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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πορεία της ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη 

διδακτική πράξη εξακολουθεί να συναντά ποικίλα προβλήματα. Η εκπαιδευτική 
κοινότητα έχοντας αναγνωρίσει πολλές θετικές επιδράσεις των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
προσπαθεί πλέον όλο και περισσότερο και με κάθε τρόπο να μειώσει το ψηφιακό 
χάσμα επιδιώκοντας υποστήριξη, επιμόρφωση και αναζητώντας καλές διδακτικές 
πρακτικές.  

Η συγκεκριμένη εργασία λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των εκπαιδευτικών 
λογισμικών την τελευταία εικοσαετία, τις νέες τάσεις και θεωρίες μάθησης, έρχεται να 
παρουσιάσει μία πολυμεσική εφαρμογή για την διδασκαλία σχεδίασης ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων και αριθμό σεναρίων με δραστηριότητες για την αξιοποίησή της ως 
διδακτική πρόταση για τους μαθητές γενικών λυκείων (ΓΕΛ) και ιδιαίτερα για μαθητές 
του ΕΠΑ.Λ. (Νέου Τεχνολογικού Λυκείου - Τ.Λ. πρώην Τ.Ε.Ε.).  

Η πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές του ΕΠΑ.Λ. που πραγματοποιήθηκε το 2013-
2014, προμηνύει θετικά αποτελέσματα, θέτοντας τις βάσεις για την επέκταση χρήσης 
της εφαρμογής είτε με τη δημιουργία σεναρίων για αυτόνομο μάθημα είτε με τη 
συμβολή της στη διδασκαλία συναφών γνωστικών αντικείμενων θετικών επιστημών. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαιδευτικό λογισμικό, Τ.Π.Ε & ΕΠΑΛ, επιμόρφωση β΄επίπεδου, πολυμεσική 

  εκπαιδευτική εφαρμογή, ηλεκτρονικό σενάριο με δραστηριότητες  
 

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Στην εποχή της δια βίου μάθησης καθώς η κοινωνία εξελίσσεται με γρήγορους 

ρυθμούς, η εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να δημιουργήσει εκείνους τους πολίτες που 
όχι μόνο θα είναι ικανοί να διαβάζουν, να κατέχουν συγκεκριμένες γνώσεις και 
ικανότητες, αλλά και να μαθαίνουν επιλέγοντας τί θα μάθουν και τί πρέπει να 
διαβάσουν για να το μάθουν (L-Change Consotium, 2004).  

Παρόλο που παγκόσμια υπάρχουν διφορούμενες απόψεις σχετικά με τη συμβολή 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εντούτοις δεν φαίνεται να υπάρχουν εκείνοι οι παράγοντες 
που θα εκτροχιάσουν την ολοένα επιταχυνόμενη πορεία ένταξης τους στην 
εκπαίδευση. H ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ αλλά και του διαδικτύου έχει επηρεάσει την 
εκπαιδευτική πολιτική προκαλώντας νέα δεδομένα στο προσκήνιο. Η πραγματική 
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ένταξη όμως των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έχει επιτευχθεί. Ως 
βασικές αιτίες αναφέρονται παράγοντες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό - λογισμικό, 
με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τις πεποιθήσεις τους αλλά και της 
αναγνώρισης της προσφοράς χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των γνωστικών 
αντικείμενων (Σπηλιωτοπούλου κ.α., 2010), (Venn, 1993, Cuban, 2001). 

Η ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Λ.) και η αξιοποίηση πλέον του 
Επαγγελματικού Λογισμικού (Επ.Λ.), είναι μια διαδικασία στενά συνδεδεμένη με τον 
ευρύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με κύριο στόχο την ποιοτική βελτίωση της 
διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης (http://iasonas.cti.gr). Μέσα από τα λογισμικά 
(Ε.Λ., Επ.Λ.) επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) όπως διασύνδεση της 
πληροφορίας, πολλαπλή αναπαράσταση, διερεύνηση, πειραματισμός, κ.α. για τη 
δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που ευνοεί τη διερευνητική, την 
ενεργητική και τη δημιουργική μάθηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση κρίνεται 
απαραίτητη η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα λογισμικά και η διδακτική αξιοποίησή 
τους κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης μελλοντικών εκπαιδευτικών (Σπηλιωτοπούλου κ.α., 
2010).  

Για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα άρχισε να σχεδιάζεται το 1996 
μια ολοκληρωμένη προσπάθεια εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία όλων των 
μαθημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΥ, 2003). 
Αναλυτικότερα, η δράση αφορούσε σε μικρά και απομακρυσμένα σχολεία, Δημοτικά, 
ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. Ο σχεδιασμός έγινε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του ΥΠΕΠΘ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Το 
τελευταίο είχε και την τελική ευθύνη του εγχειρήματος με το σχεδιασμό, την τεχνική 
υποστήριξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης των 19 (τίτλων) έργων της 
δράσης «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» μέσα από 3 βασικούς και 6 δευτερεύοντες άξονες 
(http://odysseia.cti.gr/about.htm). Η δράση αυτή είχε ως τελικό και βαθύτερο στόχο 
την καταξίωση της πληροφορικής στη συνείδηση των παιδιών ως εργαλείου δια βίου 
χρήσης με το οποίο μπορούν να διδάσκονται, να μαθαίνουν και να επικοινωνούν, 
επιλύοντας προβλήματα καθημερινής ζωής. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΕΕ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Για πρώτη φορά στα χρονικά των ΕΠΑ.Λ. επιχειρήθηκε μια παρέμβαση ποιοτικής 

