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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

Ζ δηαηξηβή απηή δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε νξηζκέ-

λσλ αλζξψπσλ πνπ απφ ηα πξψηα ζηάδηα εθπφλεζήο ηεο ζηάζεθαλ κε εηιηθξηλέο ελδηαθέ-

ξνλ θνληά κνπ. 

 

Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηνλ θν. Κψζηα Σζνιαθίδε, επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, επηβιέπνληα, κέινο ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. 

Υσξίο ηε δηθή ηνπ αξρηθή ηδέα, ηελ έκπλεπζε, ηηο ππνδείμεηο, ηε ζπλερή ζηήξημε θαη ελ-

ζάξξπλζε, ζα ήηαλ αδχλαηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.   

 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη επίζεο: 

 

ηελ θα. Αλαζηαζία Σζακπαξιή, επίθνπξν θαζεγήηξηα θαη ζηνλ θν. Κσλζηαληίλν Βξα-

ηζάιε, επίθνπξν θαζεγεηή, κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, γηα ηε ζπλερή 

θαζνδήγεζε θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπο ζην κέξνο ηεο δηαηξηβήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν.  

 

ηνλ θν. Απφζηνιν Μπφκπνξε, δηεπζπληή ηνπ 2
νπ

 δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Νέαο Φηιαδέιθεη-

αο, ζηελ θα. Μαξία Γθηφθα, ππνδηεπζχληξηα, θαη ζηνπο θνπο. Θσκά Παπαζσκά, Υξήζην 

Καξαιέγθν, Μαξία Υαηδεκαλσιάθε θαη Δηξήλε Καιηνληδή, δαζθάινπο ηνπ ηδίνπ ζρνιεί-

νπ, πνπ κε ηδηαίηεξν δήιν ζπλεξγάζηεθαλ καδί κνπ θαη ππνζηήξημαλ ηα καζήκαηα Δηθνλη-

θήο Πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

ηελ θα. Βαζηιηθή Καηηή, δαζθάια ηνπ 2
νπ

 δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Ρφδνπ, ζηελ θα. Φσηεηλή 

Ηκβξηψηε, δαζθάια ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Κξεκαζηήο θαη ζηελ θα. Νεθηαξία Παιαην-

ιφγνπ, δαζθάια ηνπ 2
νπ

 δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Νέαο Υαιθεδφλαο, γηα ηελ πξνζπκία κε ηελ 

νπνία αλάιαβαλ λα δηδάμνπλ, κε επηζηεκνληθά άξηην ηξφπν, ηα ζπκβαηηθά καζήκαηα Κπ-

θινθνξηαθήο Αγσγήο. Δπίζεο ζηνλ θ. Νηθφιαν Κεθαιάθε, δηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνχ ζρν-

ιείνπ Κξεκαζηήο γηα ηελ θξνληίδα ηνπ.  

 

ηνλ θν. Νηθφιαν Δπζηαζίνπ, πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο ηεο Α΄ Γηεχζπλ-

ζεο Αζελψλ, γηα ηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ηεο δη-

ελέξγεηαο ησλ καζεκάησλ.   



 6 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηνπο δηνηθεηηθνχο, ππαιιήινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ 

ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν βνήζεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο εξγαζίαο κνπ. 



ΔΚΣΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ εξγαζία εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε κίαο εθαξκνγήο Δηθνληθήο Πξαγκαηη-

θφηεηαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζε καζεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα αίηηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κειέηε 

απηήο ηεο εθαξκνγήο βξίζθνληαη ζε δχν δηαπηζηψζεηο.  

 

Παξά ην κεγάιν αξηζκφ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, πνπ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο νθείινληαη 

ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ιίγα έρνπλ γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θπ-

θινθνξηαθήο θνπιηνχξαο θαη παηδείαο. Ζ Κπθινθνξηαθή Αγσγή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη καθξνπξφζεζκα ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα κείσζεο ησλ αηπρε-

κάησλ, δπζηπρψο δηδάζθεηαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, απνζπαζκαηηθά θαη αλνξγάλσηα.  

 

Οη αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε αιιάδνπλ. Νέα κέζα θαη ηερλνινγίεο, θπξίσο απφ ην 

ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζηαδηαθά ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξα-

θηηθή. Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα ζεσξείηαη κία ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ κπνξεί πιν-

πνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ απηέο ηηο λέεο αληηιήςεηο. κσο ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα θαη 

κάιηζηα ην θνκκάηη εθείλν πνπ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο ρξήζε, είλαη κία λέα θαη αλε-

μεξεχλεηε πεξηνρή θαη ε ζρεηηθή ηερλνινγία δηαξθψο εμειίζζεηαη. Έηζη είλαη απαξαίηεηε 

ε ζπλερήο δηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πηπρψλ ηνπ ζέκαηνο θαη ε εμεχ-

ξεζε κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. 

 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ γελλήζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην αλ είλαη δπλαηφ λα ζπλδπαζηεί 

ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα (Δ.Π.) απφ ηε κία πιεπξά, κε ηελ Κπθινθνξηαθή Αγσγή 

(Κ.Α.) απφ ηελ άιιε θαη δηαηππψζεθε ε βαζηθή ππφζεζε φηη ε ρξήζε κίαο εθαξκνγήο Δη-

θνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο επηθέξεη θαιχ-

ηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απ’ φηη ε αληίζηνηρε δηδαζθαιία κε ζπκβαηηθφ ηξφπν. Ωο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή, 

πέξα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ήηαλ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: α) απφ κεγάιν α-

ξηζκφ καζεηψλ, β) άκεζα, γ) ρσξίο κεγάιεο αλαηξνπέο θαη αλαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή 

θαη ηέινο λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα.  

 



 ii 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαγθαίνπ δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ αξρηθά εληνπίζηεθαλ νη γλψζεηο, 

νη δεμηφηεηεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηα παηδηά ψζηε λα θπθινθν-

ξνχλ κε αζθάιεηα ζην νδηθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο είλαη: 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν θαη ε αλίρλεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζην δξφκν. 

 Ο εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφζηαζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ. 

 Ο ζπγρξνληζκφο αληίιεςεο θαη θίλεζεο θαζψο επίζεο θαη ν ζπληνληζκφο πιεξνθνξηψλ 

απφ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. 

 

Πξνζδηνξίζηεθαλ σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκά-

ησλ Κ.Α. ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεθκεξηψλεηαη πνιχ θαιά 

απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο κάζεζεο. Δκπεξηζηαησκέλε είλαη επίζεο ε ηεθκεξίσζε πνπ αθνξά 

ηελ αμία ηεο εμάζθεζεο ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ζην 

δξφκν, γηαηί παξέρεη ζηα παηδηά έλα ζπγθεθξηκέλν θαη απηφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπν-

ξνχλ λα εθαξκφζνπλ έλλνηεο πνπ πξνθνξηθά ή γξαπηά ζα είραλ πξφβιεκα λα θαηαλνή-

ζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ.  

 

Ζ ελδεδεηγκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζεσξηψλ κά-

ζεζεο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα πξαθηηθή εμάζθεζε, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θαζνδήγε-

ζεο απφ ελήιηθα θαη ζπλεξγαζίαο ζπλνκειίθσλ, κία “θαζνδεγνχκελε ζπλεξγαζία”. Σν 

ηκήκα ηεο “θαζνδήγεζεο” είλαη ζηελ νπζία ε εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθφ ή πξνζνκνησκέλν 

θπθινθνξηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην ηκήκα ηεο “ζπλεξγαζίαο” είλαη ε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε.   

 

Σν επφκελν ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ ήηαλ ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ Κ.Α. Απηφ πνπ δηαπηζηψζεθε, ηνπιά-

ρηζην γηα ηελ Διιάδα, είλαη ε νπζηαζηηθή έιιεηςε νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο πξν-

ζπάζεηαο δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α., αθφκα θαη ζην επίπεδν απιήο παξνρήο γλψζεσλ. Γηαπη-

ζηψζεθε επίζεο ε απνπζία ηνπ αλαγθαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα επέηξεπε ηελ απξφ-

ζθνπηε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο Κ.Α. Γηα λα εμεηαζηεί πνηεο αιιαγέο απαηηνχληαη 

θαη θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ρσξίο λα πξνθαιεί ζεκαληηθέο 

αλαηξνπέο θαη αλαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή, θξίζεθε ζθφπηκν ε εθαξκνγή λα απεπζχ-

λεηαη ζηα παηδηά ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Απηφ γηαηί νη α-
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παξαίηεηεο δηδαθηηθέο ψξεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο κηθξέο ηάμεηο, αιιά δχζθνια ζηηο 

κεγαιχηεξεο θαη εγείξνληαη δεηήκαηα αλαδηάηαμεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζχ-

κπηπμεο καζεκάησλ.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηε ζε βάζνο ρξφλνπ επέθηαζε ελφο πξνγξάκ-

καηνο Κ.Α., ζεσξήζεθε φηη κία ξεαιηζηηθή δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο ζα ήηαλ 

απηή ησλ δχν κελψλ πεξίπνπ, κε ζπρλφηεηα κία θνξά ηελ εβδνκάδα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη 7-8 δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα θάζε ηάμε. 

 

Ζ έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδεηαη 

φρη κφλν κία άιιε κνξθή πξαθηηθήο εμάζθεζεο, αιιά γεληθά κία άιιε κνξθή δηδαζθαιίαο 

ηεο Κ.Α., πνιχ πην εχθνιε θαη άκεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο. Απηή ε κνξθή πξνέξρεηαη απφ 

ην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο. Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη θηλεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πα-

ξαγσγήο ειεθηξνληθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ηελ Κ.Α., αιιά θπξίσο γηα ηελ παξνρή γλψζε-

σλ. Λίγεο είλαη νη εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνπλ θάπνηα κνξθή εμάζθεζεο, κε ελζαξξπληηθά 

φκσο απνηειέζκαηα. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γεληθφηεξα ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζπλεγνξνχλ ζηελ απφθαζε ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή λα 

ζηεξηρζεί ζηε ρξήζε ηνπο θαη φρη ζε άιιε κνξθή ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο, αμηνπνηψληαο 

κάιηζηα ηα ππάξρνληα ζρνιηθά εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο.  

 

Απφ ηηο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηα παηδηά ψζηε λα θπθινθν-

ξνχλ κε αζθάιεηα, πξνέθπςαλ νη γεληθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ είλαη: 

Γλσζηηθνί 

 Να γλσξίδνπλ πψο λα παξακείλνπλ αζθαιή θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξε π-

πεπζπλφηεηα απφ κέξνπο ηνπο. 

 Να θαηαλννχλ ην ξφιν ηεο νδηθήο ζήκαλζεο.  

 Να θαηαιάβνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ φινη νη νδηθνί ρξήζηεο, ηδηαίηεξα 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.  

 Να μέξνπλ πφηε θαη πψο ζπκβαίλνπλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα, ηη λα θάλνπλ ζε πεξίπησ-

ζε αηπρήκαηνο θαη πψο λα δεηήζνπλ βνήζεηα. 
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Γεμηνηήησλ 

 Να πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ρψξν. 

 Να αληρλεχνπλ ηελ θπθινθνξία ζην δξφκν. 

 Να εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

 Να αμηνινγνχλ ηελ απφζηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ. 

 Να ζπγρξνλίδνπλ αληίιεςε θαη θίλεζε. 

 Να ζπληνλίδνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

πκπεξηθνξψλ-ζηξαηεγηθήο 

 Να αθνινπζνχλ θαη λα δίλνπλ αθξηβείο νδεγίεο γηα έλα πξννξηζκφ. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαλάξηα θαη βαζηθά ζήκαηα θπθινθνξίαο. 

 Να εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πεδψλ θαη 

νδεγψλ γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο. 

 Να θαηαλννχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο ζηα ίδηα, αιιά θαη ζηνπο άιινπο.  

 Να αληηζηέθνληαη ζηελ πίεζε απφ θίινπο ηνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ μέξνπλ φηη δελ 

είλαη αζθαιή θαη ινγηθά. 

  

Οη παξαπάλσ ζηφρνη νκαδνπνηήζεθαλ θαη επηκεξίζηεθαλ ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο, ην γελη-

θφ πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Δηζαγσγηθή ελφηεηα. Δθκάζεζε ρεηξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξψηε επαθή κε ην θπ-

θινθνξηαθφ πεξηβάιινλ κίαο πφιεο.  

 Δλφηεηα 1
ε
. Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, νδεγίεο γηα ηελ εχξεζε ελφο πξννξηζκνχ.     

 Δλφηεηα 2
ε
. Σξφπνο ειέγρνπ ζηηο δηαβάζεηο, ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα αζθαιή δηέ-

ιεπζε, εχξεζε αζθαιψλ ζεκείσλ γηα ηε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ.  

 Δλφηεηα 3
ε
. ήκαηα θπθινθνξίαο γηα πεδνχο θαη απηνθίλεηα, ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο 

θπθινθνξίαο πεδψλ. 

 Δλφηεηα 4
ε
. Καηξηθέο ζπλζήθεο, πξνθπιάμεηο, ζεκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.  

 Δλφηεηα 5
ε
. Αηπρήκαηα, ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Δλφηεηα 6
ε
. Κπθινθνξία ζε ζχλζεην αζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

αλ δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαζνξίζηεθε κία παξαιιαγή ηεο “θαζνδεγνχκελεο ζπλεξγα-

ζίαο”, κε ηα παηδηά λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην θαζέλα ην δη-

θφ ηνπ ππνινγηζηή πνπ αλαιάκβαλε θαη κέξνο ηεο θαζνδήγεζεο. Σν πεξίγξακκα ηεο δη-

δαζθαιίαο κίαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πεξηιάκβαλε ηξία δηαθξηηά ζηάδηα: α) αξρηθφ εξέζη-
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ζκα απφ ην δάζθαιν, β) δξαζηεξηφηεηεο θαη εμάζθεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη 

γ) δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. 

 

Έρνληαο θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πιαίζην, έπξεπε λα εμεηαζηεί αλ θαη γηαηί ε 

Δ.Π. πιενλεθηεί ζε ζχγθξηζε κε άιια είδε εθαξκνγψλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

Γηα λα γίλεη απηφ, εληνπίζηεθαλ αξρηθά ηέζζεξηο νκάδεο παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, νη καζεηέο, ηα κέζα πινπνίεζεο θαη 

νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο. ε κία απφπεηξα λα εξκελεπηεί ην πψο ηειηθά ην άηνκν καζαί-

λεη παξφηη εκπιέθνληαη πάξα πνιινί παξάγνληεο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αληηθξνπφκελνη, 

δηαηππψζεθαλ ηξεηο αξρέο κάζεζεο:  

 

Ζ κάζεζε είλαη αηνκηθφ θαηλφκελν. Ο θάζε άλζξσπνο καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Ο 

θαζέλαο αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. πλεπψο ηα εξεζίζκαηα απφ ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν κεηνπζηψλνληαη ζε γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν θαη δελ ππάξρεη κφλν κία θαη ζσζηή 

αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο.  

 

Ζ κάζεζε είλαη θνηλσληθφ θαηλφκελν. Σν άηνκν καζαίλεη γηαηί είλαη νπζηψδεο γηα ηελ χ-

παξμή ηνπ λα κάζεη. κσο ην άηνκν δέρεηαη θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Οη επηδξάζεηο α-

ζθνχληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο γηαηί ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ νλ. Άξα φηη ηειηθά 

καζαίλεη είλαη θαη απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ πνπ δέρεηαη, είηε 

είλαη ζεηηθέο είηε είλαη αξλεηηθέο.  

 

Ζ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζηε κάζεζε. Δίλαη νπζηαζηηθά ε παξαδνρή φηη δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νχηε λα ηνπνζεηεζεί ζε ρξνληθά 

πιαίζηα νχηε λα πξνβιεθζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο, γηα ην ιφγν φηη νη κεηαβιεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή εθηφο ηνπ φηη είλαη πνιπάξηζκεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα αιιάδνπλ ζπλε-

ρψο, αθφκα θαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Σα κφλα δεδνκέλα είλαη φηη ε κάζεζε ζπκ-

βαίλεη θαη φηη νη δηαζηάζεηο ηεο είλαη βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο.  

 

Ζ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο επηβάιιεη κία αλνηρηή πξνζέγγηζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη νδεγεί ζε νξηζκέλεο παξαδνρέο:  

 Ζ κάζεζε ζπληειείηαη δπλακηθά, αθφκα θαη κε ηπραίν ηξφπν, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή 

θαη ζε θάζε ηφπν.    
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 Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη κπνξνχλ -θαη επηβάιιεηαη- λα κεηαβάιινληαη κεξηθψο ή νιηθψο 

θαη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα. 

 

Οη αξρέο κάζεζεο κε ηε ζεηξά ηνπο απνηέιεζαλ ην θξηηήξην εμέηαζεο ησλ γεληψλ εθπαη-

δεπηηθήο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απφ ηελ εμέηαζε πξνέθπςαλ νη αηέιεηεο 

ησλ ηξηψλ πξψησλ γεληψλ, θπξίσο γηαηί πεξηφξηδαλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε ζπγθε-

θξηκέλα θαλάιηα θαη επεδίσθαλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, κε απνηέιεζκα λα κελ ηθα-

λνπνηνχλ ηελ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο. Μφλν ε ηέηαξηε γεληά, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο 

εθαξκνγέο Δ.Π., ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αξρέο. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Δ.Π. έλαληη 

ησλ πξνεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ εληνπίδεηαη ζε ηξία ζεκεία.  

1. ηε κε-ζπκβνιηθή αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-κεραλήο, δειαδή ζην γεγνλφο ηεο ακε-

ζφηεηαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο λα κεζνιαβνχλ 

απαξαίηεηα ε γιψζζα, νη αξηζκνί θαη νπνηαδήπνηε άιιν ζχζηεκα ζπκβφισλ. 

2. ηηο εκπεηξίεο “πξψηνπ πξνζψπνπ”, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο κε-ζπκβνιηθήο αιιε-

ιεπίδξαζεο. Οη εκπεηξίεο “πξψηνπ πξνζψπνπ” είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηαηί θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή γίλνληαη έηζη. 

3. ηελ εκβχζηζε. Ωο εκβχζηζε ελλνείηαη ε αίζζεζε ηεο “παξνπζίαο” ζηνλ εηθνληθφ θφ-

ζκν εμαηηίαο ηεο παξαπιάλεζεο ησλ αηζζήζεσλ ηνπ ρξήζηε.  

 

Ωζηφζν, ν ξφινο ηεο εκβχζηζεο έρεη πξνθαιέζεη αξθεηφ δηάινγν θπξίσο ιφγσ ηεο αληηθα-

ηηθφηεηαο ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην ξφιν ηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη. 

ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ εηδηθψλ ζπζθεπψλ Δ.Π. (γηα παξάδεηγκα, ρακειή πνηφηε-

ηα εηθφλαο, κεησκέλε επρξεζηία, εμαηξεηηθά πςειφ θφζηνο). Φαίλεηαη φηη εμίζνπ ζεκαληη-

θφ ξφιν παίδνπλ ςπρνινγηθνί θαη ςπρνζσκαηηθνί παξάγνληεο, φπσο επίζεο θαη ν αιιειε-

πηδξαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. Έηζη πηνζεηήζεθε ε άπνςε φηη ε Δ.Π. είλαη 

θπξίσο κία λνεηηθή θαηάζηαζε φπνπ ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο είλαη λα παξέρεη πινχζηεο 

αηζζεηεξηαθέο, γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, αληηιεπηηθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην είδνο Δ.Π. πνπ ζα ήηαλ ην θαηαιιειφηεξν γηα ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή, 

κεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ζπ-

ζθεπψλ θαη ησλ εηδψλ Δ.Π., πξνέθπςε φηη ε επηηξαπέδηα Δ.Π. είλαη ην είδνο πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί άκεζα, καδηθά θαη κε κηθξφ ή κεδεληθφ γηα ην ρξήζηε, θφζηνο. 
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Ζ κεγάιε ζπκβαηφηεηα ηεο Δ.Π. κε ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο θαίλεηαη απφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ “θαλφλσλ” γηα ην πφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Δ.Π. 

Μπνξεί ινηπφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Δ.Π. φηαλ: 

1. Ζ δηδαζθαιία θαη ε εμάζθεζε ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη επηθίλδπλε ή θαηα-

ζηξνθηθή, φηαλ γηα παξάδεηγκα ην παηδί ή ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ηξαπκαηηζηνχλ. Ζ 

πξαθηηθή εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ είλαη πξάγκαηη επηθίλδπλε. 

2. ηαλ ε δηδαζθαιία είλαη αδχλαηε κε άιιν ηξφπν ή ην πεξηβάιινλ δελ ππάξρεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αξρηθή επηινγή γηα ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηεξίδεηαη 

αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ εμάζθεζε ζε ζπλ-

ζήθεο πξαγκαηηθήο θπθινθνξίαο.  

3. ηαλ ππάξρνπλ ζέκαηα απμεκέλνπ θφζηνπο ζηηο άιιεο κνξθέο δηδαζθαιί-

αο/εμάζθεζεο. Ζ εξεπλεηηθή εθαξκνγή ζηεξίδεηαη ζηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα Πιε-

ξνθνξηθήο γηα λα κελ ππάξρεη απμεκέλν θφζηνο. Αλ κάιηζηα ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο 

αθνξά ην ρξφλν πνπ πξέπεη λα δηαζέζεη έλαο δάζθαινο, ηφηε έλα πξφγξακκα Κ.Α. πνπ 

πεξηιακβάλεη πξνεηνηκαζία εηδηθνχ ρψξνπ, κεηαθίλεζε καζεηψλ ζην ρψξν απηφ θαη 

εμάζθεζε ζε κία πνηθηιία θπθινθνξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ζε κηθξέο νκάδεο ή αηνκηθά, 

απαηηεί ηφζν ρξφλν πνπ θαζίζηαηαη πξαθηηθά αλεθάξκνζην. 

4. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ παξέρεη θίλεηξα κάζεζεο ίδηα ή πεξηζ-

ζφηεξα απφ ην πξαγκαηηθφ θαη θάλεη ηε δηδαζθαιία δηαζθεδαζηηθή. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη έλα εηθνληθφ νδηθφ πεξηβάιινλ πέξα απφ ην φηη είλαη αζθαιέο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηα παηδηά λα δνθηκάζνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη 

λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο. 

5. Ζ νκαδηθή εξγαζία είλαη απαξαίηεηε. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο ε-

θαξκνγήο είλαη ε “θαζνδεγνχκελε ζπλεξγαζία” θαη κάιηζηα ην βάξνο δίλεηαη ζηε ζπ-

λεξγαζία. 

6. Ζ εμάζθεζε ρξεηάδεηαη λα πξνζνκνηάδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ηηο πξαγκα-

ηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο. Κακία κνξθή εμάζθεζεο δελ παξέρεη ζηα παηδηά αξ-

θεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηνλ ζπληνληζκφ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ 

θαη θίλεζεο, νχηε κπνξεί λα πξνζνκνηάζεη ηδηαίηεξα ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, 

ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα γίλεη πξνζνκνίσζε νπνηαζδήπνηε θπθινθνξηα-

θήο θαηάζηαζεο.    

 

Γηα λα επηιεγεί ην θαηάιιειν πξφγξακκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ, εμεηάζηεθαλ νη 

απαηηήζεηο απφ ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ πνπ έρνπλ γεληθά νη εθαξκνγέο Δ.Π. Απφ ηελ 
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ηερληθή αλάιπζε πξνέθπςε φηη, παξά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ππάξρεη κία ζεηξά απφ 

ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο πνπ νθείινληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ, δειαδή 

εθείλνπ ηνπ εμαξηήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή, δηαρείξη-

ζε θαη απεηθφληζε ησλ γξαθηθψλ. Οη πεξηνξηζκνί αθνξνχλ: 

  Σν ρξσκαηηθφ βάζνο.  Σελ αλάιπζε. 

 Σν ξπζκφ αλαλέσζεο.  Σνλ αξηζκφ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην. 

 Σνλ αξηζκφ πνιπγψλσλ.  Σηο θσηνζθηάζεηο. 

 Σηο πθέο.  

 

Οη δπλαηφηεηεο ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε θαη ζην κέγηζην 

βαζκφ ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, αλ θαη θάηη ηέηνην είλαη απνιχησο απαξαίηεην ζε 

κία εθαξκνγή Δ.Π. Οη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ηερλη-

θψλ, πνπ φκσο πάληνηε νδεγνχλ ζε κηθξή ή κεγάιε απψιεηα πνηφηεηαο, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο ζπλεπάγεηαη απψιεηα ζην ξεαιηζκφ ηεο εθαξκνγήο.   

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ, 

πξνθχπηεη φηη ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα επηιέμεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην είδνο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Αλ πξφθεηηαη γηα αιιειεπηδξαζηηθέο εθαξκνγέο Δ.Π.  

-φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο- ε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ παθέησλ εί-

λαη κνλφδξνκνο, γηαηί ππεξηεξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο επρξεζηίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο. Γηα ηελ επηινγή φκσο ελφο ηέηνηνπ παθέηνπ πξέπεη λα ζηαζκηζηνχλ πνιιέο 

παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ην θαζέλα θαη είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ππφζεζε.  

 

Έηζη ηέζεθαλ κία ζεηξά απφ πξνδηαγξαθέο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιε-

ιφηεξνπ παθέηνπ θαηαζθεπήο εθαξκνγψλ Δ.Π., πνπ ήηαλ: 

 

Δπρξεζηία. Ο φξνο “επρξεζηία” είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί, είλαη ππνθεηκεληθφο θαη εμαξ-

ηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εκπεηξία απηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή. ε 

γεληθέο γξακκέο αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρεδηαζηή. 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη ζπλήζσο κία επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία ν ζρεδηαζηήο, ην-

πνζεηψληαο δηάθνξα αληηθείκελα, “ρηίδεη” ζηαδηαθά ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Ζ εξγνλνκία ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ην ρξφλν θαη ην θφζηνο αλάπηπ-

μεο κίαο εθαξκνγήο.  
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Βηβιηνζήθεο αληηθεηκέλσλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο πεξηέ-

ρνπλ βηβιηνζήθεο έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ πνπ ν ζρεδηαζηήο δελ έρεη παξά λα επηιέμεη θαη λα 

ηνπνζεηήζεη ζηνλ θφζκν πνπ θαηαζθεπάδεη. ζν πην πινχζηεο είλαη απηέο νη βηβιηνζήθεο 

ηφζν πην πνιχ δηεπθνιχλεηαη ν ζρεδηαζηήο γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαζθεπάζεη κφλνο 

ηνπ ηα αληηθείκελα απηά. 

 

πλεξγαζία κε εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα. Γηα ην ιφγν φηη ζε θακία πεξίπησζε νη παξαπάλσ 

βηβιηνζήθεο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδηαζηή, ηα πξνγξάκκα-

ηα θαηαζθεπήο ζπλεξγάδνληαη κε άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζί-

αο είλαη ακθίδξνκε. Θα πξέπεη δειαδή ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο λα δηαρεηξίδεηαη αξρεία 

εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη λα δεκηνπξγεί αξρεία πνπ λα είλαη δπλαηή ε επεμεξ-

γαζία ηνπο απφ ηα εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Τπνζηήξημε. ζν έκπεηξνο θαη αλ είλαη ν ζρεδηαζηήο, ζπρλά ζα βξεζεί ζηε δπζάξεζηε θα-

ηάζηαζε λα κελ μέξεη πψο λα πινπνηήζεη έλα ζηνηρείν ηνπ εηθνληθνχ ηνπ θφζκνπ ή πψο λα 

βειηηψζεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ. Οη εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ παθέηα δεκηνπξγίαο εη-

θνληθψλ θφζκσλ παξέρνπλ ηερληθή ππνζηήξημε ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, ζε δηάθνξεο 

κνξθέο. Καηά ηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ην θαηά 

πφζν θαη κε ηη φξνπο ηνπ παξέρεηαη απηή ε ππνζηήξημε.  

 

Γηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ πιηθνχ. Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη η-

δηαίηεξα αθξηβείο ξπζκίζεηο φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα, ηφζν 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο απφ 

ηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

 

Γηθηπαθή ππνζηήξημε. Ζ εξεπλεηηθή εθαξκνγή πξνηείλεη έλα κνληέιν εξγαζίαο ησλ καζε-

ηψλ θαηά νκάδεο, ηφζν ζε επίπεδν ηάμεο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηνλ εη-

θνληθφ θφζκν. πλεπψο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη ε δπλαηφηεηα ν παξαγφκελνο εηθνληθφο θφζκνο λα ππνζηεξί-

δεη ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ηξηψλ ή θαη παξαπάλσ ρξεζηψλ.  

 

Υξήζε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αθνξά θπξίσο ηηο άιιεο 

κνξθέο Δ.Π. εθηφο ηεο επηηξαπέδηαο, εληνχηνηο ε δπλαηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηα-
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ζθεπήο λα ππνζηεξίδεη εμεηδηθεπκέλεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο είλαη έλα επηζπκεηφ ζηνη-

ρείν.  

 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο επηιέρζεθε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη θξίζεθε ζθφπηκν 

λα θαηαζθεπαζηεί έλα κνληέιν εξγαζίαο, κία δνθηκαζηηθή εθαξκνγή, πνπ λα πεξηιακβά-

λεη ζηνηρεία απαξαίηεηα ζηελ ηειηθή εθαξκνγή. Ζ φιε εξγαζία ρσξίζηεθε ζε θάζεηο φπνπ 

θάζε θνξά ειέγρνληαλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο, αιιά θπξί-

σο δίλνληαλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα, απνθηηφηαλ πνιχηηκε ηερλνγλσζία θαη δνθηκάδνληαλ 

ηερληθέο αιιά θαη παηδαγσγηθέο ηδέεο πνπ ζα ελζσκαηψλνληαλ ζηελ ηειηθή εθαξκνγή. 

ηαλ ζε θάπνην ζηάδην ηεο εξγαζίαο δηλφηαλ ιχζε ζε έλα πξφβιεκα ή ε ηδέα πνπ δνθηκα-

δφηαλ θαηέιεγε ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηφηε θαηαζθεπαδφηαλ θαη απνζεθεπφηαλ έλαο 

κηθξφο εηθνληθφο θφζκνο πνπ πεξηιάκβαλε απηή ηε ιχζε ή ηελ ηδέα.  

 

Οινθιεξψλνληαο φιεο ηηο θάζεηο πνπ είραλ θαζνξηζηεί γηα ην κνληέιν εξγαζίαο, κε αξθε-

ηά πξνβιήκαηα ζε θάζε θάζε, θαηαζθεπάζηεθε έλαο εηθνληθφο θφζκνο ζχκθσλα κε ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θάζε θάζε. Ο θφζκνο πε-

ξηείρε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ ζε κία ηππηθή ελφηεηα ηεο ηειηθήο εθαξ-

κνγήο.  

 

ηε ζπλέρεηα δνθηκάζηεθε ε εθηέιεζή ηεο δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο ζε ειεθηξνληθνχο π-

πνινγηζηέο δηαθφξσλ δηακνξθψζεσλ, απφ ππνινγηζηέο κε αξθεηά γξήγνξνπο επεμεξγα-

ζηέο θαη θαιέο θάξηεο γξαθηθψλ, κέρξη ππνινγηζηέο κε κέηξηαο ηαρχηεηαο επεμεξγαζηέο 

θαη κέηξηεο θάξηεο γξαθηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ δπζηπρψο απνγνεηεπηηθά ζε φπνηα 

δηακφξθσζε θαη αλ έγηλε ε δνθηκή. ιεο νη θξίζηκεο παξάκεηξνη θηλήζεθαλ θάησ απφ ηα 

παξαδεθηά φξηα. Γνθηκάζηεθαλ αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνχ, αθφκα θαη εθηέιεζε ηεο εθαξ-

κνγήο ζε πνιχ θαινχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ρσξίο νπζηαζηηθή βειηίσζε. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο φισλ ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία έπαςε λα 

ππνζηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, αιιάδνληαο κάιηζηα αληηθείκελν εξγαζίαο, ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πνπ έπιεμε ηνλ θιάδν ηεο Δ.Π. ηελ πεξίνδν 1999-2001. Υσξίο 

ππνζηήξημε απφ ηελ εηαηξεία δελ ζα ππήξραλ λέεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα έ-

ιπλαλ ηα πξνβιήκαηα θαη ζα αμηνπνηνχζαλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, πνπ ελ ησ κε-

ηαμχ είρε εκθαληζηεί. 
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Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ πνιχ ζνβαξέο δηαπηζηψζεηο, ιήθζεθε ε απφθαζε ηεο απφξξηςεο 

φρη κφλν ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο, αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ εηθνληθνχ 

θφζκνπ. Ζ απφθαζε απηή νδήγεζε ζηελ αλάγθε εμεχξεζεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο ζε έλα 

ρψξν έμσ απφ απηφλ πνπ ζα πεξίκελε θαλείο λα αλήθεη ζηελ Δ.Π.  

 

Σα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά ήηαλ ην θιεηδί γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλαδεηήζεθαλ 

άιιεο αιιειεπηδξαζηηθέο εθαξκνγέο εθηφο ηεο Δ.Π. πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξηζδηάζηαηα 

γξαθηθά θαη δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηρλίδηα γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο είλαη νη 

επξχηεξα δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο ηξηζδηάζηαησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ γξαθηθψλ. 

 

Τπάξρνπλ πνιιά είδε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηα νπνία θαηαηάζζνληαη 

ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο (ζηξαηεγηθήο, ξφισλ, βνιψλ, θ.ά.). Σα πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνη-

νχλ πιένλ ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά, κε απνηέιεζκα ζην ζχλνιφ ηνπο λα είλαη ηδηαίηεξα απαη-

ηεηηθέο εθαξκνγέο γηα ην πιηθφ. Μία άιιε εηδηθή θαηεγνξία πιηθνχ πνπ πξννξίδεηαη απν-

θιεηζηηθά γηα παηρλίδηα είλαη νη γλσζηέο θνλζφιεο παηρληδηψλ (Playstation 2, Xbox, Game 

Cube, θηι). Απφ φιεο φκσο ηηο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ απηή πνπ ελδηέθεξε ήηαλ ηα παηρλί-

δηα “βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ”. 

  

Ζ κειέηε έδεημε φηη νη νκνηφηεηεο ησλ παηρληδηψλ βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ ε-

θαξκνγψλ Δ.Π. είλαη πάξα πνιιέο θαη ζεκαληηθέο. ε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα, πνπ ηα φξηα 

κεηαμχ ησλ δχν λα είλαη πιένλ δπζδηάθξηηα. Ο φπνηεο δηαθνξέο είλαη δεπηεξεχνπζαο ζε-

καζίαο θαη ην ζεκαληηθφηεξν, νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή θηινζνθία κε ηελ νπνία ε θάζε 

θαηεγνξία πξνζεγγίδεη ην αληηθείκελφ ηεο. πλεπψο, αθνχ νη δηαθνξέο δελ είλαη ηερληθέο, 

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα εμαιεηθζνχλ.  

