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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο που 
αναπτύσσεται στο εργαστήριο “Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας” του 
Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ και παρέχεται µέσω του 
Προσαρµοστικoύ Εκπαιδευτικού Συστήµατος Υπερµέσων INSPIRE. Σηµαντικοί στόχοι 
στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου ψηφιακού υλικού αποτελούν (α) η κάλυψη 
πολλαπλών επιπέδων επίδοσης που αφορούν στην κατανόηση της θεωρίας και στην 
aξιοποίησή της για την επίλυση προβληµάτων, καθώς και (β) η υποστήριξη 
δυνατοτήτων πειραµατισµού και διερεύνησης. Ως δείγµα γραφής παρουσιάζουµε το 
υλικό που αναπτύσσεται για το γνωστικό αντικείµενο “Εισαγωγή βασικών δοµών 
προγραµµατισµού σε αρχάριους προγραµµατιστές” το οποίο στοχεύει να καλύψει 
µαθησιακούς στόχους που αφορούν στην εξοικείωση των µαθητών µε βασικές 
προγραµµατιστικές δοµές (υιοθετείται ως γλώσσα προγραµµατισµού“Γλώσσα” που 
χρησιµοποιείται στο µάθηµα “Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 
Περιβάλλον” της Γ’ Λυκείου) και στη χρήση των δοµών της γλώσσας C. Το 
συγκεκριµένο υλικό µπορεί να υποστηρίξει διαδικτυακά µαθήµατα και να 
χρησιµοποιηθεί συµπληρωµατικά στην παραδοσιακή διδασκαλία. 
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων, αλληλεπιδραστικό 
υλικό, εξατοµίκευση, γλώσσες προγραµµατισµού 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων – ΠΕΣΥ (Adaptive 
Educational Hypermedia systems) (Brusilovsky, 1999, 2004; Παπανικολάου & 
Γρηγοριάδου, 2005) παρέχουν εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο ή/και 
συµβουλές πλοήγησης στους εκπαιδευόµενους υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 
δυνατότητες παρέµβασης στις αποφάσεις του συστήµατος. Τα ΠΕΣΥ στοχεύουν να 
υποστηρίξουν τον εκπαιδευόµενο χωρίς να τον υποχρεώσουν σε µια συγκεκριµένη 
πορεία που υποδεικνύεται από το σύστηµα. ∆οµικό στοιχείο των ΠΕΣΥ είναι το πεδίο 
γνώσης το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή εκπαιδευτικού περιεχοµένου για το 
σύστηµα καθώς και βάση για τη µοντελοποίηση της γνώσης του εκπαιδευόµενου. Το 
πεδίο γνώσης τµηµατοποιείται σε αυτόνοµες µονάδες, όπως έννοιες, µονάδες 
εκπαιδευτικού υλικού, κλπ., µε στόχο την εύκολη επαναχρησιµοποίησή τους σε 
διαφορετικές συνθήκες, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και προφίλ εκπαιδευόµενων.  

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχοµένου για ένα ΠΕΣΥ αποτελεί µια ιδιαίτερα 
απαιτητική διαδικασία µια και οι δοµικές µονάδες του θα πρέπει να διαθέτουν 
εκπαιδευτική αξία και συγχρόνως να υποστηρίζουν την προσαρµογή του συστήµατος. 
Εποµένως ιδιαίτερο θέµα στην ανάπτυξη ενός ΠΕΣΥ αποτελεί ο εκπαιδευτικός 



σχεδιασµός που υιοθετείται στην ανάπτυξη και οργάνωση του περιεχοµένου του 
(Papanikolaou & Grigoriadou, 2005). 

