω γίνεται αναλυτικότερθ αναφορά ςτισ νοθτικζσ 

δομζσ. 

4. Μοτίβα ςυμπεριφορϊν 

 

-Ζντονθ επικυμία για απάντθςθ ερωτιςεων δαςκάλασ 

εφόςον γνωρίηουν τθν απάντθςθ. 

-Τάςθ για ςυηιτθςθ με ςυμμακθτζσ για άςχετα κζματα 

-Τάςθ για ςυηιτθςθ με ςυμμακθτζσ για κζματα ςχετικά με 

το μάκθμα. 

 

 

 

5. Απογοθτεφςεισ 

 

-Μθ ενκφμθςθ κάποιασ απάντθςθσ. 

-Πταν δεν δόκθκε θ ευκαιρία ςε μια μακιτρια να 

παρουςιάςει τθν εργαςία τθσ κακϊσ οι πλθροφορίεσ που 

είχε ςυλλζξει είχαν ειπωκεί από τουσ προθγοφμενουσ. 
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6. Λκανότθτεσ -Απάντθςθ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ. 

-Ανάγνωςθ χαρτϊν. 

-Χριςθ προθγοφμενων γνϊςεων για απάντθςθ ερωτιςεων. 

-Χριςθ υπολογιςτι και διαδικτφου για αναηιτθςθ          

πλθροφοριϊν και καταγραφι τουσ. 

 

7. Συναιςκιματα 

 

-Ενκουςιαςμόσ όταν γνωρίηουν τθν απάντθςθ ςε ερωτιςεισ 

τθσ δαςκάλασ. 

-Απογοιτευςθ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ. 

-Ανάγκθ για επικοινωνία με ςυμμακθτζσ. 

-Αναςτάτωςθ προσ το τζλοσ του μακιματοσ. 

 

 

Πίνακασ 9 - Παρατθριςεισ 5 

6.6.2 Νοητικϊ μοντϋλα 

Τα νοθτικά μοντζλα που προκφπτουν από το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι τα εξισ: 

 

 

Διάγραμμα 13 - Νοθτικά Μοντζλα 
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6.6.3 Διαγρϊμματα δρϊςεων κατϊ την διαδικαςύα τησ διδαςκαλύασ 

 

 

 

Διάγραμμα 14 - Διάγραμμα Δράςεων 1 

 

Διάγραμμα 15 - Διάγραμμα Δράςεων 2 
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Διάγραμμα 16 - Διάγραμμα Δράςεων 3 

 

6.6.4 Διαγρϊμματα ςυγγϋνειασ 

Κατά τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ παρατθρικθκαν όμοιεσ ςυμπεριφορζσ ςε 

ομάδεσ μακθτϊν. Οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ ταξινομικθκαν ςτισ παρακάτω τρείσ ομάδεσ: 

 

 

 

                                                                                           

Διάγραμμα 17 - Διάγραμμα ςυγγζνειασ 
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6.6.5 Καταςκευό personas 

Ρριν αρχίςει θ καταςκευι των personas πρζπει να γίνουν οι παρακάτω προετοιμαςίεσ: 

 Διαχωριςμόσ χρθςτϊν ςε ρόλουσ 

Βαςιηόμενοι ςτο διάγραμμα ςυγγενείασ διαχωρίηονται οι μακθτζσ ςτουσ τρείσ 

παρακάτω ρόλουσ: 

o Ο επιμελισ μακθτισ 

o Ο μακθτισ που καταβάλει προςπάκεια 

o Ο μακθτισ που δεν ενδιαφζρεται για το μάκθμα 

 Εντοπιςμόσ μεταβλθτϊν για κάκε ρόλο και ταξινόμθςθ χρθςτϊν πάνω ςτισ 

μεταβλθτζσ: 

 

Διάγραμμα 18 -  Ταξινόμθςθ χρθςτϊν πάνω ςε μεταβλθτζσ 

 Εντοπιςμόσ και ταξινόμθςθ μοτίβων ςυμπεριφοράσ 
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Διάγραμμα 19 - Μοτίβα ςυμπεριφοράσ 

Βλζπουμε ότι θ ςυμπεριφορά του χριςτθ 2 ςυγκλίνει άλλεσ φορζσ με αυτιν του 1 και άλλεσ 

με αυτιν του 3. Οι ςυμπεριφορζσ του 1 και του 3 δεν ςυγκλίνουν ςχεδόν ποτζ. Πλοι οι 

μακθτζσ ζχουν τθν ανάγκθ για ςυναναςτροφι με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Ο μακθτισ που 

προςπακεί, βλζπουμε ότι ζχει ςχεδόν ίδια επικυμία με τον επιμελι μακθτι όμωσ οι 

επιδόςεισ του είναι πιο κοντά ςε αυτζσ του μακθτι που δεν ενδιαφζρεται για το μάκθμα. 

 Καταγραφι ςτόχων 

Στόχοι του επιμελοφσ μακθτι 

o Να επιδείξει ςτουσ ςυμμακθτζσ του τθν εργαςία του 

o Να απαντιςει ςωςτά ςτισ ερωτιςεισ τθσ δαςκάλασ 

o Να ςυμμετάςχει ενεργά ςτο μάκθμα 

o Να μάκει πλθροφορίεσ για τα κζματα που τον ενδιαφζρουν 

Στόχοι του μακθτι  που καταβάλει προςπάκεια 

o Να επιδείξει ςτουσ ςυμμακθτζσ του τθν εργαςία του 

o Να απαντιςει ςωςτά ςτισ ερωτιςεισ τθσ δαςκάλασ 

o Να ςυμμετάςχει ενεργά ςτο μάκθμα 

o Να επικοινωνιςει με τουσ ςυμμακθτζσ του 

Στόχοι του μακθτι που δεν ενδιαφζρεται για το μάκθμα 

o Να επικοινωνιςει με τουσ ςυμμακθτζσ του 

o Να αποφφγει τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μπροςτά ςε όλθ τθν τάξθ 

o Να αποφφγει τισ ερωτιςεισ τθσ δαςκάλασ 

o Τελικι παρουςίαςθ personas και ιεραρχικι ταξινόμθςι  
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Από τα μοτίβα ςυμπεριφοράσ βλζπουμε ότι θ persona ‘Γιϊργοσ’ ςυγκλίνει ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ με τισ άλλεσ δφο personas. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι είναι θ 

λιγότερο ςθμαντικι persona εκ των τριϊν κακϊσ οι ςυμπεριφορζσ των άλλων δφο 

διαφοροποιοφνται περιςςότερο. 

1. 

 
Εικόνα 27 - Persona 1 

2. 

 

Εικόνα 28 - Persona 2 
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3. 

 
Εικόνα 29 - Persona 3 

6.7 Στόχοι-Απαιτόςεισ     
Ακολουκεί προςδιοριςμόσ ςτόχων- απαιτιςεων όπωσ περιγράφεται ςτα βιματα 

ςχεδιαςμοφ που προτείνει θ Goodwin(βλζπε 4.6.5.). (Goodwin,K. ,2009) 

Στουσ ςτόχουσ περιλαμβάνονται: 

 Οι ευρφτεροι ςτόχοι 

o Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

 Οι ςτόχοι των ξεχωριςτϊν ομάδων των μακθτϊν(βλζπε 6.6.5)  

 Οι ςτόχοι τθσ δαςκάλασ 

o Διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για το μάκθμα  

o Μετάδοςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν ςτουσ μακθτζσ για να είναι ςε 

κζςθ να χρθςιμοποιοφν και να ενκυμοφνται τισ πλθροφορίεσ αυτζσ αλλά 

και για τθν ολοκλιρωςθ των νοθτικϊν τουσ μοντζλων ςε ςθμείο που να 

μποροφν να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ πάνω ςε οριςμζνα ηθτιματα. 

o Λκανοποίθςθ των ξεχωριςτϊν αναγκϊν των μακθτϊν 

 Οι ςτόχοι του μακιματοσ(Αναφζρονται ςτθν αρχι κάκε κεφαλαίου). Οι ςτόχοι του 

κεφαλαίου με το οποίο κα αςχολθκοφμε είναι να μάκουν οι μακθτζσ: 
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o Για τουσ κατοίκουσ τθσ Νότιασ Αμερικισ και τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν. 

o Για τα κράτθ και τισ ςπουδαιότερεσ πόλεισ τθσ Νότιασ Αμερικισ. 

 
Ανάγκεσ δεδομζνων 
Για να μποροφν οι μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ κα 

πρζπει αρχικά να διακζτουν ολοκλθρωμζνα νοθτικά μοντζλα. Για κζματα που αφοροφν 

μόνο το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει να τουσ μεταδοκοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με 

 τθν ιπειρο 

 τισ χϊρεσ 

 τισ πρωτεφουςεσ 

 τισ μεγαλφτερεσ πόλεισ 

 ιςτορικά, οικονομικά, πολιτιςμικά και πολιτιςτικά ςτοιχεία 

 ςτοιχεία ςχετικά με τον πλθκυςμό 

 ςτοιχεία για το φυςικό περιβάλλον 

Για να μποροφν οι μακθτζσ να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ κα πρζπει να διακζτουν 

προγενζςτερεσ γνϊςεισ από το μάκθμα τθσ γεωγραφίασ αλλά και από άλλα μακιματα(π.χ. 

ιςτορία). Από τθν παρατιρθςθ προζκυψε ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ διακζτουν τισ 

κατάλλθλεσ γνϊςεισ ϊςτε να μποροφν να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ ςχετικά με τθν 

οικονομικι και πολιτικι κατάςταςθ ςε κράτθ του κόςμου. 

Λειτουργικζσ ανάγκεσ 
Οι μακθτζσ πρζπει να : 

 ζχουν πρόςβαςθ ςτισ παραπάνω πλθροφορίεσ όποτε τισ χρειαςτοφν 

 ζχουν πρόςβαςθ ςε χάρτθ πάνω ςτον οποίο κα είναι τοποκετθμζνεσ οι    

πλθροφορίεσ αυτζσ 

 μποροφν  να χρθςιμοποιιςουν τισ πλθροφορίεσ που τουσ μεταδόκθκαν 

μζςα ςε διαφορετικά πλαίςια, μζςω δραςτθριοτιτων και μζςα από 

ερωτιςεισ κρίςεωσ.  

Χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ του προϊόντοσ 
Το προϊόν πρζπει: 

 να ανταποκρίνεται ςτο επίπεδο των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν ικανότθτα 

χριςθσ Θ/Υ αλλά και ςε ςχζςθ με τα δεδομζνα που διακζτουν οι μακθτζσ 

ςτισ νοθτικζσ τουσ δομζσ. 

 να είναι εφκολο ςτθν χριςθ 

 να κινεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν (διαςκεδαςτικό ςτθν χριςθ) 

 να διευκολφνει τθν ενκφμθςθ των πλθροφοριϊν 

 να μθν δθμιουργεί απογοθτεφςεισ ςτουσ μακθτζσ 

Περιοριςμοί 
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ περιορίηεται από τουσ εξισ παράγοντεσ: 
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 Ρεριοριςμόσ από τουσ ςτόχουσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Για τα ηθτιματα που 

ερευνά θ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία επαρκεί ο ςχεδιαςμόσ ενόσ 

ενδεικτικοφ προϊόντοσ από το οποίο κα μποροφν να αντλθκοφν τα επικυμθτά 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ. Επίςθσ θ διαδραςτικι εφαρμογι πρζπει να μθν 

αποκλίνει πολφ από το ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ ζτςι ϊςτε να είναι 

ζγκυρθ θ ςφγκριςθ. 

 Χρονικόσ περιοριςμόσ. Το προϊόν πρζπει να είναι ζτοιμο για χριςθ πριν τθν λιξθ 

τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

 Ρεριοριςμόσ τθσ φλθσ. Οι πλθροφορίεσ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν εφαρμογι 

περιορίηονται ςτθν φλθ του κεφαλαίου 43 του βιβλίου Γεωγραφίασ τθσ 6θσ 

δθμοτικοφ. 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι τα δεδομζνα τθσ εφαρμογισ κα χρειαςτεί να 

περιοριςτοφν ςτα απαραίτθτα για τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων.  

Φιλτράριςμα και ταξινόμθςθ ςτόχων 
Ραρακάτω γίνεται ιεραρχικι ταξινόμθςθ των ςτόχων: 

1. Οι ευρφτεροι ςτόχοι 

2. Οι ςτόχοι του μακιματοσ 

3. Οι ςτόχοι τθσ δαςκάλασ 

4. Οι ςτόχοι των ξεχωριςτϊν ομάδων των μακθτϊν. 

6.8  Σενϊρια 
Τα παρακάτω ςενάρια προζκυψαν από τθν μελζτθ των personas και των ςτόχων. 

Σενάριο 1 
Θ Μαρία κζλει να ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν διαδικαςία του μακιματοσ. Σε κάκε ενότθτα 

καλείται κάνει επιλογζσ που ςυμβάλλουν ςτθν εξζλιξθ του μακιματοσ.  

Στθν αρχι κάκε ενότθτασ καλείται να μαντζψει το κζμα. Ζπειτα τθσ δίνεται θ δυνατότθτα 

να επιλζξει τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνει κάκε ενότθτα. Μζςα από δραςτθριότθτεσ 

τθσ δίνεται θ δυνατότθτα να παρουςιάςει τισ γνϊςεισ τθσ.  

Σενάρια 2 
Τα νοθτικά μοντζλα του Κϊςτα είναι ελλιπι. Θ εφαρμογι τον βοθκά να τα ενδυναμϊςει 

παρουςιάηοντασ του ξεκάκαρεσ κατθγορίεσ πλθροφοριϊν και ςυνδζςεισ μεταξφ τουσ.  

Ο Κϊςτασ ζχει επίςθσ ζντονθ ανάγκθ για κοινωνικοποίθςθ. Θ εφαρμογι του δίνει τθν 

δυνατότθτα να κοινωνικοποιθκεί μζςα από ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ του. 

Συνεργαςία γίνεται κατά τθν διάρκεια εναςχόλθςθσ με τθν εφαρμογι εφόςον τθν 

χρθςιμοποιοφν δυο μακθτζσ. Επίςθσ προωκείται θ ςυνεργαςία ςτθν τελευταία 

δραςτθριότθτα όπου καλοφνται να καταγράψουν τισ απόψεισ τουσ οι μακθτζσ ανά δφο.  

Σενάριο 3 
Τα νοθτικά μοντζλα του Γιϊργου είναι ελλιπι και δυςκολεφεται ςτθν ενκφμθςθ των 

πλθροφοριϊν που του μεταδίδονται. Για τον λόγο αυτό θ εφαρμογι του δίνει τθν 

δυνατότθτα να ανατρζξει ανά πάςα ςτιγμι ςτισ πλθροφορίεσ που του μεταδόκθκαν. 

Ραρόλα αυτά θ εφαρμογι κατευκφνει τθν πλοιγθςι του Γιϊργου μζςα ςτισ ενότθτεσ 

πλθροφοριϊν που διατίκενται ζτςι ϊςτε να μθν περιπλζξει τα νοθτικά του μοντζλα. 
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Σενάριο 4  
Θ Μαρία, ο Κϊςτασ και ο Γιϊργοσ πρζπει να μάκουν για τα κράτθ και τισ ςπουδαιότερεσ 

πόλεισ τθσ Νότιασ Αμερικισ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ τουσ δίνονται κατθγοριοποιθμζνεσ ςτο 

πρϊτο κομμάτι τθσ εφαρμογισ. Τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να παρουςιάςουν τθν 

κατανόθςθ τθσ πλθροφορίασ που τουσ μεταδόκθκε με τθν πρϊτθ δραςτθριότθτα  τθσ 

εφαρμογισ όπου καλοφνται να αναφζρουν τα ονόματα των δυο χωρϊν από τισ οποίεσ 

πζραςε ο Μαγγελάνοσ.  

Σενάριο 5 
Θ Μαρία, ο Κϊςτασ και ο Γιϊργοσ πρζπει μζςα από το μάκθμα να μάκουν για τουσ 

κατοίκουσ τθσ Νότιασ Αμερικισ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Επίςθσ  πρζπει να 

μάκουν να αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ. Θ εφαρμογι τουσ δίνει τθν δυνατότθτα αυτιν 

κζτοντασ μια ερωτιςεισ κρίςεωσ ςτθν τελευταία δραςτθριότθτα που αφορά τουσ λόγουσ 

τθσ κατάςταςθσ ςτθν Νότια Αμερικι.  

Σενάριο 6 
Το ενδιαφζρον τθσ Μαρίασ, του Κϊςτα και του Γιϊργου αναμζνεται να διατθρείται εφόςον 

το μζςον διεξαγωγισ του μακιματοσ είναι κάτι νζο για τουσ μακθτζσ αλλά και από μόνθ 

τθσ  θ εφαρμογι προτρζπει τουσ μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν διαδικαςία του 

μακιματοσ. Κα χρθςιμοποιθκοφν επίςθσ οι ιρωεσ του ζργου παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ διότι παραπζμπουν ςε διαςκζδαςθ, για να διατθριςουν το ενδιαφζρον 

των μακθτϊν. 

6.9 Οργϊνωςη περιεχομϋνου-λειτουργιών 

6.9.1 Καταγραφό περιεχομϋνου 

Το περιεχόμενο τθσ εφαρμογισ προκφπτει από περιοριςμό του περιεχομζνου του 

κεφαλαίου: 

Πλθροφορίεσ 

 Φυλετικζσ ομάδεσ Νοτίου Αμερικισ (Λνδιάνοι, Μβθρεσ, Αφρικανοί, Ευρωπαίοι) 

 Ονόματα χωρϊν(Αργεντινι, Χιλι, Ρεροφ, Βραηιλία) 

 Ονόματα πρωτευουςϊν, μεγάλων πόλεων 

 Αναπτυγμζνεσ χϊρεσ(Βραηιλία, Αργεντινι) 

 Τι παράγουν(Βραηιλία- γεωργία, κτθνοτροφία, βιομθχανία, Αργεντινι-παραγωγι 

κρεάτων, Χιλι-ςίδθροσ, χαλκόσ, Ρεροφ- χρυςόσ, άργυρο, χαλκόσ, μόλυβδοσ, ςπάνια 

μζταλλα) 

 Θ κατάςταςθ ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτίου Αμερικισ(φτϊχεια κτλ) 

Επιπλζον 

 Χάρτθσ τθσ Νοτίου Αμερικισ 

 Χάρτθσ τθσ κάκε χϊρασ όπου αναγράφεται θ πρωτεφουςα και άλλεσ ςθμαντικζσ 

πόλεισ 

 Εικόνεσ για τθν κάκε χϊρα  
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 Εικόνεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ ςτθν Νότια Αμερικι 

 Μουςικι για τθν κάκε χϊρα 

6.9.2 Συνδϋςεισ περιεχομϋνου 

Το περιεχόμενο ςυνδζεται με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 

 

Διάγραμμα 20 - Συνδζςεισ περιεχομζνου 

Καταγραφι λειτουργιϊν 

Θ εφαρμογι κα διακζτει τισ εξισ λειτουργίεσ(οι λειτουργίεσ αντιςτοιχίηονται με τισ 

κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ που παρουςιάηονται ςτο 6.9.4 ): 

 Ερωτιςεισ για τισ πλθροφορίεσ που πρόκειται να διδαχκοφν(1) 

 Δυνατότθτα ελεφκερθσ πλοιγθςθσ μζςα ςε επίπεδα που κα αναφερκοφν ςτισ 

δομζσ περιεχομζνου(7) 

 Δυνατότθτα ζναρξθσ δραςτθριοτιτων όταν ζχουν διερευνθκεί επαρκϊσ οι 

πλθροφορίεσ(7) 

 Δραςτθριότθτεσ: 

o Να αναφερκοφν τα ταξίδια των μεγάλων εξερευνθτϊν που ζφταςαν ςτθν 

Νότια Αμερικι(Μαγγελάνοσ)(3)(5)(6) 

o Ερϊτθςθ κρίςθσ  για τουσ λόγουσ τθσ φτϊχειασ. Οι μακθτζσ καλοφνται να 

καταγράψουν ανά δυο τισ απόψεισ τουσ(8)(2)(4)(5) 

6.9.3 Αντιςτούχηςη με κονςτρουκτιβιςτικϋσ πρακτικϋσ 

Οι παρακάτω κονςτρουκτιβιςτικζσ αρχζσ καταγράφονται με κόκκινουσ αρικμοφσ δίπλα ςτισ 

λειτουργίεσ που τισ ικανοποιοφν ςτο 6.9.3. 

