Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τομ. 6, 2011

Χαρακτηριστικά και Γνωρίσματα Ψηφιακού
Εκπαιδευτικού Υλικού για Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση
Δήμου Ελένη

Τμήμα Μαθηματικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καμέας Αχιλλέας
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού & Εκπαιδευτικής
Μεθοδολογίας, Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
http://dx.doi.org/10.12681/icodl.749

Copyright © 2011 Ελένη Δήμου, Αχιλλέας Καμέας

To cite this article:
Δήμου, & Καμέας (2011). Χαρακτηριστικά και Γνωρίσματα Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 6, .

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:45:42 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

Χαπακηηπιζηικά και Γνυπίζμαηα Ψηθιακού Δκπαιδεςηικού Υλικού για Δξ
Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη
Quality Characteristics and Attributes of Digital Educational Material for Distance
Learning

Δλένη Γήμος
Τκήκα Μαζεκαηηθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ
edimou@eap.gr

Ασιλλέαρ Καμέαρ
Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνχ Υιηθνχ &
Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, Διιεληθφ Αλνηθηφ
Παλεπηζηήκην
kameas@eap.gr

Abstract
This research paper presents a number of quality characteristics and attributes of digital
educational material that is suitable for adults’ education via Distance Learning. The
proposed model adopts the software quality standard ISO/IEC 9126, takes into
consideration the theories of adults’ learning, and the characteristics of Distance
Learning and is based on two models of teaching planning: Kolb’s model (cycle of
learning) and Gagne, Briggs and Wager’s model. According to Holmberg Distance
Learning includes the various forms of study in all levels that are carried out without
the instructors’ presence. Students profit from the organisation, guidance and teaching
provided by some educational institution and learns using a specially designed training
material. In the present paper, firstly the description, analysis and categorisation of the
characteristics and sub-characteristics of the digital educational material that constitute
the quality dimensions is given. Then follows the description, analysis and
categorisation of the quality attributes of the digital educational material.
Key- Words: digital educational material, quality characteristics, quality attributes
Πεπίλητη
Η παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
γλσξηζκάησλ πνηφηεηαο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα εθπαίδεπζε
ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Τν πξνηεηλφκελν κνληέιν
πηνζεηεί ην πξφηππν πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππφςε ηηο ζεσξίεο
κάζεζεο ελειίθσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη βαζίδεηαη
ζε δχν κνληέια δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ: ην κνληέιν (θχθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη
ην κνληέιν ησλ Gagne, Briggs & Wager. Σχκθσλα κε ηνλ Holmberg ε εθπαίδεπζε
απφ απφζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπνπδψλ, ζε φια ηα επίπεδα, νη
νπνίεο δηεμάγνληαη ρσξίο ηελ άκεζε θαη ζπλερή επίβιεςε εθπαηδεπηψλ πνπ βξίζθνληαη
ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο καδί κε εθπαηδεπφκελνπο, αιιά παξφια απηά επσθεινχληαη
απφ ηελ νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη απφ θάπνην
εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Ο φξνο κάζεζε απφ απφζηαζε (distance learning)
αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ν νπνίνο εθπαηδεχεηαη
θαη καζαίλεη ελψ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, βαζηδφκελνο ζε έλα
εηδηθά ζρεδηαζκέλν καζεζηαθφ πιηθφ θαζψο θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ
εθπαηδεπηή. Σηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη αξρηθά πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ
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πνηφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηα νπνία ζπληζηνχλ ηηο δηαζηάζεηο
πνηφηεηαο. Αθνινπζεί πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γλσξηζκάησλ
πνηφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Λέξειρ κλειδιά: ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο, γλσξίζκαηα
πνηόηεηαο
1. Διζαγυγή
Σηελ απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλαιακβάλεη ην ξφιν
ηνπ εθπαηδεπηή. Ψο ςεθηαθφ πιηθφ ζεσξνχκε ην θαηαζθεχαζκα (artifact) ην νπνίν
ζπλδπάδεη ςεθηαθφ πεξηερφκελν (digital content), θάπνην κέζν δηάζεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ (media) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ή εθαξκνγή (application). Δάλ ν
ζθνπφο είλαη εθπαηδεπηηθφο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γηα
παξάδεηγκα ζε έλα ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην πεξηερφκελν είλαη ην θείκελν, ην
ηερλνινγηθφ κέζν είλαη κηα εθαξκνγή ππεξθείκελνπ ελψ ε παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή
εθαξκνγή είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε εθαξκνγή (π.ρ. γηα
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ Δ.Α.Π.) (Γήκνπ, Κακέαο,
2011).
Τν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ κπνξεί λα απνηειεί απιψο έλα επηζηεκνληθφ
θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, έζησ θαη εάλ απηφ ην θείκελν έρεη
ηελ πξνζδνθψκελε αξηηφηεηα. Φξεηάδεηαη λα δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ παηδαγσγηθά θαη
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζηφρν έρνπλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα εκςπρψλνπλ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ζηε κειέηε ηνπο (Κφθθνο, 2005).
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: Σηε δεχηεξε
ελφηεηα αλαιχνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά – ππνραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σηε ηξίηε ελφηεηα
πεξηγξάθνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα γλσξίζκαηα πνηφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
2. Χαπακηηπιζηικά & Υπο-Χαπακηηπιζηικά Ποιόηηηαρ Ψηθιακού
Δκπαιδεςηικού Υλικού
Όπσο αλαθέξακε, ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ηξεηο
ζπληζηψζεο: α) Χεθηαθό πεξηερόκελν, β) Τερλνινγηθό Μέζν, γ) Παηδαγσγηθή/
Γηδαθηηθή Δθαξκνγή.
Θα κειεηήζνπκε ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή
θαηαιιειφηεηα θαη σο πξνο ηελ ηερληθή αξηηφηεηα.
Η ηερληθή αξηηφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αθνξά ην ηερλνινγηθό κέζν
θαη πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θαζαξά ηερληθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο
εγθαηάζηαζεο, δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δίθηπν, αζθάιεηα ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ρξήζε γξαθηθψλ, ήρνπ, πνιπκέζσλ θ.α.
Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηαιιειφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ πηνζεηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαζψο
θαη ζηε ζπκβαηφηεηα απηψλ κε ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηνπο
νπνίνπο απεπζχλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σχκθπην ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο
θαηαιιειφηεηαο είλαη θαη ηα θίλεηξα κάζεζεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηε δνκή ηνπ πξφηππνπ πνηφηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126,
1991)θαη γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηψζεο αλαδεηήζακε αξρηθά ηα
θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά θαη ππν-ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ
ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
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α)Χηθιακό εκπαιδεσηικό περιετόμενο
Γηα ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν πξνηείλνπκε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά
θαη ππν-ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο (Γήκνπ, Κακέαο, 2011):
Δομή: Τν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη αιιειεπηδξαζηηθφ θαη
νξγαλψλεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Race, 1999). Με
ηε δνκή εμαζθαιίδνπκε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ηε ινγηθή αιιεινπρία ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ ην πεξηερφκελν απαηηεί έλα ζαθέο θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέδην
αλάπηπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δνκή ηνπ ζα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ππνραξαθηεξηζηηθά: εηζαγσγή, εηζαγσγηθέο αζθήζεηο,
πιαίζηα – θύξηα ζεκεία,
επεμεγεκαηηθνί
ηίηινη
–ππόηηηινη
(επηθεθαιίδεο),
ζύλνςε/αλαθεθαιαίσζε,
παξαδείγκαηα, αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο, κειέηεο πεξίπησζεο, δξαζηεξηόηεηεο,
ζρήκαηα, βηβιηνγξαθία, εκπεηξίεο-εκπεηξηθά δεδνκέλα, πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη
δεδνκέλα, ιίζηα ειέγρνπ. Τα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο πνπ πξνηείλνπκε
ζηνρεχνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απνιχησο ηηο αλάγθεο κηαο νκάδαο – ζηφρνπ
εθπαηδεπφκελσλ.
Μορθή: Η κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν,
γηαηί δεκηνπξγεί ηελ πξψηε εληχπσζε θαη ηνλ πξνδηαζέηεη επλντθά απέλαληη ζην ζέκα.
Σεκαληηθφ είλαη επίζεο φηη πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερφκελν (Race,1994),
ζπλεπψο ηα θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ηύπνο ραξαθηήξσλ, κέγεζνο
ραξαθηήξσλ, ρξώκα ραξαθηήξσλ, κνξθή(ζηπι) ραξαθηήξσλ, ζηπι ππνγξάκκηζεο, εθέ
ραξαθηήξσλ, ζηνίρηζε παξαγξάθσλ, αξίζκεζε ή θνπθίδεο ζε παξάγξαθν, εζνρέο
παξαγξάθσλ, δηάζηεκα παξαγξάθνπ, δηάζηηρν, κέγεζνο ζειίδαο, πεξηζώξηα ζειίδαο,
θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα.
Οργάνωζη: Με ηελ νξγάλσζε εμαζθαιίδνπκε ηε ζαθή δηάθξηζε ησλ ηκεκάησλ θαη
ππνηκεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ, ηε ζσζηή
δηάηαμε ησλ ηδεψλ θαη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη ζπλεπψο ηα
ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: θαηάηκεζε, ινγηθή αθνινπζία, ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα,
πξνζέγγηζε γλσζηηθώλ πεδίσλ, πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπόκελνπ. Τα ππνραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγάλσζεο πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη
δεκηνπξγνχλ εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ
εθπαηδεπφκελσλ.
Προζπέλαζη: Με ηελ πξνζπέιαζε εμαζθαιίδνπκε ηελ νκαιή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο
ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο π.ρ. ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ κηα ελφηεηα ζηελ
επφκελε ή απφ έλα θεθάιαην ζην επφκελν, ηελ άκεζε επηζηξνθή ζηελ αξρηθή νζφλε.
Άξα ζα έρεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: κεηάβαζε, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ,
θαηάινγνο εηθόλσλ, θαηάινγνο δηαθαλεηώλ, δηαζύλδεζε κε άιια εθπαηδεπηηθά πιηθά,
αλαδήηεζε, βνήζεηα. Τα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζπέιαζεο πξνζειθχνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη δεκηνπξγνχλ εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ
επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπφκελσλ.
Αναηροθοδόηηζη/Ανάδραζη: Η αλαηξνθνδφηεζε/αλάδξαζε απνηειεί δσηηθφ
ζπζηαηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηαηί επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο
λα αλαθαιχπηνπλ δχν πξάγκαηα: «Δίρα δίθην», «Αλ φρη γηαηί» θαη επηπιένλ
ιεηηνπξγνχλ ΄΄ζεξαπεπηηθά΄΄ απφ καζεζηαθήο άπνςεο. (Race, 1999). Τα ππνραξαθηεξηζηηθά
ηεο
αλαηξνθνδόηεζεο/αλάδξαζεο
είλαη:
δξαζηεξηόηεηεο
αλαηξνθνδόηεζεο, απαληήζεηο δξαζηεξηνηήησλ, νδεγίεο – εμεγήζεηο. Τα ππνραξαθηεξηζηηθά
ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο/
αλάδξαζεο
εκςπρψλνπλ
ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο βνεζνχλ λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ
πξφνδφ ηνπο.
Κίνηηρα Μάθηζης: Τα θίλεηξα κάζεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν
δεκηνπξγνχλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε ζέιεζε γηα κάζεζε θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα
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ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ θαη λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Race, 1994). Τα ππνραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο είλαη: δηεμαγσγή έξεπλαο, θξηηηθή ζθέςε,
κάζεζε κέζσ πξάμεο. Τα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά δηεγείξνπλ, δηαηεξνχλ, ζηεξίδνπλ
θαη θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνο έλα καζεζηαθφ ζθνπφ.
β) Τετνολογικό μέζο
Γηα ην ηερλνινγηθφ κέζν πηνζεηνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξφηππνπ πνηφηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991).
γ) Παιδαγωγική/Διδακηική Εθαρμογή
Γηα ηελ παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή εθαξκνγή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνηείλνπκε είλαη
(Γήκνπ, Κακέαο, 2011):
Μεηα – Περιγραθή: Η κεηα - πεξηγξαθή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Τα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαπεξηγξαθήο είλαη: πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο, καζεζηαθνί ζηόρνη (πξνζδνθώκελα
απνηειέζκαηα), νδεγόο κειέηεο, ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο, ζελάξηα κειέηεο, ιέμεηο
θιεηδηά. Τα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηα-πεξηγξαθήο πνπ πξνηείλνπκε δεκηνπξγνχλ
ηε ζέιεζε γηα κάζεζε απαληψληαο ζην ‘‘ηη’’ θαη ζην ‘’γηαηί’’, παξαθηλνχλ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα αζρνιεζνχλ κε ην πιηθφ θαη ηνπο ελζαξξχλνπλ ζπλερψο ψζηε λα
κελ ην εγθαηαιείςνπλ (Race, 1999).
Προζαρμογή: Η πξνζαξκνγή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ή
κεηαβάιιεηαη ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Τα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζαξκνγήο είλαη: ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κειέηεο, πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο,
αληηζηνίρεζε πξνθίι εθπαηδεπόκελνπ κε ζηεξεόηππα, ζεκεία ειέγρνπ ηεο πξνόδνπ ησλ
εθπαηδεπόκελσλ, ελεκέξσζε-ηξνπνπνίεζε. Τα ππν -ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο
ζηνρεχνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
3. Γνυπίζμαηα Ψηθιακού Δκπαιδεςηικού Υλικού
Σην ISO 9126 (ISO/IEC 9126, 1991) θάζε ραξαθηεξηζηηθφ θαη θάζε ππνραξαθηεξηζηηθφ πεξηγξάθεηαη πεξαηηέξσ απφ θαηάιιεια εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά
γλσξίζκαηα, ηα νπνία αμηνινγνχληαη κε ηε βνήζεηα κεηξηθψλ. Σχκθσλα κε απηφ γηα