Αντιπροσωπευτικό ΠΕΣΥ αποτελεί το διαδικτυακό INSPIRE 
(http://hermes.di.uoa.gr/inspire2) (Papanikolaou et al., 2003) το οποίο 
χρησιµοποιείται για την παροχή διαδικτυακών µαθηµάτων αλλά και συµπληρωµατικά 
στην παραδοσιακή διδασκαλία (Grigoriadou et al., 2006). Η βασική λειτουργικότητα 
του INSPIRE εστιάζει στη δυναµική δηµιουργία µαθηµάτων, τα οποία 
ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσεων, στο µαθησιακό στυλ - υιοθετείται η 
κατηγοριοποίηση των Honey & Mumford (1993): Ακτιβιστής, Ανακλαστικός, 
Πραγµατιστής, Θεωρητικός - και την πρόοδο του κάθε εκπαιδευόµενου κατά τη 
διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός του συστήµατος 
επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να επιλέγουν το µαθησιακό στόχο που επιθυµούν 
να µελετήσουν και στη συνέχεια τους υποστηρίζει στην επίτευξη του στόχου 
παρέχοντάς τους εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό υλικό.  

Το εργαλείο συγγραφής INSPIREAuth (http://hermes.di.uoa.gr/inspire2/auth) 
διευκολύνει την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο INSPIRE αναλαµβάνοντας την 
επικοινωνία µεταξύ του συγγραφέα του υλικού και του συστήµατος. Το εργαλείο 
συγγραφής καθιστά δυνατή την εισαγωγή και αναπαράσταση εκπαιδευτικού υλικού 
στο INSPIRE διαµορφώνοντας κατάλληλα το περιβάλλον εισαγωγής µε βάση τη 
δοµή, τον τύπο και τη µορφή του υλικού καθώς και τα µεταδεδοµένα που θα πρέπει 
να το συνοδεύουν. Επιπλέον, το εργαλείο συγγραφής INSPIREAuth (Grigoriadou & 
Papanikolaou, 2006) υποστηρίζει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που 
αναπτύσσεται για το INSPIRE. 

Στη συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζουµε το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο 
που αναπτύσσεται στο εργαστήριο “Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας” του 
Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών, για το 
γνωστικό αντικείµενο “Εισαγωγή βασικών δοµών προγραµµατισµού σε αρχάριους 
προγραµµατιστές” και παρέχεται µέσω του INSPIRE. Το συγκεκριµένο ψηφιακό 
περιεχόµενο στοχεύει να καλύψει µαθησιακούς στόχους που αφορούν στην 
εξοικείωση των µαθητών µε βασικές προγραµµατιστικές δοµές (υιοθετείται ως 
γλώσσα προγραµµατισµού η “Γλώσσα” που χρησιµοποιείται στο µάθηµα “Ανάπτυξη 
Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον” της Γ’ Λυκείου) και στη χρήση των 
δοµών της γλώσσας C.  
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ο σχεδιασµός εκπαιδευτικού περιεχοµένου για ένα ΠΕΣΥ πραγµατοποιείται σε 
δύο επίπεδα που αφορούν (α) στη δόµηση του υλικού σε αυτόνοµες και 
επαναχρησιµοποιήσιµες οντότητες και (β) στην ανάπτυξη οντοτήτων που, οι ίδιες ή 
κατάλληλες συνθέσεις τους, καλύπτουν συγκεκριµένους µαθησιακούς/διδακτικούς 
στόχους. 

Σηµαντικούς στόχους που θέσαµε στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου για το INSPIRE, ώστε να ανταποκριθούµε στις παραπάνω ανάγκες και 
να ενισχύσουµε την εκπαιδευτική διάσταση του εγχειρήµατος αποτελούν: 

• η υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων επίδοσης που αφορούν στην κατανόηση 
της θεωρίας και στην αξιοποίησή της για την επίλυση προβληµάτων.  

• η ανάπτυξη αλληλεπιδραστικού υλικού που να παρέχει δυνατότητες 
πειραµατισµού και διερεύνησης. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο που παρέχει το INSPIRE υιοθετεί µία δοµή τριών 
ιεραρχικών επιπέδων: µαθησιακούς στόχους, έννοιες και µονάδες εκπαιδευτικού 
υλικού (Papanikolaou et al., 2003). Συγκεκριµένα, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο 



δοµείται σε µαθησιακούς στόχους, ο κάθε στόχος σε βασικές και προαπαιτούµενες 
έννοιες και η κάθε βασική έννοια σε σελίδες εκπαιδευτικού υλικού. Για κάθε µια από 
τις βασικές έννοιες ενός µαθησιακού στόχου, αναπτύσσονται σελίδες εκπαιδευτικού 
υλικού που αντιστοιχούν σε τρία επίπεδα επίδοσης (Ανάκληση, Εφαρµογή, 
Αναζήτηση) (Merrill, 1983) και περιλαµβάνουν ποικίλους τύπους υλικού µε 
διάφορους βαθµούς αλληλεπιδραστικότητας όπως δραστηριότητες, παραδείγµατα, 
ασκήσεις, θεωρητικές παρουσιάσεις.  