(1) Ρριν τθν παρουςίαςθ πλθροφοριϊν οι μακθτζσ πρζπει να προβλζψουν τι κα 

μάκουν ςτθν ςυνζχεια 

(2) Τα προβλιματα που καλοφνται οι μακθτζσ να επιλφςουν μετά τθν παρουςίαςθ των 

πλθροφοριϊν καλό κα ιταν να μθν ζχουν προφανι τρόπο λφςθσ 
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(3) Ραρότρυνςθ για δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ 

(4) Χριςθ προγενζςτερων γνϊςεων των μακθτϊν  

(5) Χριςθ τθσ γνϊςθσ που μεταδόκθκε ςτουσ μακθτζσ 

(6) Μεταφορά γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ  

(7) Ζμφαςθ ςτθν δόμθςθ, οργάνωςθ και αλλθλουχία των πλθροφοριϊν 

(8) Ενκάρρυνςθ για ςυνεργαςία 

6.9.4  Συνδϋςεισ περιεχομϋνου-λειτουργιών 

Το περιεχόμενο και οι λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ ςυνδζονται με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 

 

 

Διάγραμμα 21 - Συνδζςεισ περιεχομζνου-λειτουργιϊν 



6.10 Γενικόσ ςχεδιαςμόσ 

6.10.1 Διαγρϊμματα δρϊςεων 

 

Διάγραμμα 22- Διάγραμμα ροισ 

6.10.2 Δομϋσ περιεχομϋνου 

Στθν εφαρμογι αυτι κα χρθςιμοποιθκεί ιεραρχικι και ςειριακι δομι. Ππωσ είδαμε ςτο 

Κεφάλαιο 3 θ δομι αυτι ενδείκνυται για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ κακϊσ προςφζρει ςτουσ 

μακθτζσ κακοδιγθςθ και μπορεί να ενιςχφςει τα νοθτικά τουσ μοντζλα. 

Το περιεχόμενο χωρίηεται ςε επίπεδα, το κάκε ζνα εκ των οποίων πρζπει να διερευνιςει ο 

μακθτισ επαρκϊσ για να περάςει ςτο επόμενο(ςειριακι δομι). Οι μακθτζσ μποροφν να 

κινθκοφν ελεφκερα μζςα ςτα επίπεδα. Το τελευταίο επίπεδο, των δραςτθριοτιτων, 

εμφανίηεται όταν οι μακθτζσ ζχουν περάςει από όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. 

Οι πλθροφορίεσ των επιπζδων κατευκφνονται από το γενικό ςτο ειδικό(ιεραρχικι δομι).  



 

 

Διάγραμμα 23 - Δομζσ Περιεχομζνου 



6.10.3 Wireframes 

Για να γίνει ξεκάκαρθ θ δομι των οκονϊν καταςκευάηονται τα wireframes που 

ςυνοδεφονται από επεξθγθματικά ςχόλια. 

Wireframe 1 - Βίντεο 1 

 

1. Ππου αναφζρονται ‘βίντεο’ είναι κομμάτια παρμζνα από το ζργο παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ. Ειςαγωγικά πριν τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ εμφανίηεται θ  

Σκθνι1:Εμφανίηεται ο χάρτθσ του κόςμου με τονιςμζνθ τθν Νότιο Αμερικι. Οι 

ιρωεσ ςυςτινονται ςτα παιδιά. Ο Ιρωασ ρωτάει τα παιδιά «Ξζρετε ποια ιπειροσ 

είναι αυτι;» 

Το κουμπί- φυλετικζσ ομάδεσ ςτθν Οκόνθ 3 μεταφζρει τον μακθτι ςτο Βίντεο 2 που 

είναι θ Σκθνι 2. 

Το κουμπί- κατάςταςθ  ςτθν Οκόνθ 3 μεταφζρει τον μακθτι ςτο Βίντεο 3 που είναι 

θ Σκθνι 3. 

Τα κουμπιά με τισ χϊρεσ ςτθν Οκόνθ 4 μεταφζρουν τον μακθτι ςτα αντίςτοιχα 

Βίντεο 4-7 που είναι οι Σκθνζσ 4-7. 

2. Κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ εφαρμογισ ο μακθτισ μπορεί να επιλζξει το κουμπί 

εξόδου το οποίο κλείνει τθν εφαρμογι. Ο ςυμβολιςμόσ Χ για τθν ζξοδο είναι 

γνωςτόσ ςτουσ μακθτζσ. 
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Wireframe 2 - Οκόνθ 1 

 

1. Ο μακθτισ καλείται να επιλζξει μια από τισ χϊρεσ. Θ εφαρμογι δεν αντιδρά 

ςτθν απάντθςι του. Θ κάκε ιπειροσ αντιπροςωπεφει ζνα κουμπί. Πλα τα 

κουμπιά μεταφζρουν τον μακθτι ςτθν επόμενθ οκόνθ. Θ ςωςτι απάντθςθ 

εμφανίηεται ςτθν επόμενθ οκόνθ. Το πλαίςιο είναι διάφανο ϊςτε να φαίνεται θ 

εικόνα από πίςω. 

2. Ραραμζνει ο χάρτθσ του κόςμου με τονιςμζνθ τθν Νότιο Αμερικι 

3. Το κουμπί ερωτθματικό μεταφζρει τουσ μακθτζσ ςε οκόνθ με πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ. 

Wireframe 3 - Οκόνθ 2 

 

1. «Θ Νότια Αμερικι». Εμφανίηεται ο γεωφυςικόσ χάρτθσ τθσ Νοτίου Αμερικισ 

2. Το κουμπί βζλοσ μεταφζρει τον μακθτι ςτθν επόμενθ οκόνθ. 
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Wireframe 4 - Οκόνθ3 

 

1. Το κουμπί- Θ Νότια Αμερικι  επαναφζρει τον χριςτθ ςτθν Οκόνθ 2 

2. Το κουμπί- χϊρεσ μεταβιβάηει τον μακθτι ςτθν Οκόνθ 5. Το κουμπί- φυλετικζσ 

ομάδεσ τον μεταφζρει ςτο Βίντεο 2 και το κουμπί-κατάςταςθ ςτο Βίντεο 3.  

3. Ο Ιρωασ δείχνοντασ τισ ενότθτεσ αναφζρει :«Εξερευνιςτε τισ παραπάνω 

ενότθτεσ με τθν ςειρά που κζλετε» 

Wireframe 5 - Οκόνθ 4 

 

1. Ο μακθτισ ζχει επιλζξει τθν κατθγορία χϊρεσ. Εμφανίηεται ο χάρτθσ με τα 

περιγράμματα των χωρϊν αυτϊν και κουμπιά με το όνομα τθσ κάκε χϊρασ. 

2. Τα κουμπιά-χϊρεσ μεταφζρουν τουσ μακθτζσ ςτα αντίςτοιχα βίντεο των 

χωρϊν(Βίντεο 4-7)  

3. Το κουμπί- βζλοσ επαναφζρει τον μακθτι ςτθν οκόνθ 3 
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Wireframe 6-Οκόνθ 5 

 

1. Κουμπί με το οποίο μεταφζρεται ο μακθτισ ςτθν πρϊτθ δραςτθριότθτα. 

Wireframe 7 - Οκόνθ 6 
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Αρχικά εμφανίηεται βίντεο το οποίο είναι θ ςκθνι 8 από το ζργο παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ.  

1. Ο μακθτισ καλείται να πατιςει ζνα από τα κουμπιά- επιλογζσ χωρϊν τα οποία 

όλα τον μεταφζρουν ςτθν επόμενθ Οκόνθ με τθν Δραςτθριότθτα 2. 

2. Στο φόντο εμφανίηεται ο χάρτθσ με τα περιγράμματα των δφο χωρϊν που 

αναφζρκθκαν ςτο Βίντεο. 

Wireframe 8 - Οκόνθ 7 

 

1. Μετά το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ θ εφαρμογι τελειϊνει. 

2. Οι ιρωεσ ςυηθτοφν για τθν κατάςταςθ ςτθν Νότιο Αμερικι και ηθτοφν από τα 

παιδιά να γράψουν ανά δυο τθν άποψι τουσ ςε ζνα χαρτί. Είναι θ ςκθνι 9 από 

το ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ. 

Wireframe 9 - Πλθροφορίεσ 
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1.Πταν ο μακθτισ επιλζγει το κουμπί τθσ βοικειασ ανοίγει παράκυρο κάτω από τουσ 

τίτλουσ ςτον κενό χϊρο τθσ οκόνθσ με πλθροφορίεσ για τθν πλοιγθςθ ςτθν εκάςτοτε οκόνθ. 

Με το κουμπί-Χ μπορεί να εξζλκει τθσ βοικειασ. 