 

πλνπηηθά νη νκνηφηεηεο είλαη:  

 Ζ έλλνηα ηνπ θφζκνπ.  Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε. 

 Σα ΑΡΗ , νη ξπζκίζεηο ηνπ πιηθνχ.  Ο ξεαιηζκφο θαη ε εκβχζηζε. 

 Ζ δηθηπαθή ππνζηήξημε.  Ζ δηαρείξηζε ηνπ ήρνπ. 

 Ζ θηιηθφηεηα ρξήζεο-εξγνλνκία. 

 Ζ αιιειεπίδξαζε, νη ζθαλδάιεο θαη ηα γεγνλφηα. 

 Οη κε ειεγρφκελνη απφ ην ρξήζηε ραξαθηήξεο. 

 Οη βαζκνί ειεπζεξίαο, ε θάκεξα θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. 
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Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηρλη-

δηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζηεκψλ θαη ππάξ-

ρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο, ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο εθ-

παίδεπζεο. 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη ηπρφλ επηδξάζεηο ησλ παηρληδηψλ βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ 

ζηα παηδηά. Γηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αθνξνχλ ηε βία ζηα παηρλίδηα, 

ζηνηρείν φκσο πνπ δελ ελδηέθεξε ηελ εξγαζία, γηαηί επξφθεηην λα αθαηξεζεί απφ ηελ εξεπ-

λεηηθή εθαξκνγή. Θέκαηα πνπ παξνπζίαδαλ φκσο ελδηαθέξνλ ήηαλ φηη ηα βηληενπαηρλίδηα 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα κνηξάδεηαη ε πξνζνρή ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζέκαηα.  ζνλ αθνξά 

κάιηζηα ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε δηαθνξά πνπ π-

πάξρεη ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ θαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα επη-

ηπγράλνληαη φηαλ ηα παηδηά δελ έρνπλ ηφζν αλεπηπγκέλε απηή ηε δεμηφηεηα. Καη νη δχν 

απηέο δεμηφηεηεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ παηδηψλ ζην δξφκν. 

 

Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ν ηξφπνο πνπ εξκελεχεηαη ε απνξξφθεζε ησλ παη-

δηψλ φηαλ παίδνπλ βηληενπαηρλίδηα. Πξφθεηηαη γηα ςπρνινγηθή απνξξφθεζε πνπ ζεσξείηαη 

έλαο ηχπνο δηαθνξνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο. Δκθαλίδεηαη φηαλ θάπνηνο εί-

λαη εκβπζηζκέλνο ζηελ εκπεηξία πνπ βηψλεη θαη ζηελ νπζία είλαη ηαπηφζεκε έλλνηα κε ηελ 

εκβχζηζε ηνπ ρξήζηε ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί κε ζρεηηθή 

βεβαηφηεηα είλαη φηη νη ςπρνινγηθνί θαη γλσζηηθνί κεραληζκνί πνπ δηέπνπλ ηα παηρλίδηα 

βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ, έρνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο κεραλη-

ζκνχο ηεο Δ.Π., πξάγκα πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο ρξήζεο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλε-

ηηθήο εθαξκνγήο.  

 

Σα παηρλίδηα φκσο είλαη ην ηειηθφ πξντφλ, ε ηειηθή εθαξκνγή. Ζ θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη 

κε εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζηελ θαξδηά ηνπ θάζε παηρληδηνχ πνπ νλν-

κάδεηαη κεραλή παηρληδηνχ. ε πνιιά ζεκεία νη κεραλέο παηρληδηψλ πξνζθέξνπλ πνιχ πε-

ξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απ’ φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ. Απηφ 

γηαηί θαιχπηνπλ ηνκείο πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζε κία ηππηθή εθαξκνγή 

Δ.Π., φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαθφξσλ φπισλ. Απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη θαη κε έλα πξφγξακκα Δ.Π. δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί θάηη ηέηνην, αιιά ε 

δπζθνιία είλαη κεγαιχηεξε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεηάδεηαη πξνγξακκαηηζηηθή πα-
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ξέκβαζε. Έλα άιιν ζεκείν πνπ δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο είλαη ε πνιχ θαιχ-

ηεξε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ απφ ηηο κεραλέο παηρληδηψλ, γηαηί απεπζχλνληαη ζε απινχο 

ρξήζηεο. Οη κεραλέο παηρληδηψλ ην θαηαθέξλνπλ απηφ πινπνηψληαο ηερληθέο απνθπγήο ηεο 

ζεκαληηθήο επηβάξπλζεο ηνπ πιηθνχ πνπ δελ ζπλαληψληαη ζπρλά ζηα αληίζηνηρα πξν-

γξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ.   

 

Αλαδεηήζεθε εθείλε ε κεραλή παηρληδηνχ πνπ ζα πξφζθεξε ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

θαη ιχζεηο ζηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. Ζ αλαδήηεζε απηή δηεπθνιχλζεθε 

ζεκαληηθά απφ ηελ πιεζψξα παηρληδηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην εκπφξην, πνπ επηηξέπεη ηελ ά-

κεζε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο θάζε κεραλήο. Διέγρζεθαλ 

πνηνηηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία επηιεγκέλσλ παηρληδηψλ, αληηπξνζσπεπηηθψλ ησλ πεξηζζφ-

ηεξσλ κεραλψλ θαη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο είλαη 

ειάρηζηεο θαη φηη φιεο απνζθνπνχλ ζε δχν πξάγκαηα: νκαιή θίλεζε θαη εληππσζηαθά 

γξαθηθά.  

 

Αθνχ επηιέρζεθε κία κεραλή παηρληδηνχ, θαηαζθεπάζηεθε έλα δεχηεξν κνληέιν εξγαζίαο 

πνπ ήηαλ κία πνιχκελε θαη επίπνλε πξνζπάζεηα. Γελ ρξεηάζηεθε απιά λα απνθηεζεί πα-

ξαπάλσ γλψζε θαη πείξα ζε κία ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, αιιά ρξεηάζηεθε 

λα βξεζνχλ ηξφπνη ζπλδπαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν α-

πνηέιεζκα ρξεηάζηεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ δνθηκέο ζρεδφλ ζε θάζε θάζε ηεο εξγα-

ζίαο.  

 

Ηδηαίηεξε θξνληίδα δφζεθε ζηελ ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ ρξήζηε, ζηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ππ-

θλφηεηα ξνήο ησλ απηνθηλήησλ. θνπφο ήηαλ: α) λα πξνζνκνηψλεηαη φζν ην δπλαηφλ πη-

ζηφηεξα ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαζρίζεη θάπνηνο έλα δξφκν θαη β) λα δεκηνπξ-

γνχληαη “θελά” ζηελ θπθινθνξία πνπ ζα επέηξεπαλ ή δελ ζα επέηξεπαλ αζθαιή δηάζρηζε. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ εξγαζίαο έγηλε ε ηειηθή ηνπ αμηνιφγεζε. -

ιεο νη δνθηκέο πνπ έγηλαλ έδσζαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη θξίζεθε φηη ηθαλνπνηνχληαη 

φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο πνπ αθνινχζεζε δελ πεξηιάκβαλε κφλν ηελ θα-

ηαζθεπή ησλ επηπέδσλ πνπ ην θάζε έλα ζα πινπνηνχζε κία δηδαθηηθή ελφηεηα. Έρνληαο 

θαηά λνπ ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε κία ζεηξά 

άιισλ εξγαζηψλ πνπ λα νδεγνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ ήηαλ: 
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1. Ζ ηππνπνίεζε θαη ε πινπνίεζε θνηλψλ ζηνηρείσλ ζε φια ηα επίπεδα. 

2. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ παηρληδηνχ, ε δεκηνπξγία θξπθνχ επηπέδνπ. 

3. Ο ηειηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο. 

4. Ζ δεκηνπξγία αξρείνπ δηαλνκήο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Καζνξίζηεθαλ επίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε πνπ ζα νινθιήξσλαλ ηελ χιε ηεο θά-

ζε ελφηεηαο. Δπεηδή κάιηζηα ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή επξφθεηην λα ζπγθξηζεί κε ηηο ζπκ-

βαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ήηαλ απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή ηνπ αληίζηνηρνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ. πλεπψο ην δηδαθηηθφ πιηθφ ήηαλ ειεθηξνληθφ θαη έληππν.  

 

Σν έληππν πιηθφ πνπ παξήρζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Δ.Π. 

θαη ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. Απεπζπλφηαλ ηφζν ζηνπο καζεηέο έρνληαο ηε κνξθή ελφο 

“ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ”, φζν θαη ζηνπο δαζθάινπο έρνληαο ηε κνξθή “βηβιίνπ γηα ην δά-

ζθαιν”. Τπήξρε φκσο κία βαζηθή δηαθνξά ζην έληππν πιηθφ ηνπ καζεηή γηα ηα δχν είδε 

δηδαζθαιίαο. Σν “ηεηξάδην εξγαζηψλ” ηνπ καζεηή ηεο ζπκβαηηθή δηδαζθαιίαο ελζσκάησ-

λε κε θείκελα θαη θσηνγξαθίεο, φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ εηθν-

ληθφ θφζκν ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Δ.Π. ην αληίζηνηρν ηεηξάδην γηα ηα καζήκα-

ηα Δ.Π. θάηη ηέηνην δελ ήηαλ απαξαίηεην θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν ν ρψξνο πνπ ηα παηδηά θα-

ηέγξαθαλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο.  

 

Πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δ.Π., επηιεγκέλεο ελφηεηεο εθηε-

ιέζηεθαλ πηινηηθά απφ έλα κηθξφ δείγκα καζεηψλ θαη δελ δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο ειιεί-

ςεηο ζην ζρεδηαζκφ ή ζεκαληηθέο δπζθνιίεο απφ ηελ κεξηά ησλ παηδηψλ. Δπηιέρζεθαλ ηξία 

δεκνηηθά ζρνιεία ζηα νπνία ζα εθαξκνδφηαλ ην πξφγξακκα ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο 

θαη έλα ζην νπνίν ζα εθαξκνδφηαλ ε δηδαζθαιία κε Δ.Π θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο νκάδεο 

δεηγκάησλ καζεηψλ, κε καζεηέο απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο ε θάζε κία. Ζ πξψηε νκάδα παξαθν-

ινχζεζε καζήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Δ.Π., ε δεχηεξε νκάδα ηα καζήκαηα 

κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ε ηξίηε απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ, δελ πα-

ξαθνινχζεζε δειαδή θαλέλα είδνο καζήκαηνο Κ.Α. πλνιηθά θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο ζπκ-

κεηείραλ 198 παηδηά. 

 

Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ καζεκάησλ Δ.Π. ρξεηάζηεθε λα γίλεη κία ζεηξά απφ παξεκβά-

ζεηο ζην ζρνιείν πνπ επξφθεηην λα γίλνπλ απηά ηα καζήκαηα. Οη παξεκβάζεηο ήηαλ δηνη-

θεηηθνχ-νξγαλσηηθνχ (θαζνξηζκφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο) θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα 
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(αλαβάζκηζε εξγαζηεξίνπ) θαη ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή πνξεία ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Οη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο ήηαλ: 

 

Οκνηφηεηεο: 

 Ίδηα δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθαξκφζηεθε ε “θαζνδεγνχκε-

λε ζπλεξγαζία” θαη ε εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ.  

 Ζ δηδαθηηθή χιε (ζεσξία, αζθήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο) ήηαλ θνηλή.  

 Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ήηαλ λα εκςπρψλεη, λα θαζνδεγεί θαη λα ζπδεηά κε ηα παηδηά 

θαη φρη λα δηδάζθεη. 

 Ζ δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηεο θάζε ελφηεηαο ήηαλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

Γηαθνξέο: 

 Άιινο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηελ χιε. 

 Μηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ αλά “ηάμε” Δ.Π. ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ 

ζην εξγαζηήξην, θαλνληθφο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε. 

 Γπζθνιφηεξε ε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Δ.Π., 

εμαηηίαο θαη πάιη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ. 

 

Γηα λα ζπιιεγνχλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχλζεην ζχζηεκα πνπ ζηε-

ξίρζεθε ζε εξσηεκαηνιφγηα, ζε ζπλεληεχμεηο, ζηε ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ θιηκάθσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ παηδηψλ, ζε παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ε-

θηέιεζεο ησλ καζεκάησλ, ζε παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο απφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Δ.Π., ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηα ηεηξάδηα 

ησλ καζεηψλ θαη ηέινο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη βί-

ληεν.  

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά, δηαηπ-

πψζεθαλ κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα. Οη απαληήζεηο ζε απηά ηεθκεξηψλνπλ ηελ αμία θαη 

ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηε-

ηά ηεο ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. πλνπηηθά, ηα ζπκπεξά-

ζκαηα πνπ πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, αλά θα-

ηεγνξία εξσηεκάησλ ήηαλ: 
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Σερληθά ζέκαηα 

Δπρξεζηία-Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Ζ εξεπλεηηθή εθαξκνγή είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζπκβαηή κε ηηο ππάξρνπζεο γλψ-

ζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Μφλν ην 11% 

ησλ παηδηψλ δελ έρεη θακία επαθή κε θνλζφιεο παηρληδηψλ θαη ειεθηξνληθνχο ππνιν-

γηζηέο.  

 Ο ρξφλνο εμνηθείσζεο κε ηελ εθαξκνγή θπκάλζεθε απφ 7 σο 10 ιεπηά ζηελ εηζαγσγη-

θή ελφηεηα, ελψ ζην δεχηεξν κάζεκα ν ρξφλνο απηφο έπεζε ζηα 3 σο 4 ιεπηά. ηηο ε-

πφκελεο ελφηεηεο ν απαξαίηεηνο ρξφλνο εμνηθείσζεο ήηαλ ειάρηζηνο. Αληίζηνηρε θα-

ηάζηαζε παξαηεξήζεθε ζηηο κεηαβιεηέο ηεο επθνιίαο ρεηξηζκνχ θαη πξνζαλαηνιη-

ζκνχ. Σα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο θαη ηα θνξίηζηα δπζθνιεχηεθαλ αξρηθά πεξηζζφηεξν, 

αιιά ε θαηάζηαζε εμνκαιπλφηαλ απφ κάζεκα ζε κάζεκα.  

 Σν κφλν αμηνζεκείσην πξφβιεκα ζην ζέκα ηεο πινήγεζεο αθνξά ηα παηδηά πνπ παί-

δνπλ ζπζηεκαηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε πξννπηηθή ηξίηνπ πξνζψπνπ, φπνπ βιέ-

πνπλ ην ραξαθηήξα πνπ ηα αλαπαξηζηά κέζα ζην παηρλίδη. Σα παηδηά απηά ρξεηάζηε-

θαλ ιίγν ρξφλν παξαπάλσ (πξαθηηθά κέξνο ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο) ψζηε λα ζπλε-

ζίζνπλ ηελ πξννπηηθή πξψηνπ πξνζψπνπ.  

 Πάλσ απφ ηα κηζά παηδηά αλέθεξαλ φηη δελ είραλ θακία δπζθνιία ζην λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο αζθήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ηα ππφινηπα φηη ζπλά-

ληεζαλ κφλν κηθξέο δπζθνιίεο. Καλέλα παηδί δελ αλέθεξε φηη είρε ζεκαληηθά πξνβιή-

καηα.  

 Ζ “παξνπζία” ησλ παηδηψλ, δειαδή πφζν απνξξνθεκέλα ήηαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, 

θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξμε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Ζ “παξνπζία” δηαηε-

ξήζεθε ζε πςειά επίπεδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Μφλν ηξία παηδηά ζε 

ηξεηο ελφηεηεο γεληθά δελ ζπκκεηείραλ θαη δελ ελδηαθέξνληαλ.  

 

Σσκαηηθά πξνβιήκαηα 

 Έλα παηδί αλέθεξε φηη δπζθνιεχηεθε πνιχ ζην ρεηξηζκφ θαη έλα άιιν φηη κπεξδεχηεθε 

απφ ηε ζέζε ησλ κνριψλ. ια ηα ππφινηπα παηδηά αλέθεξαλ φηη ην ρεηξηζηήξην ήηαλ 

εχθνιν θαη βνιηθφ ζηε ρξήζε ηνπ.  

 ε κία ζπλέληεπμε αλαθέξζεθε απφ δχν παηδηά θνχξαζε θαη δάιε απφ ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή. ε θακία άιιε πεξίπησζε δελ αλαθέξζεθε παξφκνην πεξηζηαηηθφ. 
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Θέκαηα πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ 

 Ζ εθαξκνγή απνδείρζεθε εμαηξεηηθά ζηαζεξή θαη δελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζηελ ε-

θηέιεζή ηεο. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ζηεξίρζεθε ζε κία εμαηξεηηθά επ-

ζηαζή κεραλή παηρληδηνχ, νη ζπλερείο έιεγρνη θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπλέ-

βαιιαλ ζηε ζηαζεξφηεηά ηεο.  

 Σν πιηθφ ελφο ηππηθνχ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο, παξφηη ζεσξεηηθά ηθαλνπνηεί ηηο 

ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθαξκνγήο, ζηελ πξάμε απνδείρζεθε επαξθέο 

ζην ζέκα ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο, αιιά αλεπαξθέο ζην ζέκα ησλ γξαθηθψλ θαη ηνπ 

ήρνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάζηεθε λα αλαβαζκηζηεί.  

 Γελ παξαηεξήζεθε θαλέλα πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ην ηνπηθφ δίθηπν, κε απνηέιεζκα ε 

δηθηπαθή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο λα είλαη απξφζθνπηε. 

 

Γλσζηηθά-Παηδαγσγηθά ζέκαηα 

Απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε ηνπ εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο 

 Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ, ηεο ηάμεο ηνπ 80%, ζεψξεζε φηη ε νκάδα 

ηνπο ζπλεξγαδφηαλ θαιά. ηα πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο αλαθέξζεθαλ κηθξνπξνβιή-

καηα ζηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ζην ηεηξάδην θαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν.  

 Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηεο “θαζνδεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο” ζηεξίρζεθε ζηελ αλαηξνπή 

ηνπ ζηεξεφηππνπ φηη ν δάζθαινο δηδάζθεη θαη ηα παηδηά πξνζέρνπλ ζην κάζεκα. Ζ α-

λαηξνπή απηή ήηαλ εκθαλέζηαηε ζηα καζήκαηα Δ.Π. θαη κηθξφηεξεο έληαζεο ζηε 

ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. 

 ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ παηδηψλ δηέζρηζε ηνπο εηθνληθνχο 

δξφκνπο απφ ηπραίν ζεκείν θαη κάιηζηα ζεκεηψζεθαλ αξθεηνί “ζάλαηνη”. Με δεδνκέ-

λν φηη αληηκεηψπηζαλ ηνλ εηθνληθφ θφζκν ζαλ “έγθπξν”, απηφ ζεκαίλεη φηη ε θπθιν-

θνξηαθή ηνπο θνπιηνχξα θαηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ήηαλ κηθξή. Γίλνληαο ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά λα εμαζθεζνχλ ζηνπο εηθνληθνχο δξφκνπο, κε έλα ζχλνιν 3.000 

δηαζρίζεσλ (θαηά κέζν φξν 50 γηα θάζε παηδί), ην απνηέιεζκα ήηαλ ζηελ ηξίηε ελφηε-

ηα ηα ιάζε λα πεξηνξηζηνχλ ζην 30% θαη ζηελ ηειεπηαία ζην 14% ησλ δηαζρίζεσλ. 

 Πάλσ απφ ηα κηζά ιάζε ζηε δηάζρηζε ησλ εηθνληθψλ δξφκσλ ήηαλ ν κεξηθφο έιεγρνο, 

ε κε νινθιήξσζε ελφο πιήξνπο θχθινπ ειέγρνπ αξηζηεξά-δεμηά-αξηζηεξά πξηλ απφ ηε 

δηάζρηζε. Μφλν έλα 5,3% ησλ δηαζρίζεσλ έγηλαλ ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν.  

 ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαλ ηα εκπφδηα ζην πεδνδξφκν ηα παηδηά δελ έθαλαλ 

θαλέλα ιάζνο, ζηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο φπνπ δελ ππήξρε πεδνδξφκην ή ππήξρε εκπφ-

δην ζηελ νξαηφηεηα ηεο δηάβαζεο πεξίπνπ ζην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ αληηκεησπίζηε-
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θε ζσζηά, ελψ ρεηξφηεξε ήηαλ ε επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηηο θαηαζηάζεηο φπνπ έπξεπε 

λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν θνληηλψλ δηαβάζεσλ πνπ ε κία είρε θάπνην πξφβιεκα, κε ην 

57% ησλ πεξηπηψζεσλ λα αληηκεησπίδεηαη ζσζηά.  

 Αλαιχνληαο ηηο αηηίεο ησλ ιαζψλ ζηελ θπθινθνξία ζηνπο εηθνληθνχο δξφκνπο, πξνέ-

θπςε ε ζρέζε ηνπο κε ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, κε ηα αγφξηα θαη ηα κεγαιχ-

ηεξα παηδηά λα θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε. Γελ πξνέθπςε ζρέζε κε ηελ θπθινθνξηαθή απ-

ηνλνκία ηνπ παηδηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά κε κηθξή απηνλνκία, πνπ δελ έρνπλ 

δειαδή πινχζηεο εκπεηξίεο απφ ηε δηάζρηζε πξαγκαηηθψλ δξφκσλ, σθειήζεθαλ ηδηαί-

ηεξα απφ ηα καζήκαηα, αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Παηδηά δειαδή κε κεγάιε θπθινθν-

ξηαθή απηνλνκία, πνπ πηζαλψο λα γλψξηδαλ θαη λα έθαλαλ νξηζκέλα πξάγκαηα ιάζνο, 

επίζεο σθειήζεθαλ.  

 Σα παηδηά πνπ παίδνπλ κε θνλζφιεο παηρληδηψλ έθαλαλ πεξηζζφηεξα ιάζε θαη απηφ εί-

λαη κία έλδεημε γηα ηελ αξλεηηθή επηξξνή ηνπο ζηα καζήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη ζεσ-

ξήζεθε ε εθαξκνγή θαηά θάπνην ηξφπν ζαλ παηρλίδη. Αληίζεηα, ηα παηδηά πνπ αζρν-

ινχληαη κε ππνινγηζηέο έθαλαλ ιηγφηεξα ιάζε θπθινθνξίαο. ε θάζε πεξίπησζε πά-

λησο, ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν ζε κία εθαξκνγή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επηηξαπέδηα Δ.Π. 

λα κε δερζεί επηδξάζεηο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιχ ζπρλά θπξίσο γηα ςπραγσγία. 

 Ο ρξφλνο δηάζρηζεο ηνπ θάζε δξφκνπ θαηαηάρζεθε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ δήισ-

λαλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλε δηάζρηζε, νξηαθή δηάζρηζε, δηάζρηζε ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν 

θαη δηζηαθηηθή δηάζρηζε. Δπίζεο κεηξήζεθε ην πφζεο θνξέο έιεγμε ην παηδί πξηλ πε-

ξάζεη θαη πνηνο ήηαλ ν κέζνο ρξφλνο δηάζρηζεο φισλ ησλ δηαβάζεσλ κίαο ελφηεηαο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θάλεθε φηη νη θνλζφιεο παηρληδηψλ δελ είραλ νχηε 

ζεηηθή νχηε αξλεηηθή επίδξαζε, αιιά δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε ππνινγηζηψλ επέδξα-

ζε αξλεηηθά ζηηο δηαζρίζεηο ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη αχμεζε ηηο νξηαθέο. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα είλαη αθξηβψο ηα αληίζεηα απφ ηα αληίζηνηρα γηα ηα ιάζε ηεο θπθινθν-

ξίαο ησλ παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε επίδξαζε ησλ ειε-

θηξνληθψλ ζπζθεπψλ είλαη αληηθαηηθή θαη φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηξφπνη ψζηε λα 

απαιεηθζνχλ νη φπνηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο. 

 Σα κεγαιχηεξα παηδηά έιεγραλ ιηγφηεξεο θνξέο θαη δηέζρηδαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δξφκνπο νξηαθά παξά ζηελ δψλε ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ. Απηφ ην γεγνλφο φκσο ήηαλ 

ιίγν σο πνιχ ήηαλ αλακελφκελν, γηαηί ηα κεγαιχηεξα παηδηά έρνπλ θαη πεξηζζφηεξεο 

εκπεηξίεο θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε απφ ηα κηθξφηεξα. Απηφ επαιεζεχεηαη απφ 

ηηο δηζηαθηηθέο δηαζρίζεηο, φπνπ εθεί ηα κηθξφηεξα παηδηά έθαλαλ πεξηζζφηεξεο.  
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 Σα θνξίηζηα ζηάζεθαλ πην πξνζεθηηθά απφ ηα αγφξηα, θάλνληαο ιηγφηεξεο νξηαθέο δη-

αζρίζεηο πνπ θαη απηφ ήηαλ αλακελφκελν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα αγφξηα είλαη πε-

ξηζζφηεξν παξνξκεηηθά. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα παηδηά κεηέθεξαλ ζηνπο εηθνλη-

θνχο δξφκνπο ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο δεδνκέλν είλαη φηη απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα ππήξμε αχμεζε 

ζηηο δηαζρίζεηο ζην ζσζηφ ρξφλν, εμνκαιχλνληαο έηζη ηηο φπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ειηθηψλ θαη ησλ θχισλ. 

 Γχν παηδηά δήισζαλ φηη ηα καζήκαηα δελ ηα βνήζεζαλ ζην λα θαηαιάβνπλ πψο γίλε-

ηαη ε ζσζηή θπθινθνξία ζην δξφκν, γηαηί ζεψξεζαλ φηη ήδε γλσξίδνπλ αξθεηά πξάγ-

καηα. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ θαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο ζηηο 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, δειαδή φηη απ-

ηά πνπ έκαζαλ ζα ηα βνεζήζνπλ λα είλαη πην αζθαιή θαη λα θπθινθνξνχλ θαιχηεξα 

ζην δξφκν.  

 

Σύγθξηζε κεηαμύ ηεο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε Δ.Π. θαη ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο  

 Σα ιάζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ αλαιχζεθαλ ζπλνιηθά, θαηά είδνο αμηνιφγεζεο 

(θσηνγξαθίεο, βίληεν) θαη θαηά νκάδα ιαζψλ (δηάζρηζε δξφκνπ, ζέζε ζην πεδνδξφκην, 

πέξαζκα εκπνδίνπ ζην πεδνδξφκην θαη βάδηζκα ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην). Με ε-

μαίξεζε ηελ νκάδα ιαζψλ πνπ αθνξνχζε ηε ζέζε ηνπ πεδνχ ζην πεδνδξφκην, ζε φιεο 

ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε δηδαζθαιία κε Δ.Π. είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο κείσ-

ζεο ησλ ιαζψλ ζηελ αμηνιφγεζε, επηθέξνληαο κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 50%. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κέζνδνο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο δελ ζπκπεξηιήθζεθε σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε θακία πεξίπησζε, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ζπκβα-

ηηθή δηδαζθαιία δελ επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηη-

θά. Γειαδή έλαο καζεηήο είηε παξαθνινχζεζε ην πξφγξακκα ηεο ζπκβαηηθήο δηδα-

ζθαιίαο είηε δελ παξαθνινχζεζε θαλέλα πξφγξακκα, έρεη ζηαηηζηηθά ηνλ ίδην αξηζκφ 

ιαζψλ.  

 Ζ ηάμε πνπ πεγαίλεη ν καζεηήο θαη απηή δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

αμηνιφγεζε, νχηε ην θχιν νχηε ν βαζκφο θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο.  

 Οη θνλζφιεο παηρληδηψλ δελ έπαημαλ θαλέλα ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

λαη κελ επεξέαζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, αιιά ε επίδξα-

ζε απηή δελ πέξαζε ζηα ιάζε πνπ αλακέλεηαη λα θάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Ο ξφινο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαίλεηαη λα είλαη δηθνξνχκελνο. Απφ ηε κία 

ην παηρλίδη κε απηνχο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ ζε κία νκάδα (ζέζε ζην πεδν-
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δξφκην) θαη απφ ηελ άιιε φζα παηδηά ζεσξνχλ εχθνιε ηε ρξήζε ηνπο έρνπλ απμεκέλα 

ιάζε ζε άιιε νκάδα (πέξαζκα εκπνδίνπ ζην πεδνδξφκην). 

 Απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ παηδηψλ πνπ κεηψλνπλ ηα ιάζε, πεξη-

ιακβάλνληαη ε επηκνλή, ε πξνζπκία, ε πεξηέξγεηα, ε δπζπηζηία θαη ε θξηηηθή ηθαλφηε-

ηα.  

 Αληίζεηα, απμάλνπλ ηα ιάζε ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε δεηιία, ε εζσζηξέθεηα θαη ν εγσθε-

ληξηζκφο.  

 Σα παηδηά πνπ έρνπλ θαιή επίδνζε ζηα ζεηηθά καζήκαηα θαη ηελ πξνθνξηθή έθθξαζε 

ζα έρνπλ θαη απηά κεησκέλα ιάζε. 

 Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα θηλήζεθε ζε πνιχ πςειά επίπεδα, κε ηα καζήκαηα 

Δ.Π. λα αγγίδνπλ ζρεδφλ ηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο.  

 Σα παηδηά αληηκεηψπηζαλ ηα καζήκαηα θαη ζηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο κε ηδηαίηεξε 

ραξά θαη ελζνπζηαζκφ. Γεληθά ε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα καζήκαηα είλαη κία 

πνιχ ηζρπξή έλδεημε γηα ην πφζν ζέινπλ κία δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ηξφπν δηδα-

ζθαιίαο. 

 ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ζην ηεηξάδην θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε, θακία κέζνδνο δελ θάλεθε λα επεξεάδεη ζηαηηζηηθψο ζε-

καληηθά. Σν γεγνλφο απηφ επαιεζεχεη ηνλ πςειφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαη γεληθά ηελ 

επηηπρία ηεο “ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο” θαη ζηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο.  

 ηελ πιεξφηεηα ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ηεηξάδην, ηα καζήκαηα 

Δ.Π. επεξέαζαλ ζεηηθά. πλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο φηη νη αζθήζεηο θαη νη δξαζηε-

ξηφηεηεο απαηηνχζαλ θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο αξρηθήο γλψζεο, ζθέςε, θξίζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκνγή ηεο γλψζεο απηήο ζε έλα παξφκνην ή δηαθνξεηηθφ πεδίν, 

κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα καζήκαηα κε Δ.Π. επέδξαζαλ ζε κεηα-γλσζηηθφ επίπεδν, θάηη 

πνπ ε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία θαηάθεξε ζε κηθξφηεξν βαζκφ.  

 

Άιια ζέκαηα 

 Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο πνπ είλαη νη πην 

δχζθνιεο απφ πιεπξάο θφξηνπ εξγαζίαο, αξηζκνχ καζεκάησλ θαη δπζθνιίαο πξνζαξ-

κνγήο ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ρξεηάδνληαη 

κηθξέο αιιαγέο ζηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή κεηάζεζεο κα-

ζεκάησλ, ψζηε ην δίσξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α. λα κελ επεξεάδεη θχξηα καζήκαηα.  

 Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αξρηθά είρε πξνβιεθζεί ήηαλ επηά δηδαθηηθά δίσξα. 

Καηά ηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη ε δεχηεξε ελφηεηα πεξηιάκβαλε 
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πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη ζε δχν καζή-

καηα, αλεβάδνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ ζε νθηψ. Σν ίδην αθξηβψο 

ζπλέβε θαη κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. Ζ απφθιηζε απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ δελ 

δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Παξφηη δελ θαηαγξάθεθαλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ λα αθνξνχλ ηνπο δαζθάινπο, 

εληνχηνηο ε αίζζεζε είλαη φηη δελ είλαη κφλν ηα παηδηά πνπ επηζπκνχλ αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο. Σν δσεξφ ελδηαθέξνλ ησλ δαζθάισλ γηα ηα καζήκαηα 

Δ.Π. είλαη κία πξψηε έλδεημε. Σν γεγνλφο φηη δέρζεθαλ λα αλαζηαησζεί ην πξφγξακκά 

ηνπο γηα δχν κήλεο, είλαη κία δεχηεξε έλδεημε. Μία ηξίηε έλδεημε είλαη φηη δέρνληαλ λα 

ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο κέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ ζα δηδαζθφηαλ κία ηάμε φηαλ πξνέθπ-

πηαλ πξνβιήκαηα απφ ηηο αζζέλεηεο ησλ καζεηψλ. 

 

Μεηά απφ απηέο ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, πηνζεηήζεθε ε ζέζε φηη ε δηδαζθαιία ηεο 

Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ρξεζηκνπνηψληαο επηηξαπέδηα Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα, επηθέ-

ξεη πνιχ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απ’ φηη ε αληίζηνηρε δηδαζθαιία κε ζπκβα-

ηηθφ ηξφπν. Σν δηδαθηηθφ θαη ηερληθφ ζρήκα πνπ εμεηάζηεθε απνδείρζεθε φηη κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί άκεζα, καδηθά, ρσξίο αλαηξνπέο θαη αλαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή, θεληξί-

δεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ην θφζηνο ηνπ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ.   

  

Σέινο, πξνηείλνληαη ηνκείο φπνπ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε έξεπλα πνπ θηλνχληαη ζε ηξεηο 

θαηεπζχλζεηο:  

1. ηελ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κηθξφηεξεο, αιιά θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. 

2. ηελ εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εθαξκνγή γηα ηελ εθκάζεζε 

ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο θαη γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο (πνδε-

ιάηεο, νδεγνχο).  

3. ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηε ρνξήγεζή ηεο ζε εηδηθέο νκάδεο αηφκσλ.  

 

Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηε δηαπίζησζε φηη ε δηαξθήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ειαηηψλεη ζπ-

λερψο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ, ζηνλ αξηζκφ ησλ 

πνιπγψλσλ θαη γεληθά ζε θάζε ζεκείν πνπ κεηξηάδεη ζήκεξα ην ξεαιηζκφ ησλ εθαξκνγψλ 

Δ.Π. Έηζη ζεσξείηαη βέβαην φηη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή ζα κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηερλη-

θά αξηηφηεξν ηξφπν, αλνίγνληαο θαη πάιη ην δξφκν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο.  
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1.  Δηζαγσγή 

 

Ζ Διιάδα αλήθεη ζε εθείλεο ηηο ρψξεο κε κεγάιν αξηζκφ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. χκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2002, ζεκεηψζεθαλ 16.852 πεξηζηαηηθά, κε 1.654 λεθξνχο θαη 22.332 

βαξηά θαη ειαθξά ηξαπκαηηζκέλνπο [1]. Δίλαη γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αξηζ-

κνχ ησλ αηπρεκάησλ, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο ειέγρνπο θαη ζηα θαηαζηαιηηθά κέηξα 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, φκσο ην πξφβιεκα ππάξρεη θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Μειεηψ-

ληαο ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηα αηπρήκαηα, παξαηεξείηαη φηη έλα ειάρηζην πνζνζηφ ηνπο 

νθείιεηαη ζην φρεκα, ηνλ θαηξφ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςε-

θία ησλ αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζηνλ άλζξσπν, είηε απηφο είλαη νδεγφο είηε επηβάηεο είηε 

πεδφο (πίλαθαο 1.1).  