Oι σελίδες εκπαιδευτικού υλικού έχουν συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους 
ή/και επικεντρώνουν σε συγκεκριµένες παρανοήσεις/δυσκολίες των εκπαιδευόµενων. 
Το επίπεδο επίδοσης στο οποίο αντιστοιχεί µία σελίδα καθορίζει το είδος των 
µονάδων εκπαιδευτικού υλικού που αυτή περιλαµβάνει. Πιο συγκεκριµένα, η κάθε 
σελίδα που ανήκει  
• στο επίπεδο της Ανάκλησης (Remember) περιλαµβάνει 

1. Μία ερώτηση που στοχεύει να προκαλέσει τον εκπαιδευόµενο ώστε να 
ανακαλέσει την πρότερη γνώση ή/και εµπειρία του από την καθηµερινή ζωή.  

2. Θεωρητική παρουσίαση έννοιας  
3. Παράδειγµα της έννοιας ή αναλογία από την καθηµερινή ζωή.  

• στο επίπεδο Εφαρµογής (Use) περιλαµβάνει (βλέπε Εικόνα 1): 
1. Ένα παράδειγµα εφαρµογής της έννοιας σε πραγµατικές συνθήκες το οποίο 

εστιάζει στο διδακτικό στόχο της σελίδας. Το παράδειγµα συνοδεύεται από 
αναλυτική επεξήγηση όπου επισηµαίνονται τα σηµαντικά σηµεία του. 

2. Μία άσκηση η οποία είναι σχετική µε το παράδειγµα και της οποίας η λύση 
παρέχεται µετα από αίτηση τυ εκπαιδευόµενου (λυµένη άσκηση). 

3. Μία δραστηριότητα στην οποία οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να κάνουν 
υποθέσεις και να πειραµατιστούν σε «πραγµατικές συνθήκες», να ερευνήσουν 
εναλλακτικές πηγές υλικού, να καταλήξουν σε συµπεράσµατα. Επίσης σε κάθε 
δραστηριότητα παρέχονται υποδείξεις και µία προτεινόµενη λύση. 

4. Θεωρητικές υποδείξεις: κοµβικά σηµεία της θεωρίας, χρήσιµα για την επίλυση 
ασκήσεων / παραδειγµάτων / δραστηριοτήτων της σελίδας. 

• στο επίπεδο Αναζήτησης (Find) περιλαµβάνει:  
1. Μία σύνθετη δραστηριότητα η οποία παρουσιάζει ένα αυθεντικό πρόβληµα και οι 

εκπαιδευόµενοι καλούνται να προτείνουν µία λύση, αξιοποιώντας το παρεχόµενο 
υλικό ή αναζητώντας επιπλέον πηγές (ορισµένες από αυτές προτείνονται από τη 
δραστηριότητα). 

2. Οδηγίες/υποδείξεις για τη δραστηριότητα. 
Επιπλέον για κάθε έννοια του στόχου αναπτύσσεται: 
• Μία “Εισαγωγική σελίδα” που περιλαµβάνει το Σκοπό, τα Προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα – διδακτικοί στόχοι, προαπαιτούµενες έννοιες. 
• Μία σελίδα “Ανακεφαλαίωση” που βασίζεται στα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 
• Mία σελίδα µε ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης που αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα του 

υλικού, δηλαδή περιλαµβάνει ερωτήσεις ανάκλησης, εφαρµογής, αναζήτησης, µε 
διαφορετικούς βαθµούς δυσκολίας σε κάθε επίπεδο και κατάλληλη 
ανατροφοδότηση. 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο που αναπτύσσεται για το INSPIRE µε γνωστικό 
αντικείµενο “Εισαγωγή βασικών δοµών προγραµµατισµού σε αρχάριους 
προγραµµατιστές” περιλαµβάνει µια ποικιλία δραστηριοτήτων, παραδειγµάτων, 
ασκήσεων, θεωρητικών παρουσιάσεων για κάθε µία από τις έννοιες που καλύπτουν 
µαθησιακούς στόχους σχετικά µε τις βασικές προγραµµατιστικές δοµές και τη χρήση 