 

6.10.4 Σχεδιαςμόσ πλοόγηςησ 

Οι παραπάνω οκόνεσ ςυνδζονται με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 

 

Διάγραμμα 24 - Σχεδιαςμόσ πλοιγθςθσ 

 

Αναλυτικότερα παρουςιάηονται οι ςχζςεισ μεταξφ των οκονϊν ςε μορφι storyboard  για να 

ξεκακαριςτοφν οι λειτουργίεσ των κουμπιϊν(θ λειτουργία κεωρείται δεδομζνθ): 



 

Διάγραμμα 25 - Storyboard πλοιγθςθσ 1 

Από τθν οκόνθ ζνα όποιο κουμπί από τα κουμπιά με τισ θπείρουσ πατιςει ο μακθτισ κα μεταφερκεί ςτθν οκόνθ 2 . Και ςτισ δυο οκόνεσ μπορεί να 

πατιςει το κουμπί τθσ βοικειασ από όπου μεταφζρεται ςτθν οκόνθ βοικειασ. Από τθν οκόνθ βοικειασ μπορεί να επιςτρζψει πατϊντασ το κουμπί X. 
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Διάγραμμα 26 - Storyboard πλοιγθςθσ 2 

Ρατϊντασ το κουμπί-βζλοσ ςτθν οκόνθ 2 ο μακθτισ μεταφζρεται ςτθν οκόνθ 3. Από τθν οκόνθ 3 μπορεί να επιςτρζψει ςτθν  2 πατϊντασ το κουμπί –Θ 

Νότια Αμερικι. Και από τισ δυο οκόνεσ μπορεί ο μακθτισ να μεταφερκεί ςτθν αντίςτοιχθ οκόνθ βοικειασ όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. 
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Διάγραμμα 27 - Storyboard πλοιγθςθσ 3 

Ρατϊντασ το κουμπί-χϊρεσ ο μακθτισ μεταφζρεται ςτθν οκόνθ 4. Και οι δυο οκόνεσ ζχουν τθν επιλογι τθσ βοικειασ. Από τθν οκόνθ 4 πατϊντασ το 

κουμπί-βζλοσ ο μακθτισ μπορεί να επιςτρζψει ςτθν οκόνθ 3. Ρατϊντασ τα κουμπιά-φυλλετικζσ ομάδεσ και κατάςταςθ μεταφζρεται ςτα βίντεο 2 και 3 

αντίςτοιχα. Μετά τθν προβολι βίντεο ςτισ οκόνεσ αυτζσ θ εφαρμογι επαναφζρει τον μακθτι ςτθν οκόνθ 3. 
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Διάγραμμα 28 - Storyboard πλοιγθςθσ 4 

 

Από τθν οκόνθ 4 πατϊντασ τα κουμπιά με τισ χϊρεσ ο μακθτισ μεταφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ οκόνθ όπου προβάλλεται το βίντεο τθσ χϊρασ. Μετά τθν 

προβολι θ εφαρμογι επαναφζρει τον μακθτι ςτθν οκόνθ 4. 
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Διάγραμμα 29 - Storyboard πλοιγθςθσ 5 

Επειδι θ εφαρμογι κα καταςκευαςτεί ςε μορφι πρωτοτφπου ο ςχεδιαςτισ κα μεταβιβάςει τουσ μακθτζσ ςε αυτό το κομμάτι τθσ εφαρμογισ μόλισ οι 

μακθτζσ ζχουν εξερευνιςει πλιρωσ το πρϊτο τθσ κομμάτι. Ρατϊντασ οι μακθτζσ το κουμπί δραςτθριότθτεσ μεταφζρονται ςτθν οκόνθ 6 όπου μετά από 

προβολι βίντεο καλοφνται να διαλζξουν μια από τισ επιλογζσ που τουσ παρουςιάηονται. 
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Διάγραμμα 30 - Storyboard πλοιγθςθσ 6 

 

Ρατϊντασ οποιοδιποτε από τα κουμπιά με τισ επιλογζσ ο μακθτισ μεταφζρεται ςτθν οκόνθ 7 όπου προβάλλεται βίντεο και λιγει θ εφαρμογι. Επίςθσ 

υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ βοικειασ. 



6.11 Λεπτομερόσ ςχεδιαςμόσ 

6.11.1 Γλώςςα ςχεδιαςμού 

Συνολικά θ εφαρμογι κα ζχει όμοια αιςκθτικι με αυτιν του ζργου παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ. Τα οπτικά ςτοιχεία πρζπει να είναι όςο δυνατόν πιο ξεκάκαρα διότι 

ςχεδιάηονται για εκπαιδευτικό ςκοπό. Τα χρϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι γιινα 

και επθρεαςμζνα από τα παραδοςιακά χρϊματα που χρθςιμοποιοφν οι λαοί τθσ Νοτίου 

Αμερικισ. Θ γραμματοςειρά που κα επιλεχκεί είναι απλι και ξεκάκαρθ. 

Κα χρθςιμοποιθκοφν  ςθμεία ελζγχου όμοια με άλλων εφαρμογϊν ςτων οποίων τθν χριςθ 

ζχουν εξοικειωκεί οι μακθτζσ. Θ ιδζα για το κουμπί τθσ βοικειασ πάρκθκε από τθν 

εφαρμογι 2 τθσ ζρευνασ ανταγωνιςτϊν τθσ οποίασ θ οπτικι γλϊςςα είναι προςεγμζνθ και 

γι αυτό τον λόγο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ αιςκθτικι βάςθ για τθν εφαρμογι μασ. Θ 

μορφι των κουμπιϊν των θπείρων βαςίςτθκε ςτο κουμπί τθσ βοικειασ ζτςι ϊςτε να 

υπάρχει ςυνοχι ςτα χρϊματα και το ςχιμα. Τα υπόλοιπα κουμπιά τθσ εφαρμογισ ζχουν 

κοινό χρϊμα για να μθν μπερδεφεται ο μακθτισ και να γίνεται πιο εμφανισ θ λειτουργία 

τουσ. Τα ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται είναι εκ των προτζρων γνωςτά ςτουσ μακθτζσ. 

 

6.11.2 Σχεδιαςμόσ λεπτομερειών οθονών 

 

Βαςικι Οκόνθ 1- Οκόνθ 1 και πλθροφορίεσ 
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Βαςικι Οκόνθ 2-Οκόνθ 2 και πλθροφορίεσ 
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Βαςικι Οκόνθ 3-Οκόνθ 3 και πλθροφορίεσ 
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Βαςικι Οκόνθ 4-Οκόνθ 4 και πλθροφορίεσ 
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Βαςικι Οκόνθ 5- Οκόνθ 5 και πλθροφορίεσ 
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Βαςικι Οκόνθ 6- Οκόνθ 6 και πλθροφορίεσ 

 

 

 

Βαςικι Οκόνθ 7-Οκόνθ 7 και πλθροφορίεσ 
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6.12 Πρωτοτυποπούηςη 
Θ εφαρμογι ςχεδιάςτθκε ςτο πρόγραμμα Flash Cs4 τθσ Adobe και βαςίςτθκε ςτον 

παραπάνω ςχεδιαςμό. 

Το μζγεκόσ τθσ υπολογίςτθκε να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε Θ/Υ εφόςον θ αξιολόγθςθ 

κα λάβει χϊρα ςτα εργαςτιρια υπολογιςτϊν του δθμοτικοφ ςχολείου. 

Αν και θ πραγματικι εφαρμογι κα ςχεδιαηόταν ςτο ίδιο πρόγραμμα θ παροφςα εφαρμογι 

κεωρείται πρωτότυπο κακϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τα παιδιά μόνο υπό τθν 

κακοδιγθςθ του ςχεδιαςτι. 

Θ πραγματικι εφαρμογι πρζπει να μεταφζρει τον χριςτθ ςε επόμενο επίπεδο μόνο όταν 

ζχει εξερευνιςει πλιρωσ αυτό ςτο οποίο βρίςκεται. Τον περιοριςμό αυτό κατά τθν 

αξιολόγθςθ με χριςτεσ, κα επιβλζπει ο ςχεδιαςτισ.  

6.13 Αξιολόγηςη 
Θ αξιολόγθςθ κα βαςιςτεί ςτο μοντζλο που προτείνουν οι Georgiadou E. , Economides A., 

Michailidou A., Mosha A. (2001)  και αναφζρκθκε ςτο Κεφάλαιο 3. Κα χρθςιμοποιθκοφν 

μόνο τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ.  Στο 

παρακάτω  διάγραμμα εμφανίηονται με γκρι χρϊμα τα ςτοιχεία που παραλείφκθκαν και με 

μαφρο αυτά που χρθςιμοποιικθκαν.  

 

Διάγραμμα 31 - Αξιολόγθςθ τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ βαςιςμζνθ ςτθν αξιολόγθςθ των Georgiadou E. , 
Economides A., Michailidou A., Mosha A. (2001) 
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Κοινωνικι δυνατότθτα αποδοχισ 
Θ εφαρμογι ςχεδιάςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τισ  κονςτρουκτιβιςτικζσ πρακτικζσ οι οποίεσ 

χρθςιμοποιοφνται ςτα ελλθνικά ςχολεία. Αυτό διαπιςτϊκθκε από μελζτθ του βιβλίου 

γεωγραφίασ τθσ 6θσ δθμοτικοφ το οποίο είναι βαςιςμζνο ςε αυτιν τθν κεωρία. 

Οπότε θ εφαρμογι δεν ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με το κοινωνικό πλαίςιο ςτο οποίο κα 

χρθςιμοποιθκεί. 

Πρακτικι δυνατότθτα αποδοχισ  

Παρουςίαςθ και οργάνωςθ περιεχομζνου 

Παιδαγωγικοί παράγοντεσ 

Εκπαιδευτικό μοντζλο 
Το εκπαιδευτικό μοντζλο που χρθςιμοποιικθκε είναι θ κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία. Στα 

προθγοφμενα κεφάλαια ζχει δικαιολογθκεί θ επιλογι τθσ κεωρίασ αυτισ ωσ 

καταλλθλότερθσ για χριςθ ςτθν διαδραςτικι εφαρμογι. 

Δομι 
Θ δομι τθσ εφαρμογισ ζχει βαςιςτεί ςτθν δομι του βιβλίου γεωγραφίασ τθσ 6θσ δθμοτικοφ 

αλλά και ςτα νοθτικά μοντζλα των μακθτϊν. Επίςθσ μζςα από τθν ζρευνα διαπιςτϊκθκε ότι 

θ ςειριακι δομι ςε ςυνδυαςμό με  τθν ιεραρχικι δομι είναι οι πλζον κατάλλθλεσ για 

χριςθ ςε εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ. 

Ζλεγχοσ μακθτι 
 Θ επίτευξθ των ςτόχων του μακιματοσ ελζγχεται ςτο δεφτερο κομμάτι τθσ εφαρμογισ 

μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ. Τα αποτελζςματα κα καταγραφοφν παρακάτω όταν κα ζχουν 

ςυλλεχκεί τα αποτελζςματα από τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ από τουσ μακθτζσ ςτο ςχολείο. 