 

ρεδφλ φια ηα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία εκπιέθεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζα κπνξνχ-

ζαλ λα είραλ απνθεπρζεί αλ ππήξρε αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα επζχλεο θαη αλ ππήξρε θα-

ιχηεξε θπθινθνξηαθή παηδεία. Ζ θπθινθνξηαθή παηδεία δελ λα αλαθέξεηαη κφλν ζηε θά-

ζε θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν εθπαηδεχεηαη γηα λα απνθηήζεη δίπισκα νδήγεζεο. Οη απα-

ξαίηεηεο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ θαζηζηνχλ έλα άηνκν ηθαλφ θαη ππεχ-

ζπλν νδεγφ, επηβάηε θαη πεδφ απνθηψληαη ζε πνιχ κηθξφηεξε ειηθία.  

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1.1 Αηηίεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (Πεγή: Υπνπξγείν Γεκόζηαο Τάμεο, 2001) 

 

Δίλαη απηνλφεην φηη ε Κπθινθνξηαθή Αγσγή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κπνξεί λα απνηειέζεη 

καθξνπξφζεζκα ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ. Γπζηπρψο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε Κπθινθνξηαθή Αγσγή απνηειεί έλα αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηαη ζε πν-

ιχ κηθξφ βαζκφ, απνζπαζκαηηθά θαη αλνξγάλσηα. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε θάζε κεηάβαζεο απφ ηε βηνκεραληθή θνηλσλία ζηελ θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαλχνπκε, νη ζπκβαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

ρξήζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο, ηίζεληαη ζε ζνβαξή ακθηζβήηεζε. Αληί-

ζεηα, έκθαζε δίλεηαη ζηε -κε πνηθίινπο ηξφπνπο- απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ δεμην-

ηήησλ πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα νηθνδνκήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε πνπ 

Αηηία αηπρήκαηνο Αξ. πεξηζηαηηθψλ % 

Οδεγφο 19.439 89,37 

Πεδφο  1.685 7,75 

Δπηβάηεο 67 0,31 

Καηξφο-νδφο 497 2,29 

ρεκα 62 0,29 
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απνθηνχλ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα εληνπίδνπλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα ζπλδπάδνπλ δεκη-

νπξγηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηνχλ απφ δηάθνξεο πεγέο, ψζηε λα απνκνλψλνπλ, λα 

νξίδνπλ θαη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. 

 

Ζ εθπαίδεπζε δελ αληηκεησπίδεηαη πηα ζαλ θάηη ηνπηθά πεξηνξηζκέλν ή ζαλ θάηη εληνπη-

ζκέλν ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ εθπαίδεπζε επηκεθχλεηαη 

ζε ρξνληθή δηάξθεηα θαη απειεπζεξψλεηαη απφ ηα ζηελά φξηα κίαο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. 

Νέα κέζα θαη ηερλνινγίεο, θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, έξρνληαη λα ηθαλν-

πνηήζνπλ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη ζηαδηαθά ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαη-

δεπηηθή πξαθηηθή. Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα (Virtual Reality) ζεσξείηαη απφ πνιινχο 

κία ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ αληηιήςεσλ 

πνπ δηακνξθψλνληαη ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

 

κσο ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα θαη κάιηζηα ην θνκκάηη εθείλν πνπ αθνξά ηελ εθπαη-

δεπηηθή ηεο ρξήζε, είλαη κία λέα θαη αλεμεξεχλεηε πεξηνρή θαη ε ζρεηηθή ηερλνινγία δη-

αξθψο εμειίζζεηαη. Έηζη είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο δηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη ηε-

ρλνινγηθψλ πηπρψλ ηνπ ζέκαηνο θαη ε εμεχξεζε κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. 

 

1.1  Βαζηθή ππόζεζε 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ γελλήζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην αλ είλαη δπλαηφ λα ζπλδπαζηεί 

ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε κία πιεπξά, κε ηελ Κπθινθνξηαθή Αγσγή απφ ηελ 

άιιε. Απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ κπνξεί λα δνζεί κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή κίαο εξεπ-

λεηηθήο εθαξκνγήο πνπ λα εμεηάδεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θελνχ πνπ ππάξρεη ζηε δηδαζθαιία ηεο Κπ-

θινθνξηαθήο Αγσγήο. 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο πξνθχπηεη απφ ηα εμήο ζεκεία: 

 Τπάξρεη κφληκν θαη κεγάιν πξφβιεκα θπθινθνξηαθήο θνπιηνχξαο ζηελ Διιάδα. 

 Τπάξρεη αλαγθαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ζηφρσλ ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο.  

 Έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ, αιιά ε κεηαβνιή ησλ ζηά-

ζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ επεθηείλεηαη θαη επηδξά ζε φιε ηε δσή ελφο αηφκνπ. 
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 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο γεληθά σο δηδαθηηθνχ εξγα-

ιείνπ θαη εηδηθά σο εξγαιείνπ δηδαζθαιίαο ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. 

 Γελ έρεη επηρεηξεζεί ε πινπνίεζε παξφκνηαο εθαξκνγήο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαηππψλεηαη ε βαζηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ είλαη 

ε εμήο: 

 

Ζ ρξήζε ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ε-

πηθέξεη θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απ‟ όηη ε αληίζηνηρε δηδαζθαιία κε ζπκβαηηθό 

ηξόπν. 

 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή, 

πέξα απφ ην λα είλαη απνηειεζκαηηθή, είλαη λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί: α) ζε κεγάιν αξηζ-

κφ καζεηψλ, β) άκεζα, γ) ρσξίο κεγάιεο αλαηξνπέο θαη αλαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή 

θαη ηέινο λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα.  

 

Ζ εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξηο άμνλεο (ζρήκα 1.1):  

1. ηνλ πξψην γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ηελ Κπθινθνξηαθή 

Αγσγή θαη θαζνξίδεηαη ην δηδαθηηθφ πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη ε εξγαζία.  

2. ην δεχηεξν εμεηάδεηαη ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ δη-

δαθηηθνχ πιαηζίνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην θαηαιιειφηεξν είδνο Δηθνληθήο Πξαγκαηη-

θφηεηαο γηα ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή.  

3. ηνλ ηξίην αλαιχνληαη ηερληθά ζέκαηα ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, νη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηε ρξήζε κίαο κεραλήο παηρληδηψλ, θαζψο επίζεο ηα ζηάδηα θαη ε δηαδηθα-

ζία θαηαζθεπήο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο.  

4. ηνλ ηειεπηαίν παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο, αλαιχνληαη 

ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη γίλεηαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  
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Σρήκα 1.1 Μεζνδνινγία εξγαζίαο 

 

 

Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

γηα ηελ Κ.Α 

Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

γηα ηελ Δ.Π. 

Καηαζθεπή εξεπλεηηθήο 

εθαξκνγήο 

Τινπνίεζε εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, 

ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

πκπεξάζκαηα 

1
νο

  

άμνλαο 

2
νο

  

άμνλαο 

3
νο

  

άμνλαο 

4
νο

  

άμνλαο 
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2.  Ο άμνλαο ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο 

 

Δπηδίσμε ηεο εξγαζίαο φπσο αλαθέξζεθε είλαη λα επηρεηξήζεη λα ζπγθεξάζεη ηεο εμειίμεηο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηελ Κπθινθνξηαθή Αγσγή (Κ.Α.) θαη λα κειεηήζεη ηα απνηειέζκα-

ηα θαη ηηο πξννπηηθέο. ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη ν ηξφπνο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηνλ 

άμνλα ηεο Κ.Α. Δίλαη πξνθαλέο φηη απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο πξέπεη λα είλαη ζπ-

γθεθξηκέλνη ζηφρνη, πεξηερφκελν θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

εξεπλεηηθή εθαξκνγή. 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, πξέπεη πξψηα απ’ φια λα αλαιπζεί πνηεο γλψζεηο, δεμηφ-

ηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο είλαη απαξαίηεηεο ζηα παηδηά ψζηε λα απνθεχγνπλ ηα ηξνραία α-

ηπρήκαηα, αλ θαη θαηά πφζν ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζή ηνπο. Δθφ-

ζνλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ ηέηνηα πεξηζψξηα, ην επφκελν ινγηθφ βήκα είλαη λα δηεξεπ-

λεζεί πφζν απνηειεζκαηηθά νη ζπκβαηηθέο/παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο παξέρνπλ 

απηέο ηηο γλψζεηο θαη εμαζθνχλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο. Να εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ κεζνδν-

ινγηθέο αδπλακίεο, αλ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη πνηα ηα πεξη-

ζψξηα βειηίσζεο. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη φπνηεο αδπλακίεο, είλαη απαξαίηεην λα αλα-

ιπζνχλ νη ζεσξίεο κάζεζεο. Απφ ηηο ζεσξίεο απηέο λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ αθνξνχλ ηελ Κ.Α. θαη λα εμεηαζηνχλ ελαιιαθηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ είλαη 

θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλεο ζε απηά ηα ζηνηρεία. Ο ηξφπνο εξγαζίαο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σρήκα 2.1 Μεζνδνινγία εξγαζίαο ζηνλ άμνλα ηεο Κ.Α. 

Παξνχζα θαηάζηαζε 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν 

Αηηίεο ησλ ηξνραίσλ  

αηπρεκάησλ ζηα παηδηά 

πκβαηηθέο δηδαθηηθέο 

κέζνδνη ηεο Κ.Α. 

Πεξηερφκελν, ζηφρνη, δηδαθηηθή κεζν-

δνινγία ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο 

Θεσξίεο κάζε-

ζεο θαη Κ.Α. 

Πεξηερφκελν, δηδαθηη-

θέο κέζνδνη ηεο Κ.Α. 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο Κπξηφηεξεο εθαξκνγέο 

Κ.Α. ζην εμσηεξηθφ 
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2.1  Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξνραία αηπρήκαηα πεδώλ καζεηώλ ηνπ  

       δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

Έλα πξφγξακκα Κ.Α. γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν, αλεμάξηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ 

ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, νθείιεη 

πξψηα απ’ φια λα ζέηεη πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ θηλνχληαη πξνο ηε γεληθή θα-

ηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ γελεζηνπξγψλ αηηίσλ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηα ν-

πνία εκπιέθνληαη παηδηά πνπ είλαη πεδνί.  

 

Δμαηξψληαο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην παηδί δελ έρεη θακία επζχλε, ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

είλαη δηαθσηηζηηθή γηα ηα αίηηα απηά, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε θπζηνινγία ηνπ παηδηνχ, ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, γλσζηηθνί παξάγνληεο, παξάγν-

ληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνεηηθή αλάπηπμε, θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, πνπ εί-

λαη φινη ηνπο αιιεινεμαξηψκελνη. Αξθεηά κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ αλέιπζε ηνπο παξα-

πάλσ παξάγνληεο, θαηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Α. Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ απηψλ πα-

ξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.  

 

2.1.1  Ννεηηθνί, ςπρνινγηθνί, γλσζηηθνί θαη ζσκαηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ  

          ηελ θπθινθνξία ηνπ παηδηνύ ζην δξόκν 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ αηηίσλ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζαλ βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο Κ.Α. είλαη κία έλλνηα πνιχ γεληθή θαη αφξηζηε θαη δελ είλαη ιεηηνπξγηθή ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο. πλεπψο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ζέηνπλ πνιχ 

πην ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη λα θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επίηεπμή 

ηνπο ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ επξχηεξνπ ζηφρνπ.  

 

Απφ ηελ άιιε, ε πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ φινη νη παξάγνληεο (λνε-

ηηθνί, ςπρνινγηθνί, γλσζηηθνί, θηι) πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ δηάζρηζε ελφο δξφκνπ είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη εμαξηάηαη απφ ην πφζα θαη πνηα ζηάδηα δηαθξίλνληαη ζε απηή ηε 

θαηλνκεληθά απιή ελέξγεηα (ελδεηθηηθά [2,3,4]). Σν ζίγνπξν είλαη φηη νη πεδνί ρξεηάδνληαη 

κία ζεηξά απφ ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο ψζηε ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηελ θπθινθνξία λα 

γίλεηαη κε αζθάιεηα. Υξεηάδεηαη επίζεο λα αμηνπνηνχλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, αλάινγα κε ηελ θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, άξα ρξεηάδεηαη ε αλά-

πηπμε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ.  
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Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ην πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο Κ.Α., κπνξεί λα 

κεηαζρεκαηηζηεί σο εμήο: Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλα παηδί ζην 

δξφκν, πνηεο νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ α-

παηηνχληαη έηζη ψζηε λα ηα μεπεξάζεη θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ε 

Κ.Α. ψζηε λα βνεζήζεη ην παηδί ζε απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ ε 

έξεπλα δείμεη φηη ηα παηδηά πζηεξνχλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα, ηφηε απηφκαηα έλαο 

ζηφρνο ζα ήηαλ λα ηε δηδαρζνχλ αλ απηφ είλαη δπλαηφλ.  

 

χκθσλα κε εθηελέζηαηε κειέηε γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα παηδί γηα λα θπ-

θινθνξεί κε αζθάιεηα ζην δξφκν [5], ζεκαληηθφηεξεο ζεσξνχληαη: α) ε αλίρλεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο ζην δξφκν-ν εληνπηζκφο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, β) ε ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα-ζπγρξνληζκφο αληί-

ιεςεο θαη θίλεζεο θαη γ) ν ζπληνληζκφο πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

 

Αλίρλεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζην δξφκν, εληνπηζκφο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ 

Πξνθαλψο ν πεδφο πξέπεη λα θνηηάμεη πξηλ πεξάζεη έλα δξφκν. Σν αλ ζα αληηιεθζεί ηη 

βιέπεη, εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο ζεηξάο ζσκαηηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ρξεηάδεηαη κία ζηξαηεγηθή νπηηθήο αλαδήηεζεο 

ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα νρήκαηα. Υξεηάδεηαη φκσο θαη γλψζε γηα ην πψο γίλεηαη ε θπθιν-

θνξία ζηνπο δξφκνπο γηαηί αιιηψο δελ ζα μέξεη πνχ θαη ηη λα θνηηάμεη. Θα πξέπεη επίζεο 

λα γλσξίδεη φηη θάπνηεο θαηαζηάζεηο εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηά ηνπ (παξθαξηζκέλα απην-

θίλεηα, ζηξνθέο, θηι). Ζ πξνζνρή θαη ε ζπγθέληξσζε παίδνπλ επίζεο ξφιν. Ο πεδφο ζα 

πξέπεη λα εζηηάδεη ζηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο θπθινθνξίαο θαη λα αγλνεί φηη δελ ζρεηίδε-

ηαη κε απηή. Ζ ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηεχζπλζεο ησλ ήρσλ καδί κε ηελ ηθαλφηε-

ηα ζπληνληζκνχ νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ είλαη θαη απηέο ζεκαληηθέο.  

 

Σα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ηα παηδηά δηαζρίδνπλ ηνπο δξφκνπο ρσξίο λα ειέγ-

μνπλ ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 25-50% [6,7]. Αληίζηνηρν είλαη ην πξφβιεκα κε ηα 

παηδηά πνπ θνηηνχλ κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε ή πνπ δελ θνηηνχλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλ-

ζεηο ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαζηαπξψζεσλ. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30% ησλ παηδηψλ 

πνπ είραλ θάπνην αηχρεκα ζην δξφκν, δήισζαλ φηη θνίηαμαλ πξηλ πεξάζνπλ απέλαληη, αι-

ιά δελ “είδαλ” ην φρεκα πνπ εξρφηαλ [8]. Πξνθαλψο ηα παξαπάλσ δελ νθείινληαη ζηελ 

ειιηπή αλάπηπμε ηεο φξαζεο ή ζε πξνβιήκαηά ηεο. Δίλαη πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο, ε-
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ζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο θπθινθνξίαο, κε αλεπηπγκέλεο ζηξα-

ηεγηθήο νπηηθήο αλαδήηεζεο θαη αδπλακίαο δηάθξηζεο ηη είλαη επηθίλδπλν θαη ηη δελ είλαη.  

 

Σν πξφβιεκα δελ ιχλεηαη δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα θνηηάμνπλ πην πνιχ ή λα βεβαησζνχλ 

φηη θνίηαμαλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Υξεηάδεηαη λα έρνπλ κία πην μεθάζαξε ηδέα ηη 

ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα θνηηάμνπλ θαη πψο λα αληινχλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπ δξφκνπ ψζηε λα παίξλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

πνπ ππάξρεη ε αίζζεζε φηη ηα παηδηά δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ελλννχλ νη δάζθαινη ιέγνληαο 

“θνηηάσ πξηλ πεξάζσ” θαη φηη απιά αθνινπζνχλ έλα ηειεηνπξγηθφ θίλεζεο ηνπ θεθαιηνχ, 

κε ηέηνηα ηαρχηεηα κάιηζηα πνπ απνθιείεη λα έρνπλ δεη νηηδήπνηε [5]. Φαίλεηαη φηη ππάξ-

ρεη ε ηάζε ζηα παηδηά λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ καζαίλνπλ ρσξίο φκσο λα ηνπο έ-

ρνπλ θαηαλνήζεη πιήξσο, πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη κφ-

λν ζηελ Κ.Α.  

 

Σα κηθξά παηδηά (5-7 εηψλ) δίλνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία ζηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγαιχηεξα ( 9-11 εηψλ). Απηφ δελ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζην φηη ε λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε είλαη ηέηνηα πνπ δελ ηα επηηξέπεη λα αληαπε-

μέιζνπλ ζην θνξηίν ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νδηθνχ πεξηβάιιν-

ληνο. Αλεμάξηεηα αλ ην πεξηβάιινλ γηλφηαλ πην ζχλζεην ή πην απιφ, αλ ππήξραλ πεξηζζφ-

ηεξα ή ιηγφηεξα ζηνηρεία απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο, ε επίδνζή ηνπο άιιαδε κε παξφκνην 

ηξφπν κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά [9]. Πνιχ απιά, ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο δίλνπλ ηελ ίδηα 

πξνζνρή (ή ηελ ίδηα έιιεηςε πξνζνρήο) ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ δξφκνπ, γηαηί δελ γλσξί-

δνπλ ηη πξέπεη λα πξνζέμνπλ θαη ηη λα αγλνήζνπλ. Ζ θαηάζηαζε κάιηζηα δελ άιιαμε αθφ-

κα θαη φηαλ δεηήζεθε ξεηά λα πξνζέμνπλ κφλν εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα λα δηαζρίζνπλ ην δξφκν [9].  

 

Ζ αδπλακία ησλ παηδηψλ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, λα ζπγθεληξσζνχλ ζηα ζεκα-

ληηθά ζηνηρεία, κειεηήζεθε θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ θαηά πφζν κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ην 

θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπο απφ έλα ζέκα ζε έλα άιιν εμαηηίαο ελφο γεγνλφηνο ζην πεξη-

βάιινλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κία παξέα παηδηψλ πνπ ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, ζα πξέπεη 

φηαλ ζειήζνπλ λα πεξάζνπλ έλα δξφκν, λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην πψο ζα δηα-

ζρίζνπλ ην δξφκν θαη λα αγλνήζνπλ ηε ζπδήηεζε. Δίλαη πηζαλφ ε πξνζνρή θαη ε κεηαθν-

ξά ηνπ θέληξνπ ηεο πξνζνρήο λα είλαη δχν δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο κε ζρεηηδφκελεο κεηα-

μχ ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα εζηίαζεο απφ ην έλα ζέκα ζε έλα άιιν κεηαβάιιεηαη κε ηελ ειηθία, 
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ελψ ε ζπγθέληξσζε δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη εμαξηάηαη απφ ην γλσζηηθό ηνπ ύθνο 

(cognitive style) [10].      

 

Σα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηψλ έρνπλ σο έλα βαζκφ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ θαη 

αληηιακβάλνληαη ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. ηαλ ηνπο δεηήζεθε λα δηαθξίλνπλ επηθίλ-

δπλεο θαη αζθαιείο θαηαζηάζεηο, κπφξεζαλ λα ην θάλνπλ κέρξη έλα ζεκείν, φπσο επίζεο 

θαηάθεξαλ λα εμεγήζνπλ γηαηί ήηαλ επηθίλδπλεο [10]. Ζ ηθαλφηεηα απηή βειηηψλεηαη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία. Παξ’ φια απηά, ππήξρε ε ηάζε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηα παηδηά 

λα ζεσξνχλ σο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη αζθαιείο. Αθφκα θαη ηα κεγαιχηεξα 

παηδηά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα μερσξίζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ είλαη εκθαλψο επηθίλδπλεο, ιηγφ-

ηεξν επηθίλδπλεο θαη αθίλδπλεο κε ην ίδην ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη ελήιηθεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζεψξεζαλ επηθίλδπλε κία θαηάζηαζε πνπ έλα παηδί πεξπαηά καδί κε έλαλ ελήιηθα ζην πε-

δνδξφκην, γηαηί κπνξεί λα μέθεπγε έλα απηνθίλεην απφ ηελ πνξεία ηνπ θαη λα ηνπο ρηπ-

πνχζε.  

 

Αλ θαη δελ ππάξρνπλ μεθάζαξα ζηνηρεία πνπ λα ζπλεγνξνχλ φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αληίιεςεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζην δξφκν, 

σζηφζν ε αληίιεςε απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Σν ζεκαληηθφ είλαη 

πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αληίιεςε απηή. Γελ έρεη λφεκα λα δίλεηαη ε ζπκβνπιή ζηα παηδηά 

λα βξίζθνπλ έλα αζθαιέο κέξνο γηα λα πεξάζνπλ ην δξφκν, αλ δελ κπνξνχλ λα θαηαλνή-

ζνπλ αθξηβψο ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο. πσο θαίλεηαη ηα παηδηά έρνπλ κηθξή ηθαλφηεηα 

λα αληηιακβάλνληαη πνηεο ηνπνζεζίεο είλαη επηθίλδπλεο θαη γηαηί.  

 

Δηδηθά ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 9 εηψλ ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα κφλν παξάγνληα 

γηα λα απνθαζίζνπλ αλ έλα ζεκείν είλαη επηθίλδπλν [11]. Αλ δελ κπνξνχλ λα δνπλ θαλέλα 

φρεκα, ηφηε ζεσξνχλ ηελ ηνπνζεζία αζθαιή γηα λα πεξάζνπλ, αλ εληνπίζνπλ έζησ θαη έλα 

φρεκα, ηφηε ηε ζεσξνχλ επηθίλδπλε. Έηζη, θξίλνληαη αζθαιή ζεκεία πάλσ ζε ζηξνθέο, κε 

παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα, κε εκπφδηα θηι. Σα παηδηά κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ θαίλεηαη φηη 

απνθεχγνπλ ηέηνηα ιάζε. Απηφ είλαη αθφκα κία έλδεημε γηα ην πφζν αλειαζηηθά αληηδξνχλ 

ηα κηθξά παηδία ζε δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απιή εθκάζεζε θαλφλσλ. 

Αθνινπζνχλ πηζηά ηνλ θαλφλα “αλ δελ βιέπεηο θαλέλα απηνθίλεην λα έξρεηαη, ηφηε κπν-

ξείο λα πεξάζεηο”. Θα πξέπεη απφ κηθξή ειηθία λα δηδαρζνχλ πψο λα παίξλνπλ απνθάζεηο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαλφλεο πνπ καζαίλνπλ.  
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Σα παηδηά ειηθίαο 5-8 εηψλ δελ θαηαλννχλ επίζεο πιήξσο ην πψο ζπκβαίλνπλ ηα ηξνραία 

αηπρήκαηα, νχηε αληηιακβάλνληαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηχρε-

κα. Αληηζηνηρίδνπλ ηελ “θαιή” ζπκπεξηθνξά ζην δξφκν κε ηελ απνθπγή λα πξνθαιέζνπλ 

“δεκηά” ζε θάπνην αληηθείκελν θαη ρσξίο θάπνηα αλαθνξά ζηε δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηφ. ζν απμάλεηαη ε ειηθία, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληη-

ιακβάλνληαη ηηο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ην φηη ε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ιάζε ηνπο κπνξεί 

λα πξνθαιέζνπλ αηχρεκα. Δπαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα “θαιή” ζπκπεξηθνξά ζην δξφ-

κν ζαλ ηελ απνθπγή ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θάπνην αηχρεκα [12]. 

 

Απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα-

ζπγρξνληζκφο αληίιεςεο θαη θίλεζεο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εληνπηζηεί ζην δξφκν έλα φρεκα, ζα ιάβεη ρψξα κία ζεηξά απφ θξί-

ζεηο θαη ζα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην φρεκα απηφ. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αλ ην 

φρεκα θηλείηαη, αλ πιεζηάδεη θαη πφζε ψξα ζα ρξεηαζηεί γηα λα δηαζηαπξσζεί ε πνξεία ηνπ 

κε απηή ηνπ πεδνχ πνπ δηαζρίδεη ην δξφκν. ζν πην ππθλή είλαη ε θπθινθνξία, ηφζν πην 

πεξίπινθνο γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ παξακέηξσλ. ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 

ππνινγηζκνί γηα ην πφζν γξήγνξα θηλείηαη ν πεδφο θαη ηη απφζηαζε πξέπεη λα δηαλχζεη. 

Γελ αξθεί λα ππνινγηζηεί ε ηαρχηεηα ελφο νρήκαηνο, αιιά πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ην 

πφζν γξήγνξα θηλείηαη ην άηνκν, ηαρχηεηα πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηελ ειηθία. πλεπψο, ε 

ηθαλφηεηα λα ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε θαη ε ηαρχηεηα, καδί κε ηελ ηθαλφηεηα ππνινγη-

ζκνχ ηνπ ρξφλνπ, απιά ν ππνινγηζκφο ηνπ “θελνχ” ζηελ θπθινθνξία, παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην λα παίξλνληαη ζσζηέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζρηζε ή κε ελφο δξφκνπ.  

 

Δκπεηξηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ηθαλφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ “θελνχ” ζηελ θπθινθνξία 

είλαη αλεπηπγκέλε ζηνπο ελήιηθεο θαη ηνπο εθήβνπο [3, 13], αιιά φρη ζηα παηδηά [14]. Ζ 

αθξίβεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο απμάλεη κε ηελ ειηθία γηα λα 

θηάζεη πεξίπνπ ηα επίπεδα ησλ ελειίθσλ ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ [14]. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

ε δπζθνιία ηνπ ζπλδπαζκνχ ηαρχηεηαο θαη απφζηαζεο ψζηε λα παίξλνληαη απνθάζεηο. Σα 

κηθξά παηδηά ζηεξίδνληαη κφλν ζε κία απφ ηηο δχν κεηαβιεηέο, κε απνηέιεζκα ε θξίζε 

ηνπο λα είλαη ιαλζαζκέλε [15].  

 

Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά, ππάξρεη έλαο ηζρπξφο αληίινγνο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε πιε-

ξνθνξία ηνπ ρξφλνπ επαθήο κε έλα θηλνχκελν αληηθείκελν ζηέιλεηαη απφ ηνλ ακθηβιε-

ζηξνεηδή απεπζείαο ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ πιεξνθνξίεο θαη 
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ππνινγηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαρχηεηα θαη ην ρξφλν [16]. Ζ ηθαλφηεηα απηή βει-

ηηψλεηαη κε ην ρξφλν θαη κέρξη ηελ εθεβεία, αιιά είλαη ήδε ζεκαληηθά αλεπηπγκέλε απφ 

πνιχ κηθξή ειηθία, αθφκα θαη ζε βξέθε κεξηθψλ εβδνκάδσλ [17]. Φαίλεηαη φηη απηφ πνπ 

βειηηψλεηαη κε ηελ ειηθία είλαη ν ζπγρξνληζκφο αληίιεςεο θαη θίλεζεο θαη φρη απηή θαζ’ 

απηή ε ηθαλφηεηα λα γίλνληαη θξίζεηο κε βάζε ηα νπηηθά εξεζίζκαηα [18]. Αλ ηζρχεη θάηη 

ηέηνην, ηφηε ππάξρεη ην πεξηζψξην βειηίσζεο κε θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. 

 

πληνληζκφο πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο 

πάληα έλαο πεδφο ζα αληηκεησπίζεη θηλνχκελα νρήκαηα πνπ έξρνληαη απφ κφλν κία θα-

ηεχζπλζε, γηαηί ζπλήζσο νρήκαηα έξρνληαη απφ δχν, ηξεηο ή θαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο δηαζηαπξψζεηο. Αξρηθά ινηπφλ ζα πξέπεη λα κνη-

ξάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο πιεπξέο μερσξηζηά. ηε 

ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ζπλδπάδνληαο φιεο ηηο πιεξνθν-

ξίεο κεηαμχ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ιάβεη ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν ηελ απφθαζε λα δηαζρίζεη 

ή λα κε δηαζρίζεη ην δξφκν.  

 

Άξα, ε κλήκε είλαη κία παξάκεηξνο πνπ παίδεη ξφιν ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, φπσο ε-

πίζεο ε ηθαλφηεηα λα κνηξάδεηαη ε πξνζνρή ζε δηάθνξνπο ζηφρνπο. Μειέηεο δείρλνπλ φηη 

ε ηθαλφηεηα λα κνηξάδεηαη ε πξνζνρή ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο βειηηψλεηαη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία, αιιά απηφ δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε αιιαγέο ζε ζεκειηψδεηο ηθα-

λφηεηεο ηνπ αηφκνπ [19]. Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ην παηδί καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζ-

ζφηεξν απνηειεζκαηηθά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ. Με ηελ ε-

κπεηξία νη δεμηφηεηεο γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ηαπηφρξν-

λα αλαπηχζζνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ επηηξέπνπλ απνηειεζκαηηθφηεξν κνίξαζκα ηεο 

πξνζνρήο ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο. 

 

Αληίζηνηρε είλαη ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ κλήκε θαη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Αλ θαη ε κλήκε κηθξήο δηάξθεηαο απμάλεηαη ζηηο ειηθίεο 3-7 εηψλ, απηφ 

αληαλαθιά πεξηζζφηεξν ηνλ αλεπαξθή ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά θσδηθνπνηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο [18]. Ο ρξφλνο αληίδξαζεο ζε κία πιεξνθνξία-εξέζηζκα επίζεο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ειηθία, κε κεγάιεο αιιαγέο λα ζπκβαίλνπλ ζην δηάζηεκα 6-12 εηψλ. Έλα παηδί 5 εηψλ 

ρξεηάδεηαη πέληε θνξέο παξαπάλσ ρξφλν λα αληηδξάζεη ζε έλα εξέζηζκα απφ έλαλ έθεβν 

17 εηψλ [20]. Φαίλεηαη θαη πάιη φηη φζν κεγαιψλεη έλα παηδί, ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξν 

γίλεηαη ζην λα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, κε βάζε απηέο λα παίξλεη απνθάζεηο 
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θαη λα νξγαλψλεη ηηο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο. Πεξηζζφηεξν ινηπφλ είλαη ζέκα ρξήζεο 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο απ-

ηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ θαηάιιειε εμάζθεζε.    

 

2.1.2  Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θπθινθνξία ζην δξόκν 

Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο “απνθιίλνπζα ή πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά” θαη θπξίσο ε 

κε απνδνρή ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ, είλαη επίζεο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξν-

ραία αηπρήκαηα ησλ παηδηψλ [21, 22]. Με ηνλ φξν “απνθιίλνπζα” ελλνείηαη ε παξνξκεηη-

θφηαηα, ην άγρνο, ε ππεξθηλεηηθφηεηα, ε ξνπή πξνο ην ζπκφ θαη ηηο επηζεηηθέο αληηδξάζεηο, 

ε ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά. Γηα παξάδεηγκα, ηα αγφξηα, πνπ πηνζεηνχλ γεληθά κία πην ξη-

ςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ζην δξφκν απ’ φηη ηα θνξίηζηα θαη απνδέρνληαη ηηο θνηλσληθέο α-

μίεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, έρνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ηξνραίσλ αηπρεκάησλ [23, 24].  

 

Απηή ε ζπζρέηηζε κεηαμχ απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζην φηη απηά ηα παηδηά είλαη ιηγφηεξν πξφζπκα λα κάζνπλ θαη λα πξνζαξκν-

ζηνχλ ζηνπο θαλφλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο. ε απηφ ζπλεγνξεί ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο 

ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο εθεβείαο, πνπ ελψ είλαη αλεπηπγκέλεο 

φιεο νη δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο έγηλε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ππάξρεη αχμεζε 

ησλ παξαγφλησλ πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κείσζε ηεο απνδνρήο ησλ θνηλσληθψλ 

αμηψλ [21]. πλεπψο, παξάιιεια κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ εμάζθεζε ησλ δεμην-

ηήησλ, ε εθπαίδεπζε ζα ήηαλ απαξαίηεην λα επηδηψθεη ηελ αχμεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ, ηελ αιιαγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ.    

 

ηηο κειέηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ζηηγκήο θαίλεηαη ε μεθάζαξε ζπζρέηηζε ηεο ειη-

θίαο κε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθαιή θπθινθνξία ζην δξφκν. Δ-

ληνχηνηο, κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, 

θαζψο επίζεο θαη επηθαιχςεηο ζηηο επηδφζεηο δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ [24].  

 

Κάηη ηέηνην ππνλνεί φηη ζηελ ζπκπεξηθνξά ζην δξφκν, πέξα απφ ηελ ειηθία, ξφιν παίδνπλ 

ε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ, νη γλσζηηθέο θαη κεηα-γλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Πξάγκαηη, θά-

πνηνο βαζκφο έθζεζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ δξφκνπ είλαη απαξαίηεηνο, αιιά ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο (4-5 εηψλ), φηαλ απηφ γίλεηαη ρσξίο ηελ επίβιεςε ελήιηθα, έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεη-

εο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ [24]. Παξαηεξείηαη επίζεο κία ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θπθινθνξηαθή αζθάιεηα θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ απαξαίηε-
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ησλ δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ [23]. Σέινο, παηδηά κε παξνξκεηηθφ γλσζηηθφ χθνο, 

πνπ δελ έρνπλ αλεπηπγκέλε ή θαιά νξγαλσκέλε ηε κεηα-γλσζηηθή δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ζηξαηεγηθήο απφθηεζεο γλψζεσλ, θαζπζηέξεζαλ θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξ-

κνγή θπθινθνξηαθψλ ζηξαηεγηθψλ [24].  

 

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ θιηκα-

θψλνπλ ηε δπζθνιία ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θπθινθνξίαο ζην δξφκν πνπ 

επηρεηξνχλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά, πνπ ηα ελζαξξχλνπλ λα ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν θαη 

λα έρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζην πψο καζαίλνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο. ηε 

δηακφξθσζε ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ παίδεη ξφιν επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δν-

κνχλ βήκα-βήκα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Ζ εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη ε εμάζθεζε ζηελ θπθιν-

θνξία παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, νη δεμηφηεηεο απηέο βειηηψλνληαη κε 

πεξαηηέξσ εμάζθεζε θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη νχησ θαζ’ 

εμήο [25]. 