αναβάθμισης, η οποία θα έθετε τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό τους. Οι 
διαγωνισμοί των προκηρύξεων προγραμματίστηκαν να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 
2004 ενώ η διάρκεια υλοποίησης είχε προγραμματιστεί έως τον δεκέμβριο του 2006. 
Τελικά οι διαγωνισμοί που υλοποιήθηκαν ήταν τρείς (03). Ο πρώτος διενεργήθηκε στις 
30/3/2005, ο δεύτερος στις 10/01/2007 και ο τρίτος στις 14/2/2008 από όπου 
προέκυψαν και τα είκοσι έξι (26) Ε.Λ. του Ιάσονα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα 
διεξήχθησαν και δύο (02) φάσεις επιμόρφωσης το 2006 οι οποίες κάλυψαν όλους 
τους τομείς των Ε.ΠΑΛ. (Υγείας και πρόνοιας, πληροφορικής, οχημάτων, 
μηχανολογίας, οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, 
γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, δομικών έργων και εφαρμοσμένων τεχνών), 
εκτός από δύο (02) των ναυτικών πλοιάρχων και των ναυτικών μηχανικών.  

Την προσπάθεια εισαγωγής των ΤΠΕ στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και 
ειδικότερα στα ΕΠΑ.Λ. επέβαλαν οι συνθήκες, καθώς σε αυτά οι ΤΠΕ λειτουργούν ως 
(http://iasonas.cti.gr) : 
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α) εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία και μάθηση όλων των μαθημάτων και 
β) ως άμεσο επαγγελματικό εφόδιο για τους μαθητές.  
Αντικείμενο του έργου ήταν η προσαρμογή υφιστάμενων λογισμικών της 

ελληνικής και διεθνούς αγοράς και η αγορά νέων λογισμικών για εκπαιδευτική χρήση 
σε 450 ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη χώρα.  
Το νέο λογισμικό πλέον προορίζεται : 

α)  για να υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μάθηση και να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεων των ΕΠΑ.Λ.,  

β)  να φέρει πιο κοντά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, έτσι ώστε να 
προκύψουν πολύτιμα συμπεράσματα από την εφαρμογή καινοτόμων 
παρεμβάσεων (οργάνωση και λειτουργία των ΕΠΑ.Λ.),  

γ)  να ασκήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές στις δεξιότητες της ΚτΠ, και να 
κατανοήσουν σε βάθος την τεχνολογία, ώστε να αποτελεί εργαλείο 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης και  

δ)  να εισάγει σύγχρονες επαγγελματικές μεθόδους και να εγκλιματίσει τους 
μαθητές στην έννοια της δια βίου μάθησης.  

Με την υλοποίηση του πιλοτικού έργου “Ε12-Λαέρτης” της ενέργειας “Οδύσσεια” 
σε 15 ΤΕΕ (νυν ΕΠΑ.Λ.) της χώρας στις περιοχές Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Τρίκαλα, και 
Αθήνα, κατά τα έτη 2000 –2002 αποκομίσθηκαν πολύτιμα συμπεράσματα. Το έργο 
εστίαζε τις ενέργειές του σε δράσεις όπως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, απόκτηση 
Λογισμικών και εφαρμογή αυτών στη διδακτική πράξη στα ΕΠΑ.Λ. Στόχος ήταν η 
εφαρμογή των νέων Ε.Λ. – Επ.Λ. στα σχολικά εργαστήρια των υπολογιστών με την 
ταυτόχρονη αξιοποίηση του νέου συνοδευτικού υλικού (σενάρια & δραστηριότητες) 
(http://iasonas.cti.gr/). 

Ως υποχρέωση των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς ήταν η ύπαρξη 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, δηλαδή έπρεπε να παρέχουν εκπαιδευτικά σενάρια 
για τους εκπαιδευτικούς και δραστηριότητες για τους μαθητές με έμφαση στην 
ομαδική εργασία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το Ε.Λ. Eagle 
(http://iasonas.cti.gr/index.php?option=content&task=blogcategory&id=130) 
αναπτύχθηκαν 13 σενάρια με τις αντίστοιχες δραστηριότητές εφαρμογής τους στην 
τάξη σύμφωνα με τις νέες θεωρίες μάθησης. 

Για την επιμόρφωση στη χρήση των ΤΠΕ έχει αναπτυχθεί και αναρτηθεί εκπαιδευτικό 
υλικό για τους επιμορφωτές και για τους δέκα (10) τομείς των ΕΠΑΛ. Η έναρξη των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών ξεκίνησε στην Αθήνα και στην 
Θεσσαλονίκη το 2006 και δομήθηκε σε 2 ενότητες, στην ενότητα “Ε2-λογισμικό” και 
“Ε2-παιδαγωγικά”. Από το 2008 το παραπάνω υλικό έχει σταλεί σε όλα τα ΣΕΚ. 

Να σημειωθεί ότι οι φάσεις επιμόρφωσης που διενεργήθηκαν δεν κάλυψαν με 
επιμορφωτές όλους τους νομούς. Παράδειγμα στους νομούς της Θράκης δεν 
υπάρχει πιστοποιημένος επιμορφωτής στα λογισμικά του Ιάσονα στον τομέα των 
Ηλεκτρονικών. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι είτε δεν έγιναν οι ανάλογες 
αιτήσεις είτε γιατί είχε καλυφθεί ο αριθμός των επιμορφωτών και τα κονδύλια των 
προγραμμάτων δεν επαρκούσαν. Σε κάθε περίπτωση είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να 
υπάρξουν περισσότεροι επιμορφωτές για όλες τις ειδικότητες ή τουλάχιστον ένας 
επιμορφωτής να καλύπτει δύο ειδικότητες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει με τους 
τομείς Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Οχημάτων κ.ο.κ. 
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Ο αριθμός των λογισμικών που εντάχθηκαν μετά την παιδαγωγική αξιολόγηση με 
το διπλό τους ρόλο ήταν είκοσι έξι (26). Τα περισσότερα από αυτά, δημιουργήθηκαν 
αρχικά ως Επ.Λ.  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΩΝ Ε.ΠΑΛ. 

