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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση µίας διερευνητικής διαδραστικής πολυµεσικής εφαρµογής
µε δυνατότητα παρέµβασης από τη πλευρά των εκπαιδευτικών στα δοµικά της στοιχεία. Ακολουθήθηκαν οι αρχές
σχεδιασµού εκπαιδευτικών πολυµεσικών εφαρµογών συναρτήσει της ηλικίας των µαθητών και ελήφθησαν υπόψη
παράµετροι όπως το γνωστικό και µεταγνωστικό τους επίπεδο. Η ροή και η οργάνωση της εφαρµογής είναι
σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο µαθητής να συµµετέχει όσο το δυνατόν πιο ενεργά µέσω διερευνητικών
δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα την καλύτερη εµπέδωση της γνώσης την οποία αποκτά. Ο εκπαιδευτικός από τη
µεριά του µπορεί να έχει πρόσβαση και να παρεµβαίνει στα κείµενα της εφαρµογής και στις δραστηριότητες καθώς
και να ελέγξει, εφόσον το επιθυµεί, τις απαντήσεις που έδωσαν οι µαθητές στις δραστηριότητες αυτές. Η
πολυµεσική εφαρµογή απευθύνεται σε µαθητές που διδάσκονται το µάθηµα της Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β΄
Λυκείου και αναφέρεται στην ενότητα «Χηµική κινητική». Οι έννοιες της ενότητας αυτής διδάσκονται µε τη
βοήθεια προσοµοιώσεων πειραµάτων, διαδραστικών διαγραµµάτων, εκτέλεσης υπολογισµών και άλλων
διερευνητικών δραστηριοτήτων, κυρίως µέσω διαδραστικών τρισδιάστατων ή δισδιάστατων γραφικών,
κινούµενων ή µη.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Πολυµεσική εφαρµογή, ∆ιερευνητική µάθηση, Χηµική κινητική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σχεδιασµός διερευνητικών δραστηριοτήτων στις πολυµεσικές εφαρµογές αποτελεί αντικείµενο
µελέτης στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών, ιδιαίτερα µετά τη διάδοση των εποικοδοµητικών
διερευνητικών διδακτικών προσεγγίσεων. Βασίζονται στις εµπειρικές αναπαραστάσεις του µαθητή για
τον πραγµατικό κόσµο και του επιτρέπουν να τις εκφράζει και να τις εξωτερικεύει, έτσι, ώστε να
ελέγχει την ορθότητά τους και να αντιµετωπίζει τυχόν παρανοήσεις του προκύπτουν (Duit, 1991;
Vosniadou, 1994).
Οι διερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να υποβοηθούν τους µαθητές να διερευνούν τα
φαινόµενα, να εποικοδοµούν νέες γνώσεις και να αναπτύσσουν συνεργατικές δεξιότητες. Το
περιβάλλον των πολυµεσικών εφαρµογών µπορεί να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για
διερευνητική µάθηση. Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να ελέγχουν δύο ή περισσότερες
ανεξάρτητες µεταβλητές, να διατυπώνουν υποθέσεις, να σχεδιάζουν πειράµατα, να επιβεβαιώνουν ή
να απορρίπτουν τον ισχυρισµό τους και να εξάγουν συµπεράσµατα (Curriculum Development
Council, 2002; Beishuizen et al., 2004; Hover & Horne, 2005).
Σε ένα τέτοιο διερευνητικό περιβάλλον οι πολυµεσικές εφαρµογές παίζουν το ρόλο του
καθοδηγητή των µαθητών, χωρίς όµως να λαµβάνουν υπόψη το ακριβές γνωστικό τους επίπεδο και τις
ιδιαίτερες µαθησιακές τους ανάγκες, ώστε να προσφέρουν την ελάχιστη καθοδήγηση που απαιτείται.
Τον ορθότερο καθοδηγητικό ρόλο µπορεί να έχει µόνο ο εκπαιδευτικός του εκάστοτε τµήµατος που
θα µπορεί να παρέµβει σε µία πολυµεσική εφαρµογή.
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Η παρουσίαση µίας τέτοιας πολυµεσικής εφαρµογής µε δυνατότητα παρέµβασης από τον
εκπαιδευτικό αποτελεί το σκοπό της παρούσας εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα διαδραστική πολυµεσική εφαρµογή αναφέρεται στην ενότητα «Χηµική κινητική» που
διδάσκεται στο µάθηµα Χηµείας της Β’ τάξης Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Βασίζεται στο υπάρχον
αναλυτικό πρόγραµµα και στο σχολικό εγχειρίδιο (Λιοδάκης κ.α., 2000), ενώ έχει εµπλουτιστεί µε
ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
Σκοπός δηµιουργίας της διαδραστικής εφαρµογής είναι η διδασκαλία της ενότητας «Χηµική
κινητική» µέσα από προσοµοιώσεις πειραµάτων, διαδραστικών διαγραµµάτων, εκτέλεσης
υπολογισµών και άλλων διερευνητικών δραστηριοτήτων, µε βοήθεια κυρίως από διαδραστικά
τρισδιάστατα ή δισδιάστατα γραφικά, κινούµενα ή µη (Σχήµα 1).
Όλα τα στοιχεία της εφαρµογής δηµιουργήθηκαν εκ του µηδενός. Ακολουθήθηκαν οι αρχές
σχεδιασµού εκπαιδευτικών πολυµεσικών εφαρµογών (Mayer, 2001; Sweller, 2002) συναρτήσει της
ηλικίας των µαθητών στους οποίους απευθύνεται, ενώ ελήφθησαν υπόψη παράµετροι όπως το
γνωστικό και µεταγνωστικό επίπεδο των µαθητών (Sweller 2003; Korakakis et al., 2008; 2009).