Προςαρμοςτικότθτα ςτισ διαφορζσ των μακθτϊν 
Θ ομάδα μακθτϊν ςτουσ οποίουσ βαςίςτθκε θ ζρευνα και ο ςχεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ δεν 

είχε μεγάλεσ αποκλείςεισ ςε ςυμπεριφορζσ. Ραρόλα αυτά οι ξεχωριςτζσ ανάγκεσ και ςτόχοι 

των μακθτϊν ςυμπεριλιφκθκαν ςτον ςχεδιαςμό. Στθν περίπτωςθ που εντοπίηονταν 

μεγάλεσ αποκλίςεισ ςυμπεριφοράσ και απαιτιςεων ςτουσ μακθτζσ, με τθν ίδια 

μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ, θ εφαρμογι κα μποροφςε να διακζτει τθν απαραίτθτθ 

προςαρμοςτικότθτα ςε αυτζσ. 

Μάκθςθ ςε ςυνεργαςία 
Θ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν υποςτθρίηεται μζςα από τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ ςε 

ηεφγθ αλλά και μζςω τθσ τελευταίασ δραςτθριότθτασ που καλεί τουσ μακθτζσ να 

δουλζψουν ςε ηεφγθ για να γράψουν μια παράγραφο με τισ απόψεισ τουσ. 

Παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ διεπιφάνειασ χριςτθ 

Διαδραςτικότθτα, πλοιγθςθ ,ανάδραςθ και ςχεδιαςμόσ οκόνθσ 
Πλα αυτά τα μζρθ ςυμπεριλιφκθκαν και μελετικθκαν ξεχωριςτά ςτθν διαδικαςία του 

ςχεδιαςμοφ. 

Αξιολόγθςθ περιεχομζνου 
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Το περιεχόμενο πάρκθκε ςτο μεγαλφτερο μζροσ του από το βιβλίο γεωγραφίασ τθσ 6θσ 

δθμοτικοφ οπότε δεν χριηει επιπλζον αξιολόγθςθσ. 

Αξιολόγθςθ μάκθςθσ 

Διαδικαςίεσ μάκθςθσ 

Χρθςιμότθτα 

Ευκολία ςτθν εκμάκθςθ 
Θ εφαρμογι κακοδθγεί τουσ μακθτζσ ςε όλθ τθσ διάρκειά τθσ μζςω τθσ λειτουργίασ 

βοικειασ που μποροφν να επιλζξουν οι μακθτζσ ανά πάςα ςτιγμι. Ακόμα και χωρίσ τθν 

βοικεια όμωσ θ εφαρμογι είναι πολφ εφκολθ ςτθν εκμάκθςθ κακϊσ θ πλοιγθςι τθσ είναι 

προφανισ και οι μακθτζσ εξοικειωμζνοι με τα χειριςτιρια που τουσ διατίκενται(για 

παράδειγμα το κουμπί Χ είναι δεδομζνο ότι κλείνει το παράκυρο ςτο οποίο βρίςκεται ο 

μακθτισ) 

Ευκολία ςτθν ενκφμθςθ 
Θ εφαρμογι δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ανατρζξουν ςτισ πλθροφορίεσ που 

τουσ παρουςιάςτθκαν αποφορτίηοντασ ζτςι τθν μνιμθ και διευκολφνοντασ τθν διαδικαςία 

τθσ ενκφμθςθσ(Από τθν κεντρικι οκόνθ 4 μποροφν όποτε κζλουν να ανατρζξουν ςτον 

χάρτθ τθσ Νοτίου Αμερικισ που βρίςκεται ςτθν οκόνθ 3, αλλά και ςτισ υπόλοιπεσ 

πλθροφορίεσ που τουσ διατίκενται). 

Αποδοτικότθτα ςτθν χριςθ 
Μετά τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ διαπιςτϊκθκε ότι ικανοποιεί τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν 

κατά τον ςχεδιαςμό(βλζπε 6.6.5) 

Λίγα λάκθ 
Μετά τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ διαπιςτϊκθκε ότι οι μακθτζσ δεν ζκαναν  λάκθ κατά τθν 

χριςθ. 

Ευχάριςτθ ςτθν χριςθ 
Μετά τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ διαπιςτϊκθκε ότι οι μακθτζσ διαςκζδαςαν τθν χριςθ 

τθσ.(Θ διαπίςτωςθ αυτι προζκυψε από παρατιρθςθ των μακθτϊν κατά τθν διάρκεια 

χριςθσ τθσ εφαρμογισ και από δθλϊςεισ των μακθτϊν) 

Αποτελζςματα μάκθςθσ 
Μετά τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ διαπιςτϊκθκε ότι οι ςτόχοι του μακιματοσ 

ικανοποιικθκαν(Οι μακθτζσ ζμακαν τισ χϊρεσ και μπόρεςαν να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ 

πάνω ςτα προβλιματα τθσ Νοτίου Αμερικισ) 

6.14 Περύληψη Κεφαλαύου 
Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται ο εντοπιςμόσ του προβλθματικοφ χϊρου που είναι ο 

ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ  θ οποία βελτιςτοποιεί τα αποτελζςματα τθσ 

εκπαίδευςθσ και  ικανοποιεί τα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 
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Ζπειτα επιλζγεται να εφαρμοςτοφν οι πρακτικζσ τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ κεωρίασ ςτθν 

διαδραςτικι εφαρμογι που κα ςχεδιαςτεί. Κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν 

διάρκεια του ςχεδιαςμοφ. 

Το πρϊτο βιμα του ςχεδιαςμοφ είναι ο ςχεδιαςμόσ εργαςιϊν. Εδϊ κα απαντθκοφν τα 

παρακάτω ερωτιματα 

 Ρόςο χρόνο κα αφιερϊςουμε ςτον ςχεδιαςμό 

 Αν κζλουμε να ςχεδιάςουμε κάτι καινοτόμο 

 Σε ποια θλικιακι ομάδα απευκυνόμαςτε 

 Ροιο είναι το κζμα τθσ εφαρμογισ 

Κατόπιν γίνεται χρονικόσ προγραμματιςμόσ για τθν διαδραςτικι εφαρμογι αλλά και για το 

ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ. Ο πρϊτοσ χρονικόσ προγραμματιςμόσ υπζςτθ 

αλλαγζσ πολφ ςφντομα κακϊσ αντιμετωπίςτθκαν προβλιματα ςχετικά με τθν πρόςβαςθ 

ςτα δθμοτικά ςχολεία για τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ και ζναρξθ του διαδραςτικοφ 

ςχεδιαςμοφ. 

Ακολουκεί ζρευνα ςχετικϊν εφαρμογϊν ςτο διαδίκτυο εκ των οποίων παρουςιάηονται και 

ςχολιάηονται οι ςθμαντικότερεσ. 

Μετά από τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία ζγινε ζρευνα χρθςτϊν μζςα από παρακολοφκθςθ 

μακιματοσ γεωγραφίασ και καταγραφι ςθμειϊςεων. 

Οι παρατθριςεισ ςε ςυνδυαςμό με υποδείξεισ τθσ δαςκάλασ αναλφκθκαν ςε κατθγορίεσ 

και διαγράμματα ϊςτε να μπορζςουν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν καταςκευι των personas 

και τον εντοπιςμό των ςτόχων-απαιτιςεων.  

Από τουσ ςτόχουσ και τισ ανάγκεσ των personas προζκυψαν ςενάρια. 

Ακολουκεί θ καταγραφι των λειτουργιϊν-περιεχομζνου και των ςυνδζςεϊν τουσ. 

Αναλφονται ςε διαγράμματα ροισ και δομζσ περιεχομζνου. 

Τζλοσ γίνεται ο ςχεδιαςμόσ των Wireframes και των λεπτομερϊν οκονϊν. 

Θ καταςκευι του πρωτοτφπου ζγινε με χριςθ του προγράμματοσ Flash Cs4 τθσ Adobe και 

βαςίςτθκε ςτον παραπάνω ςχεδιαςμό. Το πρωτότυπο είναι ζτοιμο να χρθςιμοποιθκεί για 

τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ και τθν ςυλλογι των αποτελεςμάτων μάκθςθσ. 

 Θ αξιολόγθςθ βαςίςτθκε ςτο μοντζλο των Georgiadou , Economides , Michailidou &Mosha  

που είναι ειδικά προςαρμοςμζνο ςε εκπαιδευτικζσ διαδραςτικζσ εφαρμογζσ.  

(Georgiadou E., Economides A., Michailidou A., Mosha A., 2001) 
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7 Σύγκριςη των μϋςων παρουςύαςησ και ςυμπερϊςματα 
Στο ςτάδιο αυτό πρζπει να ελεγχκεί ξεχωριςτά το ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ και 

θ διαδραςτικι εφαρμογι ωσ προσ τα οφζλθ που προςφζρουν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και να γίνει θ μεταξφ τουσ ςφγκριςθ. Ρριν τθν επίςκεψθ ςτο ςχολείο ζγινε θ 

κατάλλθλθ προετοιμαςία. 

7.1 Προετοιμαςύα για το Εκπαιδευτικό ϋργο παραςτατικόσ 

κινηματογραφύασ 
Θ τάξθ τθσ 6θσ δθμοτικοφ του ςχολείου των Φρερ αποτελείται απο16 μακθτζσ. Οι μιςοί κα 

παρακολουκιςουν το ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ . 

Το ζργο ζχει κατάλλθλο μζγεκοσ για να προβλθκεί ςε προτηζκτορα αλλά και ςτο DVD player 

που διακζτει θ τάξθ. Θ δαςκάλα κα αποφαςίςει πιο μζςο προβολισ κα χρθςιμοποιθκεί.  

Το ζργο ζχει διάρκεια εφτά μιςι λεπτά και κα παραχωρθκεί άλλο ζνα τζταρτο για να 

γράψουν τα παιδιά τθν παράγραφο που τουσ ηθτείται από τθν τελευταία δραςτθριότθτα. 

Πςθ ϊρα διαρκζςει θ διαδικαςία οι υπόλοιποι μακθτζσ κα παραμείνουν ςε άλλθ αίκουςα  

με τθν δαςκάλα. 

Ρριν τθν προβολι κα γίνει θ παρακάτω ειςαγωγι ςτουσ μακθτζσ: 

«Ρρόκειται να παρακολουκιςετε animation βαςιςμζνο ςε μζροσ μακιματοσ παρμζνο από 

το βιβλίο τθσ γεωγραφίασ. Αρχικά κα προβλθκοφν κάποιεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα 

απαντιςετε τισ δραςτθριότθτεσ που κα ςασ παρουςιαςτοφν ςτο δεφτερο μζροσ του 

animation. Τα ςτοιχεία που κα ςασ ηθτθκοφν ςτισ δραςτθριότθτεσ κα καταγράψετε ςτα 

χαρτιά που κα ςασ μοιραςτοφν.» 