Όπως αναφέρθηκε το Υπουργείο Παιδείας και ιδίως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για 
πρώτη φορά επιχείρησε να εντάξει οργανωμένα τα λογισμικά στα ΕΠΑ.Λ. Έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στα ΕΠΑ.Λ. των νομών Έβρου και Ροδόπης σε ευκαιριακό και 
εθελοντικής συμμετοχής δείγμα 132 εκπαιδευτικών (Κέκκερης και συν., 2010, 2011) 
καταμέτρησε ότι από τα 26 λογισμικά του Ιάσονα χρησιμοποιήθηκαν τα 13 (50,00%), 
ενώ χρησιμοποιούνται και λογισμικά τα οποία είτε ανήκουν στην κατηγορία των 
κοινών λογισμικών (MS Office) είτε είναι Επ.Λ. (E-plan). Από τις δηλώσεις των 
εκπαιδευτικών προέκυπτε ότι βρίσκονται σε κατάσταση σύγχυσης σχετικά με τα νέα 
εκπαιδευτικά λογισμικά των Επ.Λ. επιβεβαιώνοντας τη μερική ή μη ένταξη των 
λογισμικών στη διδασκαλία των μαθημάτων από τους ίδιους καθώς δεν 
πραγματοποιήθηκε καμία φάση επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου για τις τεχνικές ειδικότητες 
(πλην μιας (01) ΠΕ19) σε αντιδιαστολή με τις ειδικότητες μαθημάτων γενικής παιδείας 
για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα τέσσερις (4) φάσεις επιμόρφωσης. Ως 
κυριότερη αιτία διαπιστώθηκε για ακόμη μια φορά ότι δεν έγιναν εκείνοι οι 
μετασχηματισμοί που ήταν απαραίτητοι για την ομαλή και πλήρη ένταξη των 
λογισμικών στη σχολική τάξη. Τέτοιοι μετασχηματισμοί αφορούν: α) εξοπλισμό (υλικό 
και λογισμικό), β) αλλαγή θεσμικού πλαισίου (νόμοι), γ) ενσωμάτωση των αλλαγών 
στο πρόγραμμα σπουδών και στις τρεις βαθμίδες της δ) επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
και στελεχών ε) προσαρμογή διοικητικών δομών και ιδίως ε) αλλαγή μιας γενικότερης 
“νοοτροπίας”. Το μόνο που φαίνεται να υλοποιήθηκε ήταν η παραγωγή ειδικού Ε.Λ. 
και συνοδευτικού σχετικού υλικού. (ΙΤΥ, 2013). Σε κάθε περίπτωση το υλικό που 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου Ιάσονα (www.iasonas.cti.gr) (εγχειρίδια 
χρήσης, εγκατάστασης, σενάρια & δραστηριότητες) για το καθένα από τα 26 
εκπαιδευτικά λογισμικά που εγκρίθηκαν, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο και είναι διαθέσιμο 
από το 2008 σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν 
στη διδασκαλία τους. 

Η δημιουργία της παρούσας Παιδαγωγικής Εφαρμογής (Π.E.), αποτελεί ενέργεια η 
οποία υλοποιεί με χρήση πολυμέσων για πρώτη φορά ηλεκτρονικό σενάριο (Η.Σ.) με 
βάση ένα από τα παραπάνω εγκριθέντα εκπαιδευτικά – επαγγελματικά λογισμικά του 
Ιάσονα, το Eagle.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση εφαρμογής ως μια διδακτική 
πρόταση για τις ενότητες που αφορούν στα διαγράμματα (blog) και τα ηλεκτρονικά 
Κυκλώματα σε Μαθητές ΕΠΑ.Λ. & ΓΕΛ και ιδίως τα μαθήματα θετικών επιστημών. 
Σύμφωνα με τις νέες θεωρίες μάθησης, η αυτόβουλη κατασκευή της γνώσης από 
τους μαθητές, ο πειραματισμός και τα λάθη κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο (Jonassen, 
1994, Coob 1994). Η πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας 
πραγματοποιήθηκε με γνώμονα ιδίως τη συμβολή της στη διαδικασία της μάθησης 
(υποστήριξη) και όχι στην εκτέλεση συγκεκριμένων τυπικών εργασιών με 
αποδοτικότερο τρόπο (Τσέλιος, 2002, Μικρόπουλος,1999).  

Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες, οι οποίες σχεδιάστηκαν και συνοδεύουν το 
λογισμικό Eagle, μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα της Πληροφορικής Α΄, Β΄ και 
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Γ΄ ΓΕΛ, σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μια πρώτη επαφή με τα ηλεκτρονικά 
διαγράμματα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, σε 
μαθητές ΕΠΑ.Λ., αλλά και στην Γ΄ βάθμια εκπαίδευση σε εισαγωγικά και βασικά 
εργαστηριακά μαθήματα των σχολών θετικών επιστημών (Πληροφορικής, 
Πολυτεχνείο).  