 

Έηζη γηα παξάδεηγκα, ηα κηθξά παηδηά ζα κπνξνχζαλ αξρηθά λα ελζαξξπλζνχλ λα αλαπηχ-

μνπλ ηε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο ιεπηφ πξνο ιεπηφ θαη λα πεξηκέλνπλ λα κελ 

ππάξρνπλ απηνθίλεηα πξηλ πεξάζνπλ. Αθνχ ην θαηαθέξνπλ απηφ, ζα κπνξνχζαλ λα ελ-

ζαξξπλζνχλ λα επηηαρχλνπλ ηε φιε δηαδηθαζία κε ηελ εμάζθεζε ζε δχν δεμηφηεηεο ηαπηφ-

ρξνλα. Πξψηνλ λα ειέγρνπλ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη δεχηεξνλ λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα 

ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, λα πξνβιέπνπλ δειαδή πφηε είλαη αζθαιέο λα πεξάζνπλ.  

 

Σέινο, θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζηα ηξνραία αηπρήκαηα ησλ παη-

δηψλ. Παηδηά απφ ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο εθηίζεληαη ζε κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο εμαηηί-

αο ελφο ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη έιιεηςε ειέγρνπ απφ ηνπο γν-

λείο, απνπζία πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ γηα παηρλίδη, κεγάιεο δηαδξνκέο απφ ην ζρνιείν 

ζην ζπίηη γίλνληαη κε ηα πφδηα θαη φρη κε ην απηνθίλεην, θηι [22].  

 

Τπάξρνπλ επίζεο ζηνηρεία πνπ ππνδειψλνπλ φηη ηα παηδηά απφ ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο 

έρνπλ δηαθνξεηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο απφ ηα παηδηά άιισλ πεξηνρψλ. Γηα παξάδεηγ-

κα, είλαη πην επηζεηηθά, ππεξδξαζηήξηα, δίλνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αζθάιεηα. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ έθζεζεο ζην νδηθφ πεξηβάιινλ κε ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηα παηδηά απηά λα έρνπλ κεγαιχηεξα 

πνζνζηά αηπρεκάησλ [22]. 
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2.1.3  Δίλαη δπλαηή ε εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ θπθινθνξίαο ζην δξόκν; 

Με δεδνκέλν φηη νη αλαγθαίεο δεμηφηεηεο γηα ηελ θπθινθνξία ζην δξφκν αλαπηχζζνληαη 

κε ηελ ειηθία θαη θηάλνπλ ζε επίπεδα παξφκνηα κε απηά ησλ ελειίθσλ πεξίπνπ ζηελ ειη-

θία ησλ 11-12 εηψλ, ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: Μπνξεί λα επηηαρπλζεί ε αλά-

πηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζηα πην κηθξά παηδηά κέζσ ηεο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο; Μπνξνχλ ηα παηδηά λα βειηηψζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ήδε θαηέρνπλ εάλ ηνπο παξαζρεζεί ε θαηάιιειε εκπεηξία; 

 

Ζ απάληεζε θαη ζηα δχν εξσηήκαηα ήηαλ αξλεηηθή κε ην αηηηνινγηθφ φηη ηα παηδηά είλαη 

βηνινγηθά αλίθαλα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ππεξβνιηθά πνιιέο απαηηήζεηο ηνπ νδηθνχ πε-

ξηβάιινληνο, ζε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα, ψζηε θαιχηεξα ή λα απνθεχγνπλ ηελ θπθινθνξία 

ζην δξφκν κφλα ηνπο [26] ή -ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε- ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ηα 

αληηθείκελα δηδαζθαιίαο ζηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπο [4]. Ζ ζεσξεηηθή ηεθκεξί-

σζε φζσλ ππνζηήξηδαλ θάηη ηέηνην πξνέξρεηαη απφ ηελ εξκελεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget. 

Ο Piaget ππνζηεξίδεη φηη ε ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ είλαη 

κία εμειηθηηθή δηαδηθαζία κε ηέζζεξα θχξηα ζηάδηα [27]. Σν δεχηεξν ζηάδην, απηφ ηεο 

πξν-ινγηθήο ζθέςεο (παηδηψλ ειηθίαο 2-7 εηψλ), έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηελ άπνςε φηη δελ 

είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ Κ.Α. ζηα κηθξά παηδηά.  

 

Ζ ζθέςε ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα κφλν πξάγκα θάζε θνξά, 

κάιηζηα κε αξθεηά άθακπην ηξφπν θαη αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε εξγαζίεο πνπ α-

παηηνχλ ην ζπλδπαζκφ δχν θαη παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. Δζηηάδνπλ γηα παξάδεηγκα, κφλν 

ζηελ ηαρχηεηα ή κφλν ζηελ απφζηαζε ησλ απηνθηλήησλ θαη ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ κπν-

ξνχλ λα θάλνπλ απφ ηελ ειηθία ησλ 8-9 εηψλ [28]. Αδπλαηνχλ επίζεο λα θαηαιάβνπλ φηη 

θάπνηνο άιινο κπνξεί λα βιέπεη ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά απ’ φηη ηα ίδηα (εγσθεληξη-

ζκφο). Θεσξνχλ φηη επεηδή εθείλα βιέπνπλ ηνλ νδεγφ, φηη θαη ν νδεγφο ηα βιέπεη.  

 

κσο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά κπνξνχλ θαη ιχλνπλ πξνβιήκαηα θαη 

αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πην λσξίο απφ φηη ζα επέηξεπε ην εμειηθηηθφ ζηάδην πνπ βξί-

ζθνληαη. Σν αλ ζα ζπκβεί απηφ εμαξηάηαη απφ αλαξίζκεηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ πνπ αλαηίζεηαη ζηα 

παηδηά θαη ηε κεζνδνινγία [29].  
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πλεπψο ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηφζν άθακπηε φπσο πνιχ ζπρλά κπνξεί θάπνηνο λα ππν-

ζέζεη. Γηα παξάδεηγκα, κία ζεηξά απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ είραλ ζαλ ζθνπφ λα εμεπξε-

ζνχλ ηξφπνη επηηάρπλζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 

θπθινθνξία, έδσζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο δεμηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα (ελδεηθηηθά [14, 30]) θαη ζηελ εχξεζε ζε-

κείσλ γηα αζθαιή δηάζρηζε ηνπ δξφκνπ (ελδεηθηηθά [31, 32, 33]) αθφκα θαη ζε παηδηά ειη-

θίαο 5 εηψλ. 

 

2.1.4  πκπεξάζκαηα γηα ηηο δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο αζθαινύο θπθινθνξίαο 

πλνςίδνληαο, ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηα ηξνραία αηπρή-

καηα ησλ παηδηψλ, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θπθινθνξία 

ζην δξφκν θαη ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα γίλνπλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηε βει-

ηίσζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ, κπνξνχλ λα ηνληζηνχλ ηα παξαθάησ: 

 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηξαηεγηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

 Οη πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη κε ηελ ειηθία. 

 Οη ζηξαηεγηθέο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο αλαδήηεζεο είλαη ζεκαληηθέο. ζν νη ζηξαηε-

γηθέο απηέο βειηηψλνληαη, ηφζν ηα παηδηά γίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζην λα αμηνιν-

γνχλ θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο. Σειηθά θηάλνπλ ζην επηζπκεηφ ζεκείν λα πξνβιέ-

πνπλ ηελ θπθινθνξία θαη πφηε ην “θελφ” ζε απηή ηα επηηξέπεη λα δηαζρίζνπλ ην δξφ-

κν. 

 Τπάξρεη ζαθήο βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ζηελ ειηθία ησλ 7-8 εηψλ πνπ ζε-

καίλεη φηη πξηλ απφ απηή ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη. 

 Σν γλσζηηθφ χθνο ηνπ θάζε παηδηνχ παίδεη ξφιν. ζα παηδηά είλαη ιηγφηεξν παξνξκε-

ηηθά θαη πεξηζζφηεξν κεζνδηθά, αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο επζχλεο πνπ έρεη έλαο 

πεδφο. 

 Υξεηάδεηαη θάπνηα εκπεηξία ζην νδηθφ πεξηβάιινλ γηα λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο. 

 Τπάξρεη κία ρξνληθή πζηέξεζε κεηαμχ ηεο εκπεηξίαο ζην δξφκν θαη ηεο αλάπηπμεο 

ησλ δεμηνηήησλ. 

 Σα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξν παξνξκεηηθά απφ ηα θνξίηζηα θαη ιηγφηεξν εμαξηεκέλα 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο.  

 ηελ ειηθία ησλ 8-11 εηψλ ππάξρεη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εμήγεζεο ησλ αηπρεκάησλ απφ 

φξνπο “δεκηάο” ζε φξνπο “ιάζνπο”. Απηφ δείρλεη ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ 
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ησλ αηπρεκάησλ θαη εμεγεί γηαηί ηα κεγαιχηεξα παηδηά είλαη ηθαλφηεξα θαη πην επέιη-

θηα λα αληηκεησπίδνπλ θαηλνχξηεο θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο.  

 Ζ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο εκπινθήο 

ελφο παηδηνχ ζε ηξνραίν αηχρεκα. 

 Ζ πξνζσπηθή αζθάιεηα θαη νη πξνζσπηθέο αξρέο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ φζα 

παηδηά παξνπζηάδνπλ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. 

 Αλ θαη νη δεμηφηεηεο είλαη αλεπηπγκέλεο ζηα κεγαιχηεξα θαη πην αλεμάξηεηα παηδηά, ε 

επηζπκία θαη ε ηθαλφηεηα λα ηηο εθαξκφζνπλ πξέπεη λα εμεηαζηεί. 

 

πλέπεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

 Απφ ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ Κ.Α. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά φηη νη έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζχκθπηε κε 

ην νδηθφ πεξηβάιινλ. Σα κηθξά παηδηά έρνπλ πξνβιήκαηα ζην λα θαηαλνήζνπλ απηφ ην 

ζηνηρείν.   

 Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη πξννδεπηηθή έηζη ψζηε θάζε λέα δεμηφηεηα λα ζηεξίδε-

ηαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαη άιιεο, φπσο ε νπηηθή αλαδήηεζε, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφ-

λνπ, λα γίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξεο. 

 Σα παηδηά πξέπεη λα δηδάζθνληαη αλαιπηηθφηεξα θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηα ζέκαηα 

ηεο Κ.Α. 

 Τπάξρεη ε αλάγθε λα πεξηιεθζεί ζηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ην πψο θαη γηαηί ζπκ-

βαίλνπλ ηα αηπρήκαηα. Απηφ ζα ηα βνεζήζεη λα αληηιεθζνχλ ην πιαίζην ησλ δηθψλ 

ηνπο ηθαλνηήησλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ ησλ αηπρεκάησλ βνεζά επίζεο ηα παηδηά 

λα εληνπίδνπλ κε κεγαιχηεξε εηνηκφηεηα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε α-

ηχρεκα. 

 Σα παηδηά κε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ νκάδα πςειήο πξν-

ηεξαηφηεηαο γηα εθπαίδεπζε ζηελ Κ.Α. 
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2.2  πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο ηεο Κπθινθνξηα-

θήο Αγσγήο 

Έρνληαο ζθηαγξαθήζεη ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε ην 

παηδί λα αιιειεπηδξά ρσξίο θίλδπλν κε ην νδηθφ πεξηβάιινλ, θαιφ είλαη λα εμεηαζηεί θαηά 

πφζν απηέο νη δεμηφηεηεο ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπκβαηη-

θψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α. Έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο γηα λα ηαμηλνκεζνχλ νη δηδα-

θηηθέο κέζνδνη είλαη ν ρψξνο πνπ γίλεηαη ε δηδαζθαιία θαη θπξίσο κε βάζε ην πφζν θαιά 

πξνζνκνηψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θπθινθνξίαο [34]. Δμάιινπ 

εχθνια θάπνηνο κπνξεί λα ππνζέζεη φηη φζν πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία δη-

δαθηηθή κέζνδνο, ηφζν ην θαιχηεξν.  

 

Πξάγκαηη, ππάξρνπλ κέζνδνη πνπ πινπνηνχληαη: α) ζηελ ηάμε φπνπ δελ ππάξρεη θαζφινπ 

ξεαιηζκφο, αλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθά κέζα γηα 

λα πεξηγξάςνπλ αξθεηά απνηειεζκαηηθά ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ζην θαλνληθφ πεξη-

βάιινλ θπθινθνξίαο θαη β) εθηφο ηάμεο, ζην δξφκν (κεγάινο βαζκφο ξεαιηζκνχ), ζε δξφ-

κνπο θιεηζηνχο ζηελ θπθινθνξία ή ζε θπθινθνξηαθά πάξθα (κηθξφηεξνο βαζκφο ξεαιη-

ζκνχ) ή ηέινο ζε πεξηβάιινληα φπνπ ε θπθινθνξία πξνζνκνηψλεηαη κε πην αθεξεκέλν 

ηξφπν, φπσο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ (κηθξφο βαζκφο ξεαιηζκνχ).  

 

2.2.1  Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηάμε 

Πξνθνξηθή δηδαζθαιία  

Γεληθέο δειψζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε ζα ήηαλ άζην-

ρεο κε δεδνκέλε ηελ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε απηή. 

Ωζηφζν, είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη δηδαζθαιία πνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ πξνθν-

ξηθφ ιφγν είλαη αλαπνηειεζκαηηθή. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο 

ησλ καζεηψλ γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη νη γλψζεηο απηέο κεηα-

θξάδνληαη ζε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζην δξφκν [35].  

 

Αθφκα ρεηξφηεξα, ε θαιή γλψζε ησλ θαλφλσλ νδηθήο αζθάιεηαο δεκηνπξγεί εζθαικέλεο 

εληππψζεηο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά είλαη έηνηκα λα αληηκε-

ησπίζνπλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο. Πξάγκαηη, παηδηά κε πνιιά ιάζε θαηά 

ηελ θπθινθνξία ηνπο ζην δξφκν, επέδεημαλ θαιέο γλψζεηο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα [36]. 

Απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο είλαη αξθεηφ γηα λα απνδεηρζεί ε εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία 

ηεο αλαγθαηφηεηαο επηβεβαίσζεο ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ κέζσ ησλ αιιαγψλ ζηε ζπκπε-
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ξηθνξά. Αθφκα θαη έηζη, ππάξρνπλ δπζθνιίεο γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ ε γιψζζα θαη νη 

έλλνηεο κπνξεί λα είλαη πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ, ελψ κνηάδνπλ 

απφιπηα θαηαλνεηέο ζηνπο ελήιηθεο. Κάηη ηέηνην ζπλέβε ζηελ Οιιαλδία θαη ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ζην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Κ.Α. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980. 

Μειέηεο έδεημαλ φηη ηα κηθξά παηδηά δελ θαηαλννχζαλ αθφκα θαη ηηο απιέο έλλνηεο φπσο 

“πεδνδξφκην”, “πεδφο”, “αξηζηεξά-δεμηά”, “πξνζεθηηθά” [37] θαη έλα 20% ηνπ ιεμηινγίνπ 

δηαβάζηεθε ιάζνο ή θαζφινπ [38].  

 

Γεχηεξνλ, νη πξνθνξηθέο νδεγίεο είλαη ζπρλά πνιχ γεληθέο γηα λα κεηαθεξζνχλ κε επθνιία 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ηη αθξηβψο ζπκπεξηθνξά ππνλνεί ε έλλνηα 

“πξνζεθηηθά” ή ηη ζεκαίλεη “θνηηάσ πξηλ πεξάζσ ην δξφκν”; πσο ήδε αλαιχζεθε (§ 

2.1.1), ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ πξνθνξηθέο ή θαη γξαπηέο 

νδεγίεο (πφζν κάιινλ φηαλ απηέο δίλνληαη ζηε ηάμε θαη φρη ζην δξφκν), ρξεηάδεηαη λα μέ-

ξνπλ κε αθξίβεηα ηη θαη πψο λα θνηηάμνπλ. Απφ ηα παξαπάλσ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πξνθνξηθή δηδαζθαιία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θάηη πνιχ πην ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ρξήζηκσλ ζηελ θπθιν-

θνξία.    

 

Βηβιία θαη έληππν πιηθφ 

Σν πην ζπλεζηζκέλν ζπκπιήξσκα ηεο πξνθνξηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ηα βηβιία, νη αθίζεο 

θαη γεληθά ην έληππν πιηθφ. Γπζηπρψο, ιίγα έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πιηθνχ απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ πνπ επηηπγράλνπλ. Ο θχξηνο φγθνο 

ησλ εξεπλψλ αθνξά αλ ην πιηθφ έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηνπο καζεηέο, αλ ην βξήθαλ ελδηα-

θέξνλ, εζηηάδνπλ δειαδή ζην αλ απνθηήζεθαλ γλψζεηο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

ην πιηθφ απηφ, ηνπιάρηζην απφ κφλν ηνπ, δελ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ.  

 

Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αθνξά ην Tufty Club ζηε Μεγάιε Βξεηαλία πνπ ήηαλ 

ν θπξηφηεξνο παξαγσγφο έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ Κ.Α., ηνπιάρηζην κέρξη θαη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980. Κχξηνο ήξσαο ησλ βηβιίσλ ήηαλ έλαο ζθίνπξνο πνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ έ-

δεηρλε ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζην δξφκν. Μειέηε γηα ην πιηθφ απηφ έδεημε φηη φρη κφλν 

δελ ππήξμε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην δξφκν, αιιά νχηε θαλ ππεξηεξνχ-

ζαλ ζε γλψζεηο θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο ζε ζχγθξηζε κε παηδηά πνπ δελ ην είραλ ρξεζη-

κνπνηήζεη [39].  
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Φηικ, θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο θαη βίληεν 

Σν θηικ, νη θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο θαη ην βίληεν κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ζηνπο κα-

ζεηέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα πεξηγξαθνχλ πξνθνξηθά ή γξαπηά θαη επη-

πιένλ κπνξνχλ λα θξαηνχλ ην ελδηαθέξνλ ζε πςειά επίπεδα. Τπάξρεη πιεζψξα ηέηνηνπ 

πιηθνχ, αιιά φπσο θαη κε ηα βηβιία, δελ έρνπλ αμηνινγεζεί εθηελψο. ίγνπξα πάλησο δελ 

ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην δξφκν 

[40]. 

 

Σν βίληεν παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηαηί κπνξεί λα παξαρζεί αθφκα θαη απφ ην δάζθαιν 

ηεο ηάμεο θαη λα είλαη έηζη πνιχ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο είηε ησλ 

καζεηψλ είηε ηεο πεξηνρήο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη αθφκα θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, 

θαηά ηα πξφηππα βηληενζθφπεζεο ησλ αζιεηψλ ή ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ, ψζηε λα ππάξ-

ρεη αλαηξνθνδφηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε καδί κε ηε δηδαζθαιία 

ζηελ ηάμε θαη βίληεν ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ (πνπ είραλ βηληεν-

ζθνπεζεί ελ αγλνία ηνπο) [41]. Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ ζην δξφκν άιιαμε ζε θάπνην βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζηελ ν-

πνία δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην βίληεν. Σα παξαπάλσ εληζρχνπλ ηε ζέζε φηη ην βίληεν έρεη 

δπλαηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζνχλ πεξηζζφηεξν.      

 

2.2.2  Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εθηόο ηάμεο 

Απηέο νη κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ θαη πξνυπνζέηνπλ κηθξφ ή 

κεγάιν βαζκφ ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. Σν εξψηεκα βέβαηα ζε απηέο ηηο πεξη-

πηψζεηο είλαη ην πφζν θαιά πξνζνκνηψλνπλ ην πξαγκαηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ. Σα δεδνκέ-

λα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη φζν πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη, ηφζν θαιχηεξα ηα 

απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε εμάζθεζε ζε θιεηζηφ ζηελ θπθινθνξία δξφκν είρε θα-

ιχηεξα απνηειέζκαηα απ’ φηη ε εμάζθεζε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή ζε πάξθν θπθινθν-

ξηαθήο αγσγήο θαη φια είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε [26]. 

    

ην ζεκείν απηφ πξνθχπηεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Ζ εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλ-

ζήθεο είλαη βέβαηα ε θαιχηεξε, αιιά ηαπηφρξνλα ε πην επηθίλδπλε θαη ε πην δχζθνιε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο. Έλαο επθπήο ηξφπνο λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα επηλνήζεθε ζην πα-

λεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ απφ ηνπο Lee θαη Young [42]. Ζ κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηε δε-

κηνπξγία ελφο “ππνζεηηθνχ” δξφκνπ παξάιιεια ζε έλαλ πξαγκαηηθφ. Σα παηδηά βιέπνπλ 
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ηελ θπθινθνξία ζηνλ πξαγκαηηθφ δξφκν, αιιά δηαζρίδνπλ ηνλ ςεχηηθν θαη δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα αζθάιεηαο αλ θάλνπλ θάπνην ιάζνο.  

 

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ “ππνζεηηθνχ” δξφκνπ, πξνέθπςε κία ζεη-

ξά απφ αμηφινγεο παξαηεξήζεηο, κε πην ζεκαληηθή φηη ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ κία δη-

αθνξεηηθή θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δηάζρηζεο ηνπ δξφκνπ απ’ φηη νη ελή-

ιηθεο. Πεξίκελαλ ην “θελφ” λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν πξηλ πεξάζνπλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ελήιηθεο πνπ δηέζρηδαλ ην δξφκν κφιηο πεξλνχζε ην πξνπνξεπκέλν φρεκα, κεγηζηνπνηψ-

ληαο έηζη ην “θελφ”.  

 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ρξεηάδεηαη ρψξν δίπια ζε 

έλα δξφκν, πνπ αξθεηέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα βξεζεί. Γηα ην ιφγν απηφ επηλνήζεθαλ 

παξαιιαγέο κε θπξηφηεξε ηελ εμήο: ν καζεηήο ζηέθεηαη ζηελ άθξε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη 

φηαλ θξίλεη φηη κπνξεί λα πεξάζεη απέλαληη, ην ιέεη θαη δελ θάλεη απηή θαζ’ απηή ηελ ε-

λέξγεηα ηεο δηάζρηζεο [31]. Σν παηδί κε απηή ηε κέζνδν έρεη πην θπζηθή επαθή κε ην δξφ-

κν, αιιά επεηδή δελ ηνλ ρξεζηκνπνηεί, αξθεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηνλ 

ζπληνληζκφ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη θίλεζεο ράλνληαη. Παξ’ φια απηά, ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ παξφκνηα κε απηά ηνπ “ππνζεηηθνχ” δξφκνπ.   

 

2.2.3  πκπεξάζκαηα γηα ηηο ζπκβαηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ηεο  

          Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο 

Πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α. 

Ακθηβνιίεο ππάξρνπλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη φρη ζηελ εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αι-

ιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζην δξφκν. Αθνχ ζηφρνο ηεο Κ.Α. είλαη λα θαηαζηή-

ζεη ηα παηδηά αζθαιή, ρξεηάδεηαη κία ξηδηθή κεηαζηξνθή ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη α-

πνηειέζκαηα πνπ επηδηψθεη. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, δελ κπνξεί λα ζεσ-

ξείηαη δεδνκέλν φηη ε γλψζε ζπλεπάγεηαη ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζην δξφκν. 

 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δεμηφηεηεο πνπ ε δηδαζθαιία ηνπο είλαη αδχλαηε ζηελ ηάμε. Γηα πα-

ξάδεηγκα, είλαη αδχλαηε ε δηδαζθαιία ηνπ ζπγρξνληζκνχ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη θίλε-

ζεο πξνθνξηθά ή γξαπηά. Σέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο έρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κε αζιήκα-

ηα φπσο ην ζθη, ε θαιαζνζθαίξηζε, θηι, θαλείο δελ ηα καζαίλεη ζην ζξαλίν. Καη φκσο απ-

ηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ δηδάζθεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε Κ.Α. ην κεηαμχ, νη δεμηφηε-
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ηεο απηέο αλαπηχζζνληαη ζε πξαγκαηηθνχο δξφκνπο ρσξίο θακία επίβιεςε, κε ηξαγηθά α-

πνηειέζκαηα. 

 

Δπίζεο, ε δηδαζθαιία ηεο Κ.Α. ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηψληαο αλάινγα, γηα παξάδεηγκα α-

ληηζηνίρεζε ησλ ζξαλίσλ κε απηνθίλεηα, κε ηελ ειπίδα φηη νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα 

γεληθεχζνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε πνπ απνθηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ δξφκνπ, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ην ιηγφηεξν ζε παξεμεγήζεηο θαη ζε ιάζνο αληηιήςεηο. Απηφ γηαηί α-

θφκα θαη κηθξέο παξαιιαγέο δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α. εθηφο ηάμεο, πνπ εμ νξηζκνχ ππάξρεη 

κεγαιχηεξνο βαζκφο ξεαιηζκνχ, έρνπλ κεηξήζηκεο δηαθνξέο ζηε γλψζε πνπ απνθηηέηαη 

[26, 31, 42], πφζν κάιινλ φηαλ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αληηζηνηρίζνπλ έλα αθίλεην 

ζξαλίν κε έλα θηλνχκελν απηνθίλεην.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εμάζθεζε θαη εηδηθά ζε πεξηβάιινληα πνπ είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθά, πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθέο εκπεηξίεο ζηα παηδηά ψζηε λα αλα-

πηχζζνληαη κία ζεηξά απφ δεμηφηεηεο θαη λα βειηηψλεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπο ζθέςε. Απηφ 

γηαηί ηνπο παξέρεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη απηφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα ε-

θαξκφζνπλ έλλνηεο πνπ πξνθνξηθά ή γξαπηά ζα είραλ πξφβιεκα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αθνινπζήζνπλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, δελ γπξίδνπλ απιά ην θεθάιη ηνπο πξνο θάπνηα θα-

ηεχζπλζε γηαηί θάπνηνο ηνπο είπε φηη έηζη πξέπεη λα θάλνπλ, αιιά γηαηί ρξεηάδεηαη φλησο 

λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο, λα ηηο αμηνινγήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πξέπεη λα πεξά-

ζνπλ ηνλ “ππνζεηηθφ” δξφκν. 

 

Σέινο, εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαηαλφεζεο νδεγηψλ κε πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ιφγν, 

ε δηδαζθαιία αξθεηψλ ελλνηψλ απαξαίηεησλ ζηελ θπθινθνξία μεθηλά απφ ειηθίεο πνπ ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα ηηο θαηαλνήζνπλ. Αληίζεηα, φηαλ ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε πξαθηηθή ε-

μάζθεζε, είλαη δπλαηφ λα δηδαρζνχλ ηηο ίδηεο έλλνηεο απφ κηθξφηεξε ειηθία, αθφκα θαη 

απφ 4-5 εηψλ [34]. 
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2.3  Η δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζην ειιεληθό δεκνηηθό ζρνιείν,  

       παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο, πξνβιεκαηηζκόο 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο έθηαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ρξε-

ζηκνπνηνχληαλ ζηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή, θαζψο επίζεο γηα ηελ πηζαλή δηάξθεηά ηεο, ε-

μεηάζηεθε ε δηδαθηηθή χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα βηβιία φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηη-

θνχ ζρνιείνπ, νη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ δηαηίζεληαη θαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ πξν-

ηείλεηαη. Απφ ηε κειέηε απηήο ηεο χιεο δηαπηζηψζεθε φηη ε Κ.Α. απνηειεί έλα αληηθείκελν 

πνπ, παξά ηελ αλαγλσξηζκέλε ζεκαζία ηνπ, δηδάζθεηαη απνζπαζκαηηθά, ζε κηθξή έθηαζε 

θαη αλαπνηειεζκαηηθά.  

 

Γηαπηζηψζεθε επίζεο αδπλακία λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη γηα θάζε ηάμε, αιιά θαη 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζρεηηθά κε ην ηη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη καζε-

ηέο, ηη λα θαηαιαβαίλνπλ θαη ζε ηη λα εμαζθεζνχλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζέκα-

ηα Κ.Α. πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ηάμε, ε δηδαθηηθή ηνπο πξνζέγγηζε έηζη φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα, θαζψο επίζεο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ έρεη έλαο δάζθαινο πνπ ζέιεη λα δηδά-

μεη ηελ Κ.Α. πην νινθιεξσκέλα. 

 

2.3.1  Η ύιε ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

Α΄ ηάμε 

ηελ Α΄ ηάμε δηαηίζεηαη κία ελφηεηα κε ηίηιν “Πψο λα θπθινθνξνχκε ζην δξφκν” ζην βη-

βιίν ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, έθηαζεο ηξηψλ ζειίδσλ [43]. ηελ χιε αξρηθά πε-

ξηιακβάλνληαη ηα θαλάξηα γηα ηνπο πεδνχο, ε δηάζρηζε δηάβαζεο κε ηξνρνλφκν θαη δχν 

απιέο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο (θίλδπλνο ιφγσ ζπρλήο θίλεζεο παηδηψλ θαη ελεκεξσηηθή 

θαηεπζχλζεσλ γηα πφιεηο θαη ρσξηά). Πεξηέρνληαη επίζεο πέληε πεξηπηψζεηο αζθαινχο θαη 

κε δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ (δηάζρηζε κε θφθθηλν θαη πξάζηλν θαλάξη πεδψλ, δηάζρηζε απφ 

ζεκείν πνπ δελ ππάξρεη δηάβαζε, δηάζρηζε δξφκνπ πνπ ππάξρεη ηξνρνλφκνο θαη θπλήγη 

κπάιαο ζην δξφκν). Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε θάηνςε ηξηψλ δξφκσλ θαη θαινχληαη νη κα-

ζεηέο λα ζεκεηψζνπλ αζθαιείο δηαδξνκέο απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν.  

 

Β΄ ηάμε 

ηελ Β΄ ηάμε ππάξρεη θαη πάιη κία ελφηεηα γηα ηελ Κ.Α. ζην βηβιίν ηεο Μειέηεο ηνπ Πε-

ξηβάιινληνο κε ηίηιν “Κίλδπλνη θαη πξνθπιάμεηο”, έθηαζεο ηεζζάξσλ ζειίδσλ [44]. Σίζε-

ληαη ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηε ζέζε ησλ πεδψλ ζην πεδνδξφκην, ηε δηάζρηζε απφ 

δηάβαζε, ηελ πιεπξά πνπ πξέπεη λα βαδίδνπλ νη πεδνί φηαλ δελ ππάξρεη πεδνδξφκην, ηη γί-
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λεηαη φηαλ έλα εκπφδην πεξηνξίδεη ην νπηηθφ πεδίν ελφο πεδνχ πνπ ζέιεη λα δηαζρίζεη έλα 

δξφκν θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ην παηρλίδη ή ηα αζηεία θνληά ζε δξφκν. 

ε ζθίηζα παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα ειέγρνπ πξηλ ηε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη πξνηείλεηαη ηα παηδηά λα ειέγρνπλ αξηζηεξά, δεμηά θαη λα δηαζρίδνπλ ην 

δξφκν, πξάγκα πνπ είλαη ιάζνο γηαηί παξαιείπεηαη ν επαλέιεγρνο αξηζηεξά. Παξνπζηάδν-

ληαη ηέζζεξηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο (απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε φια ηα νρήκαηα, STOP, 

ππνρξεσηηθή πνξεία δεμηά θαη απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε πνδήιαηα). Ζ χιε νινθιεξψλεηαη 

κε αλαθνξά ζην ξφιν ηεο Σξνραίαο.  

 

Γ΄ ηάμε 

Σν βηβιίν ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Γ΄ ηάμεο πεξηιακβάλεη κία ελφηεηα γηα ηελ 

Κ.Α., έθηαζεο δχν ζειίδσλ θαζψο επίζεο θαη κία εξγαζία ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ [45]. Γί-

λεηαη αλαθνξά ζηελ ηήξεζε θαη παξαβίαζε θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο (δηάζρηζε δηά-

βαζεο κε θφθθηλν γηα ηνπο πεδνχο, δηάζρηζε δηαβάζεσλ κε ηξνρνλφκν). Παξνπζηάδνληαη 

δψδεθα πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπο. Σειεπηαία δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξνπζίαζε ηεο δηαδξνκήο δχν παηδηψλ απφ ην 

ζρνιείν ζην ζπίηη κε δηαδνρηθέο θσηνγξαθίεο, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα ζεκεηψζνπλ 

πνην παηδί έθαλε ιάζνο ζε θάζε θσηνγξαθία. 

 

Γ΄ ηάμε 

Μία ελφηεηα έθηαζεο δχν ζειίδσλ κε ηίηιν “Πξνβιήκαηα θαη θίλδπλνη ζηνπο δξφκνπο” 

ζην βηβιίν ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Γ΄ ηάμεο αθνξά ηελ Κ.Α. [46]. Παξνπζηά-

δνληαη ζε πίλαθεο ν αξηζκφο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, νη λεθξνί θαη νη ηξαπκαηίεο ζε απ-

ηά (ζηνηρεία 1980-83). ε δχν εηθφλεο παξνπζηάδνληαη έλαο δξφκνο δηπιήο θπθινθνξίαο 

θαη δξφκνη θνληά ζε ζηδεξνδξνκηθή δηάβαζε, φπνπ δεηείηαη ε αλαγλψξηζε ηφζν ησλ ια-

ζψλ θπθινθνξίαο πνπ ππάξρνπλ φζν θαη ν εληνπηζκφο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ξπζκί-

δεηαη ε θπθινθνξία. Εεηείηαη ν ζρνιηαζκφο έμη θαηαζηάζεσλ (θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, 

παηρλίδη παηδηψλ θνληά ζε κεγάια νρήκαηα, απξφζεθην άλνηγκα πφξηαο απηνθηλήηνπ, ε 

ζέζε ησλ παηδηψλ κέζα ζην απηνθίλεην θαη δχν πεξηπηψζεηο θπθινθνξίαο κε πνδήιαην). 

Σέινο, νη καζεηέο θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηε ζεκαζία νθηψ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο (ε-

πηά απφ ηηο νπνίεο είλαη ίδηεο κε ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα ηεο Γ΄ ηάμεο).      
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Δ΄ ηάμε 

ηελ Δ΄ ηάμε ην ζέκα ηεο Κ.Α. αλαπηχζζεηαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ζην ηέινο ηνπ βηβιί-

νπ ηνπ καζήκαηνο ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, έθηαζεο έμη ζειίδσλ [47]. Αξ-

ρηθά παξνπζηάδνληαη ηα είδε ησλ νρεκάησλ θαη έλαο πίλαθαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ, ησλ λεθξψλ θαη ησλ ηξαπκαηηψλ ζε απηά (ζηνηρεία 1986-89). ηε ζπλέρεηα, 

κέζα απφ κία εηθφλα φπνπ δελ ηεξνχληαη πνιινί θαλφλεο θπθινθνξίαο, δεηείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο λα βξνπλ πνηνη θαλφλεο δελ ηεξνχληαη απφ πεδνχο θαη νδεγνχο, λα ζρνιηάζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ. Γχν ζειίδεο είλαη αθηεξσκέλεο 

ζην ξφιν ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο, ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ θαη ησλ δηαγξακκίζε-

σλ ζηνπο δξφκνπο. Παξνπζηάδνληαη έμη πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί θάπνην α-

ηχρεκα (δηάζρηζε δξφκνπ απφ ηπραίν ζεκείν, παξαβίαζε STOP, βάδηζκα ζε δξφκν ρσξίο 

πεδνδξφκην κε πιάηε ζηα νρήκαηα, παηρλίδη θνληά ζε δξφκν, ππέξβαζε νξίνπ ηαρχηεηαο, 

αθχιαθηε ζηδεξνδξνκηθή δηάβαζε). Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ έλαο 

ηξνρνλφκνο ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία θαη γεληθά κε ην ξφιν ηεο Σξνραίαο. 