των δοµών της γλώσσας C. Για παράδειγµα, οι τρεις πρώτοι στόχοι που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι αφορούν στην εξοικείωση των µαθητών µε τις 
βασικές προγραµµατιστικές δοµές και οι υπόλοιποι στη χρήση των δοµών της 
γλώσσας C. Στον Πίνακα Ι,  αναλυτικά εµφανίζονται οι έννοιες (προαπαιτούµενες και 
βασικές) των τριών πρώτων στόχων. Επίσης, αναλυτικά εµφανίζονται οι σελίδες 
εκπαιδευτικού υλικού της Έννοιας 1 “Η έννοια της επιλογής” του Στόχου2 “Πώς να 
δηµιουργήσω µία δοµή επιλογής;” και της Έννοιας 2 “Εντολή επανάληψης ‘όσο ... 
επανάλαβε’ ” του Στόχου3 “Πώς να χρησιµοποιήσω µία εντολή επανάληψης;”. 
Τέλος, αναλυτικά εµφανίζεται το περιεχόµενο της Σελίδας Εφαρµογής2 
“Τερµατίζοντας µια επανάληψη” - Έννοια 2 - Στόχος 3 (µονάδες εκπαιδευτικού 
υλικού: θεωρητικές υποδείξεις, παράδειγµα, άσκηση, δραστηριότητα). 

Μαθησιακός Στόχος 1: Τι θα πρέπει να γνωρίζω στα πρώτα βήµατα του 
προγραµµατισµού; 

Έννοια 1: Μεταβλητές 
Έννοια 2: Τελεστές 
Έννοια 3: Εντολές Εισόδου / Εξόδου 
Έννοια 4: Εντολή Εκχώρησης 
Έννοια 5: ∆οµή Ακολουθίας 

Μαθησιακός Στόχος 2: Πώς να δηµιουργήσω µία δοµή επιλογής;  
Προαπαιτούµενες: Μεταβλητές, τελεστές, συνθήκες, ψευδοκώδικας  
Έννοια 1: Η έννοια της επιλογής  

Σελίδα Ανάκλησης: Πότε και πως επιλέγουµε 
Σελίδα Εφαρµογής1: Χαρακτηριστικά δοµής επιλογής 
Σελίδα Αναζήτησης1: Για σεφ και όχι µόνο 
Σελίδα Αναζήτησης2: Υπολογίζοντας την τιµή µιας παράστασης 
Σελίδα Ανακεφαλαίωσης 
Σελίδα Ασκήσεων Αξιολόγησης 

Έννοια 2: ∆οµή επιλογής «αν ... τότε» 
Έννοια 3: ∆οµή επιλογής «αν ... τότε… αλλιώς» 
Έννοια 4: Εµφωλευµένη δοµή επιλογής 
Έννοια 5: ∆οµή πολλαπλής επιλογής  

Μαθησιακός Στόχος 3: Πώς να χρησιµοποιήσω µία εντολή επανάληψης; 
Προαπαιτούµενες: Μεταβλητές, τελεστές, συνθήκες, ψευδοκώδικας 
Έννοια 1: Επαναληπτικές διαδικασίες  
Σελίδα Ανάκλησης: H έννοια της επαναληπτικής διαδικασίας 
Σελίδα Εφαρµογής1: Χαρακτηριστικά επαναληπτικών διαδικασιών 
..... 