Το λογισμικό Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor) αποτελεί προϊόν 
της εταιρείας Cadsoft (CadSoft Computer, Inc., 1998) που εδρεύει στη Φλόριντα των 
ΗΠΑ. H τρέχουσα έκδοση είναι η 6.5.0 και διατίθεται για Windows, Linux και Mac στα 
αγγλικά και γερμανικά. Η δωρεάν έκδοση για μη κερδοσκοπική χρήση (επιλέγεται ως 
είδος εγκατάστασης μετά τη λήψη του πακέτου) έχει τους ακόλουθους περιορισμούς : 
α) Η χρήσιμη επιφάνεια πλακέτας (board area) περιορίζεται σε 100 x 80 mm (4 x 3.2 
inches) β) επιτρέπονται μόνο δύο επίπεδα σημάτων (Top and Bottom) και γ) Ο 
schematic editor δημιουργεί μόνο ένα φύλλο (sheet). Αρχικά έχει σχεδιαστεί για 
επαγγελματική χρήση για την υποστήριξη των μονάδων κατασκευής ηλεκτρονικών 
πλακετών. Στα πλαίσια έργου πανελλήνιου διαγωνισμού «Ιάσονας» και μέσα από τη 
διαδικασία εντοποιοποίησης (localization) (Κέκκερης, 2010) έγινε εφικτή η ένταξή του 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και η χρήση του ως εργαλείο στα μαθήματα του 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε στην κατεύθυνση της τεχνικής εκπαίδευσης 
(ΕΠΑ.Λ.) ως Εκ.Λ. το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του ενός τομέα των 
ηλεκτρονικών, όπως πληροφορικής, ηλεκτρολογίας και αυτοματισμού, στα συναφή 
εργαστηριακά μαθήματα που σχετίζονται με έννοιες όπως: ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 
σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σχεδίαση πλακετών, πλήρης ηλεκτρονική 
πλακέτα. Στη γενίκευσή του προσεγγίζει τη φιλοσοφία της λειτουργίας όλων των 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών (είσοδος επεξεργασία, έξοδος).  

Είναι λογισμικό που αποσκοπεί στην κατασκευή των ηλεκτρονικών πλακετών και 
αναλυτικότερα της εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλακέτας. Αποτελείται από τρία (3) 
περιβάλλοντα (editors): Ένα (1) επίπεδο διαχείρισης και δύο (2) επίπεδα σχεδίασης α) 
το περιβάλλον διαχείρισης αρχείων, β1) το περιβάλλον σχεδιασμού ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων – σχέδιο (schematic – sch) και β2) το περιβάλλον κατασκευής της 
αρνητικών τυπωμένων κυκλωμάτων (ηλεκτρονικής πλακέτας – φίλμ, board – bdr). Για 
την παράσταση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται μοντέλα 
εξαρτημάτων αντίστοιχα με αυτά που περιγράφονται σε εκπαιδευτικά και τεχνικά 
συγγράμματα (Protel Int. Ltd, (2001), National Instruments Corp., (2007). Τα μοντέλα 
αυτά παριστάνουν το ηλεκτρονικό εξάρτημα, όπως φαίνεται στο επίπεδο της 
σχεδίασης και στο πραγματικό του σχήμα, όπως φαίνεται στο επίπεδο κατασκευής της 
πλακέτας. Όλα τα επίπεδα μαζί προωθούν τη διερευνητική μάθηση (Shagger & 
McDermott,1992) και λειτουργούν διαδραστικά. Σε όλη τη διάρκεια του έργου (project) 
με το Εκ.Λ. Eagle, ο μαθητής έχει τον έλεγχο ροής των δραστηριοτήτων. Μπορεί να 
κάνει δοκιμές με διάφορα υλικά αναζητώντας το κατάλληλο για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Ο χρήστης είναι σε θέση να παρέμβει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 
όπου επιθυμεί πάνω στην πλακέτα και σε οποιαδήποτε από τα τρία (3) στάδια που 
αναφέρθηκαν κάνοντας τις ανάλογες τροποποιήσεις. 

Έχοντας την εμπειρία από τη συγγραφή του βιβλίου του καθηγητή, του τετραδίου 
του μαθητή, του εγχειριδίου χρήσης για το Ε.Λ. Eagle, και τη συμμετοχή και έγκριση της 
διδακτικής πρότασης στον διαγωνισμό σχολικών καινοτομιών (http://zeus.pi-
schools.gr/epimorfosi/library/kp/) η ομάδα σχεδίασης προχώρησε στην υλοποίηση 
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της παραπάνω αλληλεπιδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα η 
εφαρμογή βασίζεται στην ένατη (9η) από τις δεκατρείς (13) του βιβλίου καθηγητή και 
του τετραδίου του μαθητή που έχουν δημιουργηθεί και εγκριθεί για το Ε.Λ. Eagle στα 
πλαίσια του παραπάνω έργου. H Π.E υλοποιεί όλο το 9ο εκπαιδευτικό σενάριο με τις 
δραστηριότητές του (http://iasonas.cti.gr/) που έχει ως τίτλο: Μελέτη - σχεδίαση - 
κατασκευή πλακέτας δυαδικής και ταυτόχρονης δεκαδικής απεικόνισης από το 0 έως 
το 9. Το Η.Σ. είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσεγγίζει το πραγματολογικό 
μοντέλο εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας στον εκπαιδευτικό όλα 
τα εργαλεία που χρειάζεται για την υλοποίησή του στο χώρο που επιθυμεί (τάξη - ένας 
υπολογιστής, εργαστήριο). Στο τέλος των μαθημάτων – δραστηριοτήτων, εφόσον 
ακολουθηθεί και η διαδικασία της αποχάλκωσης, ο μαθητής αποχωρεί από τον 
εργαστήριο έχοντας μαζί του ένα πλήρες πραγματικό κύκλωμα το οποίο λειτουργεί με 
μπαταρία 9V. 

Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Κάθε πολυμεσική εφαρμογή είναι μία σύνθεση πολλαπλών μέσων (κείμενο, ήχος, 

γραφικά, βίντεο). Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής απαιτούνται οι 
γνώσεις σχεδιαστή, γραφίστα, εικονογράφου και προγραμματιστή. Για την 
επεξεργασία κάθε μέσου χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν τρία εκπαιδευτικά - 
επαγγελματικά λογισμικά της Adobe (www.adobe.com): α)ειδικά λογισμικά του 
πακέτου Illustrator CS4 (http://www.adobe.com/products/illustrator.html) και ιδιαίτερα 
το Photoshop CS4 (http://www.photoshop.com/) και β) το Flash CS4 
(http://www.adobe.com/products/flash.html? promoid=KFNVR). To Photoshop και το 
Illustrator χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό όλων των γραφικών στοιχείων που 
συνθέτουν την εφαρμογή. Το Flash CS4 χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των 
εικονογραφήσεων, ενώ η γλώσσα προγραμματισμού ActionScript 2 για την 
προσθήκη διαδραστικότητας. Για τη δημιουργία των βίντεο (video tutorial) (Εικόνα: Β5 
– γ) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Camtasia Studio 7.1.1  
(http://www.techsmith.com/). 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά για πρώτη φορά σε ΕΠΑ.Λ. στην 

περιφέρεια της Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης του τομέα των Ηλεκτρονικών, στο 
υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα και στην αντίστοιχη ενότητα του μαθήματος 
συστήματα ψηφιακών ηλεκτρονικών (ΣΨΗ) σε 10 μαθητές τη Γ΄ τάξη κατά το έτος 2013 
– 2014. Ο χρόνος που χρειάστηκε για την πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων 
της ήταν εννέα (9) διδακτικές ώρες. 

Η αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Εφαρμογής (Π.Ε.) πραγματοποιήθηκε από τους 
10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς του τομέα ηλεκτρονικών με δύο τρόπους: α) με τις 
παρατηρήσεις που έγραφαν (μαθητές και εκπαιδευτικοί) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των δραστηριοτήτων της εφαρμογής και β) με συνέντευξη των συμμετεχόντων στο 
τέλος των δραστηριοτήτων. Ούτε οι μαθητές, ούτε οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν 
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν παρόμοια εφαρμογή. Στην τελική έκδοσή της έχουν 
συμπεριληφθεί όλες οι προτάσεις βελτιστοποίησης των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικών 
και μαθητών). 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ & ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
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Με την έναρξη της εφαρμογής εμφανίζεται η εισαγωγική οθόνη (σχήμα 1). 
Επιλέγοντας ο εκπαιδευτικός το πλήκτρο της έναρξης στην οθόνη απεικονίζεται το 
παράθυρο διαλόγου όπου υπάρχει το πλήρες σενάριο (Σ) για τον εκπαιδευτικό και 
όλες οι δραστηριότητες για τον μαθητή (Δ1-Δ6) (σχήμα 2 &3) οι οποίες και είναι: α) 
προδιαγραφές της άσκησης (σχήμα 5, Δ1), β) πλήρες κύκλωμα σε διάγραμμα (blog) 
(σχήμα 6, Δ2), γ) διάγραμμα (σχήμα 8, Δ3), δ) ράστερ (breadboards) (σχήμα 12, Δ4), 
ε) σχεδίαση με το Ε.Λ. Εagle (σχήμα 14, Δ5), και ζ) αποχάλκωση (σχήμα 16, Δ6). Στην 
πάνω δεξιά πλευρά υπάρχουν πάντα τα κουμπιά έναρξης, βοήθειας, πληροφορίας, 
και πνευματικών δικαιωμάτων (σχήμα 2). Η μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην 
επόμενη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υλοποιήσει ο μαθητής την τρέχουσα 
δραστηριότητα, ενώ αντίστροφα οποιαδήποτε στιγμή. Η λύση όμως της τρέχουσας 
δραστηριότητας είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή όταν εισαγάγει ο μαθητές των 
κωδικό εισόδου στην αντίστοιχη επιλογή.  

  
Σχήμα 1: Εισαγωγική οθόνη 1 

 
Σχήμα 2: Σημειώσεις εκπαιδευτικού και μαθητή 

  
Σχήμα 3: Εισαγωγική οθόνη 1 

 
Σχήμα 4: Σημειώσεις εκπαιδευτικού και μαθητή 

Η υλοποίηση του σεναρίου ξεκινάει από τις προδιαγραφές του υπό μελέτη 
κυκλώματος. Ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας το σενάριο του μαθήματος, διατυπώνει 
τις προδιαγραφές του κυκλώματος που θα πρέπει να σχεδιασθεί. Οι μαθητές, μέσα 
από διαδικασίες αναστοχασμού (Tσέλιος, 2002) και καταιγισμού ιδεών, διατυπώνουν 
προτάσεις για την υλοποίηση του κυκλώματος. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 
ξεκινούν από τη διαχείριση εννοιών για να καταλήξουν όλοι μαζί (εκπαιδευτικός και 
μαθητές) σε μια πρώτη γενική μορφή που θα πρέπει να έχει το κύκλωμα που θα 
υλοποιήσουν (αντιληπτικό επίπεδο) (σχήμα 3, Δ1). 

Στο σχήμα 6 (Δ2) παρουσιάζεται το πλήρες διάγραμμα του κυκλώματος που θα 
υλοποιήσουν. Αρχικά ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές υπό μορφή διαπραγμάτευσης 
αναλύουν ένα προς ένα τα διαγράμματα που υπάρχουν στην δεξιά πλευρά. Οι 
μαθητές, αφού κατανοήσουν τη λειτουργία τους και αναζητήσουν πληροφορίες για 
αυτά στο διαδίκτυο, (www.alldatasheet.com/ , www.datasheetcatalog.com/ ) 
προχωρούν στην πλήρη υλοποίηση του κυκλώματος ενσωματώνοντας τη γνώση στις 
στοιχειώδεις εργασίες της Δ2 (Sedig et al. 2001). Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο 
«συμβούλου» επεμβαίνει όπου απαιτείται προκειμένου ο μαθητής να είναι σε θέση να 
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συνεχίσει μόνος του τη δραστηριότητα. Οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία 
“μεταφορά και απόθεση” (drag & drop) προσπαθούν να τοποθετήσουν σωστά τα 
διαγράμματα της δεξιάς στήλης στα κενά αριστερά τετράγωνα επιλέγοντάς τα, με 
όποια σειρά επιθυμούν. Για εκπαιδευτικούς λόγους οι μαθητές επέλεξαν να μπορούν 
να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της απάντησής τους αφού έχουν τοποθετηθεί 
τουλάχιστον 3 σωστά εξαρτήματα. 