Σχήµα 1: Προσοµοίωση πειράµατος µεταβολής του όγκου παραγόµενου αερίου υδρογόνου συναρτήσει του χρόνου
κατά την αντίδραση µαγνησίου µε αραιό θειϊκό οξύ.

Η ροή και η οργάνωση της εφαρµογής (Σχήµα 2) είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο
µαθητής να συµµετέχει όσο το δυνατόν πιο ενεργά µέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων, µε
αποτέλεσµα την καλύτερη εµπέδωση της γνώσης την οποία αποκτά.

Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα ροής γνωστικών διαδικασιών που ακολουθείται στην παρούσα πολυµεσική εφαρµογή.

Η εφαρµογή συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας που περιλαµβάνουν κυρίως τις
δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε η ίδια εφαρµογή να µπορεί
να παρέχει από µόνη της τα οφέλη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Τα φύλλα εργασίας υπάρχουν σε
Πρακτικά Συνεδρίου
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µορφή αρχείου .pdf καθώς και σε µορφή αρχείου .doc, ώστε να µπορούν να γίνουν µετατροπές και
αλλαγές από τον εκπαιδευτικό. Εξάλλου, όπως αναφέρεται παρακάτω, ο εκπαιδευτικός έχει τη
δυνατότητα να αλλάζει τα κείµενα ή τις δραστηριότητες-ερωτήσεις µέσα στην ίδια τη διαδραστική
πολυµεσική εφαρµογή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εκπαιδευτική εφαρµογή περιλαµβάνει πολλαπλά ανεξάρτητα παράθυρα, µε δυνατότητα
µετακίνησής τους σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης, για διευκόλυνση του χρήστη (Σχήµα 3).

Σχήµα 3: Παράθυρο κύριας σκηνής, παράθυρο πλοήγησης και βοηθητικών στοιχείων, παράθυρο
δραστηριοτήτων.

Η εφαρµογή, που είναι απλή ως προς το χειρισµό, αποτελείται από το παράθυρο της κύριας
σκηνής, το παράθυρο πλοήγησης και βοηθητικών στοιχείων, ως και το παράθυρο δραστηριοτήτων. Το
µέγεθος των παραθύρων και η θέση τους είναι προσαρµοσµένη κατάλληλα, έτσι ώστε µόλις ανοίγει η
εφαρµογή να είναι εφικτή η προβολή της και από οθόνη παρουσίασης µε ανάλυση 800x600
(προτεινόµενη 1280x720).
Στην κύρια σκηνή απαντώνται τα βασικά γραφικά, που συνοδεύονται από ανάλογο κείµενο, η
µπάρα πλοήγησης, που εµφανίζει κουµπί για µετάβαση στην προηγούµενη ή στην επόµενη σκηνή,
καθώς και ο ροοστάτης έντασης της αφήγησης.
Στο παράθυρο δραστηριοτήτων (Σχήµα 4), εµφανίζονται διαδοχικά διαφόρων ειδών
δραστηριότητες, ανάλογα µε την παρουσιαζόµενη έννοια.