Έννοια 2: Εντολή επανάληψης “όσο ... επανάλαβε” 
Σελίδα Ανάκλησης: Λειτουργικά χαρακτηριστικά εντολής 
Σελίδα Εφαρµογής1: ... µε προκαθορισµένο αριθµό επαναλήψεων 
Σελίδα Εφαρµογής2: Τερµατίζοντας µια επανάληψη 

Θεωρητικές υποδείξεις: Εναλλακτικές µορφές συνθήκης ελέγχου επανάληψης  
Παράδειγµα «Ζωγραφίζοντας αστέρια» 
Άσκηση: Πότε η συγκεκριµένη επανάληψη τερµατίζει; 
∆ραστηριότητα:  η τέχνη της κρυπτογράφησης  

Σελίδα Αναζήτησης: Η προπαίδεια σε αλγόριθµο 
Σελίδα Ανακεφαλαίωσης 
Σελίδα Ασκήσεων Αξιολόγησης 

Έννοια 3: Εντολή επανάληψης “αρχή ... µέχρις ότου” 
Έννοια 4: Εντολή επανάληψης “για... από ... µέχρι” 



Μαθησιακός Στόχος 4: Τι θα πρέπει να γνωρίζω στα πρώτα βήµατα του 
προγραµµατισµού µε γλώσσα C; 
Μαθησιακός Στόχος 5: Πώς να χρησιµοποιήσω µία δοµή επιλογής στη γλώσσα C;  
Μαθησιακός Στόχος 6: Πώς να χρησιµοποιήσω πίνακες στη γλώσσα C; 

Πίνακας 1: ∆είγµα µαθησιακών στόχων για το γνωστικό αντικείµενο “Εισαγωγή 
βασικών δοµών προγραµµατισµού σε αρχάριους προγραµµατιστές”.  

 
Προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, 

στόχος των παραδειγµάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται είναι 
να επιτρέψουν στον εκπαιδευόµενο, πέρα από τη µελέτη του υλικού, να 
αλληλεπιδράσει µε το σύστηµα, να χρησιµοποιήσει εργαλεία, να πειραµατιστεί, να 
κάνει υποθέσεις και να δοκιµάσει την ακρίβειά τους. Συγκεκριµένα, σε µαθησιακούς 
στόχους που αφορούν σε βασικές προγραµµατιστικές δοµές, αξιοποιήθηκε το 
περιβάλλον του MicroWorldsPro (LCSI, 2006) για την ανάπτυξη µικρών 
αλληλεπιδραστικών εφαρµογών - µικρόκοσµων - που εστιάζουν σε συγκεκριµένους 
διδακτικούς στόχους και ενσωµατώνονται στις σχετικές σελίδες εκπαιδευτικού 
υλικού σε παραδείγµατα, ασκήσεις και δραστηριότητες (βλέπε Σχήµατα 2, 3).  

Αντίστοιχα, σε µαθησιακούς στόχους που αφορούν στη γλώσσα C, οι 
εκπαιδευόµενοι καλούνται σε παραδείγµατα, ασκήσεις και δραστηριότητες, να 
χρησιµοποιήσουν compilers ελεύθερης χρήσης και εργαλεία που εντοπίστηκαν στο 
∆ιαδίκτυο, όπως τα εργαλεία KnowledgeSea (πλούσιο θεωρητικό υλικό για τη 
γλώσσα C µε έναν πρωτότυπο τρόπο πλοήγησης – κοινωνική πλοήγηση), NavEx 
(έτοιµα παραδείγµατα σε C), QuizGuide (τεστ αξιολόγησης), κ.ά., που αναπτύχθηκαν 
στο ‘Teaching and Learning Research Lab’ (http://www.sis.pitt.edu/~taler/) και 
‘Personalized Adaptive Web Systems Lab’ (http://www.sis.pitt.edu/~paws/) 

