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“The New Way Things Work” and “Human Body” of KIRKI (EPEAEK) project. After a brief reference to the project, the 
textbooks –that have been developed in the form of worksheets– are described in general, and the philosophy they are based 
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Εισαγωγή 
Όπως υποστηρίζεται στη σχετική βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των νέων τεχνολογιών (ΝΤ) θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από συστηµατικότητα και συµφωνία τόσο µε το διδακτικό αντικείµενο όσο και µε 
τις µεθόδους διδασκαλίας1. Η ανάγκη αυτή προκύπτει µετά από τη διαπίστωση ότι η άκριτη ενσωµάτωση των 
ΝΤ προκαλεί προβλήµατα στον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό2. 
Εποµένως, το όποιο εκπαιδευτικό λογισµικό απαιτεί κατάλληλη υποστήριξη για να προαχθεί σε µαθησιακό 

                                                 
1 Χ. Κυνηγός, Ν. Ξένου, «Νέες πρακτικές µε νέα εργαλεία στην τάξη: κατάρτιση επιµορφωτών για τη δηµιουργία 
κοινοτήτων αξιοποίησης των Ν.Τ. στο σχολείο», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή, Οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα 2000 
2 Y. Bertrand, Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες, Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1994 
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εργαλείο3. Με βάση τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι στα κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
λογισµικού λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και το υλικό στήριξης4, δηµιουργήσαµε σενάρια χρήσης µε τη µορφή 
φύλλων εργασίας που περιλαµβάνονται σε έντυπους οδηγούς για τον εκπαιδευτικό και το µαθητή ως υλικό 
υποστήριξης για τους τίτλους «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώµατος» και «Ανακαλύπτω τις Μηχανές». Οι 
οδηγοί εντάσσονται στο έργο Κίρκη (∆ράση ΙΙ: Εκπαιδευτικό Λογισµικό της Οδύσσειας – ΕΠΕΑΕΚ – ΥΠΕΠΘ 
– ΠΙ – ΙΤΥ) όπου το Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος ανέλαβε σε συνεργασία 
µε τις εκδόσεις Ερευνητές Α.Ε. τον εξελληνισµό και την προσαρµογή σειράς τίτλων διεθνούς εκπαιδευτικού 
λογισµικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι οδηγοί αυτοί έχουν τεθεί σε εφαρµογή στα σχολεία του 
δικτύου Ο∆ΥΣΣΕΙΑ, όπου πραγµατοποιήθηκε και η αξιολόγησή τους µε ερωτηµατολόγια που απευθύνθηκαν 
στους καθηγητές αυτών των σχολείων.   

Η ∆οµή των Οδηγών 
Για τον κάθε τίτλο εκπαιδευτικού λογισµικού έχουν δηµιουργηθεί ένας οδηγός για τον εκπαιδευτικό και ένας για 
το µαθητή.  

Ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό περιλαµβάνει: α) Την εισαγωγή, όπου αναφέρονται τα γνωστικά αντικείµενα στα 
οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό λογισµικό µέσω των φύλλων εργασίας, διατυπώνονται γενικά 
οι στόχοι του λογισµικού, παρουσιάζεται η δοµή των φύλλων εργασίας, αναλύονται τα βήµατα της 
εκπαιδευτικής µεθόδου στην οποία στηρίζεται η ανάπτυξη των φύλλων εργασίας και παρατίθενται τρόποι 
χρήσης του εκπαιδευτικού πακέτου από τους µαθητές και τον εκπαιδευτικό. β) Τα φύλλα εργασίας, που 
καλύπτουν περίπου είκοσι διδακτικές ώρες για διάφορα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο 
και στο Λύκειο. Σε κάθε φύλλο εργασίας προηγούνται το διδακτικό πλαίσιο στο οποίο προτείνεται να 
αξιοποιηθεί (µάθηµα, τάξη, ενότητα, διάρκεια) και οι διδακτικοί στόχοι (σύµφωνοι µε τα αναλυτικά 
προγράµµατα των αντίστοιχων µαθηµάτων). Ακολουθούν οι δραστηριότητες στις οποίες διαρθρώνεται το φύλλο 
εργασίας. Στην αρχή κάθε δραστηριότητας δίνονται διδακτικές οδηγίες και συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στο 
διδακτικό της στόχο, δηλώνεται το βήµα της εκπαιδευτικής µεθόδου για το οποίο προορίζεται η δραστηριότητα 
και παρέχονται ειδικότερες οδηγίες που αφορούν στον τρόπο άντλησης της πληροφορίας από το λογισµικό για 
την απάντηση των ερωτήσεων από την πλευρά των µαθητών. Στη συνέχεια παρατίθενται οδηγίες πλοήγησης στο 
λογισµικό και ερωτήσεις που καθοδηγούν τους µαθητές στην αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών από το 
λογισµικό. Μετά από κάθε ερώτηση διατυπώνεται προτεινόµενη απάντηση. Αποσκοπώντας στη δηµιουργία 
ενός όσο το δυνατό εύχρηστου οδηγού ακολουθείται ένας χρωµατικός και σχηµατικός κώδικας στη δοµή του 
σύµφωνα µε τον οποίο οι διδακτικές οδηγίες έχουν µπλε χρώµα, οι προτεινόµενες απαντήσεις κόκκινο ενώ οι 
οδηγίες πλοήγησης και τα βήµατα της εκπαιδευτικής µεθόδου σηµατοδοτούνται από συγκεκριµένα εικονίδια. 

Ο οδηγός για το µαθητή περιλαµβάνει: α) Την εισαγωγή, όπου αναφέρονται τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία 
προτείνεται να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό λογισµικό µέσω των φύλλων εργασίας, περιγράφονται τα εικονίδια 
των φύλλων εργασίας και παρατίθενται τρόποι χρήσης του εκπαιδευτικού πακέτου από τους µαθητές. β) Τα 
φύλλα εργασίας, που καλύπτουν περίπου είκοσι διδακτικές ώρες για διάφορα γνωστικά αντικείµενα που 
διδάσκονται στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο. Σε κάθε φύλλο εργασίας δηλώνεται η τάξη και το µάθηµα στο οποίο 
απευθύνεται. Ακολουθούν οι δραστηριότητες στις οποίες διαρθρώνεται το φύλλο εργασίας. Στην αρχή κάθε 
δραστηριότητας παρατίθενται οδηγίες πλοήγησης στο λογισµικό και ερωτήσεις που καθοδηγούν τους µαθητές 
στην αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών από το λογισµικό. 

Η φιλοσοφία των Οδηγών 
Α. Στόχοι 

                                                

Οι συνοδευτικοί οδηγοί έχουν ως στόχο: 

• να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό στην ανάπτυξη του προς διδασκαλία θέµατος 

• να οδηγήσουν τους µαθητές µε καθοδηγούµενη ανακάλυψη στις επιστηµονικές αρχές που διέπουν τον 
κόσµο γύρω τους  

• να αναδείξουν το διαθεµατικό χαρακτήρα των φυσικών επιστηµών 

• να τονίσουν τον ενοποιητικό ρόλο των φυσικών επιστηµών 

• να ασκήσουν τους µαθητές στην επιστηµονική µέθοδο προσέγγισης ενός θέµατος 

• να προάγουν τη µαθητοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας 

 
3 Ράπτης Αρ., Ράπτη Αθ., Πληροφορική και Εκπαίδευση, Αθήνα 1997 
4 Office of Technology Assessment 1988, Power on! New tools for teaching and learning, Washington D.C. Government 
Printing Office 
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Β. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του µαθητή     

   

  

                                                

Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στα φύλλα εργασίας των οδηγών βασίζονται σε µία σειρά µοντέλων 
διδασκαλίας και οργάνωσης της σχολικής τάξης επιτρέποντας έτσι µια ποικιλία ρόλων για τον εκπαιδευτικό και 
τους µαθητές. Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν δραστηριότητες: α) κατευθυνόµενης ανακάλυψης όπου ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, συµβουλευτικός και βοηθητικός οπότε προάγεται η αλληλεπίδραση και 
συνεργασία µαθητή–εκπαιδευτικού5, β) οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που ορίζεται µέσα από την 
ενεργοποίηση των διαµαθητικών σχέσεων, τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών και τη συλλογική δράση, γ) 
µαθητοκεντρικής διδασκαλίας όπου ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συνεργατικό, συµβουλευτικό και παραπεµπτικό6. 
Γενικότερα ενισχύεται η ενεργητική µάθηση καθώς ο µαθητής αποφεύγει την πρόσληψη έτοιµης γνώσης, 
προσανατολίζεται στην αναζήτηση του γνωστικού υλικού, έχει την αίσθηση ότι µπορεί να συµµετέχει και 
οδηγείται στην έρευνα και στην ανακάλυψη7, ενώ ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους µαθητές στην προσπάθειά τους 
να κατακτήσουν τη γνώση, να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τις δηµιουργικές τους 
ικανότητες καθώς και να µάθουν πώς να µαθαίνουν8. 
Γ. Η εκπαιδευτική Μέθοδος

Τα φύλλα εργασίας των οδηγών έχουν αναπτυχθεί µε βάση το ερευνητικά εξελισσόµενο εκπαιδευτικό πρότυπο 
(ή µοντέλο)9. Αυτή η µέθοδος στηρίζεται στην ιστορικά καταξιωµένη ερευνητική ή επιστηµονική µέθοδο που 
απετέλεσε -και αποτελεί- το εργαλείο του ανθρώπου / ερευνητή / επιστήµονα για τη γνωριµία, την περιγραφή 
και την κατανόηση του φυσικού µας κόσµου. Αυτή είναι δυνατό να εξοικειώσει και να ασκήσει το µαθητή στην 
επιστηµονική σκέψη και να τον οδηγήσει πέραν της γνώσης των εννοιών και των ορισµών, (και) στη γνώση των 
διαδικασιών. Το ερευνητικά εξελισσόµενο εκπαιδευτικό πρότυπο (ή µοντέλο) σχηµατοποιείται από τα 
αντίστοιχα βήµατα της επιστηµονικής µεθόδου σε αδρές γραµµές και συγκεκριµένα βήµατα ως εξής: έναυσµα 
του ενδιαφέροντος των µαθητών, διατύπωση των υποθέσεών τους και προβληµατισµός, δραστηριότητες 
ελέγχου των υποθέσεων, διατύπωση συµπερασµάτων, εφαρµογή των συµπερασµάτων και γενίκευση σε άλλες 
καταστάσεις.  
∆. Τύποι ∆ραστηριοτήτων

Στα φύλλα εργασίας των οδηγών υπάρχουν ποικίλες δραστηριότητες ως προς τη µορφή τους. Αναλυτικότερα, 
περιλαµβάνονται ερωτήσεις ανάδειξης των ιδεών των µαθητών (σύµφωνα µε τη θεωρία της εποικοδόµησης ή –
στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η διδασκαλία από το σχολικό εγχειρίδιο– ανάκλησης των απαραίτητων 
γνώσεων. Επίσης, σε δραστηριότητες που αναφέρονται σε δηλωτική γνώση (δηλαδή σε πληροφορίες, έννοιες, 
κρίσεις, γενικεύσεις και σχήµατα) η οργάνωση του περιεχοµένου µε λογική δοµή γίνεται µε τους εννοιολογικούς 
χάρτες10,11. Ακόµα, µέσω ερωτήσεων ανοικτού τύπου υποστηρίζεται η ανακαλυπτική µάθηση όπου οι µαθητές 
εξασκούνται στην ανεύρεση της σηµασίας, της δοµής και της οργάνωσης εννοιών. Τέλος περιλαµβάνονται 
διαθεµατικές δραστηριότητες12  που τείνουν να ενώσουν τους στόχους των επιµέρους µαθηµάτων ή ενοτήτων σε 
ένα ενιαίο ρόλο. 