Κατά τθν παρακολοφκθςθ του ζργου κα καταγραφοφν παρατθριςεισ που κα βοθκιςουν 

ςτθν δθμιουργία ςυμπεραςμάτων.  

Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ κα ρωτθκοφν οι μακθτζσ για τθν άποψι τουσ ςχετικά με τον 

διαφορετικό αυτό τρόπο διδαςκαλίασ. 

7.2 Προετοιμαςύα για την Διαδραςτικό εφαρμογό 
Τθν διαδραςτικι εφαρμογι κα χρθςιμοποιιςουν οι υπόλοιποι 8 μακθτζσ ςε ηεφγθ. Κάκε 

ηεφγοσ κα παρατθρείται και κα καταγράφονται παρατθριςεισ. 

Θ χριςθ τθσ εφαρμογισ κα λάβει χϊρα ςτα εργαςτιρια υπολογιςτϊν του ςχολείου. 

 

Αναμζνεται να διαρκζςει  το ελάχιςτο οχτϊ λεπτά και ζνα τζταρτο για τθν ςυγγραφι τθσ 

παραγράφου που ηθτείται  από τθν τελευταία δραςτθριότθτα. Στθν διάρκεια αυτι οι 

υπόλοιποι μακθτζσ κα παραμείνουν ςε διαφορετικι αίκουςα με τθν δαςκάλα. 

Ρριν τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ  κα γίνει θ παρακάτω ειςαγωγι ςτουσ μακθτζσ: 

«Ρρόκειται να χρθςιμοποιιςετε μια διαδραςτικι εφαρμογι  βαςιςμζνθ ςε μζροσ 

μακιματοσ παρμζνο από το βιβλίο τθσ γεωγραφίασ. Αποτελείται από δυο μζρθ. Ρρϊτα κα 

εξερευνιςετε  κάποιεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα απαντιςετε τισ δραςτθριότθτεσ που 

κα ςασ παρουςιαςτοφν ςτο δεφτερο μζροσ τθσ εφαρμογισ. Τα ςτοιχεία που κα ςασ 
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ηθτθκοφν ςτθν δεφτερθ δραςτθριότθτα κα καταγράψετε ςτα χαρτιά που κα ςασ 

μοιραςτοφν. Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ μπορείτε να με ρωτιςετε.» 

Κατά τθν παρακολοφκθςθ του ζργου κα καταγραφοφν παρατθριςεισ που κα βοθκιςουν 

ςτθν δθμιουργία ςυμπεραςμάτων.  

Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ κα ρωτθκοφν οι μακθτζσ για τθν άποψι τουσ ςχετικά με τον 

διαφορετικό αυτό τρόπο διδαςκαλίασ. 

7.3 Αποτελϋςματα για το Έργο Εκπαιδευτικόσ Παραςτατικόσ 

Κινηματογραφύασ 
Για τθν προβολι του ζργου παραχωρικθκε από το ςχολείο θ αίκουςα προβολϊν. Οκτϊ 

μακθτζσ παρακολοφκθςαν το ζργο που προβλικθκε ςτον προτηζκτορα τθσ αίκουςασ. 

Παρατθριςεισ 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΩΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΡΟΣΟΣΤΟ 

1.«Συμμετοχι 

μακθτϊν» 

1.«Κατά πόςο 

ςυμμετζχουν οι μακθτζσ 

ενεργά ςτθν διαδικαςία 

του μακιματοσ;» 

Στθν ζναρξθ τθσ 

προβολισ οι μακθτζσ 

δίςταςαν να 

ςυμμετάςχουν. Στθν 

ςυνζχεια όμωσ 

ςυμμετείχαν όλοι 

ενεργά απαντϊντασ 

ςτισ ερωτιςεισ που 

τουσ ζκαναν οι ιρωεσ 

του ζργου.  

80% 

2.«Συνεργαςία 

μεταξφ μακθτϊν» 

2.  «Κατά πόςο 

ςυνεργάηονται μεταξφ 

τουσ οι μακθτζσ;» 

Ραρατθρικθκε 

ςυνεργαςία μεταξφ 

των μακθτϊν κατά τθν 

διάρκεια προβολισ 

του ζργου αλλά και 

κατά τθν εκπόνθςθ 

των δραςτθριοτιτων. 

100% 

3.« Διατιρθςθ 

ενδιαφζροντοσ 

μακθτϊν» 

 

3. «Αποςπάται ςυχνά θ 

προςοχι των μακθτϊν 

ςτο μάκθμα;»  

Το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν φάνθκε να 

αποςπάται κυρίωσ ςτο 

κομμάτι όπου 

αναφζρονται οι 

φυλετικζσ ομάδεσ  και 

θ κατάςταςθ ςτθν 

Νότιο Αμερικι. Το 

γεγονόσ αυτό 

οφείλεται ςτθν 

60% 
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διάρκεια των 

κομματιϊν αυτϊν, 

ςτθν  ζλλειψθ 

διάδραςθσ με τουσ 

μακθτζσ και ςτουσ 

δυςνόθτουσ όρουσ 

που χρθςιμοποιοφνται 

ςε αυτά. 

4. «Μείωςθ 

προβλθμάτων που 

μπορεί να 

παρουςιαςτοφν 

κατά τθν διάρκεια 

του μακιματοσ» 

4. «Τι προβλιματα 

εντοπίςτθκαν ςτθν 

διάρκεια του 

μακιματοσ;» 

- Θ μείωςθ του 

ενδιαφζροντοσ των 

μακθτϊν. 

-Θ χρονικι διάρκεια 

που παραχωρείται 

ςτουσ μακθτζσ για 

απάντθςθ ςτισ 

ερωτιςεισ δεν ιταν 

πάντα θ κατάλλθλθ. 

Στισ ερωτιςεισ ςτο 

κομμάτι των χωρϊν 

ιταν υπερβολικά 

μεγάλθ και ςτθν 

πρϊτθ δραςτθριότθτα 

πιο μικρι απ ότι κα 

ζπρεπε. 

-Οι φωνζσ των θρϊων 

ςε ςθμεία όπωσ ςτον 

τίτλο απευκφνονταν 

ςε μικρότερο θλικιακι 

ομάδα με αποτζλεςμα 

να προκαλζςουν τον 

περίγελο των 

μακθτϊν. 

-Λόγω απόςπαςθσ 

προςοχισ οι μακθτζσ 

ζχαναν κομμάτια του 

ζργου με αποτζλεςμα 

να μθν μποροφν να 

απαντιςουν με 

ευκολία ςτθν 

τελευταία 

δραςτθριότθτα. 

40% 
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5. Επιπλζον 

παρατθριςεισ 

 Το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν γινόταν πιο 

ζντονο ςτα κομμάτια 

που αναφζρονται οι 

χϊρεσ. Λδιαίτερα ςτισ 

εικόνεσ με τα εξωτικά 

τοπία, το λάμα ι τθν 

ποδοςφαιρικι ομάδα. 

 

 

Πίνακασ 10- Παρατθριςεισ 1 

Ερωτιςεισ 
Στο τζλοσ τθσ προβολισ τζκθκαν ςτουσ μακθτζσ οι παρακάτω ερωτιςεισ. Οι απαντιςεισ 

ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ δεν αποτελοφν απολφτωσ ζγκυρο κριτιριο κακϊσ όπωσ αναφζρουν 

και οι Jacko&Sears τα παιδιά κα προςπακιςουν να απαντιςουν με τρόπο που να 

ευχαριςτεί αυτόν που τουσ απευκφνει τθν ερϊτθςθ (Jacko,J.&Sears, A., 2003). 

 Ρωσ τουσ φάνθκε. 

Τουσ άρεςε 

 Τι τουσ άρεςε. 

Τα κομμάτια με τισ χϊρεσ και θ πρϊτθ δραςτθριότθτα. 

 Τι δεν τουσ άρεςε 

Αρχικά υποςτθρίηουν ότι δεν υπιρχε κάτι που να μθν τουσ αρζςει. Στθν ςυνζχεια 

δφο μακθτζσ ανζφεραν το κομμάτι όπου αναφζρεται θ οικονομικι κατάςταςθ. 

 Τι τουσ δυςκόλεψε 

Τρείσ μακθτζσ υποςτθρίηουν ότι τουσ δυςκόλεψε θ τελευταία δραςτθριότθτα. 

Απαντιςεισ Δραςτθριοτιτων 
Οι μακθτζσ απάντθςαν ςτισ δραςτθριότθτεσ ςε ομάδεσ δφο ατόμων. Πλεσ οι ομάδεσ 

απάντθςαν ςωςτά ςτθν πρϊτθ δραςτθριότθτα. Μάλιςτα αρκετοί φάνθκε να γνωρίηουν τθν 

απάντθςθ πριν τθν προβολι. 

ΟΜΑΔΑ 1 

«Ριςτεφω ότι ςυμβαίνει αυτό γιατί τα παίρνουν οι Ευρωπαίοι για τισ χϊρεσ τουσ» 

ΟΜΑΔΑ 2 

«Ριςτεφω ότι πάνε άλλεσ χϊρεσ και παίρνουν τα προϊόντα. Επίςθσ μπορεί να μθν τα 

αξιοποιοφν ςωςτά επειδι ζχουν ζλλειψθ τεχνογνωςίασ» 

ΟΜΑΔΑ 3 

«Επειδι ζχουν ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων και εξαιτίασ των δικτατορικϊν κακεςτϊτων» 

ΟΜΑΔΑ 4 

«Επειδι  είναι ςτθν τροπικι ηϊνθ» 
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7.4 Αποτελϋςματα για  την Διαδραςτικό Εφαρμογό 
Παρατθριςεισ 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΩΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΡΟΣΟΣΤΟ 

1.«Ελαχιςτοποίθςθ 

λακϊν» 

1.«Ρόςα και ποια λάκθ 

εντοπίςτθκαν κατά τθν 

χριςθ» 

Καμία ομάδα δεν 

χρθςιμοποίθςε τθν 

βοικεια. 

Δεν εντοπίςτθκαν 

άλλα λάκθ. 