 
Σχήμα 5 : Δραστηριότητα 1η - προδιαγραφές της άσκησης (Δ1) 

Ο έλεγχος αυτός παρέχεται με κόκκινο πλαίσιο στο διάγραμμα (λάθος 
τοποθέτηση) και στο κάτω μέρος της οθόνης με κείμενο και με τρεις ενδεικτικές λυχνίες 
(Πράσινο 100% , κίτρινο 90%-10%, και κόκκινο 0%), όταν ο μαθητής επιλέξει το πλαίσιο 
«έλεγχος απάντησης». Η αναδιάταξη των διαγραμμάτων μπορεί να γίνει ανά πάσα 
στιγμή όσες φορές επιθυμεί και με όποια σειρά επιλέγει ο μαθητής μέχρι να προκύψει 
το τελικό σωστό κύκλωμα σε ποσοστό 100%. 

 
Σχήμα 6: Πλήρες κύκλωμα σε blog (Δ2) 

 
Σχήμα 7 : Δ2 σε επεξεργασία 

Στο σχήμα 8 (Δ3) παρουσιάζονται τρεις (3) υποενότητες: α) η λύση της 
δραστηριότητας Δ2 (πάνω αριστερή πλευρά), β) το διάγραμμα με κενά τα τετράγωνα 
(κάτω αριστερά) και γ) το κυκλωματικό διάγραμμα (δεξιά στήλη). Ελαχιστοποιώντας το 
φορτίο μνήμης (Tσέλιος, 2002), ο μαθητής έχει ως βοήθεια τη λύση της Δ2 (σχήμα 6, 
πάνω αριστερά), το διαδίκτυο για την αναζήτηση των χαρακτηριστικών των 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, το περιεχόμενο των διαγραμμάτων (δεξιά στήλη), αλλά 
και τη δυνατότητα μεγέθυνσης του κυκλωματικού διαγράμματος (2 κλίκ) της δεξιάς 
στήλης (Σχήμα 8, Δ3), πρέπει να «τοποθετήσει» σωστά τα διαγράμματα 
πληκτρολογώντας τα γράμματα (a,b,c,d,e,f,g,h) στα τετράγωνα με στις παρενθέσεις 
που βρίσκονται στην κάτω αριστερή πλευρά του παραθύρου. Ο έλεγχος της 
απάντησης τίθεται σε λειτουργία και πάλι όταν τοποθετηθούν σωστά τουλάχιστον 3 
γράμματα αντιστοίχων διαγραμμάτων. Η σωστή τοποθέτηση των γραμμάτων στα 
τετράγωνα φαίνεται μέσα από κείμενο και 3 ενδεικτικές λυχνίες που εμφανίζονται στο 
κάτω μέρος του παραθύρου. Επίσης ως συνέπεια των σωστών τοποθετήσεων των 
γραμμάτων στα τετράγωνα, τα διαγράμματα γίνονται πιο αχνά (σχήμα 7) και το 
αντίστοιχο γράμμα τους εντονότερο και χρώματος πράσινο, όταν ο μαθητής επιλέξει 
το πλαίσιο «έλεγχος απάντησης». Και πάλι η αναδιάταξη των γραμμάτων μπορεί να 
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γίνει ανά πάσα στιγμή όσες φορές επιθυμεί και με όποια σειρά επιλέγει ο μαθητής, 
μέχρι να προκύψει το τελικό σωστό κύκλωμα σε ποσοστό 100%. 

Με τη (σωστή) τοποθέτηση όλων των γραμμάτων στα τετράγωνα με τις 
παρενθέσεις εμφανίζεται το πλήρες κύκλωμα με εμφανή τα διαγράμματα που 
περιλαμβάνει αλλά και το πλήρες περιεχόμενο των διαγραμμάτων με τις ονομασίες 
τους (Σχήμα 11, Δ3). Στο σημείο αυτό εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 
ανακεφαλαίωση του μαθήματος και να αναζωπυρώσει τις γνώσεις των 
προηγούμενων σταδίων προκειμένου οι μαθητές να καταλάβουν καλύτερα την πλήρη 
λειτουργία του κυκλώματος. Με αυτόν τον τρόπο προσδίδεται νόημα (πρακτικό 
κύκλωμα) στις αρχικές τους υποθέσεις ( δραστηριότητα Δ1), ενώ οι μαθητές 
μαθαίνουν τη φιλοσοφία του τρόπου λειτουργίας πολλών απλών και πολύπλοκων 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων μυούμενοι σε ένα νέο τρόπο «ανάγνωσής» 
τους. 

 
Σχήμα 8 : διάγραμμα (Δ3) 

 
Σχήμα 9: Δ3 σε επεξεργασία 

Η δραστηριότητα (Δ3) περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 
χρειάζεται ο μαθητής για να προβεί στο επόμενο στάδιο κατασκευής του κυκλώματος, 
στο ράστερ (Σχήμα 12, Δ4), όπως (υλικά, τιμές εξαρτημάτων, ονομασίες 
διαγραμμάτων). Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η σύνθεση (σχεδίαση, 
ανάπτυξη, προγραμματισμός - πέμπτος 5ος άξονας ταξινομίας του Bloom) 
(Μικρόπουλος, 1999) ενός πραγματικού κυκλώματος. Με την ολοκλήρωση και τη 
θέση του σε λειτουργία ο μαθητής για πρώτη φορά θα δει τα αποτελέσματα της 
μελέτης που έχει κάνει μέχρι τη Δ4 και η οποία ξεκίνησε από τις προδιαγραφές του 
συγκεκριμένου κυκλώματος.  