Τα φύλλα εργασίας 
Τα φύλλα εργασίας έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί µε βάση µία κοινή δοµή, όµως το καθένα αναφέρεται σε 
ξεχωριστή θεµατική ενότητα και χαρακτηρίζεται από απόλυτη αυτονοµία ως προς τις έννοιες που 
πραγµατεύεται. Ως αποτέλεσµα, η χρησιµοποίηση κάποιου φύλλου εργασίας από τους µαθητές και η 
αξιοποίησή του από τον εκπαιδευτικό δεν προϋποθέτει την προηγούµενη χρήση κάποιου άλλου. Η πληροφορία 
αντλείται από το εκπαιδευτικό λογισµικό χωρίς να είναι απαραίτητο να ανατρέξει ο µαθητής σε επιπλέον 
βιβλιογραφία.  

Ακολουθεί η περιγραφή αντιπροσωπευτικών δραστηριοτήτων προκειµένου να αναδειχθεί η φιλοσοφία µε την 
οποία δοµήθηκαν τα φύλλα εργασίας καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 

Η πρώτη δραστηριότητα λειτουργεί ως έναυσµα, ως πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών και 
εναλλακτικά περιλαµβάνει παρατήρηση εικόνας, παρακολούθηση ταινίας ή κινούµενης εικόνας από το 
λογισµικό, ερωτήσεις που µπορούν να συζητηθούν από τους µαθητές και πρόταση θέµατος για την 
πραγµατοποίηση µιας µικρής έρευνας µέσα στην τάξη.  

Ακολουθεί δραστηριότητα προβληµατισµού και ανάδειξης των ιδεών των µαθητών ή ανάκλησης των 
προηγούµενων γνώσεών τους κυρίως µέσω σχετικών ανοιχτών ερωτήσεων. 

 
5 Παπάς Αθ., Μαθητοκεντρική ∆ιδασκαλία, εκδ. Βιβλία για όλους, τόµοι 1,2,3, Αθήνα 1990 
6 Παπάς Αθ., Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας, εκδ. ∆ελφοί, τόµοι 1,2, Αθήνα 1987 
7 ό.π. 
8 ό.π. 
9 Καλκάνης Γ.Θ., Ενέργεια / Επιστήµη, Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πανεπιστήµιο Αθηνών 1998 
10 Βασιλοπούλου Μ., Ο χάρτης εννοιών ως εργαλείο µάθησης, Αθήνα 2001 
11 Ματσαγγούρας Ηλ., Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998 
12 Ματσαγγούρας Ηλ., Η Εξέλιξη της ∆ιδακτικής, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1996 
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Στη συνέχεια υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο των υποθέσεων των µαθητών µε 
βάση τις πληροφορίες από το λογισµικό µέσω ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, συµπλήρωσης πινάκων, 
αντιστοίχισης, σταυρόλεξων, συµπλήρωσης διαγραµµάτων και χρήσης εννοιολογικών χαρτών. 

Στο επόµενο βήµα παρουσιάζονται δραστηριότητες διατύπωσης συµπερασµάτων όπου άλλοτε παρατίθενται 
λέξεις-κλειδιά και καλούνται οι µαθητές να δοµήσουν προτάσεις, άλλες φορές καλούνται να συµπληρώσουν 
ηµιτελείς προτάσεις και άλλοτε να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 

Η τελευταία δραστηριότητα κάθε φύλλου εργασίας σκοπό έχει να βοηθήσει τους µαθητές να γενικεύσουν τις 
γνώσεις που απέκτησαν και να τις µεταφέρουν / εφαρµόσουν σε περιπτώσεις ανάλογες µε αυτές που µελέτησαν. 