Σχήµα 4: Παράθυρο δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν ερωτήσεις, πίνακες προς συµπλήρωση, υπολογισµούς τιµών,
ως και σχεδίαση διαγραµµάτων που σχετίζονται µε τη σκηνή την οποία παρακολουθεί ο µαθητής.
Ο µαθητής θα πρέπει να ασχοληθεί µε όλες τις δραστηριότητες προκειµένου να µπορέσει να
συνεχίσει την πλοήγηση. Οι δραστηριότητες συνήθως σχετίζονται µε την πρόβλεψη και την ερµηνεία
πειραµατικών δεδοµένων και καταστάσεων, καθώς και µε την εφαρµογή και τον έλεγχο βασικών
θεωρητικών εννοιών και εξισώσεων της ενότητας «Χηµική κινητική» Στη συνέχεια, εµφανίζονται
διαδραστικές απεικονίσεις όπως, για παράδειγµα, εκτέλεση µαθηµατικών υπολογισµών για να
www.epyna.gr
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µπορέσει ο µαθητής να ελέγξει τις απαντήσεις του (Σχήµα 5). Οι διαδραστικές αυτές απεικονίσεις
αποσκοπούν επίσης στο να ξεδιαλύνουν τυχόν παρανοήσεις του µαθητή, καθώς επεξηγούνται σε
µεγαλύτερο βαθµό έννοιες που συνδέονται µε την κύρια σκηνή. Μετά το πέρας των απεικονίσεων,
παρέχεται στο µαθητή η δυνατότητα να διορθώσει, εφόσον το επιθυµεί, τις απαντήσεις τις οποίες
έδωσε στις δραστηριότητες που συνόδευαν την κύρια σκηνή.

Σχήµα 5: Απεικόνιση δηµιουργίας εφαπτοµένης, σε οποιοδήποτε σηµείο της καµπύλης και επαλήθευση στιγµιαίας
ταχύτητας υπολογιστικά.

Στο παράθυρο «πλοήγηση» εµφανίζονται σε µικρογραφίες τα σχετιζόµενα βοηθητικά παράθυρα
µε την ενότητα της κύριας σκηνής. Τα τελευταία, ανοίγουν µε αριστερό κλικ και µπορεί να περιέχουν
διαδραστικά διαγράµµατα, διαδραστικά πειράµατα, κινούµενα διαδραστικά γραφικά κ.λ.π. Επίσης,
στο ίδιο παράθυρο υπάρχει µενού µε επιλογές (όπως π.χ. κλείσιµο της εφαρµογής), κουµπιά για
εκτύπωση σεναρίου, βοήθεια, χρήσιµες συνδέσεις, τους δηµιουργούς, καθώς και έναρξη της
εφαρµογής «∆ηµιουργός διαγραµµάτων».
Στο τελευταίο µέρος της πολυµεσικής εφαρµογής οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν σε
ερωτήσεις διαφόρων τύπων όπως: πολλαπλής επιλογής κειµένου, πολλαπλής επιλογής σχήµατος,
αντιστοιχήσεων λέξεων µε τις κατάλληλες απεικονίσεις. Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων
καταγράφεται και εµφανίζεται στην τελευταία σκηνή της εφαρµογής.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Επιπρόσθετα, µέσα από τη βοηθητική εφαρµογή (Σχήµα 6) µπορεί ο εκπαιδευτικός:

Σχήµα 6: Βοηθητική εφαρµογή που ανοίγει παράθυρα της αντίστοιχης ενότητας, ώστε ο καθηγητής να µπορεί να
αλλάξει κάποιο κείµενο στην εφαρµογή ή να δει τις απαντήσεις των µαθητών.

Πρακτικά Συνεδρίου
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• να δει (εφόσον το επιθυµεί) τις απαντήσεις που έδωσαν οι µαθητές στις δραστηριότητες, πριν
και µετά τη διόρθωση (Σχήµα 7), µε σκοπό να διαπιστώσει την ύπαρξη τυχόν παρανοήσεων ή να
προβεί σε βελτιώσεις στις εκφωνήσεις ή στο κείµενο ή ακόµα και να επαληθεύσει αν και κατά
πόσο οι µαθητές ασχολήθηκαν µε τις παρεχόµενες δραστηριότητες. Οι απαντήσεις επίσης
αποθηκεύονται σε αρχεία .txt µέσα στον υποφάκελο «απαντήσεις» του φακέλου «χηµική
κινητική», όπου περιέχεται η εφαρµογή και θα βρίσκεται στην τοποθεσία που θα επιλέξει ο
χρήστης κατά την εγκατάσταση, π.χ. πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να
µεταβεί στον υποφάκελο «απαντήσεις» και να βρει τα αντίστοιχα αρχεία .txt µε τις απαντήσεις
των µαθητών στις δραστηριότητες της αντίστοιχης ενότητας.

Σχήµα 7: Βοηθητικό παράθυρο της αντίστοιχης ενότητας ώστε ο καθηγητής να µπορεί να δει τις απαντήσεις του
εκάστοτε µαθητή.