θάζε ζπληζηψζα θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ – ππν-ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Χεθηαθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ Υιηθνχ ζα πξνηείλνπκε γλσξίζκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπκνχκε λα έρεη ην εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ. Τα γλσξίζκαηα
απηά ηα ηαμηλνκήζακε ζηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο: α)Γλσξίζκαηα Δθαξκνγήο, β)
Γλσξίζκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ, γ)Γλσξίζκαηα Δθπαηδεπνκέλνπ
Γνωρίζμαηα Εθαρμογής
Τα γλσξίζκαηα εθαξκνγήο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλαδεηθλχνπλ: α) ηελ
ύπαξμε ή κε ησλ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
π.ρ. ζην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξέπεη λα ππάξρνπλ καζεζηαθνί ζηφρνη, β) ηελ
πνηθηιία κνξθήο ησλ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ π.ρ. νη καζεζηαθνί ζηφρνη πξέπεη λα είλαη
ζε ηξία επίπεδα (γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ), γ) ην ζθνπό πνπ ππεξεηεί θάζε ππνραξαθηεξηζηηθό ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ π.ρ. νη καζεζηαθνί ζηφρνη πξέπεη
λα θαζνδεγνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε κειέηε ηνπ κε ελεξγεηηθφ θαη ρξήζηκν ηξφπν
θαη δ) ηνλ πεξηνξηζκό πνπ ζέηνπκε γηα θάζε ππν-ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ςεθηαθνύ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ π.ρ. νη καζεζηαθνί ζηφρνη πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Τα γλσξίζκαηα εθαξκνγήο πνπ πξνηείλνπκε
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: α)Υπάξρεη, β)Υπάξρεη πνηθηιία, γ)Υπάξρεη γηα θάπνην
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ζθνπό, δ)Υπάξρεη κε βάζε θάπνην πεξηνξηζκό. Τα παξαπάλσ γλσξίζκαηα είλαη θνηλά
γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ππν-ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Γνωρίζμαηα Εκπαιδεσηικού Υλικού
Όπσο αλαθέξακε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή. Τα γλσξίζκαηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
ζηνρεχνπλ: α) ζηε κάζεζε ιεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ (verbal information), ην νξγαλσκέλν
δειαδή ζψκα ηεο γλψζεο πνπ απνθηά ν εθπαηδεπφκελνο φηαλ έρεη αλαπηχμεη ηε
δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγεη πξνθνξηθά ή γξαπηά έλα γεγνλφο, κηα θαηάζηαζε θιπ (ζα
κπνξνχζακε λα αληηζηνηρήζνπκε απηφ ην επίπεδν κε ην επίπεδν γλψζεο ηνπ Bloom).
Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ηα γλσξίζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα
αλαδεηθλχνπλ ηηο αξεηέο ησλ θαιψλ ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ (ζαθείο
ζηφρνπο, επαξθή αλάπηπμε, ελφηεηα, αιιεινπρία λνεκάησλ, ζπλνρή, ακεξφιεπην
πεξηερφκελν, λα πξνζδηνξίδνπλ ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ πιηθνχ, λα ζπλδένπλ ηε λέα
γλψζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα θ.α.), β) ζηε κάζεζε λνεηηθώλ δεμηνηήησλ (intellectual
skills), δειαδή ζην λα αιιειεπηδξά ν εθπαηδεπφκελνο κε ην πεξηβάιινλ θαη λα
γλσξίδεη πψο λα θάλεη θάηη ή φπσο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη ν Gagne (1985) « λα
αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβνιηθνχο θψδηθεο » (ην
επίπεδν απηφ κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί κε ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ Bloom). Γηα ην
ιφγν απηφ ηα γλσξίζκαηα πνπ πξνηείλνπκε έρνπλ ζηφρν ηελ αλάθιεζε πξφηεξσλ
γλψζεσλ-εκπεηξηψλ θαη δεμηνηήησλ, πξνβάιινπλ ηε «κάζεζε κέζσ πξάμεο»,
πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ θαιχηεξε
κεηαθνξά ηεο γλψζεο, παξέρνπλ ζπλάθεηα ζηελ αιιεινπρία ηνπ πιηθνχ θαη ηέινο
εληζρχνπλ θαη ππνθηλνχλ κε θαηάιιεια εξεζίζκαηα ην ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ (π.ρ. ην πιηθφ πξέπεη λα παξέρεη ζαθείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ θξηηηθή αλάιπζε, θαζψο θαη πεξηγξαθή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο), γ) ζηε κάζεζε ησλ γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ (cognitive
strategies), ζηηο δεμηφηεηεο δειαδή κε ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπφκελνο δηαρεηξίδεηαη,
θαηεπζχλεη θαη αμηνπνηεί ηε γλψζε ηνπ, ηε ζθέςε ηνπ θαη ηε κλήκε ηνπ, δειαδή ηε
δεμηφηεηα « καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» (ζηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζα κπνξνχζακε
λα αληηζηνηρίζνπκε ηελ αλάιπζε, ζχλζεζε θαη αμηνιφγεζε) (Σνπβαηδφγινπ 2009). Γηα
ην ιφγν απηφ ηα γλσξίζκαηα πνπ πξνηείλνπκε ζηνρεχνπλ ζην λα θαζνδεγνχλ ηνλ
εθπαηδεπφκελν ζηε κειέηε ηνπ, λα παξέρνπλ πνηθηιία ζαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή
κειεηψλ πεξίπησζεο γηα πξαθηηθή εθαξκνγή θ.α., δ) ηε κάζεζε ζηάζεσλ, ηε
δεκηνπξγία δειαδή κηαο επίθηεηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο πνπ επεξεάδεη ηηο επηινγέο
ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δξάζεο ην νπνίν γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε κε
ελίζρπζε κέζσ ζαθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ, ε) ηε κάζεζε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ηε
δπλαηφηεηα δειαδή λα γίλνπλ αθξηβείο, νκαιέο θαη ρξνλνκεηξεκέλεο θηλήζεηο κε ηηο
κεηαθηλήζεηο κπψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν
κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε παξέρνληαο ιεθηηθή θαζνδήγεζε ησλ ελεξγεηψλ,
αλαηξνθνδνηήζεηο γηα κάζεζε κέζσ πξάμεο θαζψο θαη ελζάξξπλζε ζπλδπαζκνχ
δηαλνεηηθήο θαη θπζηθήο πξάμεο (Σνπβαηδφγινπ 2009). Τα γλσξίζκαηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνηείλνπκε ηθαλνπνηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηα παξαπάλσ
θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: α)Μνξθνζπληαθηηθά θαη Γισζζηθά Φαηλόκελα, β)
Γλσζηνινγηθέο Ιδηόηεηεο, γ) Σπλάθεηα κε, δ)Πνζνηηθέο Ιδηόηεηεο. Τα παξαπάλσ
γλσξίζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη θνηλά γηα ηα πεξηζζφηεξα
ραξαθηεξηζηηθά, ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
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Γνωρίζμαηα Εκπαιδεσόμενοσ
Τα γλσξίζκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:
α)Γλσζηνινγηθά Φαηλόκελα, β)Σπλάθεηα κε, γ)Πξόθιεζε Δλδηαθέξνληνο
Τα παξαπάλσ γλσξίζκαηα ζηνρεχνπλ: α) ζε επίπεδν γλώζεσλ, δειαδή πνηεο γλψζεηο,
ηθαλφηεηεο ζα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη – νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε
θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο (ηθαλφηεηεο αθνκνίσζεο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο,
αμηνιφγεζεο) π.ρ. ηθαλφηεηα αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ, β) ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ,
δειαδή ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη πξνζφλησλ
π.ρ. ηη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κεηά ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, γ) ζε επίπεδν ζηάζεσλ, δειαδή πνηεο αμίεο θαη γεληθά πξνδηαζέζεηο ζα
αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο π.ρ. λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο αξρέο κάζεζεο
κέζσ πξάμεο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο.
Σηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε γλσξηζκάησλ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ.
Πίνακας 1: Σπζρέηηζε γλσξηζκάησλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη εθπαηδεπόκελνπ