 

η΄ ηάμε 

Ζ Κ.Α. ζηε η΄ ηάμε αλαπηχζζεηαη κε ίδην αξηζκφ ζειίδσλ θαη ζην ίδην κάζεκα φπσο θαη 

ζηελ Δ’ ηάμε [48]. Γίλεηαη θαη πάιη αλαθνξά ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ησλ λεθξψλ θαη ησλ ηξαπκαηηψλ ζε απηά (ζηνηρεία 1989). Γίλνληαη 

ζηνηρεία ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη κε εηθφλεο παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο πεξη-

πηψζεηο παξαβίαζήο ηνπ (πξνηεξαηφηεηα πεδνχ ζε δηάβαζε, παξαβίαζε STOP, βάδηζκα ζε 

δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην κε πιάηε ζηα νρήκαηα, θίλεζε πνδειάησλ ζε δεχγνο). Ξερσξη-

ζηή αλαθνξά γίλεηαη γηα ηνπο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζην δξφκν έηζη ψζηε λα πξν-

ιακβάλνληαη αηπρήκαηα, λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία θαη γεληθά λα κελ δεκη-

νπξγνχληαη πξνβιήκαηα. ε πιαίζην δίλνληαη γξαπηέο νδεγίεο ζηνπο καζεηέο γηα ην ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ φηαλ θπθινθνξνχλ ζην δξφκν, φηαλ παίδνπλ θαη φηαλ θηλνχληαη κε ην 

πνδήιαην ηνπο. Σέινο, κε εηθφλεο παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε θπθινθνξίαο κε πνδήιαην 

ην βξάδπ θαη πνηνη θαλφλεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη (θψηα, αλαθιαζηήξεο, αλνηρηφρξσ-

κα ξνχρα). 
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2.3.2  ρνιηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο ύιεο 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα αληηθείκελα (πί-

λαθαο 2.1), ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ, θαζψο επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ 

κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κ.Α. ζε θάζε ηάμε (πίλαθαο 2.2). Να ζεκεη-

σζεί φηη ε ζχληαμε ηνπ πίλαθα 2.1 έγηλε κε βάζε ηα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη, αιιά θπξίσο 

κε βάζε ηα ζέκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα αλαθεξζεί ν δάζθαινο κε αθνξκή ηηο εηθφλεο θαη 

ηηο θσηνγξαθίεο ησλ θεηκέλσλ. Μφλν γηα ηε ζεκαηνινγία ηεο χιεο, κπνξνχλ λα επηζεκαλ-

ζνχλ ηα παξαθάησ: 

1. Τπάξρεη κία ηδηαίηεξε επηκνλή ζηε ζεκαζία ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο, ρσξίο φκσο 

λα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο (θηλδχλνπ, πιεξνθνξίαο, απαγφξεπζεο, ππνρξέσζεο) θαη 

ρσξίο λα δίλνληαη νη πνιχ απινί θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε εξκελεία ηεο 

ζεκαζίαο ηνπο (κε βάζε ην ζρήκα θαη ην ρξψκα ηνπο). Δμάιινπ, νη πηλαθίδεο θπθιν-

θνξίαο δελ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ έλα παηδί πξέπεη λα πξνζέμεη ζην 

δξφκν. 

2. Ο ξφινο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα νρήκαηα δελ αλαπηχζζε-

ηαη παξά κφλν ζηελ Α΄ ηάμε θαη ζαλ ζηνηρείν παξαβίαζεο ηνπ θψδηθα θπθινθνξίαο 

ζηηο ππφινηπεο. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε δηαβάζεηο πνπ ν ζεκαηνδφηεο ελεξγν-

πνηείηαη απφ ηνπο πεδνχο (δηάβαζε πειεθάλνπ).  

3. Γελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζηε δηάζρηζε ιεσθφξσλ ή δξφκσλ κε λεζίδα, ζηηο ππφγεη-

εο θαη ππέξγεηεο δηαβάζεηο πεδψλ, εθηφο απφ κία πεξίπησζε ζηε Γ΄ ηάμε. 

4. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηηο δηαζηαπξψζεηο θαη γεληθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

νρήκαηα έξρνληαη απφ πνιιέο πιεπξέο. 

5. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηελ θπθινθνξία ζε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, 

ρηφλη, θηι), παξά κφλν γηα ηελ θπθινθνξία κε πνδήιαην ην βξάδπ (η΄ ηάμε). 

6. Παξφιν πνπ πεξηπηψζεηο ζσζηήο ή ιαλζαζκέλεο δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ ππάξρνπλ ζε 

φιεο ηηο ηάμεηο, εληνχηνηο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο πξηλ ηε δηάζρηζε ε-

λφο δξφκνπ δίλεηαη ιάζνο θαη κάιηζηα απφ ηε Β΄ ηάμε. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην 

δίπηπρν “βιέπσ θαη αθνχσ πξηλ πεξάζσ”. 

7. Απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πεδφο δηαηξέρεη θίλδπλν ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ βαδίδεη θαη 

ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζην δξφκν, ζεκαληηθή ζέζε θαηαιακβάλεη ην παηρλίδη θνληά ζε 

δξφκν (αλαθνξά ζε ηξεηο ηάμεηο). Άιιεο ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ φπνπ ε νξαηφηεηα ηνπ πεδνχ πεξηνξίδεηαη απφ ε-

κπφδηα, δελ ηνλίδνληαη φζν ζα έπξεπε. 



 26 

8. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηηο δψλεο αζθαιείαο θαη ζηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ επη-

βαηψλ. 

9. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπο. 

10. Ζ ράξαμε αζθαινχο δηαδξνκήο κεηαμχ δχν πξννξηζκψλ γίλεηαη κφλν ζε κία ηάμε θαη 

είλαη ηδηαίηεξα απιντθή. 

11. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο λεθξνχο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο θαη κάιηζηα ζηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο ηάμεηο, πέξα απφ ην ζηνηρείν ηνπ εληππσζηαζκνχ, κάιινλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

κέζν απνζάξξπλζεο ηεο ρξήζεο ησλ δξφκσλ απφ ηνπο καζεηέο.   

12. Πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε θπθινθνξηαθήο θνπιηνχξαο (παξαρψξεζε πξνηεξαηφ-

ηεηαο, δηεπθφιπλζε πεδψλ, δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θηι) γίλεηαη κφλν 

ζηε η΄ ηάμε. 

13. Ζ χιε δελ είλαη επίθαηξε (ηα βηβιία γξάθηεθαλ πξηλ 15-20 ρξφληα), δελ ζπκβαδίδεη κε 

ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη γεληθά κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. 

   

 Σάμε 

Αληηθείκελν Α Β Γ Γ Δ η 

Πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, δηαγξακκίζεηο       

Φαλάξηα πεδψλ       

Γηάζρηζε δξφκνπ        

Παηρλίδη θνληά ζε δξφκν       

Ο ξφινο ηεο Σξνραίαο       

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηξνραία αηπρήκαηα       

Υάξαμε αζθαινχο δηαδξνκήο       

Θέζε ζην πεδνδξφκην       

Βάδηζκα ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην       

Γηάζρηζε δξφκνπ κε εκπφδην ζηελ νξαηφηεηα       

Πψο θνηηάσ πξηλ δηαζρίζσ ην δξφκν       

ηνηρεία Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο       

Θέζε παηδηψλ ζην απηνθίλεην       

Υξήζε πνδειάηνπ       

Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο, θπθινθνξηαθή θνπιηνχξα        

Κπθινθνξία ην βξάδπ       

Πίλαθαο 2.1 Αληηθείκελα Κ.Α. αλά ηάμε 

 

 Σάμε 

 Α Β Γ Γ Δ η 

Αξηζκφο ζειίδσλ ζην βηβιίν 3 4 2 2 6 6 

Μέγηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ  

(ρσξίο επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο) 

1-2 2 1-2 1-2 3 3 

Πίλαθαο 2.2 Αξηζκόο ζειίδσλ θαη αξηζκόο δηδαθηηθώλ σξώλ γηα Κ.Α. αλά ηάμε 

 



 27 

2.3.3  Γηδαθηηθέο κέζνδνη, ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ ελνηήησλ ηεο Κ.Α., δίλεηαη ε νδεγία ζηνπο δα-

ζθάινπο νη θσηνγξαθίεο θαη ηα ζθίηζα ηνπ βηβιίνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αθεηεξία ηεο 

δηδαζθαιίαο, λα κελ εμαληιήζνπλ ην ζέκα κφλν ζηελ χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη, λα ρξεζη-

κνπνηήζνπλ επηπιένλ πιηθφ θαη λα θαιέζνπλ εηδηθφ ηεο Σξνραίαο γηα λα ελεκεξψζεη ηα 

παηδηά θαη λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο (ελδεηθηηθά [49, 50, 51]). ε θάζε πεξίπησζε, ν δάζθα-

ινο κε ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα θαζνδεγεί ηα παηδηά λα δηαπηζηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη 

λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, επηθαινχκελνο ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  

 

εκεηψλεηαη κάιηζηα φηη ην ηδεψδεο ζα ήηαλ ε δηδαζθαιία θάπνησλ ζεκείσλ λα γίλεη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζην δξφκν, κε ηελ επθαηξία γηα παξάδεηγκα κίαο εθδξνκήο, αλε-

μάξηεηα αλ απηή ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο [51]. Σέ-

ινο, κε ηε δηαπίζησζε φηη ε χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη είλαη ιίγε, ν δάζθαινο πξνηξέπεηαη 

λα κελ πεξηνξηζηεί ζε απηή, αιιά λα επεθηαζεί φζν θξίλεη απαξαίηεην, λα επαλέξρεηαη ζε 

θάζε επθαηξία θαη λα δηακνξθψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο [50]. 

 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε έληαμε ελνηήησλ Κ.Α. ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ζην κάζεκα ηεο 

Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, δίλεη αξθεηή επειημία ζηνπο δαζθάινπο πνπ ελδηαθέξνληαη 

λα επεθηαζνχλ πεξηζζφηεξν ζην ζέκα θαη λα εθαξκφζνπλ ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δηδάζθεηαη αξθεηέο ψξεο ηελ εβδνκάδα, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

δπλαηφ λα αθηεξσζνχλ ζε θάπνηα ελφηεηα πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο ψξεο απφ φηη ε έθηαζε 

ηεο χιεο δηθαηνινγεί, λα αλαδηαηαρζεί πην εχθνια ε δηδαθηηθή χιε θαη λα αλαπηπρζνχλ ε-

πηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Κάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν -σο αδχλαην- λα γίλεη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο. Σν κά-

ζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, ηφζν ζηελ Δ΄ φζν θαη ζηε η΄ ηάμε δηδάζθε-

ηαη κφλν κία ψξα ηελ εβδνκάδα, ε χιε γηα ηα άιια ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη αξ-

θεηά εθηεηακέλε θαη ηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Κ.Α. είλαη ζην ηέινο ησλ βηβιίσλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κέλεη αξθεηφο ρξφλνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηελ ηθα-

λνπνηεηηθή δηδαζθαιία ηνπο.  

 

Πξφζζεηνο αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη ε ζπρλή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Κνηλσλη-

θήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο απφ δηαθνξεηηθφ δάζθαιν απφ απηφ πνπ έρνπλ θαλνληθά νη κα-
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ζεηέο. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ππεξεζηαθψλ ιφγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ σξψλ 

πνπ ν θάζε δάζθαινο δηδάζθεη ηελ εβδνκάδα.  

 

Οη δάζθαινη ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ (πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ) δελ 

ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο θαη ρξεηάδεηαη λα δηδάμνπλ θάπνηα καζήκαηα ζε άιιεο ηά-

μεηο. Ηζρχεη επίζεο θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ν δάζθαινο κίαο ηάμεο πνπ ιφγσ εηψλ ππε-

ξεζίαο ή γηα άιινπο ιφγνπο έρεη κεησκέλν σξάξην, δίλεη ψξεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε ηνπ 

ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο. Σα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ε απαηηνχ-

κελε επειημία κεηάζεζεο καζεκάησλ, αλαδηάηαμεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, δηάζε-

ζεο επηπιένλ ρξφλνπ ή αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ παξαπάλσ απφ κία δηδα-

θηηθή ψξα. ε απηά πξέπεη λα πξνζηεζεί ην ηδηαίηεξα πηεζηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ ζηηο 

δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο, πνπ ζπρλά αλαγθάδεη ην δάζθαιν λα αθαηξεί ψξεο δηδαζθαιίαο απφ 

ηα δεπηεξεχνληα καζήκαηα γηα ράξε ησλ θχξησλ καζεκάησλ.   

 

Αθφκα θαη αλ ππνηεζεί φηη έλαο δάζθαινο έθαλε έλα πνιχ θαιφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο 

απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κε ζθνπφ λα δηδάμεη πην νινθιεξσκέλα ηελ Κ.Α. ζηελ 

ηάμε ηνπ, κέλνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ. Σα ζεκαληηθφηεξα είλαη ηη 

ζηφρνπο λα ζέζεη, ζε πνηα ζέκαηα λα αλαθεξζεί, ηη πιηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη, ηη δξαζηε-

ξηφηεηεο λα αλαζέζεη ζηνπο καζεηέο θαη πνηα δηδαθηηθή κεζνδνινγία λα αθνινπζήζεη. 

Αλάινγα κε ηηο επηινγέο πνπ ζα θάλεη, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο κπνξεί λα πνηθίιεη ζεκα-

ληηθά.  

 

Σν βηβιίν ηνπ δαζθάινπ εθηφο απφ πξνηξνπέο θαη ζπκβνπιέο δελ δίλεη ελαιιαθηηθέο ιχ-

ζεηο, νχηε πξνηείλεη ηελ θαηάιιειε βηβιηνγξαθία. Πξέπεη ινηπφλ κφλνο ηνπ λα κειεηήζεη 

ην ζέκα, λα εξεπλήζεη ηε βηβιηνγξαθία, λα αλαδεηήζεη πιηθφ θαη λα νξγαλψζεη ηε δηδα-

ζθαιία ηνπ. Καλείο βέβαηα δελ εγγπάηαη φηη απηή ε πξνζπάζεηά ηνπ ζα έρεη ηελ απαξαίηε-

ηε ζπλέρεηα ηηο επφκελεο ρξνληέο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εθαξκνζηεί ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κία ζεηξά απφ ζεζκηθέο αι-

ιαγέο πνπ, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζην, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη εληζρχνπλ ηελ αλάιεςε πξσ-

ηνβνπιηψλ απφ ην δάζθαιν θαη επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ. Σέηνηεο αιια-

γέο είλαη ην νινήκεξν ζρνιείν, ην ζρνιείν δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, ε επέιηθηε δψλε θαη ηα 

πξνγξάκκαηα-παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο.    
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Σν νινήκεξν ζρνιείν κε βάζε ηε θηινζνθία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ηδαληθφο ρψξνο πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

[52]. Γπζηπρψο νινήκεξα ζρνιεία ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη κε επαξθή πιηθνηερληθφ 

εμνπιηζκφ είλαη ειάρηζηα (28 απφ ηα πεξίπνπ 7.000 δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο) [53]. 

ηελ νπζία ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ πνπ νλνκάδνληαη “νινήκεξα”, είλαη 

ζρνιεία δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ.  

 

Σα ζρνιεία δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηε ιήμε ηνπ θαλνληθνχ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ θαη γηα πεξίπνπ δπφκηζε ψξεο. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη εληαρζεί έλαο 

αξηζκφο απφ καζήκαηα-δξαζηεξηφηεηεο (ζίηηζε καζεηψλ, πξνεηνηκαζία καζεκάησλ, κνπ-

ζηθή, γπκλαζηηθή, πιεξνθνξηθή, μέλε γιψζζα, δσγξαθηθή, θηι) δπζαλάινγα κεγάινο ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαζέζηκεο ψξεο. Σν απνηέιεζκα είλαη ε θάζε δηδαθηηθή ψξα λα έρεη πεξηνξη-

ζηεί ζηα 30-35 ιεπηά, λα ππάξρεη κία ζπλερήο ελαιιαγή δαζθάισλ εηδηθνηήησλ ζηελ ηά-

με, πξάγκα πνπ θαζηζηά δχζθνιν ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη δελ επλννχ-

ληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη παξαπάλσ απφ κία δηδαθηηθή ψξα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 

 

Μία άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε έληαμε ηνπ ζρνιείνπ ζην πξφγξακκα “επέιηθηεο δψ-

λεο δηαζεκαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ”. Ζ επέιηθηε δψλε έρεη ζαλ ζθνπφ 

λα αλακνξθψζεη ην ζρνιηθφ ρξφλν, λα θαιιηεξγήζεη ηε ζπλεξγαηηθή θαη δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα εξγαζίαο (project) λα 

αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη ηε βησκαηηθή δξάζε ηνπ κα-

ζεηή [54]. ια απηά ηα ζηνηρεία, θαζψο επίζεο ε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε νκαιή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, θαζηζηνχλ 

ηελ επέιηθηε δψλε ειθπζηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο Κ.Α.  

 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2001-2002, 176 δεκνηηθά ζρνιεία πινπνίεζαλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηελ επέιηθηε δψλε, κε αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα [55]. Θεηηθφ ζηνηρείν είλαη επίζεο ε 

χπαξμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ Κ.Α. ζηα βηβιία πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ επέιηθηε δψ-

λε, αλ θαη απηφ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν [56, 57]. 

 

Μία ηειεπηαία δπλαηφηεηα πνπ έρεη έλαο δάζθαινο, είλαη λα εθπνλήζεη πξφγξακκα δηδα-

ζθαιίαο ηεο Κ.Α. ζηα πιαίζηα ηεο Αγσγήο Τγείαο. Θεηηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 

είλαη φηη έλα ηέηνην πξφγξακκα κπνξεί λα έρεη αξθεηά ζεκαληηθή ρξνληθή δηάξθεηα (κέρξη 
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ηξεηο κήλεο) θαη λα πεξηιακβάλεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ψζηε 

λα είλαη κία απηφλνκε θαη νινθιεξσκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε.  

 

Ωζηφζν, ν δάζθαινο πνπ ζα αλαιάβεη κία ηέηνηα πξσηνβνπιία, πέξα απφ ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ρξεηάδεηαη λα 

αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή-ππεπζχλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη λα ζπληάμεη θαη 

λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε αλαιπηηθή πξφηαζε (ρξνλνδηάγξακκα, θάζεηο, κεζνδνινγία, επη-

ζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, θηι), κε ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα θάλεη παξνπζίαζε θαη αμη-

νιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη γεληθά λα επσκηζηεί έλα αξθεηά ζεκαληηθφ επηζηεκνλη-

θφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν.  

 

Φαίλεηαη πάλησο φηη ε πξνζέγγηζε απηή είλαη αξθεηά δεκνθηιήο ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνε-

γνχκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο πξνθχπηεη γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξν-

γξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο πνπ εγθξίζεθαλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2003-2004 απφ ηελ Α΄ 

Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζελψλ. Ζ δηεχζπλζε απηή έρεη ζηελ επνπηεία 

ηεο 289 πνιπζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη ελέθξηλε 84 πξνγξάκκαηα Κ.Α. ζηα πιαίζηα ηεο 

Αγσγήο Τγείαο [58]. 

 

Πξηλ νινθιεξσζεί ε παξνπζίαζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ηεο Κ.Α. ζηελ Διιάδα, είλαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζην 

πξφβιεκα ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, πε-

ηπρεκέλα ή ιηγφηεξν πεηπρεκέλα, αιιά ζίγνπξα κε πνιχ θαιή δηάζεζε θαη πξνζέζεηο, νη 

δάζθαινη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα, ζπιιέγνπλ θαη δηακνξ-

θψλνπλ δηδαθηηθφ πιηθφ, φρη κφλν γηα ηελ Κ.Α., αιιά θαη γηα πνιιά άιια ζέκαηα.  

 

Ζ εκβέιεηα ηεο φιεο ηνπο πξνζπάζεηαο δπζηπρψο πεξηνξίδεηαη κφλν ζην θπζηθφ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ αλήθνπλ. ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ππνβάιινπλ ην πιηθφ πνπ ρξε-

ζηκνπνίεζαλ ζηα γξαθεία θαη ηηο δηεπζχλζεηο πνπ ππάγνληαη θαη παξακέλεη ζην αξρείν. 

Γελ ππάξρεη έλαο θνξέαο πνπ ζα αλαιάκβαλε λα ζπιιέμεη, λα αμηνινγήζεη, λα θαηεγνξην-

πνηήζεη θαη λα δηαδψζεη ηηο πξνζπάζεηεο απηέο. Ζ ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ θνξέα είλαη απ-

ηνλφεηε. Δίλαη ζίγνπξν φηη κεγαιχηεξνο αξηζκφο δαζθάισλ ζα επέιεγε λα εθαξκφζεη θαη-

λνηφκεο θαη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ζηελ ηάμε ηνπ, αλ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ην 

απαξαίηεην πιηθφ, θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο [59].    
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2.3.4  πκπεξάζκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζην ειιεληθό 

          δεκνηηθό ζρνιείν 

Απφ ηε ζχληνκε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο δηαπηζηψλνληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε επίπε-

δν πεξηερνκέλνπ, κεζνδνινγίαο θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

Κ.Α. ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. Δηδηθφηεξα: 

1. Σν ζχλνιν ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο γηα φιεο ηηο ηάμεηο είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ. 

2. Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη ζηεξίδεηαη θαζαξά ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 

δεπηεξεπφλησο ζην πεξηνξηζκέλν έληππν πιηθφ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζεσξείηαη κία “η-

δαληθή” θαηάζηαζε ρσξίο θακία παξαπάλσ εμήγεζε. 

3. Τπάξρεη έληνλα ηνληζκέλν ην ζηνηρείνπ ησλ θηλδχλσλ ζην νδηθφ πεξηβάιινλ, αιιά δελ 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα εμεγεζεί ζηνπο καζεηέο πψο κπνξνχλ κε πξαθηηθφ ηξφπν 

λα ηνπο εληνπίζνπλ θαη λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ, νχηε θαλ ζην επίπεδν ηεο παξνρήο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβνπιψλ.  

4. Μέλεη ε αίζζεζε φηη ε χιε πεξηιακβάλεη “ιίγν απ’ φια”, ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφ-

ρνπο, επαξθή αλάιπζε, θαηεπζχλζεηο θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, ζπλεπψο ρξεηάδε-

ηαη ξηδηθφο επαλαθαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη λέα χιε.  

5. Σα πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο γηα ην δάζθαιν γηα πην νινθιεξσκέλε δηδαζθαιία, έζησ 

θαη ρσξίο πξαθηηθή εμάζθεζε, είλαη πεξηνξηζκέλα ηδηαίηεξα ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο. 

6. Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ άκεζα πξνζβάζηκν απφ ην δάζθαιν.  
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2.4  Η δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζην εμσηεξηθό, ηα παξαδείγκαηα ηεο  

       Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Renault 

Έρνληαο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην εγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ ζηελ Διιάδα εί-

λαη κεζνδνινγηθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά αθαηάιιειν, ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηηο πξα-

θηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη θπξίσο ζηελ Δπξψπε. Γηαπηζηψζεθε φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ππάξρεη επαηζζεηνπνίεζε ζην ζέκα ηεο Κ.Α. θαη ζην θεθάιαην απηφ 

παξνπζηάδνληαη δχν πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Ζ πξψηε αθνξά 

ην κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α. πνπ πηνζέηεζε ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε δεχηεξε αθνξά 

ην εθπαηδεπηηθφ παθέην Κ.Α. ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Renault. Αλ θαη δηαθνξεηηθέο 

κεηαμχ ηνπο, εληνχηνηο ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ ηνπο ππφβαζξν είλαη θνηλφ θαη 

ζηεξίδνληαη ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ θπξηφ-

ηεξσλ εξεπλψλ φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.1. 

 

2.4.1  Σν παξάδεηγκα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

Απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο εθηφο ηεο Διιάδαο, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Ηξιαλδία έρνπλ 

ηνπο ρεηξφηεξνπο δείθηεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζε παηδηά-πεδνχο 5-12 εηψλ [60] (γηα ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία, 130 λεθξνί θαη 4.500 ηξαπκαηίεο), ζε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα πνπ ε θπ-

ξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ ζε παηδηά θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ είλαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα. 

Έρνληαο απηφ ην ζηνηρείν θαηά λνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζεί ζε πνην βαζκφ θαη κε ηη 

ηξφπν εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα Κ.Α. ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, πα-

ξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

Ζ πξψηε δηαπίζησζε είλαη φηη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πηνζεηήζεθε θαη εθαξ-

κφδεηαη κία εζληθή ζηξαηεγηθή κείσζεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά 50% κέρξη ην 

2010. ην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφο παξάγνληαο επίηεπμεο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ είλαη ε 

Κ.Α. Σνλίδεηαη μεθάζαξα φηη ε πξαθηηθή εμάζθεζε παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν πνπ πξέπεη 

λα εληζρπζεί ζε επίπεδν ζρνιείνπ, ηνπηθφ θαη εζληθφ κε ηε δεκηνπξγία κίαο ζεηξάο ζεζκψλ 

[60, 61]. 

 

Ζ δεχηεξε δηαπίζησζε είλαη φηη ππάξρεη δηαζέζηκν, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επί-

πεδν, πινχζην, θαιά νξγαλσκέλν θαη πνιχκνξθν δηδαθηηθφ πιηθφ [62], ζεκαληηθφ κέξνο 

ηνπ νπνίνπ δηακνξθψζεθε κεηά απφ καθξνρξφληεο θαη κεγάιεο έθηαζεο έξεπλεο απφ θξα-

ηηθνχο θαη παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο [63]. Σν πιηθφ απηφ είλαη, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξη-
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πηψζεσλ, δηαζέζηκν δσξεάλ ζηα ζρνιεία, ζηνπο γνλείο θαη ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα α-

ζρνιεζεί κε ηελ Κ.Α.  

 

Μία αθφκα δηαπίζησζε είλαη φηη εθηφο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ Σξνραία, 

πνπ παξαδνζηαθά αζρνινχληαη κε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, ππάξρεη ν ζεζκφο ησλ κνλά-

δσλ θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο-αγσγήο (Road Safety Units, R.S.U.) [64], πνπ παξέρνπλ 

ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπ δαζθάινπ πνπ ζέιεη λα εθαξκφζεη πξνγξάκκαηα 

Κ.Α. Οη κνλάδεο απηέο κεηαμχ άιισλ: 

 Γίλνπλ νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα αθνινπζή-

ζεη ην ζρνιείν θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ έηζη ψζηε λα πεξηιάβεη ζηνηρεία Κ.Α. 

 Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ηξνραία αηπρήκαηα. 

 Παξέρνπλ έληππν, νπηηθναθνπζηηθφ ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

Κ.Α. 

 Δθαξκφδνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο. 

 Δπηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία κε θηλεηέο εθζέζεηο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

 Τινπνηνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα Κ.Α. γηα δαζθάινπο θαη γηα παξάγνληεο ηεο ηνπη-

θήο απηνδηνίθεζεο.  

 Γηνξγαλψλνπλ εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ θπθινθν-

ξηαθή θνπιηνχξα. 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο πινπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαζεκα-

ηηθή πξνζέγγηζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

ην νπνίν θαη έρεη δχν θχθινπο, ν πξψηνο γηα ηηο ειηθίεο 5-7 θαη ν δεχηεξνο γηα ηηο ειηθίεο 

8-11. Δμαηηίαο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, πξνηείλεηαη ε Κ.Α. λα νξγαλψλεηαη κε έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: α) ζαλ έλα μερσξηζηφ πξφγξακκα, β) ζαλ 

κέξνο πξνγξάκκαηνο εληαγκέλνπ ζηελ Αγσγή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, γ) ζαλ ζπζηαηηθφ 

κέξνο κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαζεκαηηθήο ελφηεηαο γηα παξάδεηγκα “ε γεηηνληά κνπ”, “ηαμί-

δηα”, “ε δηαδξνκή γηα ην ζρνιείν” θαη δ) ζαλ κέξνο ελφο θχξηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

φπσο νη θπζηθέο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά, ε ηερλνινγία, θηι [65]. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Κ.Α. πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα θαη μεθάζαξα δηαηππσ-

κέλα ζηνηρεία πνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ, λα είλαη εμαζθεκέλνη θαη λα θαηα-

λννχλ θαη γηα ηνπο δχν θχθινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηα νπνία θαη παξνπζηάδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. Να ζεκεησζεί φηη αλάινγνη ζηφρνη ππάξρνπλ θαη γηα ην γπκλάζην. 
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Γηα ηνλ πξψην θχθιν νη καζεηέο ζα πξέπεη [66] 

Να γλσξίδνπλ: 

 Πνχ κέλνπλ, πνην είλαη ην ηειέθσλν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, πνχ κπνξνχλ λα πάλε φηαλ δελ 

είλαη θαλείο ζην ζπίηη, πνηνη γλσξίδνπλ πνχ βξίζθνληαη, πφζε ψξα ρξεηάδεηαη γηα λα 

πάλε θάπνπ. 

 Αζθαιή κέξε γηα λα παίμνπλ, δηαδξνκέο γηα λα πάλε ζε απηά ηα κέξε, ηνπο θαλφλεο 

ηνπ αζθαινχο παηρληδηνχ, πνηα είλαη ηα επηθίλδπλα κέξε θαη γηαηί.  

 Πνηνλ λα εκπηζηεπηνχλ, πψο λα δεηνχλ βνήζεηα. 

 Σηο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ, φηη είλαη θαη δηθή ηνπο ππφζεζε λα κείλνπλ αζθαιείο. 

 Σε δηαθνξά κεηαμχ θαληαζηηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

Να εμαζθεζνχλ: 

 ηηο δεμηφηεηεο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ηνπο θξαηήζνπλ αζθαιείο. 

 Πψο λα δηαζθεδάδνπλ θαη ηαπηφρξνλα λα παξακέλνπλ αζθαιείο. 

 ην λα είλαη θαινί επηβάηεο. 

 Πψο λα θάλνπλ πξάγκαηα κφλνη ηνπο. 

 Πψο λα δεηνχλ βνήζεηα θαη πψο λα εμεγνχλ ζσζηά ηη δεηάλε. 

 ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ην ζρνιείν θαη ζηα δηάθνξα κέξε 

πνπ επηζθέπηνληαη. 

 ηε ρξήζε ησλ αηζζήζεψλ ηνπο γηα λα παξακέλνπλ αζθαιείο. 

 ην λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα ζθέθηνληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ απνθάζε-

σλ. 

 

Να θαηαλννχλ: 

 Σηο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ θαη πψο κπνξνχλ λα ηα απνθχγνπλ. 

 Ση είλαη ε θπθινθνξία θαη ηα νρήκαηα. 

 Σε ζεκαζία ηνπ “ζηακαηψ, βιέπσ θαη αθνχσ”. 

 Σν ιεμηιφγην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο δξφκνπο θαη ηελ θπθινθνξία. 

 

Γηα ην δεχηεξν θχθιν νη καζεηέο ζα πξέπεη [66] 

Να γλσξίδνπλ: 

 Πνχ βξίζθνληαη, πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο, πνηνη πξέπεη λα μέξνπλ πνχ βξίζθνληαη, πψο 

λα αλαγλσξίδνπλ ηα επηθίλδπλα άηνκα, πψο λα δεηνχλ βνήζεηα. 
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 Πψο λα επηζηξέςνπλ ζπίηη, πψο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, πνηα είλαη ηα 

άιια αζθαιή κέξε ζηα νπνία κπνξνχλ λα πάλε. 

 Να αληηζηέθνληαη ζηελ πίεζε απφ θίινπο ηνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ μέξνπλ φηη δελ 

είλαη αζθαιή θαη ινγηθά. 

 Πψο λα αμηνινγνχλ ηελ απφζηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ. 

 Σνπο θαλφλεο αζθάιεηαο γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο. 

 Πφηε θαη πψο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ αηπρήκαηα, ηη λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκα-

ηνο, απιέο πξψηεο βνήζεηεο. 

 

Να εμαζθεζνχλ: 

 ηελ αζθαιή ρξήζε αληηθεηκέλσλ θαη ζην αζθαιέο παηρλίδη. 

 Ώζηε λα είλαη πξφηππα ζσζηήο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο κηθξφηεξνπο 

καζεηέο.  

 ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ. 

 ην λα κηιάλε θαη λα γξάθνπλ ζηνπο ππεχζπλνπο, ψζηε ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ λα γί-

λεη πην αζθαιέο. 

 

Να θαηαλννχλ: 

 ηη είλαη θαη δηθή ηνπο ππφζεζε λα παξακείλνπλ αζθαιείο. 

 ηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιέλε “φρη” ζε πξάγκαηα πνπ ζεσξνχλ ιαλζαζκέλα. 

 ηη ην δηθαίσκα λα θάλνπλ πξάγκαηα κφλνη ηνπο ζπλεπάγεηαη θαη πεξηζζφηεξε ππεπ-

ζπλφηεηα απφ κέξνπο ηνπο. 

 ηη αθφκα ρξεηάδνληαη βνήζεηα ψζηε λα είλαη αζθαιείο θαη φηη είλαη ρξήζηκν λα δε-

ηνχλ βνήζεηα. 

 Σηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο ζηνπο ίδηνπο, αιιά θαη ζε άιινπο. 

 

Απφ ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Κ.Α. ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εμήο παξαηεξήζεηο: 

1. Δθαξκφδνληαη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη. 

2. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε. 

3. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δαζθάινπο λα δηδάμνπλ ηελ Κ.Α. κε αξθεηνχο ελαιιαθηη-

θνχο ηξφπνπο θαη ζε φπνηα έθηαζε ην θξίλνπλ απαξαίηεην. 



 36 

4. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη θαη νη δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ πνπ επηδηψ-

θνληαη, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ελαξκνληζκέλεο κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ πα-

ξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.1. 

5. Ζ ζαθήο δηαηχπσζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζε θάζε θχθιν ζπνπδψλ, 

επηηξέπεη ζηνπο δαζθάινπο λα δηακνξθψζνπλ θαιχηεξα ηε δηθή ηνπο δηδαθηηθή πξν-

ζέγγηζε. 

6. Τπάξρεη ζπλδξνκή ζε απηφ ην έξγν θαη εκπινπηηζκφο ηνπ απφ εηδηθνχο θνξείο. 

7. Τπάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ην γπκλάζην.  