• να έχει πρόσβαση και να παρεµβαίνει στα κείµενα της εφαρµογής και στις δραστηριότητες
(προσθήκη κειµένου, διόρθωση και αλλαγή) (Σχήµα 8). ∆ίπλα σε όλα τα κείµενα της κύριας
εφαρµογής είναι ενσωµατωµένη κυλιόµενη µπάρα έτσι, ώστε µετά από οποιαδήποτε αλλαγή ή
προσθήκη κειµένου από τον εκπαιδευτικό, να µπορεί αυτό να προσαρµόζεται αυτόµατα στο
συγκεκριµένο χώρο που καταλαµβάνει µέσα στην εφαρµογή, ανεξάρτητα από το µέγεθός του.
Επίσης, ο εκπαιδευτικός µπορεί να αλλάξει, να παρέµβει ή να προσθέσει βοηθητικό κείµενο πάνω
σε οποιαδήποτε εικόνα που απαντά στην κυρία σκηνή της εφαρµογής, µε τη βοήθεια
προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας της επιλογής του (όπως π.χ. ζωγραφική των windows) χωρίς
αλλαγή του ονόµατος και του format. Αυτό οφείλεται στο ότι όλες οι εικόνες βρίσκονται µέσα σε
φάκελο µε το όνοµα ΕΙΚΟΝΕΣ και κάθε φορά που ανοίγει η εφαρµογή από το χρήστη,
φορτώνονται αυτόµατα (ανανέωση εφαρµογής) από αυτό το φάκελο.

www.epyna.gr
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Σχήµα 8: Βοηθητικό παράθυρο της αντίστοιχης ενότητας, όπου ο καθηγητής µπορεί να αλλάξει κάποιο κείµενο
στην εφαρµογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για την υλοποίηση της πολυµεσικής εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν:
α) συγγραφικό εργαλείο, µε τη βοήθεια του οποίου κατασκευάστηκε η διαδραστική εφαρµογή,
β) πρόγραµµα δηµιουργίας 3D γραφικών ή 3D κινούµενων γραφικών,
γ) προγράµµατα δηµιουργίας και επεξεργασίας τονικών και διανυσµατικών γραφικών,
δ) πρόγραµµα επεξεργασίας ήχου,
ε) διάφοροι µεταγλωττιστές για τη µετατροπή ορισµένων αρχείων σε µορφή που είναι ευκολότερα
επεξεργάσιµη από το συγγραφικό εργαλείο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μέσω των διερευνητικών δραστηριοτήτων που εµπεριέχονται στην πολυµεσική εφαρµογή καθώς
και µέσω της δυνατότητας που παρέχεται στον εκπαιδευτικό να προβεί σε διδακτικές παρεµβάσεις,
τόσο µέσα στην ίδια την εφαρµογή όσο και στα φύλλα εργασίας, προσδοκάται ότι η εφαρµογή αυτή
θα συµβάλλει σε µια πιο εποικοδοµητική και ουσιαστική µαθησιακή διαδικασία, σε σχέση µε την
παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Η πιλοτική δοκιµή της εφαρµογής αυτής σε µαθητές
σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής έρευνας,
καθώς η χρήση της κατά τη διδασκαλία σε πραγµατικό σχολικό περιβάλλον µπορεί να βοηθήσει
ουσιαστικά στην αξιολόγησή της αναφορικά µε τη διδακτική πρακτική.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Λιοδάκης, Σ., Γάκης, ∆., Θεοδωρόπουλος, ∆., Θεοδωρόπουλος, Π., & Κάλλη, Α. (2000). Χηµεία
Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης, Αθήνα: ΟΕ∆Β.
Beishuizen, J., Wilhelm, P., & Schimmel, M. (2004). Computer-supported inquiry learning:
effects of training and practice. Computers & Education, Vol. 42, pp. 389–402.
Curriculum Development Council. (2002). General Studies for primary schools curriculum guide
(Primary 1–Primary 6), Curriculum Development Council, Hong Kong.
Duit, R. (1991). Students’ conceptual frameworks: Consequences for learning science. Hillsdale.
NJ: Lawrence Erlbaum.
Hover, S.V., & Horne, M.V. (2005). Whole-class inquiry: social studies, Learning and Leading
with Technology, Vol. 32, pp. 49–51.
Korakakis, G., Pavlatou, E., Palyvos, J., & Spyrellis, N. (2008). The effect of three types of
visualization on a chemistry multimedia application for 12th grade students. International Conference
of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid (Spain).
Korakakis, G., Pavlatou, E.A., Palyvos, J.A., & Spyrellis, N. (2009). 3D visualization types in
multimedia applications for science learning: A case study for 8th grade students in Greece, Computers
& Education, Vol. 52, pp. 390–401.
Mayer, R. Ε. (2001). Multimedia learning. New York: CambridgeUniversity Press.
Sweller, J. (2002). Visualisation and Instructional Design. In R. Ploetzner (Ed.). International
Workshop on Dynamic Visualizations and Learning, Tubingen, Germany: Knowledge Media Research
Center.
Sweller, J. (2003). Evolution of human cognitive architecture. In B. H. Ross (Ed.), The
psychology of learning and motivation, Vol. 43, pp. 215-266.
Vosniadou S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning and
Instruction, Vol. 4, pp. 45-69.

Πρακτικά Συνεδρίου

www.e-diktyo.eu