Γνυπίζμαηα Δκπαιδεςηικού Υλικού

Γνυπίζμαηα Δκπαιδεςόμενος

Μνξθνζπληαθηηθά & Γισζζηθά Φαηλφκελα
Πνζνηηθέο Ιδηφηεηεο

Πξφθιεζε Δλδηαθέξνληνο
Δθπαηδεπφκελνπ

Γλσζηνινγηθέο Ιδηφηεηεο

Γλσζηνινγηθά Φαηλφκελα

Σπλάθεηα κε

Σπλάθεηα κε

Σηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζπληζηψζα θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ππν-ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα πξνηείλνπκε θαηάιιεια γλσξίζκαηα.
α) Χηθιακό Περιετόμενο
Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ππν-ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζα
αλαιχζνπκε ηα γλσξίζκαηα εθαξκνγήο, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ
πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Σηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά κφλν
ηα γλσξίζκαηα γηα ηε δνκή.
Γομή
Τα γλσξίζκαηα πνπ πξνηείλνπκε γηα ηε δνκή είλαη:
Γνωρίζμαηα Εθαρμογής
Τα γλσξίζκαηα εθαξκνγήο πνπ πξνηείλνπκε γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ππνραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο είλαη: α)Υπάξρεη, β)Υπάξρεη πνηθηιία, γ)Υπάξρεη γηα θάπνην
ζθνπό, δ)Υπάξρεη κε βάζε θάπνην πεξηνξηζκό
Σηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα γλσξίζκαηα
εθαξκνγήο γηα ηε δνκή.
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Πίνακας 2: Γλσξίζκαηα Δθαξκνγήο γηα ηε δνκή
Γνωρίζμαηα
ΕΦαρμογής

ΥποΦαρακηη
ριζηικά

Δηζαγσγή

Δηζαγσγηθέο Αζθήζεηο

Σχλνςε /
Αλαθεθαιαίσζε

Τεθκεξίσζε
Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρνπλ εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο
Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί
ηχπνη εηζαγσγηθψλ
αζθήζεσλ (πνιιαπιήο
επηινγήο, ζσζηφ ιάζνο, ζπκπιήξσζε
θελψλ θ.η.ι.)

Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρεη ζχλνςε/
αλαθεθαιαίσζε
Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρεη πνηθηιία ζηε
κνξθή
ζχλνςεο/αλαθεθαιαίσζεο (ιεθηηθή,
ζρεκαηηθή,
απνινγηζηηθή)

Υπάξρεη

Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρεη εηζαγσγή

Υπάξρεη
πνηθηιία

Σηελ εηζαγσγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
πξέπεη λα ππάξρεη
πνηθηιία εξεζηζκάησλ

Υπάξρεη γηα
θάπνην ζθνπφ

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα ππνθηλεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πξέπεη λα
αλαθαινχλ ζηε κλήκε
ησλ εθπαηδεπφκελσλ
ηηο πξφηεξεο θαη
πξνεγνχκελεο γλψζεηο

Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρεη
ζχλνςε/αλαθεθαιαί
σζε γηα πεξαηηέξσ
κειέηε

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα ζρεηίδεηαη κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν

Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρνπλ εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο βαζηζκέλεο
ζηηο πξφηεξεο θαη
πξνεγνχκελεο γλψζεηο
ησλ εθπαηδεπφκελσλ

Η ζχλνςε
/αλαθεθαιαίσζε
πξέπεη λα δίλεη ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ηε
δπλαηφηεηα
επαλάιεςεο ηεο χιεο
πνπ δελ έρεη
θαηαλνεζεί

Υπάξρεη κε
βάζε θάπνην
πεξηνξηζκφ

Γνωρίζμαηα Εκπαιδεσηικού Υλικού
Τα γλσξίζκαηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνηείλνπκε γηα ηε δνκή είλαη: α)
Μνξθνζπληαθηηθά θαη Γισζζηθά Φαηλόκελα: Σαθήλεηα, Πιεξόηεηα, Δπάξθεηα,
Καηαλνεζηκόηεηα, Διθπζηηθόηεηα, Αλαγλσζηκόηεηα, Δγθπξόηεηα, Μνλαδηθόηεηα,
Αθξίβεηα, Απιόηεηα, Ύθνο γξαθήο, Αληηθεηκεληθόηεηα, Σπλεθηηθόηεηα, Δπηθαηξόηεηα,
Σπλνρή, Τεθκεξίσζε, Οξζόηεηα, Σπλέπεηα. β) Γλσζηνινγηθέο Ιδηόηεηεο: Ιθαλνπνηεηηθή
παξνπζίαζε, Δλδηαθέξνλ, Δλζάξξπλζε, Αιιειεπίδξαζε, Αζθάιεηα, Αμηνπηζηία,
Λεηηνπξγηθόηεηα, Φξεζηκόηεηα, Ακεξνιεςία, Γπλαηόηεηα Κξηηηθήο Σθέςεο, Γπλαηόηεηα
Έξεπλαο, Παξέρεη (δίλεη ηε δπλαηόηεηα), Πξνζδηνξίδεη, Αθππλίδεη, Πεξηιακβάλεη,
Υπνζηεξίδεη, Πξνβάιιεη, Διέγρεη, Πξνεηνηκάδεη, Βαζίδεηαη, Δληζρύεη, Πιεξνθνξεί,
Δπεμεγεί, Σπλδέεη γ) Σπλάθεηα κε: Μαζεζηαθνύο ζηόρνπο, Γλσζηηθό αληηθείκελν,
Πξνθίι εθπαηδεπόκελσλ δ) Πνζνηηθέο Ιδηόηεηεο: Φξόλνο, Έθηαζε, Πιήζνο
Σηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα γλσξίζκαηα
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δνκή.
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Πίνακας 3: Γλσξίζκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ γηα ηε δνκή
Γνωρίζμαηα
Εκπαιδεσηικού
Υλικού

ΥποΦαρακηηριζηικά

Δηζαγσγή

Μορθοζσνηακηικά
& Γλωζζικά
Φαινόμενα
Σαθήλεηα

Πιεξφηεηα

Παξάγνληαο
Η εηζαγσγή πξέπεη
λα είλαη
δηαηππσκέλε κε
ζαθήλεηα
Η εηζαγσγή πξέπεη
λα δηαθξίλεηαη γηα
ηελ πιεξφηεηά ηεο
(δειαδή επαξθή
αλάπηπμε ζε φιν
ηεο ην βάζνο θαη ην
πιάηνο)

Γνωζιολογικές
Ιδιόηηηες

Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πξέπεη λα
είλαη δηαηππσκέλεο κε
ζαθήλεηα
Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πνπ
παξέρνληαη πξέπεη λα
είλαη πιήξεηο (δειαδή
επαξθή αλάπηπμε ζε
φιν ηνπο ην βάζνο θαη
ην πιάηνο)

Η αλαθεθαιαίσζε/
ζχλνςε πξέπεη λα είλαη
δηαηππσκέλε κε
ζαθήλεηα
Η αλαθεθαιαίσζε/
ζχλνςε πνπ παξέρεηαη
πξέπεη λα είλαη πιήξεο
(δειαδή επαξθή
αλάπηπμε ζε φιν ηεο ην
βάζνο θαη ην πιάηνο )

Παξάγνληαο

Πιεξνθνξεί

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα πιεξνθνξεί ηνλ
εθπαηδεπφκελν γηα
ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ην πιηθφ είλαη
ζρεδηαζκέλν λα
ιεηηνπξγήζεη

Πξνζδηνξίδεη

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα πξνζδηνξίδεη κε
ζαθήλεηα ην
γλσζηηθφ
αληηθείκελν

Σσνάθεια με

Σπλάθεηα

Σχλνςε /
Αλαθεθαιαίσζε

Δηζαγσγηθέο Αζθήζεηο

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε
ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη
ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Ποζοηικές
Ιδιόηηηες

Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πξέπεη λα
πιεξνθνξνχλ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο γηα ηηο
πξφηεξεο γλψζεηο
Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδνπλ κε
ζαθήλεηα ηηο
πξναπαηηνχκελεο θαη
πξφηεξεο γλψζεηο
Παξάγνληαο
Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πξέπεη λα
είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν
θαη ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Η αλαθεθαιαίσζε/
ζχλνςε πξέπεη λα δίλεη
πιεξνθνξίεο ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο γηα ηα
ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Η
ζχλνςε/αλαθεθαιαίσζε
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη
ηα ζεκαληηθά ζεκεία
ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ
Η αλαθεθαιαίσζε/
ζχλνςε πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν
θαη ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Παξάγνληαο