8. Οη δάζθαινη έρνπλ πνιιέο επηινγέο απφ έηνηκν θαη πνιππνίθηιν δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 

2.4.2  Σν παξάδεηγκα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Renault  

Σν 2000 ε απηνθηλεηνβηνκεραλία Renault μεθίλεζε ην δηεζλέο πξφγξακκα “Safety for All” 

ηε κεγαιχηεξε εθζηξαηεία Κ.Α ζηελ Δπξψπε. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε δεθαηέζζεξηο 

ρψξεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2003-2004), κέρξη ζηηγκήο 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη πεξίπνπ πέληε εθαηνκκχξηα καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη έ-

ρνπλ δηαλεκεζεί πάλσ απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθά παθέηα [67]. Ζ έθηαζε, ε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ε πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζηζηνχλ αλα-

γθαία ηελ αλαθνξά ζε απηφ. 

 

Σν πιηθφ ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε δαζθάινπο, εηδηθνχο ζηελ Κ.Α. θαη νξγαληζκνχο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Κ.Α. ζε δηάθνξεο ρψξεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη α-

ληηκεησπίδεη ηα παηδηά ζαλ ππεχζπλα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα λνηαζηνχλ γηα ηε δηθή ηνπο 

αζθάιεηα αιιά θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ, είλαη αιιειεπηδξαζηηθφ, δηδαθηηθφ θαη 

ηαπηφρξνλα δηαζθεδαζηηθφ. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαζε-

κεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Αληί απιά λα δηδάζθεη ηνπο θαλφλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο, βνε-

ζά ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, λα ηηο αλαιχνπλ θαη λα θαηα-

λννχλ ηηο δηθέο ηνπο αληηδξάζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζαλ πξφγξακκα αθνινπζεί ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε αιιά κε αθξηβψο αληίζεην ηξφπν απφ απηφ ηεο Κ.Α. ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία. Αληί δειαδή λα ελζσκαηψλεηαη ζε θάπνηα ζεκαηηθή ελφηεηα, ελζσκαηψλεη 

δξαζηεξηφηεηεο απφ άιια καζήκαηα.      

 

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην πνπ απνηειείηαη απφ κία βηληενθαζέηα, έλα βηβιίν γηα ην δάζθα-

ιν θαη έλα ηεηξάδην εξγαζηψλ γηα ην καζεηή, ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα κε είθνζη 
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κία ζπλνιηθά ελφηεηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θάζε ελφηεηα είλαη κία απηφλνκε νληφ-

ηεηα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηεο χιεο κε βάζε ηελ ηάμε θαη ηηο 

ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ έρεη νξίζεη ν θάζε δάζθαινο φηη ζα αθηεξψζεη γηα ηελ Κ.Α. Ζ δηάξ-

θεηα δηδαζθαιίαο ηεο θάζε ελφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Σα θεθά-

ιαηα είλαη: 

1. “Ζ ζπκπεξηθνξά θαη ην ζψκα”. Σν θεθάιαην έρεη ζαλ ζθνπφ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηφο ηνπο, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ιφγσ 

ηεο θπζηνινγίαο ηνπο (κέγεζνο, φξαζε, αθνή) θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (έιιεηςε 

πξνζνρήο, αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ θηλδχλσλ).  

2. “Πεγαίλνληαο ζε έλαλ πξννξηζκφ”. Σν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα κέζα κεηαθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά (πνδήιαην, παηίληα), κε ηα απηνθίλεηα, ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο θαη επηζεκαίλεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο νδηθήο αζθάιεηαο.  

3. “Σν πεξηβάιινλ”. Αλαπηχζζνληαη νη δηαθνξεηηθνί θίλδπλνη ζε δξφκνπο ησλ πφιεσλ 

θαη ησλ ρσξηψλ θαη πψο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζή-

θεο.  

4. “Οη θίλδπλνη”. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην έρεη ζαλ ζθνπφ λα ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο γηα 

ηνπο αλαπάληερνπο θηλδχλνπο ζην δξφκν, ηα αίηηα ησλ αηπρεκάησλ, ηελ πηζαλφηεηα λα 

εκπιαθνχλ ζε έλα αηχρεκα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ζε απηή ηελ πεξί-

πησζε. 

 

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ γηα θάζε ελφηεηα αλαθέξνληαη νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ πνπ επηδηψθνληαη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαη ε χιε πνπ 

έρεη επηιεγεί είλαη έηζη δνκεκέλεο ψζηε λα θαίλεηαη κε πνηα άιια καζήκαηα ζρεηίδνληαη. 

Γίλνληαη νδεγίεο γηα ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην επηπιένλ επνπηηθφ πιηθφ. ε άιιν ζε-

κείν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα 

επέθηαζε ζην ππφ κειέηε ζέκα. Σέινο, πξνηείλνληαη κία ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο [68]. 

 

ην “ηεηξάδην ηνπ καζεηή” ηα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ηηο αζθήζεηο θαη ζεκεηψλνπλ ηηο πα-

ξαηεξήζεηο ηνπο. Οη αζθήζεηο -φπσο θαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο- είλαη δηαζεκαηηθέο, βα-

ζίδνληαη ζηε δφκεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο θαη εζηηάδνπλ ζην 

παηδί θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε σζεί ην παηδί λα θάλεη παξαηεξήζεηο, 

λα ζθεθηεί πάλσ ζε απηέο θαη λα δψζεη εμεγήζεηο, κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζηελ θα-
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ιχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ. ην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο ζε πιαίζην δίλν-

ληαη απιά δηαηππσκέλα ηα θπξηφηεξα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά. 

 

Παξαηεξήζεηο γηα ην πξφγξακκα Κ.Α. ηεο Renault 

1. Παξφηη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη θαη νη δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ πνπ επη-

δηψθνληαη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ελαξκνληζκέλεο κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.1, σζηφζν δελ δίλεηαη ε απαηηνχκελε βαξχηεηα ζηελ 

πξαθηηθή εμάζθεζε. 

2. Ζ χιε παξνπζηάδεηαη κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, κε αξθεηά παξαδείγκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο δπζθνιφηεξεο έλλνηεο. 

3. Ζ απηνλνκία ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε επξχηεξσλ ζεκαηη-

θψλ ελνηήησλ, δίλνπλ ηελ επρέξεηα ζην δάζθαιν λα πξνζαξκφζεη ηελ χιε έηζη ψζηε 

λα είλαη θαηάιιειε γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

4. Αθνινπζνχληαη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη. 
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2.5  Θεσξίεο κάζεζεο θαη πώο ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο  

       Αγσγήο 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ ελνηήησλ 2.1 θαη 2.2 ήηαλ φηη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ εμάζθεζε ζε πεξηβάιινληα πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

θπθινθνξίαο, νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε κίαο ζεηξάο δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξη-

θνξψλ, θξίζηκσλ γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ παηδηψλ ζην δξφκν, αθφκα θαη απφ πν-

ιχ κηθξή ειηθία. Γηα λα ηεθκεξησζεί έλα πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α. πνπ λα ζηεξίδεηαη 

ζηελ εμάζθεζε, πξέπεη λα κειεηεζνχλ ηα θνηλά ζεκεία ησλ δηαθφξσλ παξαιιαγψλ ηεο ζε 

έλα πην ζεκειηψδεο επίπεδν, ζηε ζεσξεηηθή ηνπο βάζε, ζε κία πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα ην “γηαηί” είλαη απνηειεζκαηηθέο. ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία 

εθείλα ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ κάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κ.Α. 

 

2.5.1  Η ζεσξία ηνπ Piaget  

Γηα ηνλ Piaget, ε γλψζε είλαη απνηέιεζκα κίαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο εζσ-

ηεξηθψλ δνκψλ, πνπ θαηεπζχλεηαη ζπλερψο πξνο ηελ “θαιχηεξε” αλαπαξάζηαζε ηνπ θφ-

ζκνπ πνπ πεξηβάιιεη ην άηνκν. Βαζηθή δνκηθή κνλάδα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη απηφ 

πνπ ν Piaget νλνκάδεη ζρήκα (scheme), κία γλσζηηθή κνλάδα πνπ αλαπαξηζηά ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κίαο έλλνηαο, κίαο θαηάζηαζεο ή ελφο αληηθεηκέλνπ, θαζψο επίζεο ησλ ε-

λεξγεηψλ πνπ ην αθνξνχλ, κία κνξθή πιάλνπ δξάζεο [69].  

 

Ζ κάζεζε ζπκβαίλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηξηψλ αιιεινζρεηηδφκελσλ δηαδηθαζηψλ. Σεο αθν-

κνίσζεο (assimilation), ηεο ζπκκόξθσζεο (accommodation) θαη ηεο εμηζνξξόπεζεο 

(equilibration). Με ηελ αθνκνίσζε γίλεηαη ην ηαίξηαζκα θαη ε ελζσκάησζε γεγνλφησλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ ζηα πξνυπάξρνληα ζρήκαηα. Με ηε ζπκκόξθσζε ηα πξν-

υπάξρνληα ζρήκαηα αιιάδνπλ ιίγν ψζηε λα ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε λέεο θαηαζηάζεηο ή 

εκπεηξίεο θαη έηζη ελζσκαηψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη απηή ε λέα εκπεηξία.  

 

Ζ αθνκνίσζε θαη ε ζπκκόξθσζε ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε κε ηελ έλλνηα φηη παξέ-

ρνπλ ηα κέζα κεηαβνιήο ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ ψζηε απηέο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο 

λέεο πιεξνθνξίεο. πληζηνχλ έλα απιφ ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο: αδπλακία λα εθαξκν-

ζηεί έλα ππάξρνλ ζρήκα κε επηηπρία ζε κία θαηάζηαζε, νδεγεί ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

δξάζεο απέλαληί ηεο κέρξη λα αληηκεησπηζηεί κε επηηπρία, νπφηε ην ζρήκα αιιάδεη γηα λα 

πεξηιάβεη ηα λέα δεδνκέλα θαη ην δίδπκν αθνκνίσζεο-ζπκκόξθσζεο έξρεηαη ζε ηζνξξνπία 

πνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο εμηζνξξόπεζεο. Ζ εμηζνξξόπεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κία 
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δηαξθήο πίεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αληηζηνίρεζεο ηνπ θφζκνπ έηζη φπσο ηνλ “γλσξίδεη” 

έλα άηνκν θαη ηνπ θφζκνπ έηζη φπσο ηνλ βηψλεη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ.   

 

Τπάξρνπλ φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ έλα ζρήκα δελ ηαηξηάδεη θαζφινπ κε κία θαηάζηα-

ζε, πνπ ε ζπκκφξθσζε έρεη απνηχρεη θαη πξέπεη λα γίλνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζε απηφ. Σφηε 

ε εμηζνξξόπεζε ελεξγνπνηεί ηε δηαθνξνπνίεζε (differentiation) θαη ην ζπληνληζκό 

(coordination). Με ηε δηαθνξνπνίεζε, έλα ππάξρνλ ζρήκα κεηαηξέπεηαη ζε λέα ζρήκαηα 

ψζηε λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα θαηαζηάζεηο πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

ζεσξνχληαλ παξφκνηεο. Ο ζπληνληζκόο απφ ηελ άιιε, είλαη ε δεκηνπξγία δνκψλ ζρεκάησλ 

ψζηε λα ηνλίδεηαη ε ζρέζε θαη νη νκνηφηεηεο κεηαμχ θαηαζηάζεσλ ή αληηθεηκέλσλ, πνπ 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ είραλ γίλεη αληηιεπηέο.  

 

Έλα παξάδεηγκα ζπκκόξθσζεο ζην πιαίζην ηεο δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ είλαη ην εμήο: Σν 

παηδί πξέπεη λα πεξάζεη έλαλ δξφκν κε ηνλ νπνίν είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλν, αιιά επεη-

δή έρεη ρηνλίζεη, ηα δεδνκέλα έρνπλ αιιάμεη ιίγν. ιεο νη παξάκεηξνη παξακέλνπλ νη ίδηεο 

θαη ηαηξηάδνπλ κε έλα ππάξρνλ ζρήκα, αιιά ην ρηφλη αλαγθάδεη ην παηδί λα αιιάμεη ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξπαηάεη θαη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη ην δξφκν. Δπηηπρεκέλε δηά-

ζρηζε ηνπ δξφκνπ, νδεγεί ζε ζπκκόξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο 

ζηηο ελέξγεηεο εμαηηίαο ηνπ θαηξνχ θαη ζηαδηαθά ην ζρήκα κπνξεί λα αιιάμεη, λα γεληθεπ-

ηεί, ψζηε λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 

Έλα παξάδεηγκα δηαθνξνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηα πιαίζηα ηεο θπθινθνξίαο ζην δξφ-

κν ζα κπνξνχζε λα έρεη ζρέζε κε ηε δξακαηηθή αιιαγή ζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ ζην νπνίν 

έρεη ζπλεζίζεη ην παηδί, εμαηηίαο κίαο κεηαθφκηζεο απφ ην ρσξηφ ζηελ πφιε. εκαληηθέο 

αιιαγέο ζην ρξφλν δηάζρηζεο δηαθφξσλ εηδψλ δξφκσλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηαθν-

ξνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο ζε αξθεηά λέα ζρήκαηα πνπ ην θαζέλα πεξηιακβάλεη πιε-

ξνθνξίεο γηα ην πφζε ψξα ρξεηάδεηαη ε δηάζρηζε ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ δξφκνπ, ηη “θε-

λφ” ζηελ θπθινθνξία είλαη απαξαίηεην, θηι. Ζ εκπεηξία ηνπ παηδηνχ ζην πέξαζκα δηαθφ-

ξσλ δξφκσλ, κπνξεί λα ην νδεγήζεη ηειηθά λα δεκηνπξγήζεη κε ζπληνληζκφ κία ελνπνηε-

κέλε δνκή ζρεκάησλ ε νπνία λα ηνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πιάηνπο ησλ δξφκσλ θαη ηνπ 

ρξφλνπ δηάζρηζήο ηνπο. 

 

Απηά ηα παξαδείγκαηα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απνδίδνπλ ηελ αθξηβή δηαδηθαζία απφ-

θηεζεο δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νδηθή θπθινθνξία κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Piaget. Ω-
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ζηφζν, θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ην ξφιν ηεο δξάζεο κέζα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ 

ζεσξία ηνπ Piaget δίλεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηε δξάζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλάπηπμεο, 

ε γλψζε πάληα θαηεπζχλεηαη ζηε δξάζε θαη ε δξάζε πάληα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δφ-

κεζε γλψζεο [70]. Με άιια ιφγηα, ε κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ελεξγνχ ζπκκεην-

ρήο ηνπ αηφκνπ ζε θάπνηα κνξθή έξγνπ. Απηφ είλαη απφ κφλν ηνπ αξθεηφ γηα λα εμεγήζεη 

ην γηαηί ε εμάζθεζε ζε ζπλζήθεο θπθινθνξίαο (ή ζε ζπλζήθεο πνπ ηελ πξνζνκνηψλνπλ) 

είλαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α. 

 

Σέινο, ε ζεσξία ηνπ Piaget δίλεη έλα ζαθέο πιαίζην θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο 

ησλ δεμηνηήησλ (κε ηε ζπκκόξθσζε, αιιάδνληαο ππάξρνληα ζρήκαηα ή κε ηε δηαθνξνπνί-

εζε, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρεκάησλ) θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αμηνπνηνχληαη νη δεμηφηε-

ηεο (γηα παξάδεηγκα κέζσ ηνπ ζπληνληζκνύ).  

 

 

2.5.2  Η θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky 

Piaget θαη Vygotsky θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε δηαθνξε-

ηηθφ ηξφπν. Ο πξψηνο ζεσξεί φηη ε κάζεζε είλαη έλα θαηλφκελν εζσηεξηθήο δφκεζεο γλψ-

ζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ν δεχηεξνο ηε ζεσξεί απνηέιεζκα εζσηεξίθεπ-

ζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ φκσο έρνπλ πξνέιζεη θαη δνκεζεί εμσ-

ηεξηθά, κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ο Vygotsky κάιηζηα ηνλίδεη φηη θάζε ιεηηνπξγία 

ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ εκθαλίδεηαη δχν θνξέο, πξψηα ζε θνη-

λσληθφ επίπεδν, κεηαμχ αηφκσλ θαη κεηά ζε αηνκηθφ επίπεδν, κέζα ζην παηδί [71].  

 

Σνλίδεη επίζεο φηη φιεο νη αλψηεξεο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιε-

ιεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ [71]. Γχν ζεκεία-θιεηδηά πξνέξρνληαη απφ απηή ηε βαζηθή ζέ-

ζε: α) θάζε νξγαλσκέλε ζθέςε είλαη ην πλεπκαηηθφ ηζνδχλακν ηεο δξάζεο θαη έρεη ηελ 

πξνέιεπζή ηεο απφ ηε δξάζε θαη β) θάζε νξγαλσκέλε δξάζε δνκείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

αηφκσλ πνπ ήδε θαηέρνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

 

Μία θεληξηθή ηδέα ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky είλαη ε δώλε εγγύηεξεο αλάπηπμεο (zone of 

proximal development). Απηή ε δψλε, πνπ είλαη ςπρνινγηθφο θαη φρη θπζηθφο ρψξνο, νξί-

δεηαη ζαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη κπνξεί λα θαηαθέξεη ην παηδί κφλν ηνπ ρσξίο βνήζεηα 

θαη ηη κπνξεί λα θαηαθέξεη φηαλ εξγάδεηαη κε άιινπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, 

πνπ είλαη πην ηθαλνί απφ ην ίδην [72]. πλεπψο ε δώλε εγγύηεξεο αλάπηπμεο είλαη ν “ρψ-

ξνο” κέζα ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε κάζεζε. Τπάξρεη έλα άλσ φξην ζην ηη κπνξεί λα 
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θαηαθέξεη ην παηδί φηαλ εξγάδεηαη κε άιινπο πην έκπεηξνπο. Γελ ζα ππάξμεη κάζεζε αλ ε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη θάησ απφ ην επίπεδν ησλ φζσλ ήδε κπνξεί λα θαηαθέξεη ην παηδί κφ-

λν ηνπ, αιιά θαη αλ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη πνιχ πάλσ απφ ηα φξηα ηεο δώλεο εγγύηεξεο 

αλάπηπμεο.  

 

Κιεηδί γηα ηελ εξκελεία ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Vygotsky, είλαη ε ηδέα ηεο θπξηόηεηαο ηεο γλώζεο (mastery). Αλ θαη ην παηδί κπνξεί λα εί-

λαη ηθαλφ γηα ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ή ζπκπεξηθνξέο φηαλ εξγάδεηαη κε άιινπο, ε κά-

ζεζε ζα ζπκβεί φηαλ ην ίδην ζα είλαη ζε ζέζε απφ κφλν ηνπ λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ζπκπεξηθνξέο.  

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη ε εζσηεξίθεπζε θαη ε κάζεζε, 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ξφινο ηεο γιψζζαο ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky. Ζ θνηλή δξα-

ζηεξηφηεηα, ε αιιειεπίδξαζε, ελφο ηθαλνχ θαη ελφο ιηγφηεξν ηθαλνχ αηφκνπ, πεξηέρεη θαη 

κία ζεηξά δηαιφγσλ. Ζ γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έρεη ν ιηγφηεξν ηθαλφο αλαηξνθν-

δφηεζε γηα ηα ιάζε ηνπ, γηα λα ζηξαθεί ε πξνζνρή ηνπ ζηα ζεκαληηθά ζεκεία, θηι (δηνξ-

ζσηηθφο δηάινγνο). ηαλ ην ιηγφηεξν ηθαλφ άηνκν είλαη κφλν ηνπ, κπνξεί λα αλαθαιέζεη 

απφ ηε κλήκε ηνπ ηνπο δηαιφγνπο πνπ δηακείθζεθαλ, λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο θαη λα 

εθηειέζεη ηε ζεηξά ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα.  

 

Ζ γιψζζα ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο κεραληζκφο κεηάδνζεο ζπκπεξηθνξψλ απφ έλα άηνκν ζε 

έλα άιιν. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη γηαηί ε γιψζζα είλαη κία κεραληζηηθή κεηάδνζε νδε-

γηψλ, αιιά γηαηί ελζπιαθψλεη κία ζπλεηδεηή θαη ινγηθή ζεηξά ζθέςεσλ. Απηφ πνπ κεηα-

θέξεηαη απφ ην ηθαλφ ζην ιηγφηεξν ηθαλφ άηνκν είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ γλσζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ε δξάζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky. 

Σα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, εξγάδνληαη πάλσ ζε έλα θνηλφ αληηθείκελν θαη ην 

πεξηζζφηεξν ηθαλφ άηνκν κεηαθέξεη κέζσ ηεο γιψζζαο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξη-

θνξέο ζην ιηγφηεξν ηθαλφ άηνκν. ηαλ ε θνηλή δξάζε βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο δώλεο 

εγγύηεξεο αλάπηπμεο ηνπ ιηγφηεξν ηθαλνχ αηφκνπ, ηφηε απηφ ζηαδηαθά ζα θαηαζηεί ηθαλφ 

θαη ππεχζπλν ψζηε λα αλαιακβάλεη λα εθηειεί ην ίδην έξγν απφ κφλν ηνπ.  
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2.5.3  Η γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ 

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε αλήθεη κία πιεζψξα εξεπλψλ θαη ζεσξεηηθψλ ηεθκεξηψζεσλ πνπ 

δελ απνηεινχλ εληαία ζεσξία, αιιά έρνπλ ζαλ θνηλφ ζεκείν φηη παξαιιειίδνπλ ηηο πλεπ-

καηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπο επηθεληξψλεηαη ζην πνηεο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηεί ην 

άηνκν γηα λα ρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο, πψο απηέο νξγαλψλνληαη θαη πψο αιιάδνπλ θαηά 

ηελ αλάπηπμε.  

 

Ζ εξγαζία ησλ Schank θαη Abelson γηα ηα ζελάξηα (scripts) [73], έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

επεηδή κπνξεί λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο δεμηνηήησλ γηα ηελ θπθινθνξία ζην δξφ-

κν. Σα ζελάξηα είλαη θσδηθνπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γλψζεο γηα επαλαιακβαλφκε-

λα γεγνλφηα. Με άιια ιφγηα, ηα ζελάξηα νξίδνπλ ηελ πηζαλή δηαδνρή γεγνλφησλ ζε θά-

πνηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Κάζε πεξίζηαζε πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλα ζε-

λάξην αλαπφθεπθηα ζα πεξηέρεη παξαιιαγέο θαη απνθιίζεηο απφ ην βαζηθφ ηνπ πεξίγξακ-

κα, είλαη δειαδή θάηη πην γεληθφ απ’ φηη ε αλάκλεζε ελφο θαη κφλν ζπγθεθξηκέλνπ γεγν-

λφηνο. Ωζηφζν, πεξηέρεη επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη απηέο νη παξαι-

ιαγέο. πλεπψο απφ ηε κία επηηξέπεη ινγηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ 

(“κεηά απφ απηφ, ζα γίλεη απηφ θαη κεηά…”) θαη απφ ηελ άιιε παξέρεη νδεγίεο ζην άηνκν 

πνηεο ελέξγεηεο λα θάλεη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (“ζα θάλσ απηφ, κεηά απηφ 

θαη κεηά…”).      

 

Έλα παξάδεηγκα ζελαξίνπ γηα ηελ θπθινθνξία ζην δξφκν κπνξεί λα είλαη ν ηξφπνο πνπ δη-

αζρίδνληαη νη δηαβάζεηο κε θσηεηλφ ζεκαηνδφηε. Σν άηνκν θηάλεη ζηε δηάβαζε, πεξηκέλεη 

λα αλάςεη ην πξάζηλν γηα ηνπο πεδνχο, ειέγρεη αλ φια ηα απηνθίλεηα ζηακάηεζαλ θαη ηε-

ιηθά δηαζρίδεη ην δξφκν. Σν ζελάξην ηνπ παξαδείγκαηνο έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο αληί-

ζηνηρεο δηαβάζεηο. Θα κπνξνχζε αθφκα λα πεξηιακβάλεη ηελ παξαιιαγή φπνπ ην άηνκν 

ρξεζηκνπνηεί ην θνπκπί ζην θσηεηλφ ζεκαηνδφηε γηα ην άλακκα ηνπ πξάζηλνπ γηα ηνπο 

πεδνχο.     

 

Σα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ηα ζελάξηα είλαη θπζηθνί θαη ηζρπξνί κεραληζκνί 

νξγάλσζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, αθφκα θαη παηδηά 3 εηψλ κπνξνχλ 

λα πεξηγξάςνπλ κε φξνπο ζελαξίνπ, δειαδή κε αξθεηή αθξίβεηα, νξγαλσκέλα θαη ινγηθά, 

ηε δηαδνρή γεγνλφησλ γηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά [74] θαη γηα πεξηζηαηηθά 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζπάληα ή θαη κφλν κία θνξά [75]. Σα ζελάξηα, αθφκα θαη ζε παηδηά 5 ε-
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ηψλ, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο (“αλ ζπκβεί απηφ, ηφηε ζα θάλσ 

απηφ...”), κε απνηέιεζκα ε πνιππινθφηεηά ηνπο λα απμάλεη ζεκαληηθά [76]. 

 

Κάπνηνο κπνξεί λα δηαθξίλεη ηε κεγάιε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ζελαξίσλ θαη ησλ ζρεκά-

ησλ ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget. Πξψηα απ’ φια θαη ηα δχν είλαη ε δηαδνρηθή ζεηξά δξάζεσλ 

ηνπ αηφκνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Ζ εθαξκνγή πνπ έρεη έλα ζελάξην ζε παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο, ζπκίδεη ηελ αθνκνίσζε. Παξφκνηα, ε δηαθνξνπνίεζε ππαξρφλησλ, ε δπλαηφ-

ηεηα λα πεξηθιείνληαη ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζελαξίσλ αληηζηνη-

ρεί κε ηε ζπκκόξθσζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε. Ζ ζχγθιηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

πιαηζίσλ ζηηο ίδηεο δνκέο θαη ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο παξέρεη ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ νξζφ-

ηεηα θαη ησλ δχν. 

 

2.5.4  ρνιηαζκόο  

Τπάξρνπλ δχν ζεκεία ζηα νπνία αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ πην πάλσ. Σν πξψην αθνξά απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί ειά-

ρηζηεο ζπλζήθεο γηα κάζεζε. Οη ηξεηο ζεσξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζπγθιίλνπλ ζηελ ά-

πνςε φηη ε γλψζε είλαη κία θπζηθή εμέιημε, κία αθνινπζία γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ απφ ηε 

δξάζε ζηελ αληίιεςε. πλεπψο νη δηδαθηηθέο κέζνδνη είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο 

φηαλ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ζχλνιν απηήο ηε θπζηθήο αθνινπζίαο θαη φρη φηαλ θαηα-

πηάλνληαη κε κεξηθά ζηνηρεία ηεο. Οη κέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε 

είλαη απνηειεζκαηηθέο αθξηβψο επεηδή μεθηλνχλ απφ ην ζσζηφ ζεκείν ηεο φιεο δηαδηθαζί-

αο, απφ ηε δξάζε. 

 

Σν δεχηεξν ζεκείν ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζεσξηψλ ηνπ Piaget 

θαη ηνπ Vygotsky. Ζ ζεσξία ηνπ Piaget δελ εμεγεί κε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηξφπν απφθηεζεο 

ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο δξάζεσλ πνπ έρνπλ δηαζέζηκεο αθφκα θαη κηθξά παηδηά, ελψ ε ζεσ-

ξία ηνπ Vygotsky έρεη έλα θαιά νξηζκέλν κεραληζκφ γηα απηφ. Αληίζεηα, ε ζεσξία ηνπ 

Vygotsky είλαη πην αδχλακε ζηελ εμήγεζε ηνπ πψο ε δξάζε γεληθεχεηαη ζε ηδέεο θαη έλ-

λνηεο, πνπ είλαη ην δπλαηφ ζεκείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget. Γελ ζα ήηαλ άζηνρν λα εηπσζεί 

φηη νη δχν απηέο ζεσξίεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε κία, πνπ λα εμεγεί πνιχ θαιά ηε δη-

αδηθαζία κάζεζεο.  

 

Αλ είλαη έηζη, θάζε ζνβαξή πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνχλ ζηα παηδηά νη θαηάιιειεο ζπκπε-

ξηθνξέο γηα ηελ θπθινθνξία ζην δξφκν, ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο 
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ζην θπζηθφ (ή ζε αληίζηνηρν ηνπ θπζηθνχ) νδηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ζα δψζεη ηηο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δξάζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ηα παηδηά ζα 

πξνζαξκφζνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ κφλα ηνπο. Μφιηο αξρίζνπλ λα εδξαηψλνληαη 

θάπνηα πξφηππα δξάζεο, απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζαλ βαζηθέο 

εκπεηξίεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα δνκεζεί ε θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνη-

νχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο-πιαίζηα θπθινθνξίαο, νδεγψληαο ζε γεληθεχζεηο θαη 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ αληηιήςεσλ θαη ελλνηψλ γηα ην νδηθφ πεξηβάιινλ. 
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2.6  Γηδαθηηθέο κέζνδνη ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο κε βάζε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

ε πξνεγνχκελε ελφηεηα (§ 2.2), θαηαδείρζεθε φηη ε πξαθηηθή εμάζθεζε είλαη πην απνηε-

ιεζκαηηθή απφ ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηβάιινληα 

φζν ην δπλαηφλ πην φκνηα κε ην πξαγκαηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ. Υξεηάδεηαη φκσο έλα πην 

ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πιαίζην πνπ λα εθαξκφδεη ηα παξαπάλσ θαη λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο.   

 

Οη ζεσξίεο ηνπ Piaget θαη ηνπ Vygotsky πξνηείλνπλ κάιινλ δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο 

ελίζρπζεο ηεο ςπρνπλεπκαηηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηνλ Piaget ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε ζχ-

γθξνπζε κεηαμχ ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ ή θαιχηεξα, κεηαμχ ησλ ηδεψλ πνπ έρεη έλα άηνκν 

θαη ησλ ηδεψλ πνπ έρνπλ νη άιινη θαη πνπ απνθαιχπηεηαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ [77]. Τπάξ-

ρνπλ φκσο νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ψζηε ν δηάινγνο λα είλαη απνηειεζκαηηθφο. Καη’ αξ-

ρήλ νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Γεχηεξνλ, ν δηάινγνο κεηαμχ 

αηφκσλ ηεο ίδηαο ειηθίαο (γηα παξάδεηγκα κεηαμχ παηδηψλ) είλαη πην απνηειεζκαηηθφο απφ 

ην δηάινγν κεηαμχ παηδηνχ θαη ελήιηθα. Άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα 

“γιψζζα” γηα λα πεξηγξάςνπλ θαηαζηάζεηο θαη αληηθείκελα, κε κεγαιχηεξε άλεζε ακθη-

ζβεηνχλ ην έλα ην άιιν θαη ζπδεηνχλ ηηο αληηθξνπφκελεο απφςεηο. Αιιειεπίδξαζε κεηα-

μχ ελήιηθα θαη παηδηνχ ζπρλά νδεγεί ζηε επηβνιή ησλ απφςεσλ ηνπ ελήιηθα θαη ην παηδί 

ζπλαηλεί είηε θαηάιαβε είηε φρη [78]. 

 

ε αληίζεζε, γηα ηνλ Vygotsky ν θεληξηθφο κεραληζκφο κάζεζεο είλαη ε θαζνδήγεζε ησλ 

δξάζεσλ ελφο ιηγφηεξν έκπεηξνπ αηφκνπ απφ έλα πην έκπεηξν. Ο δηάινγνο δειαδή είλαη 

κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ δπλακηθνχ. Πξνυπφζεζε είλαη βέβαηα ε δξαζηεξηφηεηα λα 

βξίζθεηαη εληφο ηεο δώλεο εγγύηεξεο αλάπηπμεο ηνπ ιηγφηεξν ηθαλνχ θαη λα βαζίδεηαη ζηηο 

ήδε ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

 

Παξά απηή ηε ζεκαληηθή δηαθνξά, ζα ήηαλ ιάζνο λα ππνηεζεί φηη ε κία ζεσξία αλαηξεί 

ηελ άιιε, ιακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε ην ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπο. Καη νη δχν 

ζεσξίεο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο 

κάζεζεο. Δμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ ζηα νπνία εζηηάδνπλ νη δχν ζεσξίεο, κπνξεί 

κε αξθεηή αζθάιεηα λα ππνηεζεί φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky είλαη πην θαηάιιειε γηα 

ηελ εθκάζεζε δξάζεσλ-δεμηνηήησλ, ελψ ε πξνζέγγηζε ηνπ Piaget πην θαηάιιειε γηα ηελ 

εθκάζεζε ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε απφθηεζε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη εχινγν φηη 

ζπκβαίλεη πην θπζηθά φηαλ ππάξρεη έλα κνληέιν καζεηείαο (έκπεηξνο θαη ιηγφηεξν έκπεη-
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ξνο). Απφ ηελ άιιε, ε θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ πίζσ απφ έλα ζπκβάλ, πίζσ απφ κία δξάζε, 

ζπκβαίλεη πην θπζηθά φηαλ ζηεξίδεηαη ζε δηάινγν πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη 

νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιίγν δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ηνπο. 

 

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη θαη νη δχν ζεσξίεο ηαηξηάδνπλ θαιά ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο 

κεζνδνινγίεο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην γεληθφ πιαίζην ηεο “αιιειεπηδξαζηηθήο κάζε-

ζεο”. Οη κεζνδνινγίεο απηέο είλαη ε δηδαζθαιία κεηαμχ ζπλνκήιηθσλ (peer tutoring), ε δη-

δαζθαιία κε ηελ θαζνδήγεζε ελειίθνπ (adult led tutoring) θαη ε ζπλεξγαζία ζπλνκήιηθσλ 

(peer collaboration). ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη παξαπάλσ ηερληθέο θαη ηη κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Κ.Α. 

 

2.6.1  Γηδαζθαιία κεηαμύ ζπλνκήιηθσλ  

Απηή ε κνξθή δηδαζθαιίαο έρεη ζαλ βαζηθή ηδέα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν αηφκσλ 

ίδηαο ειηθίαο πνπ ην έλα είλαη ιηγφηεξν ηθαλφ απφ ην άιιν. Απηή ε αζπκκεηξία ηεο ζρέζεο 

είλαη γηα ηνλ Vygotsky βαζηθφο φξνο ζηε ζεσξία ηνπ, αλ θαη απφ κφλνο ηνπ δελ εγγπάηαη 

φηη αλαπφθεπθηα ζα πξνθχςεη κάζεζε. Ωζηφζν, ε δηδαζθαιία κεηαμχ αηφκσλ ηεο ίδηα ε-

ιηθίαο κπνξεί λα εμεγεζεί θαη κε φξνπο ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget. Σν πην έκπεηξν κέινο 

κπνξεί λα πξνθαιεί ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ γεγνλφησλ ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ιηγφηεξν ηθαλνχ, πνπ νδεγεί ηειηθά ζηε γλσζηηθή πξφνδν.  