Σχετικά µε την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, για κάθε µια από τις έννοιες 
των µαθησιακών στόχων, αναπτύσσονται σελίδες εκπαιδευτικού υλικού που 
υποστηρίζουν το επίπεδο της Ανάκλησης, της Εφαρµογής και της Αναζήτησης. Για 
παράδειγµα, η σελίδα Ανάκλησης της έννοιας “Επαναληπτικές διαδικασίες” 
(Μαθησιακός Στόχος 3 – Έννοια 1) µε τίτλο “H έννοια της επαναληπτικής 
διαδικασίας” περιλαµβάνει (βλέπε Σχήµα 1) (α) ένα ερώτηµα που καλεί τον 
εκπαιδευόµενο να συνδέσει την έννοια της επαναληπτικής διαδικασίας µε την 
εµπειρία του: αρχικά παρουσιάζει διάφορες επαναληπτικές διαδικασίες από την 
καθηµερινή ζωή και στη συνέχεια ζητά από τους εκπαιδευόµενους να αναλογιστούν 
ποιές πράξεις θα πρέπει να επαναλάβουν και πόσες φορές, κατά τον υπολογισµό του 
µέσου όρου της βαθµολογίας τους στα µαθήµατα που έχουν περάσει, (β) ένα 
παράδειγµα που παρουσιάζει τη σχεδίαση ενός τετραγώνου από τη χελώνα σε έναν 
µικρόκοσµο ως µία επαναληπτική διαδικασία, (γ) το θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας 
της επαναληπτικής διαδικασίας στον προγραµµατισµό. Ας σηµειωθεί ότι η σειρά 
εµφάνισης των µονάδων εκπαιδευτικού υλικού των σελίδων εκπαιδευτικού υλικού 
αλλάζει ανάλογα µε το µαθησιακό στυλ του εκπαιδευόµενου (Papanikolaou et al., 
2003). Στην περίπτωση του Ακτιβιστή οι σελίδες στο επίπεδο της Ανάκλησης 
εµφανίζουν αρχικά το ερώτηµα και στη συνέχεια το παράδειγµα και η θεωρία µε τη 
µορφή συνδέσµων (όπως στο Σχήµα 1), αντίστοιχα σε έναν Ανακλαστικό εµφανίζουν 
αρχικά τη θεωρία και ακολουθούν µε τη µορφή συνδέσµων το παράδειγµα και η 
ερώτηση ως ερώτηση αυτοαξιολόγησης.  



 
Σχήµα 1: Η βασική οθόνη του INSPIRE όπου δεξιά εµφανίζεται η σελίδα Ανάκλησης µε 

τίτλο “H έννοια της επαναληπτικής διαδικασίας” για έναν Ακτιβιστή, που ανήκει στην έννοια 
“Επαναληπτικές διαδικασίες” του στόχου “Πώς να χρησιµοποιήσω µία εντολή επανάληψης;” 

Αντίστοιχα η σελίδα Εφαρµογής της έννοιας “Επαναληπτικές διαδικασίες” µε τίτλο 
“Χαρακτηριστικά επαναληπτικών διαδικασιών” (Μαθησιακός στόχος 3 - Έννοια 1 -  
Σελίδα Εφαρµογής 1) εστιάζει στα δοµικά στοιχεία µιας επαναληπτικής διαδικασίας 
όπως οι ενέργειες που επαναλαµβάνονται, η συνθήκη που τερµατίζει την επανάληψη, 
η µεταβλητή επανάληψης. Συγκεκριµένα, η σελίδα περιλαµβάνει (α) σηµαντικά 
σηµεία της θεωρίας και παραδείγµατα επαναληπτικών διαδικασιών (µικρόκοσµος που 
περιλαµβάνει τη σχεδίαση κύκλου και τη σχεδίαση δύο ‘µατιών’ που συνθέτονται 
από κύκλους διαφορετικών περιµέτρων - σε κάθε επανάληψη η περίµετρος του 
επόµενου κύκλου είναι µεγαλύτερη), (β) µία άσκηση που αφορά εµφωλευµένες 
επαναληπτικές διαδικασίες: οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να αναγνωρίσουν τα δοµικά 
στοιχεία  επαναληπτικών διαδικασιών κατά τη σχεδίαση ενός κήπου από λουλούδια 
(µικρόκοσµος που περιλαµβάνει σχεδίαση τόξου, πέταλου από δύο τόξα, λουλουδιού 
από 8 πέταλα, κήπου από αριθµό λουλουδιών που επιλέγει ο χρήστης) και να 
συνθέσουν µία εντολή επανάληψης, και (δ) µία δραστηριότητα που καλεί τους 
εκπαιδευόµενους να πειραµατιστούν µε τα δοµικά “στοιχεία” µιας επαναληπτικής 
διαδικασίας όπως τον αριθµό των επαναλήψεων και τις ενέργειες που 
επαναλαµβάνονται σε κάθε επανάληψη: κατά τη σχεδίαση ενός οκτάγωνου  οι 
µαθητές κάνουν υποθέσεις για το µέγεθος της γωνίας που στρίβει η χελώνα και ο 
µικρόκοσµος οπτικοποιεί το αποτέλεσµα εµφανίζοντας στην οθόνη το σχήµα που 
κάθε φορά προκύπτει σύµφωνα µε τις επιλογές των εκπαιδευόµενων (βλέπε Σχήµα 2). 
Σχετικά µε τον τρόπο και τη σειρά εµφάνισης των δοµικών µονάδων της σελίδας, 
στην περίπτωση ενός Θεωρητικού αρχικά εµφανίζονται τα σηµαντικά σηµεία της 
θεωρίας και ακολουθούν µε τη µορφή συνδέσµων ένα παράδειγµα, µία άσκηση και 
µία δραστηριότητα. 