 

 

 

 

90% 

2.«Συνεργαςία 

μεταξφ μακθτϊν» 

2.«Κατά πόςο ιταν 

επιτυχθμζνθ θ 

ςυνεργαςία  μεταξφ των 

μακθτϊν;» 

Πλεσ οι ομάδεσ 

ςυνεργάςτθκαν με 

επιτυχία. Μόνο ςτθν 

ομάδα 3 

παρατθρικθκε 

απόςπαςθ τθσ 

προςοχισ του ενόσ 

μακθτι λόγω τθσ 

ζντονθσ 

προςωπικότθτασ του 

ςυμμακθτι του που 

δεν τον άφθνε να  

ςυμμετάςχει 

επαρκϊσ. 

 

90% 

3.« Ευχάριςτθ ςτθ 

χριςθ» 

 

3.«Φάνθκε να 

διαςκεδάηουν τθν χριςθ 

τθσ εφαρμογισ οι 

μακθτζσ;»  

Ομάδα 1 

Ναι, το ενδιαφζρον 

και των δφο μακθτϊν 

ιταν ζντονο. 

 

Ομάδα2 

Ναι, το ενδιαφζρον 

και των δφο μακθτϊν 

90% 
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ιταν ζντονο. 

 

Ομάδα3 

Φάνθκε να 

διαςκεδάηει μόνο ο 

ζνασ μακθτισ. 

 

Ομάδα4 

Ναι, το ενδιαφζρον 

και των δφο μακθτϊν 

ιταν ζντονο. 

 

 

5.Επιπλζον 

παρατθριςεισ 

 Ομάδα 1 

Θ ομάδα αυτι φάνθκε 

να μπερδεφεται ςτθν 

πλοιγθςθ ςτο κομμάτι 

των χωρϊν. Δεν τουσ 

ιταν ξεκάκαρο ποια 

είναι θ κεντρικι οκόνθ 

τθσ εφαρμογισ . 

 

Ομάδα2 

Θ ομάδα αυτι φάνθκε 

να δυςκολεφεται ςτο 

κομμάτι των χωρϊν 

και ςτθν απάντθςθ τθσ 

πρϊτθσ 

δραςτθριότθτασ αλλά 

υπιρξε ζντονθ 

ςυνεργαςία και 

ςυηιτθςθ για τθν 

επίλυςι τθσ. 

Επίςθσ 

παρακολοφκθςε για 

δεφτερθ φορά το 
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κομμάτι τθσ 

κατάςταςθσ ςτθν 

Νότιο Αμερικι. 

Ομάδα3 

Δεν υπιρξε αποδοτικι 

ςυνεργαςία. Ο 

μακθτισ που είχε 

αναλάβει τον ζλεγχο 

τθσ εφαρμογισ δεν 

δυςκολεφτθκε ςτθν 

χριςθ τθσ. 

Ομάδα4 

Θ ομάδα αυτι επίςθσ 

χρειάςτθκε επιπλζον 

κακοδιγθςθ για να 

φφγει από τθν 

κεντρικι οκόνθ των 

χωρϊν. 

Οι τρείσ πρϊτεσ 

ομάδεσ ακολοφκθςαν 

τισ επιλογζσ τθσ 

κεντρικισ οκόνθσ με 

τθν ςειρά. 

Θ τελευταία ομάδα 

επζλεξε πρϊτα τισ 

φυλετικζσ ομάδεσ, 

μετά τισ χϊρεσ και 

τελικά τθν κατάςταςθ. 

 

 

Πίνακασ 11 - Παρατθριςεισ 2 

Ερωτιςεισ 
Στθν κάκε ομάδα τζκθκαν τα παρακάτω ερωτιματα μετά τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ. Οι 

περιςςότερεσ ομάδεσ είχαν όμοιεσ απαντιςεισ. 

 Ρωσ τουσ φάνθκε 

Τουσ άρεςε 

 Τι τουσ άρεςε 

Ομάδα 1: 

Πλθ θ εφαρμογι 
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Ομάδα 2: 

Θ πρϊτθ δραςτθριότθτα 

Ομάδα 3: 

Πλθ θ εφαρμογι 

Ομάδα 4: 

Το κομμάτι με τισ χϊρεσ 

 Τι δεν τουσ άρεςε 

Οι περιςςότερεσ ομάδεσ υποςτιριξαν ότι δεν υπιρξε κάτι που να μθν τουσ άρεςε 

ςτθν εφαρμογι. 

Ο μακθτισ τθσ τρίτθσ ομάδασ που δεν μπόρεςε να ςυμμετάςχει ενεργά φάνθκε 

κάπωσ απογοθτευμζνοσ από τθν εφαρμογι. 

 Τι τουσ δυςκόλεψε 

Θ πρϊτθ ομάδα δυςκολεφτθκε ςτθν απάντθςθ τθσ δεφτερθσ δραςτθριότθτασ. 

Θ δεφτερθ ομάδα δυςκολεφτθκε ςτθν πρϊτθ δραςτθριότθτα κακϊσ είχε 

αντιμετωπίςει δυςκολίεσ και ςτο κομμάτι των χωρϊν όπου δεν κυμόταν ποιεσ 

χϊρεσ είχε εξερευνιςει. 

Απαντιςεισ Δραςτθριοτιτων 
Πλεσ οι ομάδεσ απάντθςαν ςωςτά ςτθν πρϊτθ δραςτθριότθτα αν και οι μακθτζσ τθσ 

δεφτερθσ ομάδασ δυςκολεφτθκαν να απαντιςουν. 

Οι απαντιςεισ ςτθν δεφτερθ δραςτθριότθτα : 

 

Ομάδα 1 

«Ριςτεφω ότι αυτό ςυμβαίνει επειδι δεν ζχουν πολλά προϊόντα» 

Ομάδα 2 

«Επειδι ζχουν πάρα πολλοφσ κατοίκουσ και δεν φτάνουν τα προϊόντα που παράγουν για 

όλουσ. Και επειδι είχαν δικτατορικά κακεςτϊτα και επαναςτάςεισ που δεν τισ άφθναν να 

αναπτυχκοφν.» 

Ομάδα 3 

«Επειδι ζχουν πάρα πολλοφσ κατοίκουσ και δεν φτάνουν τα προϊόντα που παράγουν για 

όλουσ. Επειδι άλλεσ χϊρεσ εκμεταλλεφονταν τα προϊόντα  τουσ. Επίςθσ φταίνε τα 

δικτατορικά κακεςτϊτα που είχαν μερικζσ από τισ χϊρεσ.»   

Ομάδα 4 

«Φταίνε οι οικονομικοί παράγοντεσ και που πάνε άλλεσ χϊρεσ και τισ εκμεταλλεφονται. 

Επίςθσ φταίει που μζνουν πολλοί άνκρωποι μαηί ςτισ πόλεισ .» 

7.5 Συμπερϊςματα 
Ραρατθροφμε ότι ςτθν περίπτωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ εμφανίηονται προβλιματα. 
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Θ απόςπαςθ προςοχισ των μακθτϊν είναι εντονότερθ από ότι ςτθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία ςτθν τάξθ. Αυτό οφείλεται ςτθν μειωμζνθ διάδραςθ με τουσ μακθτζσ. Από τθν 

φφςθ τθσ θ παραςτατικι κινθματογραφία μπορεί να υποςτθρίξει ευκολότερα τθν απλι 

παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν. Θ μζκοδοσ αυτι όμωσ, φαίνεται να είναι μεταξφ των 

λιγότερο ελκυςτικϊν για τουσ μακθτζσ με αποτζλεςμα να αποςπάται θ προςοχι τουσ 

ευκολότερα από το μάκθμα. 

Θ απόςπαςθ προςοχισ ςτθν περίπτωςθ των ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ δεν 

μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τθν ίδια ευκολία που κα αντιμετωπιηόταν ςε μάκθμα με 

χριςθ παραδοςιακϊν μζςων. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ το μάκθμα μπορεί να διακοπεί και 

να επανορκωκεί θ προςοχι των μακθτϊν. Στθν περίπτωςθ του ζργου παραςτατικισ 

κινθματογραφίασ λόγω τθσ μεταβατικισ του φφςθσ οι μακθτζσ είναι πολφ πικανό να 

χάςουν ςθμαντικά κομμάτια πλθροφορίασ και να δυςκολευτοφν ςτθν μετζπειτα ςυμμετοχι 

τουσ. 

Τα κομμάτια του ζργου ςτα οποία καλοφνται οι μακθτζσ να ςυμμετάςχουν απαντϊντασ 

ερωτιςεισ, από τθν μία φάνθκε να διατθροφν το ενδιαφζρον των μακθτϊν αλλά από τθν 

άλλθ υπιρξαν προβλιματα ςχετικά με τθν χρονικι διάρκεια που παραχωροφνταν ςτουσ 

μακθτζσ για τθν απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ. Είναι δφςκολο να προςδιοριςτοφν 

ικανοποιθτικά τα ςωςτά χρονικά διαςτιματα παφςθσ του ζργου λόγω τθσ μθ 

προβλεψιμότθτασ των καταςτάςεων που μπορεί να μεςολαβιςουν. 

 

Το ενδιαφζρον των μακθτϊν φάνθκε να ενδυναμϊνεται ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία που 

κίνθςαν το ενδιαφζρον τουσ. Κατά τθν ζρευνα κα ζπρεπε να εντοπιςτοφν τα ςτοιχεία που 

διαςκεδάηουν τουσ μακθτζσ και να τοποκετθκοφν ςε ςθμεία του ζργου όπου κρίνεται 

απαραίτθτο(π.χ. ενδιαφζρον  για το ποδόςφαιρο, ενδιαφζρον για εξωτικά τοπία) . 

Ειδικότερα ςτα κομμάτια όπου είναι απαραίτθτθ θ παρουςίαςθ πλθροφορίασ για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα καλό είναι να τοποκετοφνται τζτοια ςτοιχεία. 

Πςον αφορά τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ φαινομενικά ςτθν πρϊτθ δραςτθριότθτα 

φάνθκε να ικανοποιείται ο ςτόχοσ του μακιματοσ για τθν εκμάκθςθ των χωρϊν. Σε αυτό 

ωφζλθςαν και οι προγενζςτερεσ γνϊςεισ των μακθτϊν που δεν εκτιμικθκαν ςωςτά. Σε 

αυτό οφείλεται θ ελλιπισ ζρευνα που διεξιχκθ λόγω του περιοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςτα 

ςχολεία. 