Φξφλνο

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα παξνπζηάδεηαη
ζε ζσζηφ ρξφλν
θαηά ηε καζεζηαθή
πνξεία

Έθηαζε

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα είλαη ζχληνκε ζε
κέγεζνο

Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη ζε
ζσζηφ ρξφλν θαηά ηε
καζεζηαθή πνξεία
Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πξέπεη λα
είλαη ζχληνκεο ζε
κέγεζνο

Η αλαθεθαιαίσζε/
ζχλνςε πξέπεη λα
παξνπζηάδεηαη ζε
ζσζηφ ρξφλν θαηά ηε
καζεζηαθή πνξεία
Η αλαθεθαιαίσζε/
ζχλνςε πξέπεη λα είλαη
ζχληνκε ζε κέγεζνο
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Η εηζαγσγή πξέπεη
λα πεξηέρεη αξθεηή
πιεξνθφξεζε

Πιήζνο

Η αλαθεθαιαίσζε/
ζχλνςε πξέπεη λα
πεξηέρεη αξθεηέο
ζεκαληηθέο έλλνηεο
(αθζνλία
ελδηαθέξνπζαο
πιεξνθνξίαο)

Οη εηζαγσγηθέο
αζθήζεηο πξέπεη λα
είλαη αξθεηέο

Γνωρίζμαηα Εκπαιδεσόμενοσ
Τα γλσξίζκαηα εθπαηδεπφκελνπ πνπ πξνηείλνπκε γηα ηε δνκή είλαη: α)Γλσζηνινγηθά
Φαηλόκελα: Αλαζηνραζκόο, Δλεκεξώλεη, Παξέρεη (δίλεη ηελ επθαηξία / δπλαηόηεηα),
Δλζαξξύλεη, Δπαηζζεηνπνηεί, Βνεζά, Γείρλεη, Αλαθαιεί, Καιιηεξγεί, Καιύπηεη,
Λακβάλεη ππόςε, Εεηά, πξνβάιιεη Δληζρύεη, Πξνηξέπεη, Δκπνδίδεη, Αληαπνθξίλεηαη,
Γεκηνπξγεί, β)Σπλάθεηα κε: Μαζεζηαθνύο ζηόρνπο, Γλσζηηθό αληηθείκελν, Πξνθίι
εθπαηδεπόκελσλ δ)Πξόθιεζε Δλδηαθέξνληνο: Υπνθηλεί, Γηαηεξεί
Σηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα γλσξίζκαηα
εθπαηδεπφκελνπ γηα ηε δνκή.
Πίνακας 4: Γλσξίζκαηα Δθπαηδεπόκελνπ γηα ηε δνκή
Γνωρίζμαηα
Εκπαιδεσόμενοσ

ΥποΦαρακηη
ριζηικά

Δηζαγσγή

Σχλνςε /
Αλαθεθαιαίσζε

Δηζαγσγηθέο Αζθήζεηο

Γνωζιολογικά
Φαινόμενα

Παξάγνληαο

Αλαζηνραζκφο

-

Οη εηζαγσγηθέο αζθήζεηο
πξέπεη λα πξνηξέπνπλ
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
λα αλαζηνραζηνχλ ψζηε
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
ηηο θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ
ελλνηψλ

Η
ζχλνςε/αλαθεθαιαίσζε
πξέπεη λα εληζρχεη ηνλ
αλαζηνραζκφ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ
θαιχηεξε αθνκνίσζε
ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ

Παξέρεη

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο
λα απνθηήζνπλ
κηα θαιή πξψηε
εληχπσζε γηα ην
εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ

Οη εηζαγσγηθέο αζθήζεηο
πξέπεη λα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα
κηιήζνπλ γηα ηηο γλψζεηο
πνπ ήδε έρνπλ
απνθηήζεη

Η
αλαθεθαιαίσζε/ζχλνςε
πξέπεη λα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα
αθνκνηψζνπλ θαιχηεξα
ηηο γλψζεηο πνπ ήδε
απέθηεζαλ

Παξάγνληαο

Σσνάθεια με

Σπλάθεηα

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε
ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη
ζηνπο
καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη
λα αληαπνθξίλεηαη
ζην πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Οη εηζαγσγηθέο αζθήζεηο
πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν
θαη ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Η
αλαθεθαιαίσζε/ζχλνςε
πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν
θαη ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ
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Πρόκληζη
Ενδιαθέρονηος

Παξάγνληαο

Υπνθηλεί

Γηαηεξεί

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα ππνθηλεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ
ψζηε λα
πξνρσξήζνπλ ζηε
κειέηε ηνπ πιηθνχ

Οη εηζαγσγηθέο αζθήζεηο
πξέπεη λα ππνθηλνχλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα
πξνρσξήζνπλ ζηε
κειέηε ηνπ πιηθνχ

Η
αλαθεθαιαίσζε/ζχλνςε
πξέπεη λα ππνθηλεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ψζηε
λα πξνρσξήζνπλ ζηε
κειέηε ηνπ πιηθνχ

Η εηζαγσγή πξέπεη
λα δηαηεξεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ
ψζηε λα
πξνρσξήζνπλ ζηε
κειέηε ηνπ πιηθνχ

Οη εηζαγσγηθέο αζθήζεηο
πξέπεη λα δηαηεξνχλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα
πξνρσξήζνπλ ζηε
κειέηε ηνπ πιηθνχ

Η
αλαθεθαιαίσζε/ζχλνςε
πξέπεη λα δηαηεξεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ψζηε
λα πξνρσξήζνπλ ζηε
κειέηε ηνπ πιηθνχ