Ερώτηµα

Παράδειγµα

Θεωρία



 
Σχήµα 2: Σελίδα Εφαρµογής µε τίτλο “Χαρακτηριστικά επαναληπτικών διαδικασιών” για 
έναν Θεωρητικό που ανήκει στην έννοια “Επαναληπτικές διαδικασίες” του στόχου “Πώς να 
χρησιµοποιήσω µία εντολή επανάληψης;”. Στη δεύτερη οθόνη κάτω δεξιά εµφανίζεται το 

περιεχόµενο της δραστηριότητας “Πειραµατιστείτε µε ένα οκτάγωνο”. 

Αντίστοιχα η σελίδα Εφαρµογής της έννοιας “Εντολή επανάληψης όσο ... 
επανάλαβε” µε τίτλο “Τερµατίζοντας µια επανάληψη” (Μαθησιακός στόχος 3 -
Έννοια 2 - Σελίδα Εφαρµογής 2) εστιάζει στη χρήση εναλλακτικών µορφών 
συνθήκης τερµατισµού µιας επανάληψης. Συγκεκριµένα η σελίδα περιλαµβάνει (α) 
σηµαντικά σηµεία της θεωρίας και παραδείγµατα µε εναλλακτικές µορφές συνθηκών 
τερµατισµού επαναληπτικών διαδικασιών µε προκαθορισµένο ή µη αριθµό 
επαναλήψεων, (β) µία άσκηση που αφορά τον ατέρµονα βρόχο: οι µαθητές καλούνται 
να αναγνωρίσουν το ρόλο της µεταβλητής ανανέωσης σε µια επαναληπτική 
διαδικασία σχεδίασης αστεριών ώστε να διορθώσουν τον σχετικό ψευδοκώδικα που 
δηµιουργεί έναν ατέρµονα βρόχο (βλέπε τον µικρόκοσµο στο Σχήµα 3 όπου 
οπτικοποιείται η τιµή της µεταβλητής ανανέωσης: µετά από κάθε επανάληψη η τιµή 
της εµφανίζεται σε έναν πίνακα µε τίτλο “METΡHTHΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ”), (γ) µία 
δραστηριότητα που καλεί τον εκπαιδευόµενο να συντάξει µία εντολή επανάληψης για 
να κρυπτογραφήσει ένα µήνυµα.  

∆ραστηριότητα

Θεωρία

Παράδειγµα 

Άσκηση 



 
Σχήµα 3: Άσκηση µε τίτλο “Ζωγραφιζοντας έναν ουρανό µε 6 αστέρια” από τη σελίδα 

Εφαρµογής µε τίτλο “Τερµατίζοντας µια επανάληψη” της έννοιας “Εντολή επανάληψης όσο 
... επανάλαβε” µε θέµα τον ατέρµονα βρόχο.  