 

Σχήμα 10: Κύκλωμα σε μεγέθυνση (Δ3) 

 

Σχήμα 11: Το πλήρες κύκλωμα (Δ3) 

Η Δ4 θεωρείται πολύ βασική δραστηριότητα καθώς, αφενός ο μαθητής για πρώτη 
φορά θα δημιουργήσει το πραγματικό κύκλωμα με βάση τις αρχικές προδιαγραφές 
που είχε θέσει και αφετέρου θα συνειδητοποιήσει ότι το κύκλωμά του λειτουργεί 
πλήρως.  
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Σχήμα 12 : ραστερ (Δ4)  

 
Σχήμα 13 : ράστερ (Δ4) – σε επεξεργασία 

Έτσι οι αμφιβολίες για λειτουργία του κυκλώματος εξανεμίζονται, ο μαθητής 
αποκτά αυτοπεποίθηση σχετικά με τη λειτουργία του κυκλώματος και είναι πλέον 
σίγουρος ότι η κατασκευή του σε πλακέτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα λειτουργίας. 
Το κύκλωμα του ράστερ λειτουργεί, αφού τοποθετήσει ο μαθητής σωστά τα δύο (2) 
εξαρτήματα (Ε1, Ε2, - σχήμα 12, Δ4) με τη διαδικασία “μεταφορά και απόθεση” (drag 
& drop). Η έναρξη λειτουργίας του κυκλώματος πραγματοποιείται μέσα από ένα 
διακόπτη τύπου putton (P1) και 2 μικρούς διακόπτες (Μ1, Μ2) που βρίσκονται στην 
αριστερή πλευρά του ράστερ (σχήμα 13).  

Ένα ράστερ (σχήμα 12, Δ4) είναι μια διάτρητη ειδικά διαμορφωμένη βάση στην 
οποία τοποθετούμε “καρφώνοντας” τους ακροδέκτες των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
στις τρύπες με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται σε σωστή σύνδεση μεταξύ τους. 
Είναι η πιο εύκολη κι άμεση πραγματοποίηση ενός πραγματικού κυκλώματος με τα 
απαραίτητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ιδίως όταν τα ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε 
πλακέτες και ηλεκτρονικές κατασκευές. Δεν χρειάζονται κολλήσεις, δε χαραμίζονται 
εξαρτήματα και παράλληλα ο μαθητής μπορεί να ελέγχει την ορθότητα του 
κυκλώματος, τη σωστή λειτουργία όλων των υλικών ή ακόμη να προβεί σε 
τροποποιήσεις για τη βελτίωση του κυκλώματος. Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό 
ο μαθητής να ακολουθήσει πιστά την κατασκευή του κυκλώματος που παρουσιάζεται 
στο σχήμα 13. 

Το κύκλωμα στο σχήμα 13 αποτελεί μια πρόταση την οποία, αν ακολουθήσει ο 
μαθητής θα έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργήσει το κύκλωμα του 100%. Εκτός αυτού 
αποτελεί μια διδακτική πρόταση υλοποίησης του στο ράστερ ιδίως για τους 
«αδύναμους» μαθητές.  

Στην επόμενη δραστηριότητα σχήμα 14 & 15 ο μαθητής έχει τη βοήθεια των βίντεο, 
εφόσον το επιθυμεί, προκειμένου να μπορέσει να κατασκευάσει το πλήρες κύκλωμα 
στο Ε.Λ. Eagle. Τα βίντεο που έχει στη διάθεσή του είναι α) έναρξη εκπαιδευτικού 
λογισμικού Eagle, β) δημιουργία ηλεκτρονικού σχεδίου (Shematic SCH), γ) 
βελτιστοποίηση ηλεκτρονικού κυκλώματος (Shematic SCH), δ) δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλακέτας (Board BRD), ε) δημιουργία ηλεκτρονικού σχεδίου (Board BRD), 
ζ) εκτύπωση «φιλμ» με τους αγωγούς του κυκλώματος για τη διαδικασία της 
αποχάλκωσης. 

 

Μ1 , Μ2 

Ε1 , Ε2 P1 
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Σχήμα 14 : Κατασκευή κυκλώματος στο 
εκπαιδευτικό λογισμικό Eagle (Δ5 -β) 

 
Σχήμα 15 : Κατασκευή κυκλώματος στο 
εκπαιδευτικό λογισμικό Eagle (Δ5 -γ) 

 Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής, εφόσον το επιθυμεί, έχει την απαραίτητη βοήθεια 
που χρειάζεται στο εργαστήριο ή στο σπίτι (από τον διδάσκοντα και το λογισμικό) 
προκειμένου να υλοποιήσει το πλήρες κύκλωμα στην πλακέτα. 

 
Σχήμα 16: Αποχάλκωση (Δ6) 

 
Σχήμα 17: Δ6 σε επεξεργασία 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η διδασκαλία έγινε σύμφωνα βασιζόμενη στο σενάριο και στις δραστηριότητες 

του μαθήματος τα οποία και συμπεριλαμβάνονται στην εφαρμογή στην ενότητα 
(Σ=σενάριο). Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνταν με μορφή συζήτησης – 
διαπραγμάτευσης στο εργαστήριο και πάντα σε συνδυασμό με την εφαρμογή και 
σύμφωνα με το σενάριο του μαθήματος. 