Αξιολόγηση 
Η µεθοδολογία της έρευνας   

                                                

Βασικό ερευνητικό ερώτηµα ήταν αν η ύπαρξη των συνοδευτικών οδηγών µε τη µορφή φύλλων εργασίας 
ενίσχυσε την εφαρµογή του εκπαιδευτικού λογισµικού καθώς επίσης και αν η εκπαιδευτική µέθοδος στην οποία 
στηρίχθηκε η ανάπτυξη αυτών των φύλλων εργασίας αποτέλεσε ένα λειτουργικό µοντέλο αξιοποίησης της 
πληροφορίας από το λογισµικό. 

Στόχοι της έρευνας ήταν να διερευνηθεί α) αν η διαµόρφωση των σεναρίων χρήσης σε φύλλα εργασίας τα 
καθιστά εύχρηστα, β) αν τα φύλλα εργασίας που δηµιουργήθηκαν έχουν ενδιαφέρον για τους µαθητές, γ) αν οι 
διδακτικές οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτά διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό, δ) αν τα υπάρχοντα φύλλα 
λειτουργούν ως µοντέλα για τη δηµιουργία άλλων από τους εκπαιδευτικούς και ε) αν οι εκπαιδευτικοί που δεν 
είναι εξοικειωµένοι µε τον υπολογιστή βοηθήθηκαν από τα φύλλα εργασίας να χρησιµοποιήσουν το 
εκπαιδευτικό λογισµικό.  

Τον πληθυσµό της έρευνας αποτελούσαν οι καθηγητές των 250 Γυµνασίων και Λυκείων στα οποία έχουν διατεθεί 
τα πακέτα του έργου Κίρκη. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν καθηγητές από τα 50 αυτά σχολεία από όλη την 
επικράτεια. Οι εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεσή τους το προς αξιολόγηση πακέτο από το τέλος του 
προηγούµενου σχολικού έτους, ωστόσο, η εφαρµογή και αξιολόγησή του πραγµατοποιήθηκε µε την έναρξη του 
τρέχοντος έτους (2001-2002). 

Το εργαλείο της συλλογής των δεδοµένων της αξιολόγησης ήταν ένα ερωτηµατολόγιο που αποτελείται από 
κλειστές ερωτήσεις. Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου βασίστηκε σε στοιχεία που αφορούν στην αξιολόγηση 
σχεδίων διδασκαλίας και σχεδίων δραστηριοτήτων (project) από εκπαιδευτικούς13, ,14 15. Το ερωτηµατολόγιο 
εστάλη στα σχολεία του δικτύου Ο∆ΥΣΣΕΙΑ µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια διεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
µε αποδέκτες το σύνολο των καθηγητών που εφάρµοσαν το εκπαιδευτικό λογισµικό. Ο χρόνος που µεσολάβησε 
µεταξύ της χρήσης του λογισµικού και της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου δεν ήταν σταθερός. Η 
παράµετρος όµως αυτή ελέγχεται από το ερωτηµατολόγιο.  

Τα αποτελέσµατα  
Τα ποσοστά στα διαγράµµατα που ακολουθούν αναφέρονται στα σχολεία που αποτέλεσαν το δείγµα της 
έρευνας. Η αξιολόγηση των οδηγών βασίστηκε στους παρακάτω άξονες:  

Η εκπαιδευτική µέθοδος στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη των παραπάνω φύλλων εργασίας αποτέλεσε ένα 
λειτουργικό µοντέλο αξιοποίησης της πληροφορίας από το λογισµικό.  