 

ηνηρεία φκσο απφ έξεπλα δεπγαξψκαηνο ηθαλνχ θαη ιηγφηεξν ηθαλνχ παηδηνχ θαη εξγαζί-

αο επάλσ ζε έλα θνηλφ αληηθείκελν, δελ ζπλεγνξνχλ ζε θάηη ηέηνην. Απφ ηελ παξαηήξεζε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη θπξίσο ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ, θάλεθε φηη θπξηαξ-

ρνχζαλ ηα ζηνηρεία ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ηεο δξάζεο θαη φρη ε γλσζηηθή 

δηακάρε πνπ απαηηεί ε ζεσξία ηνπ Piaget [79]. Αληίζεηα, ε παξαηήξεζε απηή είλαη ζχκ-

θσλε κε ηελ ηδέα ηνπ Vygotsky γηα ην “δηνξζσηηθφ δηάινγν” θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

έλα πεξηζζφηεξν ηθαλφ άηνκν. 

 

ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε δηδαζθαιία ζηελ νπνία κεζνιαβεί δάζθαινο θαη 

γηα ηε δηδαζθαιία ζπλνκήιηθσλ, νη Greenwood, Carta θαη Kamps εληφπηζαλ πεξηνξηζκνχο 

φζνλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο δεχηεξεο λα δηδάμεη αλψηεξεο αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο 

[80]. Ζ δηδαζθαιία ζπλνκήιηθσλ βειηίσζε ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο γξαπηνχ θεηκέλνπ, 

αιιά ππήξρε κεγάιε εμάξηεζε απφ δεμηφηεηεο φπσο ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο, ε νξζνγξα-

θία θαη ν ξπζκφο αλάγλσζεο. Απηή ε δηαπίζησζε είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηελ άπνςε 
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φηη ε δηδαζθαιία ζπλνκήιηθσλ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε δηδαζθαιία εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

θαλφλεο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε δεμηφηεηα πνπ απαηηεί-

ηαη έρεη ελ κέξεη απνθηεζεί [81].   

 

2.6.2  Γηδαζθαιία κε ηελ θαζνδήγεζε ελειίθνπ  

Ζ δηδαζθαιία κε αιιειεπίδξαζε παηδηνχ-ελειίθνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία, φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, κε ηε ζέζε ηνπ Vygotsky φηη ν θεληξηθφο κεραληζκφο κάζεζεο 

είλαη ε θαζνδήγεζε ησλ δξάζεσλ ελφο ιηγφηεξν έκπεηξνπ αηφκνπ απφ έλα πην έκπεηξν. Σν 

δπλαηφ ζεκείν απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο είλαη φηη ν ελήιηθαο έρεη πην πνιιέο δηδα-

θηηθέο ηθαλφηεηεο απ’ φηη έλα παηδί. Γηα παξάδεηγκα, νη ελήιηθεο εληνπίδνπλ πην εχθνια 

φηη ν εθπαηδεπφκελνο έρεη θαηαιάβεη θάηη ιάζνο, αληαπνθξίλνληαη πην θαιά φηαλ απηφο 

δεηάεη βνήζεηα [82] θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί απφ ηα παηδηά φηαλ δηδάζθνπλ δεμηφηε-

ηεο ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά [83].    

 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α., απηφ ζεκαίλεη φηη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη ζηελ Κ.Α. 

ελήιηθεο, πνπ θαηαλννχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε βάζε ηε δώλεο εγγύηεξεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί. χκθσλα κε ηνλ Wood, νη ελήιηθεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

πέληε επίπεδα θαζνδήγεζεο: α) γεληθέο πξνθνξηθέο νδεγίεο, β) ζπγθεθξηκέλεο πξνθνξηθέο 

νδεγίεο, γ) θαηάδεημε ηνπ ζεκαληηθνχ πιηθνχ, δ) πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ γηα δξάζε θαη 

ε) επίδεημε ηεο δξάζεο [84].  

 

Οη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηέο μεθηλνχλ ηε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην γεληθέο 

κνξθέο θαζνδήγεζεο γηα παξάδεηγκα γεληθέο πξνθνξηθέο νδεγίεο. ηαλ ν δηδαζθφκελνο 

ζπλαληήζεη δπζθνιίεο, εθαξκφδνπλ πην εηδηθέο κνξθέο θαζνδήγεζεο θαη εθαξκφδνπλ μα-

λά πην γεληθέο φηαλ ν καζεηεπφκελνο αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζην έξγν. Δίλαη εχθνια 

θαηαλνεηή ε ζπκβαηφηεηα ηνπ φινπ ζρήκαηνο κε ηε δώλε εγγύηεξεο αλάπηπμεο ηνπ παη-

δηνχ.  

 

2.6.3  πλεξγαζία ζπλνκήιηθσλ  

Ζ ζπλεξγαζία ζπλνκήιηθσλ αλαθέξεηαη ζε έλα δηδαθηηθφ ζρήκα φπνπ ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ δελ είλαη ηφζν δνκεκέλε φπσο ζηε δηδαζθαιία κεηαμχ ζπλνκήιηθσλ. 

Σα παηδηά εξγάδνληαη καδί (ζε δεχγε ή ζε νκάδεο κέρξη θαη έμη αηφκσλ) γηα λα βξνπλ απφ 

θνηλνχ ιχζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Δπίζεο, αληίζεηα κε ηε δηδαζθαιία κεηαμχ 
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ζπλνκήιηθσλ, δελ είλαη απαξαίηεηε ε δηαθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο. 

Αλ νη δηαθνξέο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ κίαο νκάδαο δελ είλαη απαξαίηεηεο, ηφηε ε α-

πφθηεζε ηεο γλψζεο είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί κε φξνπο ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky. 

Πξάγκαηη, ζε κειέηε ε νπνία εμέηαζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε κία 

θνηλή δξαζηεξηφηεηα, θάλεθε φηη δελ ππήξμε θακία δηαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε πξηλ θαη 

κεηά απφ ηελ εξγαζία, αιιά θάλεθε δηαθνξά ζε αμηνιφγεζε πνπ έγηλε αξθεηέο εβδνκάδεο 

κεηά, κε ηε δηαθνξά λα κελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε παξφκνηεο εξγαζίεο πνπ έθαλαλ ηα 

παηδηά ζην κεζνδηάζηεκα [85]. Σν απνηέιεζκα φκσο κπνξεί λα εμεγεζεί κε φξνπο ηεο ζε-

σξίαο ηνπ Piaget, κε ηελ έλλνηα φηη ππήξμε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ ε-

κπεηξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ, πνπ απαίηεζε ρξφλν γηα λα εζσηεξηθεπηεί αηνκηθά θαη γηα 

θάζε παηδί. 

 

Ο ξφινο ηνπ δηαιφγνπ, πνπ είλαη ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζπλνκήιηθσλ -φπσο επίζεο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ θαζνδεγείηαη απφ ελήιηθα θαη ηεο δηδα-

ζθαιίαο κεηαμχ ζπλνκήιηθσλ- κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget. Ο ζπληνληζκόο 

θαη ε δηαθνξνπνίεζε εμαξηψληαη απφ ηε ζπλεηδεηή ζθέςε θαη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη πξφ-

ζβαζε ηνπ παηδηνχ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα έλα ζέκα (§ 

2.5.1). Με ηε ζπδήηεζε δηαθφξσλ ηδεψλ ζηελ νκάδα, ζηελ νπζία γίλεηαη αληαιιαγή ησλ 

απφςεσλ πνπ έρεη θάζε παηδί γηα ην ζέκα.  

 

Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο νδεγνχλ, ζε αηνκηθφ επίπεδν πηα, ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ 

ζρεκάησλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ παηδηψλ. ηαλ ε ζπδήηεζε είλαη ηαθηηθή είλαη αξ-

θεηά μεθάζαξν πνηνη ζπληνληζκνί ή δηαθνξνπνηήζεηο κπνξεί λα γίλνπλ. ηαλ ε ζπδήηεζε 

είλαη άηαθηε, φπσο ζπκβαίλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιεί-

νπ, νη απφςεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη ή λα κελ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη ην παηδί ζα πξέ-

πεη πξψηα λα επηιέμεη πνηεο απφςεηο είλαη ζρεηηθέο.   

 

Σέινο, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά πεδία θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ε δη-

δαζθαιία ηνπο είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλνκήιηθσλ. 

Τπήξμαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ νη καζεηέο ρξεηάζηεθε λα αζρνιεζνχλ κε ηελ α-

πφθηεζε λέσλ ηδεψλ θαη ελλνηψλ. Δξγαζίεο πνπ ζηεξίδνληαλ ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέ-

λσλ νδεγηψλ θαη ηελ πηζηή αλαπαξαγσγή δεμηνηήησλ είραλ ιηγφηεξν θαιά απνηειέζκαηα 

[86]. Καηά απηή ηελ έλλνηα κπνξεί λα ππνηεζεί θαη πάιη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλνκή-

ιηθσλ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο ηδέεο ηνπ Piaget παξά ηνπ Vygotsky. 
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2.6.4  πκπεξάζκαηα γηα ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο  

Απφ ηηο ηξεηο κεζφδνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ, ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή 

έρεη ε δηδαζθαιία κεηαμχ ζπλνκήιηθσλ. Δηδηθά ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, είλαη δχζθνιν ηα 

παηδηά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο ξφινπο πνπ ε κέζνδνο πξνηείλεη (έλα παηδί δηδάζθεη θαη 

ην άιιν καζαίλεη). Δπηπιένλ ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ παηδηψλ πξέπεη λα είλαη δνκεκέλνο, κε 

ην έλα παηδί λα εμεγεί θαη λα αηηηνινγεί θαη παξάιιεια ην ζθεπηηθφ ηνπ λα γίλεηαη θαηα-

λνεηφ θαη απνδεθηφ απφ ην ιηγφηεξν ηθαλφ.  

 

Ζ δηδαζθαιία κε ηελ θαζνδήγεζε ελειίθνπ ιχλεη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κε ηελ έλλνηα 

φηη ν ελήιηθαο έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη έρεη επίζεο ζηε δηάζεζή 

ηνπ αξθεηέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα θαζνδεγήζεη απνηειεζκαηηθά ην παηδί. Απφ 

ηελ άιιε, ππάξρεη ην πξφβιεκα φηη ελήιηθαο θαη παηδί δελ κηιάλε ηελ ίδηα “γιψζζα”, κε 

θίλδπλν ν ελήιηθαο λα επηβάιεη ηειηθά ηηο απφςεηο ηνπ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ πξνζεθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ ελήιηθα ψζηε απηφ πνπ πάεη λα δηδάμεη θαη ν ηξφπνο πνπ 

ην δηδάζθεη λα βξίζθνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δώλεο εγγύηεξεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ.  

 

Ζ ζπλεξγαζία ζπλνκήιηθσλ ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο θνηλήο “γιψζζαο”, αιιά θαίλεηαη φηη 

ζαλ κέζνδνο είλαη θαηαιιειφηεξε γηα ηε δηδαζθαιία ηδεψλ θαη ελλνηψλ θαη φρη δεμηνηή-

ησλ. Δπηπιένλ ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ παηδηψλ πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλνο ζηελ εξγα-

ζία κε ηελ νπνία αζρνινχληαη. Σέινο, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ηα παηδηά λα έρνπλ δηα-

θνξεηηθέο απφςεηο αιιά φρη δηαθνξά δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ γελλά ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ 

ζρεκαηηζκνχ ησλ νκάδσλ, ηεο επηινγήο ησλ παηδηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε νκάδα. 

Σν θάζε παηδί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαη ηαπηφρξνλα 

φιε ε νκάδα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην έξγν πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί.   

 

Παξά ηα νξγαλσηηθά θαη δηδαθηηθά πξνβιήκαηα ησλ κεζφδσλ απηψλ, είλαη απαξαίηεην λα 

ηνληζηεί φηη πιενλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο, δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο δη-

δαζθαιίαο. Ζ εξγαζία ζε δεχγε ή νκάδεο επηηξέπεη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ, ελψ κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ε χιε θαη ν 

ηξφπνο παξνπζίαζήο ηεο γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην κέζν φξν ηεο ηάμεο. Ο δάζθαινο 

κπνξεί λα δηαζέηεη ην ρξφλν ηνπ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά επηζθεπηφκελνο ηελ θάζε 

νκάδα θαη παξέρνληαο θαζνδήγεζε ζε αηνκηθή ή νκαδηθή βάζε.  

 



 51 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ, νη αιιειεπηδξαζηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ελζαξξχλνπλ ηα 

παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη λα εξγάδνληαη καδί. Παίξλνπλ έηζη ηελ επζχλε 

γηα ηελ πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπο, παίξλνπλ απνθάζεηο, βνεζνχλ ηνπο άιινπο, κνηξάδνληαη 

ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο θαη πξνάγνπλ ηελ εμέιημε φιεο ηεο νκάδαο.  

 

ην πιαίζην ηεο Κ.Α., έλαο ζπλδπαζκφο δηδαζθαιίαο κε ηελ θαζνδήγεζε ελειίθνπ θαη ζπ-

λεξγαζίαο ζπλνκήιηθσλ, κία “θαζνδεγνχκελε ζπλεξγαζία”, δείρλεη λα είλαη ε πην πνιιά 

ππνζρφκελε δηδαθηηθή κέζνδνο. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν ζθέιε, έλα 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζε πξαγκαηηθφ ή πξνζνκνησκέλν νδηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε έλα δη-

δαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε.  

 

Ζ αιιειεπίδξαζε ελήιηθα-παηδηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ θιηκαθψλνληαη απφ ηελ απιή δηάζρηζε ελφο ήζπρνπ δξφκνπ, κέρξη ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξίπινθσλ θπθινθνξηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Δθηφο ησλ άιισλ, θαηά ηελ 

πξαθηηθή εμάζθεζε, ε παξνπζία ελήιηθα είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Δπίζεο, 

δελ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο λα κελ εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε νκαδηθή 

εξγαζία θαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ παηδηψλ πάλσ ζην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνινχληαη, 

κε ην δάζθαιν λα κπαίλεη πξφζθαηξα ζην πεξηζψξην κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο.   

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο, ε νκαδηθή εξγαζία κπνξεί λα ζπλερίδεηαη 

ζηελ ηάμε. θνπφο ηεο ζα είλαη λα δηεπξπλζεί ε αληίιεςε ηνπ παηδηνχ πέξα απφ ηηο ζπγθε-

θξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεηψπηζε ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε, λα γεληθεπηεί θαη ζε 

άιιεο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο. ε απηφ ην ζεκείν ν ξφινο ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο είλαη 

θαζνξηζηηθφο.  

 

Πξψηνλ, δάζθαινο θαη καζεηέο κπνξνχλ λα κηιάλε κία θνηλή “γιψζζα” κε βάζε ηηο θνη-

λέο εκπεηξίεο πνπ είραλ. Γεχηεξνλ, ην είδνο ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαζνξίδεη ην είδνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Σν πεξηερφκελν θαη ησλ δχν πξέπεη λα είλαη 

άκεζα ζρεηηδφκελν, γηα λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο γελίθεπζεο ηεο εκπεηξίαο θαη εθαξ-

κνγήο ηεο ζε λέα γλσζηηθά πιαίζηα. Με ηνλ θαηξφ, κε δηαδνρηθέο κεηαβάζεηο “απφ ην εηδη-

θφ ζην γεληθφ”, ην δηδαθηηθφ κνληέιν κπνξεί λα γεληθεπηεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα πεξη-

ιακβάλεη εμαηξεηηθά πεξίπινθεο θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο. 
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2.7  Η δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ  

       ππνινγηζηώλ 

Ζ αλάιπζε ησλ αηηίσλ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δηδα-

θηηθψλ κεζφδσλ, νδήγεζε ζε ηξία βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Σν πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη 

ην πεξηερφκελν θαη νη ζηφρνη ησλ καζεκάησλ Κ.Α. πξέπεη λα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνη θαη 

ζαθείο θαη λα νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε κίαο ζεηξάο δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζην 

δξφκν. Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ησλ παηδηψλ 

ζηηο δεμηφηεηεο απηέο, πνπ ε απιή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε απφ κφλε ηεο αδπλαηεί λα πξν-

ζθέξεη. Σν ηξίην ζπκπέξαζκα ηέινο, αθνξά ηελ ελδεδεηγκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο εμάζθεζεο ζε πξαγκαηηθφ ή πξνζνκνησκέλν νδη-

θφ πεξηβάιινλ θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.  

 

Γηαπηζηψζεθαλ φκσο ζνβαξνί πεξηνξηζκνί ζην ζεζκηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο, φρη κφλν ηεο 

Κ.Α. αιιά θαη φισλ ησλ καζεκάησλ (§ 2.3.3). Οη πεξηνξηζκνί απηνί ππνρξεψλνπλ ζε επη-

ινγέο θαη απνθάζεηο ηέηνηεο ψζηε, φπνην δηδαθηηθφ ζρήκα θαη αλ εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, 

απηφ λα είλαη επέιηθην θαη θπξίσο ξεαιηζηηθφ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηηο ψξεο πνπ κπνξνχλ λα αθηεξσζνχλ γηα ηελ Κ.Α.  

 

Δίλαη πξνθαλήο ε αληίθαζε πνπ πξνθχπηεη. Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε πξνυπνζέηεη άλεζε 

ρξφλνπ, κεηαθηλήζεηο καζεηψλ θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο. κσο, νχηε ν ρξφλνο είλαη δηα-

ζέζηκνο νχηε ζπρλέο κεηαθηλήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ νχηε θαηάιιεινη ρψξνη είλαη εχθνιν 

λα βξεζνχλ. Δπηπξφζζεηα, ε πξαθηηθή εμάζθεζε είλαη πεξηνξηζκέλε απφ παξάγνληεο φπσο 

ν θαηξφο, απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ηελ αλαιάβνπλ 

θαη ελδερνκέλσο θξχβεη θηλδχλνπο γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ παηδηψλ. πλεπψο, 

φζν θαη αλ ην επηζπκεηφ είλαη λα αθηεξσζνχλ πνιιέο ψξεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη γελη-

θά δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α., θάηη ηέηνην είλαη ζηελ πξάμε αλεθάξκνζην. 

 

Με βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ν ζηφρνο πνπ ζέηεη ε παξνχζα εξ-

γαζία, δειαδή ε εμέηαζε θάησ απφ πξαγκαηηθέο θαη φρη ηδαληθέο ζπλζήθεο ελφο δηδαθηη-

θνχ ζρήκαηνο Κ.Α. ην νπνίν λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ φινπο ηνπο δαζθάινπο, άκεζα, 

ρσξίο κεγάιεο αλαηξνπέο θαη αλαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη α-

πνηειεζκαηηθφ. Με άιια ιφγηα, ην δεηνχκελν απφ απηφ ην ζηφρν είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη καδηθήο εθαξκνγήο. 
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Ζ ιχζε ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Πξάγκαηη, έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ Κ.Α. αθνξά εθαξκν-

γέο πνιπκέζσλ θαη ππεξθεηκέλνπ. Σν ελδηαθέξνλ φκσο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηξέθεηαη 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απηψλ ησλ εθαξκνγψλ, δειαδή ζε φζεο πεξηιακβάλνπλ 

θάπνηα κνξθή εμάζθεζεο, πνπ θαη’ επαλάιεςε ηνλίζηεθε ε ζπνπδαηφηεηα αιιά θαη ε δπ-

ζθνιία πινπνίεζήο ηεο. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εθαξκν-

γψλ αθνξνχλ ηελ απιή παξνρή γλψζεσλ. Σν πιηθφ πνπ πεξηιακβάλνπλ, φζν πξσηφηππν 

θαη επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλν θη αλ είλαη, δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εμαζθε-

ζνχλ ζε δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, αθήλνληαο κεηέσξε ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο.   

 

Διάρηζηεο είλαη νη εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο πεξη-

ιακβάλνληαο θάπνηα κνξθή πξνζνκνίσζεο ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο, έζησ θαη ζαλ εθ-

παηδεπηηθφ παηρλίδη (ελδεηθηηθά [67, 87, 88]). Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πξν-

ζνκνίσζε δίλεη ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ή ελεξγνχ δξάζεο ηνπ παηδηνχ. ε γε-

ληθέο γξακκέο παξνπζηάδεηαη κία θαηάζηαζε κε ηε ρξήζε θηλνχκελσλ γξαθηθψλ θαη δε-

ηείηαη απφ ην παηδί λα επηιέμεη ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ή αλ ε θαηάζηαζε πνπ ηνπ παξνπζηά-

δεηαη είλαη ζσζηή ή ιάζνο (εηθόλα 2.1). Αθφκα θαη αλ γίλεη δεθηφ φηη απηφ απνηειεί κία 

κνξθή εμάζθεζεο ζηνλ εληνπηζκφ θηλδχλσλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί εμάζθεζε 

ζηηο ππφινηπεο δεμηφηεηεο ηεο αζθαινχο θπθινθνξίαο (§ 2.1). 

 

Τπάξρνπλ σζηφζν δχν ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο Κ.Α. κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ πνπ επηρείξεζαλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εμαζθεζνχλ θαη ζε 

άιιεο δεμηφηεηεο. Ζ πξψηε εξεπλεηηθή εθαξκνγή δηεξεχλεζε ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο αλαδήηεζεο θαη ην πξφβιεκα ηεο απφζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ, κε ηε ρξήζε βίληεν θαη πξνζνκνίσζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππν-

ινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο κία εθαξκνγή πνιπκέζσλ [9]. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαηα-

ζθεπάζηεθαλ 24 ζθελέο θπθινθνξίαο ζην δξφκν. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο θάζε κίαο, 

δεηνχληαλ απφ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηη είδαλ θαη ηη άθνπζαλ ζε ζρέζε κε ηελ θπθιν-

θνξηαθή θαηάζηαζε πνπ παξνπζηαδφηαλ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ήηαλ ζρεδφλ απφιπηα ίδηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ίδηαο δηαδηθαζίαο αιιά ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θπθινθνξίαο, πξάγκα πνπ δελ ίζρπζε 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ βίληεν. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά ζπκπεξηθέξζεθαλ ζηελ πξνζνκνί-
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σζε ζην ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ ζην πξαγκαηη-

θφ πεξηβάιινλ. Απηφ ην γεγνλφο νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζηελ εμέηαζε ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ε πξνζνκνίσζε ζα κπνξνχζε λα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηφ πνπ πξνέθπ-

ςε ήηαλ φηη θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη κε ηε θαζνδήγεζε απφ ελήιηθα. Ζ 

έξεπλα θαηέιεμε ηέινο ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη νη πξνζν-

κνηψζεηο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμάζθεζε ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ 

θπθινθνξίαο ησλ παηδηψλ.  

 

Απηφο αθξηβψο ήηαλ ν ζθνπφο ηεο δεχηεξεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. Γηεξεχλεζε ηε δπλα-

ηφηεηα εμάζθεζεο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο εχξεζεο αζθαινχο ζεκείνπ γηα δηάζρηζε ελφο δξφ-

κνπ, ζηηο ζηξαηεγηθέο νπηηθήο αλαδήηεζεο, ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ “θελνχ” ζηελ θπθινθνξία 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ ρξεζηψλ ηνπ 

δξφκνπ, ησλ νδεγψλ [89]. 

 

Ζ εμάζθεζε ζε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο απνηεινχζε θαη έλα μερσξηζηφ άξ-

ζξσκα (module) ηεο εθαξκνγήο, κε ηέζζεξηο ελφηεηεο γηα θάζε άξζξσκα. πσο θαη ε 

πξνεγνχκελε εθαξκνγή, έηζη θαη απηή, ρξεζηκνπνίεζε ηα πνιπκέζα γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο. ε θάζε ελφηεηα ππήξρε κία ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε ιήςε α-

πνθάζεσλ γηα ην αλ, πψο θαη πφηε, ν ραξαθηήξαο πνπ αληηπξνζψπεπε ην παηδί ζηελ εθαξ-

κνγή έπξεπε λα πεξάζεη έλα δξφκν.  

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί έπαηξλε κία απφθαζε, θηλνχζε ην ραξαθηήξα θαη αλ ε απφθα-

ζε ήηαλ ζσζηή, ν ραξαθηήξαο δηέζρηδε ην δξφκν, αλ ε απφθαζε ήηαλ ιάζνο ν ππνινγη-

ζηήο έδεηρλε ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο απφθαζεο (εηθόλα 2.2). Με ηνλ ηξφπν απηφ ππήξρε 

κία κνξθή πεξηνξηζκέλεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ππνινγηζηή θαη παηδηνχ. Ζ ζπκπεξηθν-

ξά ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζνκνίσζε ειέγρζεθε κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ζε πξαγκα-

ηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Ζ εμά-

ζθεζε ζηελ πξνζνκνίσζε πξνθάιεζε αμηφινγεο αιιαγέο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξψλ θαη 

αληηιήςεσλ θαη ζηηο ηέζζεξηο δεμηφηεηεο πνπ εμεηάζηεθαλ, ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Μφλε εμαίξεζε απνηέιεζαλ ηα παηδηά ησλ 6 εηψλ θαη κφλν ζηε δεμηφηεηα εχξεζεο αζθα-

ιψλ ζεκείσλ γηα δηάζρηζε ελφο δξφκνπ.  



 55 

Έλα δεχηεξν ζεκείν είλαη φηη θακία απφ ηηο ππφ εμέηαζε δεμηφηεηεο δελ ζηάζεθε δχζθνιε 

γηα ηα κηθξά παηδηά, αιιά νχηε θαη εχθνιε γηα ηα κεγάια. Απηφ δείρλεη φηη ππάξρνπλ πεξη-

ζψξηα βειηίσζεο θαη γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά, αθφκα θαη αλ απηά είλαη ηθαλφηεξα απφ ηα 

κηθξά. πλεπψο ε πξνζνκνίσζε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή είλαη θαηάιιειε γηα θάζε ε-

ιηθία.  

 

Λακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ δεμηνηήησλ, θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα επηηεχρζεθαλ κε ηελ εμάζθεζε θαη ζηα ηέζζεξα αξζξώκαηα ηεο εθαξκν-

γήο. Ζ έξεπλα δηαπηζηψλεη φκσο φηη παξά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο, ην επί-

πεδφ ηνπο δελ έθηαζε απηφ ησλ ελειίθσλ. Σα παηδηά έγηλαλ πην απηφλνκα θαη πην απνηε-

ιεζκαηηθά, αιιά αθφκα φρη απφιπηα έηνηκα λα θπθινθνξνχλ ρσξίο επίβιεςε.  

 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα δελ ζεσξεί φηη ε πξνζνκνίσζε κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κπνξεί 

λα ππνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δληνχηνηο, θάλεη δχν 

πνιχ ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο ζπγθξίλνληαο ηελ πξνζνκνίσζε κε ηελ εμάζθεζε ζε πξαγ-

καηηθέο ζπλζήθεο: 

1. Ζ πξνζνκνίσζε είλαη πνιχ πην εχθνιε ζηελ εθαξκνγή απ’ φηη ε εμάζθεζε ζε πξαγκα-

ηηθέο ζπλζήθεο. 

2. Ζ πξνζνκνίσζε επηηξέπεη ηελ εμάζθεζε ζε δεμηφηεηεο πνπ είλαη αδχλαην λα εμαζθε-

ζνχλ ζε πξαγκαηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ.  

 

πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, ζπζηήλεηαη ζαλ ελδεδεηγκέλε δηδαθηηθή κεζνδνιν-

γία ε θαζνδήγεζε απφ ελήιηθα, ηνπιάρηζην γηα ην θνκκάηη ηεο εμάζθεζεο ζηελ πξνζν-

κνίσζε. Μάιηζηα, ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα ε-

πηηξέπεη απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο.  

 

πλνςίδνληαο, πξνγξάκκαηα Κ.Α. πνπ πξνζνκνίσζαλ ην νδηθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νδήγεζαλ ζηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο, 

θάησ απφ ηηο εμήο ζπλζήθεο 

 ηαλ απαίηεζαλ απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ θξίζεηο αληίζηνηρεο κε εθείλεο πνπ γίλνληαη 

θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 ηαλ νη πξνζνκνηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηιεθηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πιεν-

λεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ.  
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 ηαλ εμεηάζηεθαλ νη αλάγθεο εθείλσλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ, δειαδή ησλ παηδηψλ. 

Ζ θαηάξηηζε θαη ε παξερφκελε ππνζηήξημε πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηηο δπλαηφηε-

ηέο ηνπο.  

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιί-

εο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο θπθινθνξίαο, ζπλε-

γνξνχλ ζηελ απφθαζε ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή λα ζηεξηρζεί ζηε ρξήζε ηνπο θαη φρη ζε 

άιιε κνξθή ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο. Γηα απηφ ην ζθνπφ κάιηζηα κπνξνχλ λα αμηνπνηε-

ζνχλ ηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. 

 

Με δεδνκέλν κάιηζηα ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο εξγαζίεο πνπ λα αμηνινγνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ Κ.Α., ε παξνχζα εξγαζία ζπκβάιιεη 

ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, ηδηαίηεξα αλ ζπλππνινγηζηεί φηη πξνηείλεη κία 

δηαθνξεηηθή ηερλνινγηθή πξνζέγγηζε, φπσο αλαπηχζζεηαη ζην 3
ν
 θεθάιαην.   



 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.1 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο Κ.Α. κε πξνζνκνίσζε νδηθνύ πεξηβάιινληνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 2.2 Αιιειεπηδξαζηηθή εθαξκνγή εμάζθεζεο δεμηνηήησλ Κ.Α. 
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2.8  Καζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ, ηεο δηάξθεηαο, ηνπ γεληθνύ πεξηγξάκκαηνο θαη ηεο  

       δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ καζεκάησλ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζηελ  

       εξεπλεηηθή εθαξκνγή 

Έρνληαο ηεθκεξηψζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην δηδαθηηθφ ζρήκα πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηα επφκελα βήκαηα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γελη-

θψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ν επηκεξηζκφο ησλ ζηφρσλ ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη ν θαζνξη-

ζκφο ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο.  

 

Σν ζέκα ηεο δηάξθεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη επίζεο αξθεηά ζεκαληηθφ. 

Πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ αλαηξέπεη ην ρξνλνδηάγξακκα δηδαζθαιίαο άιισλ κα-

ζεκάησλ αθφκα θαη αλ εθαξκνζηεί ζε κεγάιεο ηάμεηο -πνπ είλαη αθφκα πην δχζθνιε ε α-

λαθαηαλνκή ρξφλνπ θαη καζεκάησλ φπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (§ 2.3.3)- 

θαη ηαπηφρξνλα νη πεξηνξηζκνί απηνί λα κελ επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφ-

ηεηά ηνπ.  

 

2.8.1  Γηδαθηηθνί ζηόρνη  

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ Κ.Α. θηλήζεθαλ ζε δχν άμνλεο. 

Ο πξψηνο αθνξνχζε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ν δεχηεξνο ηελ εμάζθεζε ησλ δεμηνηή-

ησλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία. Θεσ-

ξήζεθε δεδνκέλν φηη φινη νη καζεηέο -ηνπιάρηζην ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο- γλσξίδνπλ θαη 

εθαξκφδνπλ κέρξη θάπνην βαζκφ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Ζ γλψζε 

απηή ινγηθά πξνέθπςε απφ φζα δηδάρζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο, απφ φζα έκαζαλ απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο θαη θπξίσο απφ φζα αλαθάιπςαλ κφλνη ηνπο θαηά ηελ θπθινθνξία ζην 

δξφκν. ηφρνο ινηπφλ δελ είλαη ηφζν ε παξνρή λέσλ γλψζεσλ, αιιά ε αλαδηάηαμή ηνπο, ε 

απαιιαγή απφ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απηψλ ζην νδηθφ 

πεξηβάιινλ.  

 

Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο. Απφ ηελ παξνπζίαζε ζηηο ελφηεηεο 

πνπ πξνεγήζεθαλ, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ειηθίαο 8-12 εηψλ αλαπηχζζνπλ ή έρνπλ αλα-

πηχμεη κέρξη έλα βαζκφ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο. πλεπψο νη ζηφρνη 

κπνξεί λα θηλεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαπάλσ αλάπηπμεο θαη απνηειεζκαηηθήο ε-

θαξκνγήο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. Σν ηξίπηπρν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, 

θαζφξηζε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, ελαξκνληζκέλνπο κε φζα α-
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λαθέξζεθαλ γηα ηηο αηηίεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ησλ παηδηψλ (§ 2.1). Οη ζηφρνη απηνί 

είλαη ηα παηδηά: 

 

Γλσζηηθνί 

 Να γλσξίδνπλ πψο λα παξακείλνπλ αζθαιή θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξε π-

πεπζπλφηεηα απφ κέξνπο ηνπο. 

 Να θαηαλννχλ ην ξφιν ηεο νδηθήο ζήκαλζεο.  

 Να θαηαιάβνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ φινη νη νδηθνί ρξήζηεο, ηδηαίηεξα 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.  

 Να μέξνπλ πφηε θαη πψο ζπκβαίλνπλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα, ηη λα θάλνπλ ζε πεξίπησ-

ζε αηπρήκαηνο θαη πψο λα δεηήζνπλ βνήζεηα. 

 

Γεμηνηήησλ 

 Να πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ρψξν. 

 Να αληρλεχνπλ ηελ παξνπζία θπθινθνξίαο. 

 Να εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

 Να αμηνινγνχλ ηελ απφζηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ. 

 Να ζπγρξνλίδνπλ αληίιεςε θαη θίλεζε. 

 Να ζπληνλίδνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

 

πκπεξηθνξψλ-ζηξαηεγηθήο 

 Να αθνινπζνχλ θαη λα δίλνπλ αθξηβείο νδεγίεο γηα έλα πξννξηζκφ. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαλάξηα θαη βαζηθά ζήκαηα θπθινθνξίαο. 

 Να εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πεδψλ θαη 

νδεγψλ γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο. 

 Να θαηαλννχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο ζηα ίδηα, αιιά θαη ζηνπο άιινπο.  

 Να αληηζηέθνληαη ζηελ πίεζε απφ θίινπο ηνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ μέξνπλ φηη δελ 

είλαη αζθαιή θαη ινγηθά. 

 

2.8.2  Γηάξθεηα 

Έρνληαο θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ην επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ο πξψηνο παξάγνληαο απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε δηάξθεηα 



 60 

είλαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο. ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο κάιηζηα, ζα πξέ-

πεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

 

Αλαθέξζεθε φηη πξνγξάκκαηα Κ.Α. κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε δχν ηξφπνπο, είηε ζαλ 

ηκήκαηα άιισλ πξνγξακκάησλ είηε ζαλ αλεμάξηεηεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, πεξηέ-

ρνληαο πάλησο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζηνηρεία δηαζεκαηηθφηεηαο (§ 2.4). κσο ππάξ-

ρνπλ δχν θξίζηκεο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

 

1. Ζ δηάρπζε ζηνηρείσλ Κ.Α. ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γλσζηηθά πεδία, απιά ζε άιια 

καζήκαηα, εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε. Απηφ 

γηαηί κπνξεί λα κε δνζεί ε πξέπνπζα πξνζνρή ζην αληηθείκελν, λα κπιερζνχλ νη ζηφ-

ρνη ηεο Κ.Α. κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ πνπ ελζσκαηψλεηαη, λα κελ αληη-

ιεθζεί ην παηδί ηε ζεκαζία ησλ φζσλ δηδάζθεηαη [90].  