Η σελίδα Αναζήτησης της έννοιας “Η έννοια της επιλογής” µε τίτλο “Για σεφ και 
όχι µόνο...” (Μαθησιακός στόχος 2 - Έννοια 1 – Σελίδα Αναζήτησης 1) περιλαµβάνει 
µία αυθεντική δραστηριότητα που στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε 
την αυστηρή διατύπωση εντολών που απαιτεί η χρήση µίας γλώσσας 
προγραµµατισµού και τα δοµικά στοιχεία της δοµής επιλογής (συνθήκη, ενέργειες 
που πραγµατοποιούνται σε κάθε εναλλακτική περίπτωση) (βλέπε Σχήµα 4). Ιδιαίτερα 
ο Du Boulay (1989) επισηµαίνει ότι οι αρχάριοι προγραµµατιστές δυσκολεύονται να 
αντιληφθούν ότι ένα πρόγραµµα γίνεται κατανοητό από τον υπολογιστή µε βάση 
πολύ αυστηρούς κανόνες και εκπλήσσονται από το βαθµό της λεπτοµέρειας που 
απαιτεί ο προγραµµατισµός, ιδιαίτερα λόγω των ανθρωποµορφικών χαρακτηριστικών 
που προσδίδουν στο σύστηµα. Έτσι, η συγκεκριµένη δραστηριότητα καλεί τους 
εκπαιδευόµενους  (α) να περιγράψουν αναλυτικά µία συνταγή µαγειρικής ώστε “να 
περιέχει εναλλακτικές προτάσεις σε περίπτωση που ο µάγειρας µπορεί να µην 
διαθέτει τα κατάλληλα υλικά ή τα κατάλληλα µαγειρικά σκεύη στην κουζίνα του”, (β) 
να επικεντρωθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να ισχύουν “ώστε να πετύχει 
το φαγητό” και να υπογραµµίσουν τις συνθήκες που χρησιµοποίησαν και τις 
ενέργειες που γίνονται όταν η συνθήκη αληθεύει ή όταν είναι ψευδής.  



 
Σχήµα 4: Σελίδα Αναζήτησης µε τίτλο “Για σεφ και όχι µόνο...” για την έννοια “Η έννοια της 

επιλογής” του µαθησιακού στόχου “Πώς να δηµιουργήσω µία δοµή επιλογής;”  που 
περιλαµβάνει µία δραστηριότητα. 

 
Το παραπάνω υλικό έχει εισαχθεί στο σύστηµα INSPIRE µέσω του εργαλείου 
συγγραφής INSPIREAuth. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού µε βάση τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό του 
ΙΝSPIRE ενδείκνυται να αναλαµβάνουν εκπαιδευτές µε εµπειρία στο γνωστικό 
αντικείµενο και τη διδασκαλία του, µια και απαιτεί (α) τον προσδιορισµό των 
µαθησιακών στόχων, (β) τη δόµηση µαθησιακών στόχων σε διαφορετικής 
σηµαντικότητας έννοιες, (γ) τον προσδιορισµό των επιµέρους προσδοκώµενων 
αποτελεσµάτων για τις βασικές έννοιες του στόχου, και (δ) την ανάπτυξη πολλαπλών 
µορφών εκπαιδευτικού υλικού.  

Στα τρέχοντα ερευνητικά µας σχέδια εντάσσεται η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
υλικού µε θέµα την “Εισαγωγή βασικών δοµών προγραµµατισµού σε αρχάριους 
προγραµµατιστές” και η αξιολόγηση του εργαλείου συγγραφής INSPIREAuth το 
οποίο παρέχει κατάλληλες οδηγίες και υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευόµενους διευκολύνοντας τη διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού στο 
INSPIRE. 

∆εδοµένου όµως ότι η διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για ένα 
προσαρµοστικό εκπαιδευτικό σύστηµα απαιτεί γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται 
τόσο µε το γνωστικό αντικείµενο όσο και µε τα προσαρµοστικά εκπαιδευτικά 
συστήµατα, στα τρέχοντα ερευνητικά µας σχέδια εντάσσεται η µελέτη του πλαισίου 
εµπλοκής των εκπαιδευόµενων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού µε την 
παραπάνω µορφή µέσω του εργαλείου συγγραφής. Η εµπλοκή τους αφορά τόσο την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού όσο και την αξιολόγηση υλικού που έχει αναπτυχθεί 
από άλλους εκπαιδευόµενους και στοχεύει στην εκπαίδευσή τους στα αντίστοιχα 
γνωστικά αντικείµενα (πεδίο εφαρµογής και προσαρµοστικά εκπαιδευτικά 
συστήµατα). 
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