β) Τετνολογικό μέζο
Γηα ην ηερλνινγηθφ κέζν πηνζεηνχκε ηα γλσξίζκαηα ηνπ πξφηππνπ πνηφηεηαο ISO/IEC
9126 (ISO/IEC 9126, 1991).
γ) Παιδαγωγική/Διδακηική Εθαρμογή
Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παηδαγσγηθήο/δηδαθηηθήο εθαξκνγήο ζα αλαιχζνπκε ηα
γλσξίζκαηα εθαξκνγήο, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ πνπ αλαθέξνληαη
παξαπάλσ. Δλδεηθηηθά ζα αλαθεξζνχκε κφλν ζηα γλσξίζκαηα γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή.
Μεηα-Πεπιγπαθή
Τα γλσξίζκαηα πνπ πξνηείλνπκε γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή είλαη:
Γνωρίζμαηα Εθαρμογής
Τα γλσξίζκαηα εθαξκνγήο πνπ πξνηείλνπκε γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ππνραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηα-πεξηγξαθήο είλαη ηα εμήο: α)Υπάξρεη, β)Υπάξρεη πνηθηιία,
γ)Υπάξρεη γηα θάπνην ζθνπό, δ)Υπάξρεη κε βάζε θάπνην πεξηνξηζκό
Σηνλ πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα γλσξίζκαηα
εθαξκνγήο γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή.
Πίνακας 5: Γλσξίζκαηα Δθαξκνγήο γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή

Γνωρίζμαηα
ΕΦαρμογής

Υπάξρεη

Υπάξρεη
πνηθηιία

ΥποΦαρακηη
ριζηικά

Πξναπαηηνχκελεο
Γλψζεηο
Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρνπλ ππνδείμεηο
γηα ηηο
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο
Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρνπλ δηάθνξνη
ηχπνη εηζαγσγηθψλ
αζθήζεσλ -

Μαζεζηαθνί Σηφρνη
(Πξνζδνθψκελα
Απνηειέζκαηα)
Παξάγνληαο

Οδεγφο Μειέηεο

Σην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
πξέπεη λα ππάξρνπλ
καζεζηαθνί ζηφρνη

Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρεη νδεγφο
κειέηεο

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα είλαη ζε ηξία
επίπεδα (γλψζεσλ,
δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ)

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα πεξηέρεη
αξθεηέο ζπκβνπιέο
κειέηεο
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δξαζηεξηνηήησλ
πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζηηο πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο

Υπάξρεη γηα
θάπνην ζθνπφ

Σην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξέπεη λα
ππάξρνπλ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ
λα αμηνπνηείηαη ε
πξνυπάξρνπζα
γλψζε θαη εκπεηξία

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα θαζνδεγνχλ
ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε
κειέηε ηνπ κε
ελεξγεηηθφ θαη ρξήζηκν
ηξφπν

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα
ππνδεηθλχεη ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ηνλ
ηξφπν κειέηεο ηνπ
πιηθνχ θαη λα
πξνσζεί ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ
κειέηεο

Υπάξρεη κε
βάζε θάπνην
πεξηνξηζκφ

Οη αλαθνξέο ππνδείμεηο γηα ηηο
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
ζρεηίδνληαη κε ην
δηδαθηηθφ
πεξηερφκελν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν

Ο νδεγφο κειέηεο ζα
πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνο
ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν

Γνωρίζμαηα Εκπαιδεσηικού Υλικού
Τα γλσξίζκαηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνηείλνπκε γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή είλαη:
α) Μορθοζσνηακηικά και Γλωζζικά Φαινόμενα: Σαθήλεηα, Πιεξόηεηα, Δπάξθεηα,
Καηαλνεζηκόηεηα, Διθπζηηθόηεηα, Αλαγλσζηκόηεηα, Δγθπξόηεηα, Μνλαδηθόηεηα,
Αθξίβεηα, Απιόηεηα, Ύθνο γξαθήο, Αληηθεηκεληθόηεηα, Σπλεθηηθόηεηα, Δπηθαηξόηεηα,
Σπλνρή, Τεθκεξίσζε, Οξζόηεηα, Σπλέπεηα β) Γλσζηνινγηθέο Ιδηόηεηεο: Ιθαλνπνηεηηθή
παξνπζίαζε, Δλδηαθέξνλ, Δλζάξξπλζε, Αιιειεπίδξαζε, Αμηνπηζηία, Λεηηνπξγηθόηεηα,
Φξεζηκόηεηα, Ακεξνιεςία, Γηεξεπλεηηθόηεηα, Γπλακηθόηεηα, Καηαιιειόηεηα,
Πξνζαξκνγή, Παξέρεη (δίλεη ηε δπλαηόηεηα), Πξνζδηνξίδεη, Αθππλίδεη, Πξνεηνηκάδεη,
Βαζίδεηαη, Δληζρύεη, Πιεξνθνξεί, Δπεμεγεί, Αλαδεηθλύεη, Αλαθέξεη, Σπιιακβάλεη,
Πξνβάιιεη, Υινπνηεί, Δπηηπγράλεη, Δλαξκνλίδεηαη, Σπλδέεη γ) Σπλάθεηα κε:
Μαζεζηαθνύο ζηόρνπο, Γλσζηηθό αληηθείκελν, Πξνθίι εθπαηδεπόκελσλ δ) Πνζνηηθέο
Ιδηόηεηεο: Φξόλνο, Έθηαζε, Πιήζνο
Σηνλ πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα γλσξίζκαηα
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή.
Πίνακας 6: Γλσξίζκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή
Γνωρίζμαηα
Εκπαιδεσηικού
Υλικού
Μορθοζσνηακηικά
& Γλωζζικά
Φαινόμενα

Σαθήλεηα

ΥποΦαρακηηριζηικά

Πξναπαηηνχκελεο
Γλψζεηο

Μαζεζηαθνί Σηφρνη
(Πξνζδνθψκελα
Απνηειέζκαηα)

Οδεγφο Μειέηεο

Παξάγνληαο
Οη ππνδείμεηο αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο ή
δεμηφηεηεο πξέπεη
λα είλαη
δηαηππσκέλεο κε
ζαθήλεηα

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα είλαη
δηαηππσκέλνη κε
ζαθήλεηα ρσξίο
λνεκαηηθέο
ακθηζεκίεο

Σηνλ νδεγφ
κειέηεο ν ηξφπνο
(ζεηξά) κειέηεο ηνπ
πιηθνχ πξέπεη λα
είλαη δηαηππσκέλνο
κε ζαθήλεηα
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Γνωζιολογικές
Ιδιόηηηες

Παξέρεη (δίλεη ηε
δπλαηφηεηα)