Η  ύπαρξη των συνοδευτικών οδηγών µε τη µορφή φύλλων εργασίας ενίσχυσε την εφαρµογή του εκπαιδευτικού 
λογισµικού 
H διαµόρφωση των σεναρίων χρήσης σε φύλλα εργασίας τα καθιστά εύχρηστα 

Tα φύλλα εργασίας που δηµιουργήθηκαν έχουν ενδιαφέρον για τους µαθητές 

Τα υπάρχοντα φύλλα λειτουργούν ως µοντέλα για τη δηµιουργία άλλων από τους εκπαιδευτικούς 

Οι διδακτικές οδηγίες που περιλαµβάνονται στα φύλλα εργασίας διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό 

Oι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τον υπολογιστή βοηθήθηκαν από τα φύλλα εργασίας να 
χρησιµοποιήσουν το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

 
13 User-Friendly Handbook for Project Evaluation, EHR / NSF Evaluation Handbook 
14 Frary R.B., A brief Guide to Questionnaire Development, Office of Measurement and Research Service, Virginia 
Polytechnic Institute and State University, 1999 
15 Ματθαίου ∆., Μουζάκης Χ., Ρουσσάκης Ι., ∆ιαµόρφωση ενός συστήµατος παιδαγωγικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
διδακτικής διαδικασίας στο περιβάλλον της «εικονικής τάξης» στο GUNet, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Νέες 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση»,  Ρέθυµνο,  Ιούνιος 2001 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία των δεδοµένων.  Από την οµαδοποίηση 
επιµέρους ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου προέκυψαν αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια και οι οποίες 
βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τους άξονες της έρευνας που προαναφέρθηκαν. 

 

Η εκπαιδευτική µέθοδος στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη των παραπάνω φύλλων       εργασίας αποτέλεσε 
ένα λειτουργικό µοντέλο αξιοποίησης της πληροφορίας από το       λογισµικό;  
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Όχι 
Μερικές φορές
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H ύπαρξη των συνοδευτικών οδηγών µε τη µορφή φύλλων εργασίας ενίσχυσε την  εφαρµογή του εκπαιδευτικού 

λογισµικού; 
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H διαµόρφωση των σεναρίων χρήσης σε φύλλα εργασίας τα καθιστά εύχρηστα; 
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Tα φύλλα εργασίας που δηµιουργήθηκαν έχουν ενδιαφέρον για τους µαθητές; 
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28%

69%

Όχι
Μερικές φορές
Πάντα

 
Τα υπάρχοντα φύλλα λειτουργούν ως µοντέλα για τη δηµιουργία άλλων από τους εκπαιδευτικούς;  
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Οι διδακτικές οδηγίες που περιλαµβάνονται στα φύλλα εργασίας διευκολύνουν τον       εκπαιδευτικό; 
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Oι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τον υπολογιστή βοηθήθηκαν από τα φύλλα εργασίας να 
χρησιµοποιήσουν το εκπαιδευτικό λογισµικό; 

0%
9%

91%

Όχι
Μερικές φορές
Πάντα

 

Συµπεράσµατα 
Από τη µελέτη των παραπάνω αποτελεσµάτων φαίνεται ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους 
συνοδευτικούς οδηγούς ήταν γενικά θετική, ότι η εκπαιδευτική µέθοδος στην οποία στηρίχθηκε η συγγραφή των 
φύλλων εργασίας ενίσχυσε την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και ότι η δοµή των 
συνοδευτικών οδηγών µε τις οδηγίες πλοήγησης διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς στη χρήση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού λειτουργώντας συχνά ως µοντέλο για την ανάπτυξη επιπλέον φύλλων εργασίας από αυτούς. Στα 
συµπεράσµατα αυτά καταλήγουµε µε την επιφύλαξη που προκύπτει από το περιορισµένο δείγµα της έρευνας σε 
αυτή την πρώτη φάση αξιολόγησης. Στο άµεσο µέλλον θα επανακληθούν να λάβουν µέρος στην έρευνα και οι 
καθηγητές των υπολοίπων σχολείων του πληθυσµού, ενώ αργότερα θα περιληφθεί και δείγµα των µαθητών που 
χρησιµοποίησαν τους οδηγούς.  
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