 Αναλυτικότερα η φύση του μαθήματος αλλά και της εφαρμογής είναι τέτοια που 
άλλοτε χρησιμοποιείται από τους μαθητές σε ποσοστό 100% και άλλοτε ως οδηγός 
υλοποίησης παράλληλων δραστηριοτήτων στο εργαστήριο σε ποσοστό 70%. Αυτό 
εξαρτάται πάντα από τη δραστηριότητα την οποία εκτελούν (Δ1 έως Δ6). Οι 
δραστηριότητες Δ1, Δ2 και Δ3 απαιτούν τη χρήση της εφαρμογής σε ποσοστό 100%, 
καθώς οι μαθητές διδάσκονται τη λειτουργία του κυκλώματος που θα κατασκευάσουν 
ξεκινώντας από τις προδιαγραφές του κυκλώματος και καταλήγοντας σε πρόταση 
δημιουργίας κυκλώματος. Οι δραστηριότητες Δ4, Δ5 & Δ6, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε ποσοστό από 70% έως 100%, 
καθώς οι μαθητές πρέπει να κατασκευάσουν το πραγματικό κύκλωμα στο ράστερ 
χρησιμοποιώντας το κύκλωμα και τα εξαρτήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή.  

Η δραστηριότητα Δ5 συνδέεται έμμεσα με το εκπαιδευτικό λογισμικό EALGE και 
αποτελεί τα βίντεο της εφαρμογής, προκειμένου να είναι ικανοί όλοι οι μαθητές να 
κατασκευάσουν το κύκλωμα με το εκπαιδευτικό λογισμικό Eagle, το ηλεκτρονικό του 
σχέδιο (Schematic) και τη διαφάνεια της ηλεκτρονικής πλακέτας (Board). Η 
δραστηριότητα Δ6 αποτελεί τον οδηγό υλοποίησης της πραγματικής πλακέτας 
ξεκινώντας από τη διαφάνεια (θετικό κύκλωμα) και καταλήγοντας σε μια πλήρη 
συναρμολογημένη ηλεκτρονική πλακέτα.  

Ο χρόνος υλοποίησης όλου του σεναρίου και κατ΄ επέκταση όλων των 
δραστηριοτήτων ποικίλει και εξαρτάται ιδίως από το γνωστικό επίπεδο των μαθητών 
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αλλά και τους επιμέρους στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός. Η Π.Ε. έχει δομηθεί με 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να τη χρησιμοποιήσει 
όπως επιθυμεί. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μεμονωμένα τις ενότητες (Δ1- Δ6) χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσει από την αρχή. Με 
αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται οι στόχοι του μαθήματος, αλλά η υλοποίηση του 
σεναρίου απαιτεί σαφώς λιγότερο χρόνο.  

Στην πιλοτική εφαρμογή για την υλοποίηση όλου του σεναρίου και κατ΄ επέκταση 
των δραστηριοτήτων απαιτήθηκαν εννέα (9) διδακτικές ώρες, χωρίς τη διαδικασία της 
αποχάλκωσης και τη δημιουργία της πλακέτας για την οποία απαιτήθηκαν έξι (6) ώρες 
(2 τρίωρα).  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στόχος της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία Π.Ε. 

για μαθητές ΕΠΑ.Λ., ΓΕΛ και πρωτοετείς φοιτητές για τα μαθήματα θετικών επιστημών 
στην β βάθμια και γ βάθμια εκπαίδευση που προσεγγίζουν ηλεκτρονικά υλικά και 
κυκλώματα. Η Π.Ε περιλαμβάνει διδακτικούς στόχους, ένα ολοκληρωμένο σενάριο με 
τις δραστηριότητές τους (Δ1-Δ6), αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία, αλλά κυρίως 
επικεντρώθηκε σε προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Η σχεδίαση της 
εφαρμογής πραγματοποιήθηκε ύστερα από πολλούς πειραματισμούς και διδακτικούς 
σχεδιασμούς που ξεκίνησαν το 2001, στηρίχθηκε στις νέες θεωρίες μάθησης, ενώ 
λήφθηκαν υπόψη το πλαίσιο που πρόκειται να λειτουργήσει (Ελλάδα, ΕΠΑ.Λ, ΓΕΛ) και 
οι απαιτήσεις σχεδίασης παιδαγωγικών εφαρμογών (Μικρόπουλος, 1999, Agnew et. 
al., 1996).  

Η πρώτη απόπειρα της πιλοτικής αξιολόγησης της εφαρμογής σε μαθητές ΕΠΑ.Λ, 
έδειξε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν πλήρως, ενώ οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε όλα 
τα στάδιο υλοποίησης του σεναρίου βελτιώνοντας τις γνώσεις τους στο αντικείμενο 
των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων και κυκλωμάτων. Η υπάρχουσα τελική έκδοση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στα σχολεία (ΕΠΑ.Λ., ΓΕΛ, γ βάθμια) για την 
διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.  

Από μια περαιτέρω έρευνα με μαθητές όλων των συσχετιζόμενων βαθμίδων 
μπορούν να προκύψουν επιπλέον πολύτιμα συμπεράσματα για τη δυνατότητα 
επέκτασης της Π.Ε., ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες δραστηριότητες και για να 
δοκιμαστεί σε άλλα ομότιμα σχολεία και σε ευρύτερο δείγμα μαθητών - αξιολογητών, 
αντλώντας έτσι πολύτιμα συμπεράσματα για την πλήρη ένταξή της στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και όχι μόνο ως εργαλείο διδακτικών αντικειμένων καθώς το αντίστοιχο 
μάθημα υπάρχει ήδη (Ηλεκτρονικά Υλικά & Σχεδίαση – Β΄ Ηλεκτρονικών).  
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