Παξάγνληαο
Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα
θξηηηθήο θαη
δεκηνπξγηθήο
ζθέςεο

Σσνάθεια με

Σπλάθεηα

Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη
ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη
ζην πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Ποζοηικές
Ιδιόηηηες

Φξφλνο

Έθηαζε

Πιήζνο

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα δίλνπλ ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ηελ
επθαηξία λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ
ζρεηηθά κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο
(πεξηγξαθή
απνηειέζκαηνο
κάζεζεο)
Παξάγνληαο
Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνη
ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη ζηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα παξέρεη
ζπκβνπιέο κειέηεο

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνο
ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη
ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Παξάγνληαο
Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη ζε
ζσζηφ ρξφλν θαηά
ηε καζεζηαθή
πνξεία
Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
είλαη πεξηεθηηθέο
Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
πεξηέρνπλ αξθεηή
πιεξνθφξεζε

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη ζε
ζσζηφ ρξφλν θαηά ηε
καζεζηαθή πνξεία

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη ζε
ζσζηφ ρξφλν θαηά
ηε καζεζηαθή
πνξεία

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα είλαη
πεξηεθηηθνί

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα είλαη
πεξηεθηηθφο

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη ζην ζχλνιφ
ηνπο λα κελ
παξνπζηάδνληαη
πνιινί καδί

Ο νδεγφο κειέηεο
πνπ παξέρεηαη
πξέπεη λα
πεξηέρνπλ αξθεηή
πιεξνθφξεζε

Γνωρίζμαηα Εκπαιδεσόμενοσ
Τα γλσξίζκαηα εθπαηδεπφκελνπ πνπ πξνηείλνπκε γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή είλαη:
α)Γλσζηνινγηθά Φαηλόκελα: Αλαζηνραζκόο, Παξέρεη (δίλεη ηελ επθαηξία / δπλαηόηεηα),
Δλζαξξύλεη, Δπαηζζεηνπνηεί, Βνεζά, Καιιηεξγεί, Καιύπηεη, Λακβάλεη ππόςε, Εεηά,
Πξνβάιιεη, Δληζρύεη, Πξνηξέπεη, Δκπνδίδεη, Αληαπνθξίλεηαη, Γεκηνπξγεί, Αθππλίδεη,
Σπληειεί, Καζνδεγεί, Δπηηξέπεη, Δκπιέθεη, Δλαξκνλίδεηαη β)Σπλάθεηα κε: Μαζεζηαθνύο
ζηόρνπο, Γλσζηηθό αληηθείκελν, Πξνθίι εθπαηδεπόκελσλ γ)Πξόθιεζε Δλδηαθέξνληνο:
Υπνθηλεί , Γηαηεξεί
Σηνλ πίλαθα 7 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα γλσξίζκαηα
εθπαηδεπφκελνπ γηα ηε δνκή.
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Πίνακας 7: Γλσξίζκαηα Δθπαηδεπόκελνπ γηα ηε κεηα-πεξηγξαθή
Γνωρίζμαηα
Εκπαιδεσόμενοσ

ΥποΦαρακηηριζηικά

Πξναπαηηνχκελεο
Γλψζεηο

Γνωζιολογικά
Φαινόμενα

Παξέρεη

Δπαηζζεηνπνηεί

Γηαηεξεί

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα δίλνπλ ζηνλ
εθπαηδεπφκελν ηε
δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη
θαη λα ειέγρεη κφλνο ηνπ
ηελ πξφνδφ ηνπ
Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα
επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο
ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο θάλνπλ
φηη θάλνπλ

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα παξέρεη
ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο
ηε δπλαηφηεηα λα
αλαθαιχπηνπλ
πιεξνθνξίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε
κειέηε ηνπο
Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα
επαηζζεηνπνηεί
ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο
ζρεηηθά κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο

Παξάγνληαο
Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη
ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη
ζην πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Πρόκληζη
Ενδιαθέρονηος

Υπνθηλεί

Οδεγφο Μειέηεο

Παξάγνληαο
Τν πιηθφ πξέπεη λα
παξέρεη ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο
ηε δπλαηφηεηα λα
ζπλδέζνπλ ηηο
πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο ηνπο κε ην
δηδαθηηθφ
πεξηερφκελν
Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
επαηζζεηνπνηνχλ
ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο
λα κειεηήζνπλ ην
πιηθφ

Σσνάθεια με

Σπλάθεηα

Μαζεζηαθνί Σηφρνη
(Πξνζδνθψκελα
Απνηειέζκαηα)

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν
θαη ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνο
ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη
ζηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο.
Δπηπιένλ πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζην
πξνθίι ησλ
εθπαηδεπφκελσλ

Παξάγνληαο
Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
ππνθηλνχλ ην
ελδηαθέξνλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπφκελσλ
ζηε κειέηε ηνπο
Οη αλαθνξέο ζε
πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πξέπεη λα
δηαηεξνχλ ην
ελδηαθέξνλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπφκελσλ
ζηε κειέηε ηνπο

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα ππνθηλνχλ ην
ελδηαθέξνλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ζηε
κειέηε ηνπο

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα ππνθηλεί
ην ελδηαθέξνλ θαη
ηε ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπφκελσλ
ζηε κειέηε ηνπο

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη
πξέπεη λα δηαηεξνχλ ην
ελδηαθέξνλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ζηε
κειέηε ηνπο

Ο νδεγφο κειέηεο
πξέπεη λα δηαηεξεί
ην ελδηαθέξνλ θαη
ηε ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπφκελσλ
ζηε κειέηε ηνπο
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4. Σςμπεπάζμαηα
Σηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ππν-ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα
γλσξίζκαηα πνηφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ
κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
Σε κειινληηθή εξγαζία γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηψζεο θαη γηα θάζε
ραξαθηεξηζηηθφ, ππν-ραξαθηεξηζηηθφ, γλψξηζκα ηνπ Χεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ
Υιηθνχ ζα πξνηείλνπκε κεηξηθέο (κέηξα, κεηξήζεηο θαη κεηξηθέο) ψζηε λα γίλεη
εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε ππάξρνλ ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, λα πηζηνπνηεζεί ε
πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηαπηφρξνλα λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ηνπ κνληέινπ.
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