Στθν δεφτερθ δραςτθριότθτα οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν επίςθσ ςε μεγάλο βακμό 

προγενζςτερεσ γνϊςεισ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφνται οι γνϊςεισ αυτζσ με 

επιτυχία και ςε ςυνδυαςμό με αυτζσ που τουσ μεταδόκθκαν ςτο ζργο. 

Ομάδα 1: Δεν εξθγικθκε θ ζννοια ‘άποικοι’ με αποτζλεςμα τα παιδιά να κατανοιςουν με 

λάκοσ τρόπο τθν πλθροφορία που τουσ μεταδόκθκε. 

Ομάδα 2:Εδϊ βλζπουμε ότι ςε ανάλογθ περίπτωςθ με τθν παραπάνω, θ πλθροφορία 

χρθςιμοποιικθκε με πιο ςωςτό τρόπο. Επίςθσ χρθςιμοποιικθκε προγενζςτερθ γνϊςθ από 

το μάκθμα, θ ζννοια τθσ τεχνογνωςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι φαίνεται να ικανοποιείται ο 

ςτόχοσ του μακιματοσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των παιδιϊν και τθσ 

κατανόθςθσ τθσ κατάςταςθσ ςτθν Νότιο Αμερικι. 

Ομάδα 3: Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ςυνδυάηονται προγενζςτερεσ με τισ καινοφργιεσ 
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γνϊςεισ ςε ικανοποιθτικό βακμό. Στθν περίπτωςθ αυτιν επίςθσ ικανοποιείται ςτόχοι του 

μακιματοσ. 

Ομάδα 4:Θ ομάδα αυτι χρθςιμοποίθςε μόνο προγενζςτερεσ γνϊςεισ που δεν 

ικανοποιοφςαν τα ηθτοφμενα τθσ δραςτθριότθτασ. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθν 

απόςπαςθ τθσ προςοχισ των μακθτϊν αυτϊν ςτα κομμάτια που παρουςίαηαν πλθροφορίεσ 

απαραίτθτεσ για τθν απάντθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ  δεν εντοπίςτθκαν ςοβαρά προβλιματα. 

Θ απόςπαςθ τθσ προςοχισ των μακθτϊν μειϊκθκε ςε ςθμαντικό βακμό. Θ μόνθ περίπτωςθ 

που φάνθκε να αποςπάται θ προςοχι μακθτι ιταν θ περίπτωςθ του μακθτι τθσ τρίτθσ 

ομάδασ που οφειλόταν ςτθν δυςκολία ςυνεργαςίασ με τον ςυμμακθτι του. 

Οι μακθτζσ δεν αντιμετϊπιςαν προβλιματα ςτθν πλοιγθςθ τθσ εφαρμογισ  κακϊσ θ 

ςειριακι δομι που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτο μεγαλφτερο κομμάτι δεν αφινει μεγάλα 

περικϊρια λάκουσ. Ακόμθ και ςτα επίπεδα που ζδιναν μεγαλφτερθ ελευκερία αποφάςεων 

ςτουσ μακθτζσ εκείνοι ακολουκοφςαν ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ τα βιματα με τθν 

ςειρά που παρουςιάηονταν. 

Το μοναδικό πρόβλθμα που παρουςιάςτθκε ςτθν πλοιγθςθ είναι ότι δεν γινόταν ξεκάκαρο 

ςτουσ μακθτζσ ποια είναι θ βαςικι οκόνθ και όταν ζμπαιναν ςτθν κεντρικι οκόνθ των 

χωρϊν δεν επζςτρεφαν από μόνοι τουσ ςτθν  κεντρικι. Κα ζπρεπε θ εφαρμογι να δίνει τθν 

δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ζχουν μια ςυνολικι εικόνα τθσ δομισ τθσ.  

Θ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν ιταν εντονότερθ απ ότι ςτθν περίπτωςθ του ζργου 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ κακϊσ είχαν τον χρόνο να ςυηθτιςουν μετά το τζλοσ του 

κάκε κομματιοφ τθσ εφαρμογισ.  

Οι ομάδεσ που επζλεξαν να δουν για δεφτερθ φορά κάποιο κομμάτι τθσ εφαρμογισ φάνθκε 

να απαντοφν με μεγαλφτερθ ευκολία ςτισ δραςτθριότθτεσ. Θ δυνατότθτα επανάλθψθσ των 

πλθροφοριϊν φάνθκε να επιλφει επίςθσ το πρόβλθμα τθσ  μεταβατικισ φφςθσ των ζργων 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ. Στθν περίπτωςθ που οι μακθτζσ δεν κατανοοφςαν ι δεν 

άκουγαν μια πλθροφορία λόγο κάποιου εξωτερικοφ κορφβου είχαν τθν δυνατότθτα να τθν 

επαναλάβουν. 

Στθν πρϊτθ δραςτθριότθτα απάντθςαν όλεσ οι ομάδεσ με επιτυχία ικανοποιϊντασ τον 

ςτόχο του μακιματοσ για εκμάκθςθ των χωρϊν τθσ Νοτίου Αμερικισ. Δυςκολίεσ 

αντιμετϊπιςε μόνο θ δεφτερθ ομάδα που οφείλονταν ςε λάκθ του ςχεδιαςμοφ τθσ 

πλοιγθςθσ τθσ εφαρμογισ. 

Στθν δεφτερθ δραςτθριότθτα βλζπουμε ότι οι καινοφργιεσ γνϊςεισ χρθςιμοποιοφνται ςε 

μεγαλφτερο βακμό και πιο ςωςτά απ ότι ςτα αποτελζςματα τθσ δεφτερθσ δραςτθριότθτασ 

του ζργου παραςτατικισ κινθματογραφίασ.  Μόνο θ πρϊτθ ομάδα αντιμετϊπιςε δυςκολίεσ 

ςτθν δραςτθριότθτα αυτι λόγω δυςκολιϊν ςτθν πλοιγθςθ που προθγικθκαν. Γι αυτό τον 

λόγο δεν κατάφερε να απαντιςει με επιτυχία ςτθν ερϊτθςθ τθσ δεφτερθσ δραςτθριότθτασ. 

Ομάδα 2: Θ ομάδα αυτι επανζλαβε για δεφτερθ φορά το κομμάτι τθσ κατάςταςθσ ςτισ 

χϊρεσ τθσ Νοτίου Αμερικισ με αποτζλεςμα να απαντιςει με μεγαλφτερθ επιτυχία ςτθν 

δεφτερθ δραςτθριότθτα χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ που τουσ μεταδόκθκαν. 
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Ομάδα3: Θ ομάδα αυτι επανζλαβε για δεφτερθ φορά το κομμάτι των φυλετικϊν ομάδων 

με αποτζλεςμα να κατανοιςει καλφτερα τισ πλθροφορίεσ που τουσ μεταδόκθκαν και να 

απαντιςει με επιτυχία ςτθν δεφτερθ δραςτθριότθτα. 

Ομάδα4: Θ ομάδα αυτι απάντθςε με επιτυχία ςτθν δεφτερθ δραςτθριότθτα 

χρθςιμοποιϊντασ προγενζςτερεσ γνϊςεισ ςε ςυνδυαςμό με τισ καινοφργιεσ. 

Συνολικά βλζπουμε ότι θ διαδραςτικι εφαρμογι υπερτερεί ωσ μζςο παρουςίαςθσ ςε ςχζςθ 

με το εκπαιδευτικό ζργο παραςτατικισ κινθματογραφίασ. Καταφζρνει να επιλφςει μεγάλο 

μζροσ των προβλθμάτων που προκφπτουν από τθν μεταβατικι φφςθ του ζργου 

παραςτατικισ κινθματογραφίασ. Με τθν χριςθ τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ 

ικανοποιοφνται ςε μεγαλφτερο βακμό οι ςτόχοι του μακιματοσ. Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ 

τθσ  διαδραςτικισ εφαρμογισ  είναι ευκολότερθ θ χριςθ κονςτρουκτιβιςτικϊν πρακτικϊν 

που απαιτοφν ςε μεγάλο βακμό τθν  διάδραςθ. 

Ο περιοριςμόσ απζναντι ςτο απευκυνόμενο κοινό μείωςε ςε ςθμαντικό βακμό τθν 

αποτελεςματικότθτα του ςχεδιαςμοφ τθσ διαδραςτικισ εφαρμογισ αλλά και τθν 

εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων τθσ ςφγκριςθσ των δυο μζςων παρουςίαςθσ.  

Τα ςθμεία που επθρεάςτθκαν από τουσ περιοριςμοφσ αυτοφσ εντοπίςτθκαν και 

αναφζρκθκε πωσ κα ζπρεπε να αντιμετωπιςτοφν ςε περίπτωςθ ανάδραςθσ και 

ιδανικότερων ςυνκθκϊν ζρευνασ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ και τθσ ςφγκριςθσ που επθρεάςτθκαν 

από τουσ περιοριςμοφσ, τθν ζρευνα του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ διπλωματικισ και τθν 

ςφγκριςθ των δφο μζςων παρουςίαςθσ ςυμπεραίνουμε ότι θ χριςθ διαδραςτικϊν 

εφαρμογϊν ωσ μζςων παρουςίαςθσ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία υπερτερεί των 

ζργων παραςτατικισ κινθματογραφίασ και ικανοποιεί ςε μεγαλφτερο βακμό τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. 

Ραρόλα αυτά οι διαδραςτικζσ εφαρμογζσ  πρζπει να χρθςιμοποιοφνται  ςε ςυνδυαςμό με 

τθν παραδοςιακι διδαςκαλία που υποςτθρίηεται από κονςτρουκτιβιςτικζσ αρχζσ ωσ 

εναλλακτικόσ τρόποσ παρουςίαςθσ και χριςθσ των πλθροφοριϊν. 

Τα εκπαιδευτικά ζργα παραςτατικισ κινθματογραφίασ και οι εκπαιδευτικζσ διαδραςτικζσ 

εφαρμογζσ που προορίηονται για χριςθ ςε ςχολεία πρζπει να καταςκευάηονται μετά από 

τον ανάλογο ςχεδιαςμό όπωσ προτείνεται ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία. 
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