 

Έλαο άιινο αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη φηη εθφζνλ απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηε-

ζνχλ ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, απηνί ζα πξέπεη λα είλαη είηε ζηελ αίζνπζα πνπ γίλν-

ληαη θαη ηα άιια καζήκαηα (πξάγκα πνπ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ) είηε λα ππάξρεη δηαξθήο κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ην εξγα-

ζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

αλ πξνζέγγηζε πάλησο ζα ήηαλ ρξήζηκε ζηελ πεξίπησζε ππελζχκηζεο ζεκαληηθψλ 

ζεκείσλ θαη εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί θάπνην αλεμάξηεην πξφγξακκα Κ.Α.  

 

2. Οη παξαπάλσ θίλδπλνη δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε αλεμάξηεηνπ πξνγξάκκαηνο 

Κ.Α. πνπ ελζσκαηψλεη ζηνηρεία απφ άιια γλσζηηθά πεδία. ε απηή φκσο ηελ πεξί-

πησζε, ν ππεξβνιηθφο εκπινπηηζκφο ησλ ελνηήησλ ηνπ αλεμάξηεηνπ πξνγξάκκαηνο 

Κ.Α. κε ζηνηρεία απφ άιια γλσζηηθά πεδία, κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζε δπζθνιί-

εο γελίθεπζεο θαη κεηαθνξάο ησλ γλψζεψλ ηνπο ζην πξαγκαηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ 

[90]. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή επηινγή θαη δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ απφ 

άιια γλσζηηθά πεδία, πάληα κε γλψκνλα ην θαηά πφζν ην πιηθφ απηφ ηαηξηάδεη απφιπ-

ηα θαη ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη κία ελφ-

ηεηα Κ.Α.  
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Λακβάλνληαο απηά ππφςε, ζεσξήζεθε ζθφπηκν ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Κ.Α. λα έρεη ηε 

κνξθή αλεμάξηεηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. ε απηή ηελ απφθαζε ζεκαληηθφ ξφιν 

έπαημε θαη έλα άιιν ζηνηρείν. ηελ πεξίπησζε πνπ γηλφηαλ δηάρπζε ηεο Κ.Α. ζε άιια κα-

ζήκαηα, ζαλ ζπζηαηηθφ κέξνο κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαζεκαηηθήο ελφηεηαο ή ζαλ κέξνο ε-

λφο θχξηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, απαηηνχληαη κεγάιεο θιίκαθαο παξεκβάζεηο ζηελ 

χιε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα δηδαζθαιίαο φισλ ζρεδφλ ησλ καζεκάησλ ελφο ζρνιείνπ.  

 

Απηφ είλαη εθηθηφ κφλν ζηα νινήκεξα ζρνιεία θαη ηα ζρνιεία “επέιηθηεο δψλεο”, αιιά ν 

αξηζκφο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά κηθξφο (§ 2.3.3), πξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο δπλα-

ηφηεηεο καδηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με δεδνκέλν κάιηζηα φηη ηα ζρνιεία 

“επέιηθηεο δψλεο” βξίζθνληαη αθφκε ζηελ πηινηηθή θάζε θαη δελ είλαη γλσζηφ αλ, πφηε 

θαη κε ηη ηξφπν ζα εθαξκνζηεί ν ζεζκφο ηνπο καδηθά θαη φηη ην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ είλαη αβέβαην, δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ε ζπλζήθε ηεο άκεζεο 

εθαξκνγήο.  

 

Σν ζέκα ηεο δηάξθεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηε κνξθή ηεο αλεμάξηεηεο δη-

δαθηηθήο παξέκβαζεο έρεη δχν δηαζηάζεηο. Ζ πξψηε είλαη ε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο κίαο ε-

λφηεηαο θαη ε δεχηεξε είλαη ην πφζεο ελφηεηεο ζα πεξηιακβάλεη θαη κε ηη ζπρλφηεηα ζα 

εθηεινχληαη. Ζ πξψηε δηάζηαζε εμαξηάηαη απφ ηε δηδαθηηθή κέζνδν, φπσο απηή αλαιχε-

ηαη ζε επφκελε ελφηεηα (§ 2.8.4). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο 

κίαο ελφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δχν ζπλερφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο. Δμα-

ζθαιίδεηαη έηζη άλεζε ρξφλνπ γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ζ δεχηεξε δηάζηαζε, απηή ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο, δελ είλαη εχθνιν 

λα πξνζδηνξηζηεί. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε παξφκνηα δηακφξθσζε θαη κε παξφκνηνπο 

ζηφρνπο ή κε κέξνο ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε ε παξνχζα εξγαζία, είραλ δηάξθεηα απφ κεξη-

θέο εκέξεο [91], κέρξη θαη δχν ρξφληα [89]. Αληίζηνηρε είλαη ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηα 

δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχζαλ κεηαμχ δχν καζεκάησλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα καζή-

καηα εθηειέζηεθαλ ζε πέληε ζπλερφκελεο εκέξεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ππήξραλ δε-

θαέμη ελφηεηεο. Μία ελφηεηα δηδαζθφηαλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, είρε πνιχ κηθξή δηάξ-

θεηα (30 ιεπηά) θαη αλά ηέζζεξηο ελφηεηεο κεζνιαβνχζε έλα δηάζηεκα δχν σο νθηψ κε-

λψλ. Άιια πξνγξάκκαηα, φπσο απηφ ηεο Renault πνπ έρεη 21 ελφηεηεο (§ 2.4.2), δελ πξνζ-

δηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ή ε δηάξθεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ελνηή-

ησλ πνπ ζα επηιέμεη ν δάζθαινο.  
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Μία γεληθή παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη φηη ππάξρνπλ δχν εθ δηακέηξνπ αληίζε-

ηεο ηάζεηο. Απφ ηε κία ππάξρνπλ εληαηηθά πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο θαη απφ ηελ άι-

ιε ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα απισκέλα ζην ρξφλν πνπ εθηεινχληαη ζε αξαηά δηαζηήκαηα 

[90]. Έρνληαο θαηά λνπ φηη: α) ην πξφγξακκα δελ έπξεπε λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιια-

γέο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα δηδαζθαιίαο άιισλ καζεκάησλ θαη β) γηα ηε δηδαζθαιία ζα 

γηλφηαλ ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο θαη χζηεξα απφ εθηελείο ζπδε-

ηήζεηο κε δαζθάινπο δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 

 Δίλαη εχθνιν λα βξεζνχλ δηδαθηηθά κνλφσξα, αιιά πνιχ πην δχζθνιν δχν ζπλερφκε-

λεο δηδαθηηθέο ψξεο. κσο ην πξφγξακκα γηα λα εθηειεζηεί ρξεηάδεηαη δχν δηδαθηηθέο 

ψξεο γηα θάζε ελφηεηά ηνπ. 

 Έλα ζπλερφκελν δηδαθηηθφ δίσξν ππνρξεψλεη ζε απψιεηα ελφο δεπηεξεχνληνο αιιά 

θαη ελφο θχξηνπ καζήκαηνο θαη εμαξηάηαη απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξν-

γξάκκαηνο ηεο θάζε ηάμεο ην πνην κάζεκα ζα είλαη απηφ. 

 Αλ ην πξφγξακκα εθηειεζηεί ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο ηάμεηο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ θαη κε 

δεδνκέλν φηη ππάξρεη κφλν έλα εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, ε εμεχξεζε δίσξσλ δηδα-

ζθαιίαο ζε κέξεο θαη ψξεο πνπ λα εμππεξεηεί φιεο ηηο ηάμεηο, γίλεηαη εμαηξεηηθά πεξί-

πινθε ππφζεζε. 

 Σα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ έρνπλ ζπλήζσο 6-9 ειεθηξνληθνχο ππν-

ινγηζηέο. Με απηφ ην δεδνκέλν θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπ-

λεηηθνχ πξνγξάκκαηνο έπξεπε λα αληηζηνηρεί έλαο ππνινγηζηήο ζε θάζε καζεηή, θάζε 

ηάμε έπξεπε λα ρσξηζηεί ζε ηνπιάρηζην ηξία ηκήκαηα, ηξηπιαζηάδνληαο έηζη ηα αλα-

γθαία δίσξα.  

 Ο πξνζθνξφηεξνο ηξφπνο εμεχξεζεο ηνπ ζπλερφκελνπ δίσξνπ είλαη ν εθ ησλ πξνηέ-

ξσλ πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ρξφλνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη νη δάζθαινη 

κπνξνχλ λα αλαδηαηάμνπλ ηελ χιε ηνπ θχξηνπ καζήκαηνο, ψξεο ηνπ νπνίνπ ζα ράλν-

ληαη.   

 Γηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ δχν κελψλ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα αλαδηάηαμεο 

ηεο χιεο καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ιίγεο ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

 

Σα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κία ξεαιηζηηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζα ήηαλ πεξίπνπ δχν κήλεο γηα θάζε ηάμε, κε ζπρλφηεηα κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα θάζε 

ηκήκα κίαο ηάμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη 7-8 δηδαθηηθέο ελφηεηεο. 
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Πξνθαλψο, αμίδεη ε δηεξεχλεζε ηνπ αλ θαη θαηά πφζν κία ηέηνηα δηάξθεηα επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. 

 

2.8.3  Πξνζδηνξηζκόο δηδαθηηθώλ ελνηήησλ, νη ζηόρνη θαη ην γεληθό πεξίγξακκά ηνπο  

Λακβάλνληαο ππφςε: α) ηε δηάξθεηα, β) ην γεγνλφο φηη ην θχξην βάξνο νθείιεη λα είλαη 

ζηελ εμάζθεζε θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ παξνρή γλψζεσλ, γ) φηη γηα ηελ εμάζθεζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη δ) ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, 

έγηλε ν επηκεξηζκφο ησλ ζηφρσλ απηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο.  

 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, ξφιν επίζεο έπαημε ε απφθαζε λα πεξηιεθ-

ζνχλ δχν επηπιένλ ελφηεηεο: α) κία ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε εηζαγσγηθφ ραξαθηή-

ξα, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα εμνηθεησζνχλ 

κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη β) κία ζην ηέινο κε ραξα-

θηήξα ζπλνιηθήο εμάζθεζεο ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δηδάρζεθαλ ζε 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο. 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ (§ 2.8.1), πξνέθπςε φηη ε δεμηφηεηα ηνπ πξνζαλαηνιη-

ζκνχ ζην ρψξν, καδί κε ηελ επηδησθφκελε ζπκπεξηθνξά λα κπνξνχλ λα δίλνπλ ηα παηδηά 

αθξηβείο νδεγίεο εχξεζεο ελφο πξννξηζκνχ, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ θαη λα πεξηιεθ-

ζνχλ ζε κία ελφηεηα. Οκαδνπνηψληαο παξαπιήζηνπο ζηφρνπο πξνέθπςαλ άιιεο ηξεηο ελφ-

ηεηεο. Μία γηα ηα ζήκαηα θπθινθνξίαο θαη γεληθά γηα ηνπο θαλφλεο θπθινθνξίαο, κία γηα 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κία γηα ηα αηπρήκαηα. Σέινο, ζε κία ελφηεηα θαη κάιηζηα -ιφγσ 

ηεο ζεκαζίαο ηεο- ηνπνζεηεκέλεο ζηελ αξρή, κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ ε παξνρή γλψ-

ζεσλ θαη ε αξρηθή εμάζθεζε ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηάζρηζε ελφο δξφκνπ. 

 

Γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ν ρξφλνο πνπ ηα παηδηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή, αληηκε-

ησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιή θπθινθνξία, θξίζεθε απαξαίηεην ην εμήο 

ζρήκα: Μία θαηάζηαζε πνπ απαηηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά, λα 

κελ πεξηνξίδεηαη ζε κία κφλν ελφηεηα, αιιά λα επαλαιακβάλεηαη παξφκνηα ή πην ζχλζεηε 

ζε φιεο ηηο επφκελεο θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηίζεληαη θαηλνχξηεο.  

 

Υσξίο λα εμεηδηθεπηεί ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ελφηεηαο, πξάγκα πνπ γίλεηαη ζην 9
ν
 θε-

θάιαην πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ιεπηνκεξψο ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκν-
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γήο, νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη ην γεληθφ πεξίγξακκα-κελχκαηα πξνο ηα παηδηά ηεο θάζε ελφ-

ηεηαο, έηζη φπσο απνξξένπλ απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο, δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

Δηζαγσγηθή ελφηεηα  

Σίηινο: Δθκάζεζε ρεηξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξψηε επαθή κε ην θπθινθνξηαθφ πεξη-

βάιινλ κίαο πφιεο.  

ηφρνη ηεο ελφηεηαο:  

 Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

 Μία πξψηε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο εηθνληθήο πφιεο.  

Γεληθφ πεξίγξακκα:  

 Ζ νκαιή εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εμνηθείσζε 

ησλ παηδηψλ κε ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηελ άλεηε ρξήζε ηνπο. Κπθινθνξψληαο ζε 

έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο πφιεο κπαίλεη έλαο πξψηνο πξνβιεκαηηζκφο γηα φια ηα ζέκαηα 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

 

Δλφηεηα 1
ε
 

Σίηινο: Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν. Οδεγίεο γηα ηελ εχξεζε ελφο πξννξηζκνχ.  

ηφρνη ηεο ελφηεηαο:  

 Αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο επζχλεο θαη αλεμαξηεζίαο. 

 Γηάθξηζε ηνπ δεμηνχ-αξηζηεξνχ. 

 Αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

Γεληθφ πεξίγξακκα-κελχκαηα πξνο ηα παηδηά: 

 Υξεηάδεηαη λα πεξάζεη ζηα παηδηά ην κήλπκα φηη αλεμαξηεζία ζην δξφκν ζεκαίλεη η-

θαλφηεηα θπθινθνξίαο κε αζθάιεηα. Απηφ γίλεηαη φηαλ ζηελ αξρή θάλνπλ κηθξέο δηα-

δξνκέο θαη ζε γλσζηέο ηνπνζεζίεο. Γηα ηνπο άγλσζηνπο πξννξηζκνχο πξέπεη λα ζπλν-

δεχνληαη απφ κεγαιχηεξνπο θαη λα γίλεηαη εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ. 

 Ζ εμάζθεζε ζηε δηάθξηζε δεμηνχ-αξηζηεξνχ θαη γεληθά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ζα ηα 

βνεζήζεη λα αθνινπζνχλ θαη λα δίλνπλ νδεγίεο εχξεζεο ελφο πξννξηζκνχ 

 

Δλφηεηα 2
ε
 

Σίηινο: Οη δηαβάζεηο.  

ηφρνη ηεο ελφηεηαο:  

 πλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην κεησκέλν χςνο θαη νπηηθφ 

πεδίν ησλ παηδηψλ. 
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 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ππνινγηζκνχ απνζηάζεσλ. 

 Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ γηα αζθαιή δηέιεπζε. 

 πλεηδεηνπνίεζε φηη αθφκα θαη νη δηαβάζεηο δελ είλαη πάληα αζθαιείο. 

Γεληθφ πεξίγξακκα-κελχκαηα πξνο ηα παηδηά: 

 Σα εκπφδηα ζην δξφκν δελ επηηξέπνπλ ζηνπο νδεγνχο λα εληνπίζνπλ ηα παηδηά, αιιά 

θαη ην αληίζεην.  

 Ζ δηάζρηζε ηνπ δξφκνπ γίλεηαη πάληα απφ ηηο δηαβάζεηο θαη αθνχ ζηακαηήζνπλ φια ηα 

απηνθίλεηα. 

 Ζ δηάζρηζε ηνπ δξφκνπ είλαη ζέκα ζπληνληζκνχ νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ πιεξνθν-

ξηψλ θαη θίλεζεο.  

 Ο εληνπηζκφο ηνπ “θελνχ” ζηελ θπθινθνξία ρξεηάδεηαη εμάζθεζε. Ζ βηαζχλε νδεγεί 

ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο. 

 Θέζεηο αλάκεζα ζε παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα ή πίζσ απφ ζηάζεηο θαη πηλαθίδεο, αθφ-

κα θαη αλ ππάξρεη δηάβαζε, είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο θαη πξέπεη λα επηιέγεηαη άιιν 

ζεκείν γηα ηε δηάζρηζε ηνπ δξφκνπ. Αλ δελ γίλεηαη αιιηψο, ηφηε απαηηείηαη πνιχ κεγά-

ιε πξνζνρή. 

 ηαλ ν δξφκνο είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο θαη επαλέιεγρνο.  

 Ο νδεγφο ελφο απηνθηλήηνπ πνπ πξνζπεξλά έλα άιιν, δελ κπνξεί λα δεη ή βιέπεη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή ηνλ πεδφ. 

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχλ φινη ηνπο θαλφλεο ηνπ Κ.Ο.Κ. 

 

Δλφηεηα 3
ε
 

Σίηινο: ήκαηα θπθινθνξίαο γηα πεδνχο θαη απηνθίλεηα. Ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο θπθιν-

θνξίαο πεδψλ. 

ηφρνη ηεο ελφηεηαο:  

 Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ ρξψκαηνο ησλ πηλαθίδσλ θπθινθν-

ξίαο. Καηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο βαζηθψλ πηλαθίδσλ γηα πεδνχο θαη νρή-

καηα.  

 Αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξσλ θαηαζηάζεσλ θπθινθνξίαο (εκπφδηα ζην πεδνδξφκην, απνπ-

ζία πεδνδξνκίσλ, κνλφδξνκνη, θηι). 

Γεληθφ πεξίγξακκα-κελχκαηα πξνο ηα παηδηά: 

 Τπάξρνπλ απινί ηξφπνη γηα λα αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ πηλαθίδσλ κε βάζε ην 

ρξψκα θαη ην ζρήκα ηνπο. ιεο νη πηλαθίδεο κπνξνχλ λα δψζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξί-

εο αθφκα θαη γηα ηνπο πεδνχο. 
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 Οη πεδνί θαιφ είλαη λα βαδίδνπλ ζηε κέζα πιεπξά ησλ πεδνδξνκίσλ θαη αλ είλαη δπλα-

ηφ λα πξνζπεξλνχλ εκπφδηα πάλσ ζε απηά ρσξίο λα θαηέβνπλ θαζφινπ ζην δξφκν. 

 ηνπο κνλφδξνκνπο ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ πιεπξά πνπ έξρνληαη ηα απηνθίλεηα. 

 Ζ δηάζρηζε ηνπ δξφκνπ επάλσ ζε ζηξνθή είλαη επηθίλδπλε, νη νδεγνί ζα δνπλ ηνλ πεδφ 

ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.  

 ηαλ δελ ππάξρεη πεδνδξφκην, νη πεδνί βαδίδνπλ πάληα απφ ηε κεξηά πνπ βιέπνπλ ηα 

απηνθίλεηα λα έξρνληαη επάλσ ηνπο, δελ δείρλνπλ ηελ πιάηε ηνπο ζε απηά θαη βαδί-

δνπλ έλαο-έλαο. 

 

Δλφηεηα 4
ε
  

Σίηινο: Καηξηθέο ζπλζήθεο, πξνθπιάμεηο, ζεκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.  

ηφρνη ηεο ελφηεηαο:  

 πλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ απηνθηλήησλ ζην βξεγκέ-

λν/παγσκέλν/ρηνληζκέλν δξφκν.  

 Καηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νδεγνί θαη πεδνί θπξίσο ζηε βξνρή 

θαη ζην ζθνηάδη αιιά θαη ζηηο άιιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 Καηαλφεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιακ-

βάλνληαη θαηά ηελ θπθινθνξία ζηε βξνρή θαη ζην ζθνηάδη. 

Γεληθφ πεξίγξακκα-κελχκαηα πξνο ηα παηδηά: 

 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη άλζξσπνη θαη νρήκα-

ηα ζην δξφκν. Σα νρήκαηα ζέινπλ πνιχ κεγαιχηεξε απφζηαζε γηα λα θξελάξνπλ ζε 

νιηζζεξφ νδφζηξσκα.  

 Ζ βξνρή, ην ρηφλη, ε νκίριε θαη ην ζθνηάδη, απαηηνχλ πξνζνρή αθφκα θαη ζην πεδν-

δξφκην.  

 Πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ θνξηνχληαη ηα ξνχρα ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ 

ην νπηηθφ πεδίν ηνπ πεδνχ (γηα παξάδεηγκα θνπθνχια θαη νκπξέια). Σν βξάδπ ή ζε 

ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ, αθφκα θαη ην ρξψκα ησλ ξνχρσλ παίδεη ξφιν θαη θαιφ 

είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο. 

 Ο νδεγφο ζε έλα απηνθίλεην πνπ έρεη αλάςεη ηα θψηα ηνπ βιέπεη κφλν ζε θνληηλέο α-

πνζηάζεηο. Αλ κάιηζηα ν πεδφο είλαη ζε ζθνηεηλφ ζεκείν, δχζθνια δηαθξίλεηαη.  
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Δλφηεηα 5
ε
 

Σίηινο: Αηπρήκαηα. 

ηφρνη ηεο ελφηεηαο:  

 Αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο, θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα παξνρήο βνήζεηαο ζε φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε. 

 Καηαλφεζε ησλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

Γεληθφ πεξίγξακκα-κελχκαηα πξνο ηα παηδηά: 

 Σα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο έρνπλ πάληα πξνηεξαηφηεηα θαη κπνξνχλ λα κελ αθν-

ινπζνχλ ηνλ Κ.Ο.Κ. Έηζη ρξεηάδεηαη αθφκα κεγαιχηεξε πξνζνρή φηαλ πιεζηάδεη έλα 

ηέηνην φρεκα.  

 Ο ξφινο ησλ ηξηςήθησλ ηειεθσληθψλ αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο (100, 166 θαη 199).  

 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (ςπρξαηκία, αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ κεγαιχηε-

ξν, ζηνηρεία πνπ δίλνληαη φηαλ θάπνηνο θαιεί ζε βνήζεηα, δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ 

δηαζσζηηθψλ δπλάκεσλ, δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, απνθπγή άιισλ αηπρεκάησλ ζην 

ίδην ζεκείν). 

 

Δλφηεηα 6
ε
  

Σίηινο: Κπθινθνξία ζε ζχλζεην αζηηθφ πεξηβάιινλ.  

ηφρνο ηεο ελφηεηαο:  

 Κηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ νη καζε-

ηέο απφθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ.  

Γεληθφ πεξίγξακκα-κελχκαηα πξνο ηα παηδηά: 

 Σν κήλπκα ζηα παηδηά πξέπεη λα είλαη φηη ρξεηάδεηαη ζπλερήο εμάζθεζε θαη ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ γηα λα είλαη αζθαιή. Απηά ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα θάζε θπθινθνξηα-

θή θαηάζηαζε, φζν δχζθνιε θαη αλ θαίλεηαη κε ηελ πξψηε καηηά, λα κπνξεί λα μεπε-

ξαζηεί. 

 

2.8.4  Γηδαθηηθή κεζνδνινγία  

Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο επηιέρζεθε ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζε-

θαλ γηα ηε ζρέζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (§ 2.6). Απνθαζίζηεθε 

λα εθαξκνζηεί έλα κεηθηφ ζρήκα θαζνδεγνχκελεο απφ ην δάζθαιν δηδαζθαιίαο θαη ζπ-

λεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κία “θαζνδεγνχκελε ζπλεξγαζία” (§ 2.6.4), πνπ λα πεξη-

ιακβάλεη πξαθηηθή εμάζθεζε θαη εξγαζία ζηελ ηάμε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θξίζεθε 
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ζθφπηκν ην κεγαιχηεξν βάξνο λα δνζεί ζηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ θαη επέκβαζε ηνπ 

δαζθάινπ λα ππάξρεη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, 

πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Έλα άιιν ζεκείν πξνζνρήο είλαη φηη ην φιν δηδαθηηθφ ζρήκα δελ έπξεπε λα έρεη ηε κνξθή 

καζήκαηνο, ηνπιάρηζην κε ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδνπλ νη καζεηέο. Ζ ειεπζεξία θηλή-

ζεσλ θαη επηινγψλ, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ, έ-

ρνπλ ζαλ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ζηνπο καζεηέο φηη, φπσο θαη ζην δξφκν, πξέ-

πεη λα είλαη ππεχζπλα άηνκα πνπ λα κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ κφλα ηνπο ηελ πνξεία ηνπ 

καζήκαηνο θαη φηη ν δάζθαινο ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηελ φιε δηαδηθαζία.    

 

Ζ εξγαζία ησλ καζεηψλ θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη κε ηε ζπγθξφηεζε ηξηκειψλ νκάδσλ. 

Οκάδα κε ηξία κέιε επηιέρζεθε γηαηί παξέρεη αξθεηή επειημία ζε ζρέζε κε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ κειψλ θαη ηαπηφρξνλα δελ είλαη ηφζν εχθνιν ζε έλα καζεηή λα επηβιεζεί ζηελ 

νκάδα, φπσο πηζαλφλ λα ζπλέβαηλε ζε δεχγε καζεηψλ. Ζ επηινγή ησλ κειψλ ηεο θάζε ν-

κάδαο γηα ηελ Κ.Α. κπνξεί λα έρεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ραξαθηήξα ηνπ ηπραίνπ. Ζ αζθα-

ιήο θπθινθνξία ζην δξφκν ζπλεπάγεηαη θπξίσο δεμηφηεηεο -αλεπηπγκέλεο κέρξη έλα βαζ-

κφ ζε φινπο ηνπο καζεηέο- θαη δεπηεξεπφλησο γλψζεηο. Θεσξήζεθε φηη ν θάζε δάζθαινο 

απφ ηε κία δελ κπνξεί λα μέξεη ην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θπθινθνξίαο ηνπ θά-

ζε καζεηή θαη απφ ηελ άιιε, εθφζνλ νη δεμηφηεηεο απηέο δελ ζρεηίδνληαη κε ην αλ έλα παη-

δί είλαη θαιφ ζηα καζήκαηα, δελ έρεη λφεκα ε δεκηνπξγία νκάδσλ κε ηζνδχλακνπο ζε 

γλψζεηο καζεηέο. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο ππάξρνπζεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ πεξηιακ-

βάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε, είλαη φηη απηή γίλεηαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Έ-

ηζη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία κεηαβάιιεη ην γεληθφ δηδαθηηθφ ζρήκα ηεο εξεπ-

λεηηθήο εθαξκνγήο, νξίδνληαο ηξία δηαθξηηά ζηάδηα δηδαζθαιίαο:  

 

Αξρηθφ εξέζηζκα απφ ην δάζθαιν. Αλάινγα κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ν δάζθαινο 

ζέηεη έλα πξψην πξνβιεκαηηζκφ θαη πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα ζπδεηή-

ζνπλ γηα ιίγν κεηαμχ ηνπο, λα νξίζεη ν θαζέλαο ην πιαίζην ησλ γλψζεσλ-αλαπαξαζηάζεσλ 

πνπ ήδε θαηέρεη. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε “ιαλζαζκέλσλ” αληηιήςεσλ ν δάζθαινο δελ 

παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά ζε απηή ηε θάζε. ηελ νπζία απηφ πνπ επηδηψθεηαη δελ είλαη λα 

βξνπλ νη καζεηέο έηνηκεο ηηο απαληήζεηο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ηνπο, αιιά λα μεθηλήζεη 
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έλαο πξνβιεκαηηζκφο, λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε ηα ζρήκαηα ηνπο ελφο καζεηή κε ηα ζρή-

καηα ελφο άιινπ θαη φια λα ειεγρζνχλ ζηε ζπλέρεηα κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν, πνπ αληαλαθιά φηη ζπκβαίλεη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Απηφ ην ζηάδην 

πνπ απνηειεί θαη ην θξηζηκφηεξν ζεκείν ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, αληηζηνηρεί κε ηελ 

θαζνδεγνχκελε απφ ην δάζθαιν πξαθηηθή εμάζθεζε (§ 2.6.4). Θεσξείηαη ζίγνπξν φηη θά-

πνηνο καζεηήο ζα ζέιεη λα θηλεζεί πην γξήγνξα ή ζα ζέιεη λα ηα θάλεη φια κφλνο ή δελ ζα 

ζπκκεηέρεη θαζφινπ. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα επεκβαίλεη 

θαη λα απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία. Ρφιν δαζθάινπ-θαζνδεγεηή ελ κέξεη αλαιακβάλεη θαη 

ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, παξέρνληαο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο, νπηηθά θαη ερεηηθά.  

 

Παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ ζε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη κφλν φηαλ ε νκάδα ζπλαληά πξν-

βιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δελ κπνξνχλ ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ηη λα θάλνπλ ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα ή πψο λα πεξάζνπλ έλα δξφκν. Καη πάιη ε παξέκβαζε απηή δελ έρεη ην ρα-

ξαθηήξα ηεο παξνρήο έηνηκσλ απαληήζεσλ, αιιά πξνζεθηηθήο θαζνδήγεζεο, έηζη ψζηε νη 

καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ απφ κφλνη ηνπο ηη ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ (§ 2.6.2).  

 

Γξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. Κάζε νκάδα ρξεηάδεηαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλα ρψξν, γηα 

παξάδεηγκα έλα ηεηξάδην εξγαζηψλ, ζηνλ νπνίν λα θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο θαη ηα ζπ-

κπεξάζκαηα ησλ παηδηψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν νξγαλψλνληαη θαη παγηψλνληαη νη λέεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ νη καζεηέο δε-

κηνχξγεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξά-

ζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηάμε θαη απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα δηάινγν κε-

ηαμχ ησλ νκάδσλ.  

 

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ελεξγφο, θαηεπζχλνληαο ηε 

ζπδήηεζε ηφζν ζε επίπεδν νκάδαο φζν θαη ζε επίπεδν ηάμεο. Σέινο, ζε απηή ηε θάζε 

κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ηεηξάδην αιιά θαη ζηελ ηάμε, πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ελφηεηαο θαη έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ επέθηα-

ζε θαη ηε γελίθεπζε ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο (§ 2.6.4).  
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Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε δηδαθηηθή κέζνδνο ηεο “θαζνδεγνχκε-

λεο ζπλεξγαζίαο” δηαθνξνπνηήζεθε ψζηε λα δίλεη κεγαιχηεξν βάξνο ζηε “ζπλεξγαζία” 

θαη φρη ζηελ “θαζνδήγεζε”: 

 Αθφκα θαη αλ ε εκπεηξία ησλ παηδηψλ ηα έρεη νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο, 

επέκβαζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ απφ ηελ αξρή πηζαλψο λα θαηέιεγε ζε επη-

βνιή ηεο άπνςήο ηνπ θαη φρη ζε ζχγθξνπζε ησλ ζρεκάησλ κε απηφ πνπ ηα παηδηά αληη-

κεησπίδνπλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (§ 2.6.4). 

 Ζ θαζνδήγεζε απφ ηνλ ππνινγηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο κπνξεί 

λα είλαη αθαλήο θαη έκκεζε, έρνληαο ηε κνξθή ηεο παξνρήο γεληθψλ θαη πην ζπγθεθξη-

κέλσλ νδεγηψλ, πνπ είλαη ηα δχν πξψηα επίπεδα θαζνδήγεζεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ έλαο έκπεηξνο θαζνδεγεηήο (§ 2.6.2), ρσξίο έηζη λα απνθιείεηαη ν δηάινγνο θαη ε 

ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, ν δηάιν-

γνο ηεο νκάδαο θαη ε αξρηθή θαζνδήγεζε δελ είλαη επαξθείο, ηφηε ζα κπνξεί λα επέκ-

βεη ν δάζθαινο ρξεζηκνπνηψληαο ηα επφκελα ηξία επίπεδα θαζνδήγεζεο. Ο ζθνπφο 

πίζσ απφ απηή ηε κνξθή θαζνδήγεζεο είλαη λα γίλνπλ ηα παηδηά φζν ην δπλαηφλ πην 

αλεμάξηεηα, λα ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη λα κελ πε-

ξηκέλνπλ έηνηκεο απαληήζεηο απφ θάπνηνλ ηξίην. 

 Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε, ην βάξνο κεηαηίζεηαη θαη πάιη ζην δηάινγν θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Έρνληαο ηα παηδηά λέεο εκπεηξίεο, ε “γιψζζα” πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη 

πην θνληά ζηε “γιψζζα” ηνπ δαζθάινπ. ε απηή ηε θάζε, ε θαζνδήγεζε απνθηά πε-

ξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο θαη θαηεχζπλζεο ηνπ δηαιφγνπ πξνο ηα ζεκα-

ληηθά ζεκεία, κε ην δάζθαιν λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηε δηαδηθαζία, παξά θαζνδήγε-

ζεο ηνπ ιηγφηεξν έκπεηξνπ απφ ηνλ πην έκπεηξν (§ 2.6.4). 

 Με ηε κεηάζεζε κέξνπο ηεο θαζνδήγεζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ην φιν ζρή-

κα επηηξέπεη ζην δάζθαιν λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο νκάδεο εθείλεο πνπ α-

ληηκεησπίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα.  
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2.9  Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ 

ην 2
ν
 θεθάιαην έγηλε εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ηξν-

ραίσλ αηπρεκάησλ ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, δειαδή κέζσ ηεο 

Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. Σν πξψην ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ αθνξνχζε ηα αίηηα ησλ αηπ-

ρεκάησλ. Απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ήηαλ φηη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ηξν-

ραία αηπρήκαηα, ρξεηάδεηαη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ κία ζεηξά απφ γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη: 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν θαη ε αλίρλεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζην δξφκν. 

 Ο εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφζηαζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ. 

 Ο ζπγρξνληζκφο αληίιεςεο θαη θίλεζεο θαζψο επίζεο θαη ν ζπληνληζκφο πιεξνθνξηψλ 

απφ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. 

 

Σν δεχηεξν ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ είρε λα θάλεη κε ην εάλ, θαηά πφζν θαη πφηε είλαη δπ-

λαηή ε αλάπηπμε θπξίσο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη φηη, αληίζεηα κε ηελ αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε παιαηφηεξα, 

θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ θαη κάιηζηα -κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο- απφ πνιχ κηθξή ειηθία.  

 

εκείν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Α. είλαη ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πξάγκαηη, 

ππάξρεη πνιχ θαιή ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε γηα απηή ηελ άπνςε, πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ Piaget θαη ηνπ Vygotsky. Οη δχν απηέο ζεσξίεο ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο κάζεζεο, αλ θαη αληη-

κεησπίδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γελ είλαη φκσο άζηνρν λα 

ππνζηεξηρζεί φηη νη ζεσξίεο απηέο έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη ε 

πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky είλαη πην θαηάιιειε γηα ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ, ελψ ε πξν-

ζέγγηζε ηνπ Piaget πην θαηάιιειε γηα ηελ εθκάζεζε ελλνηψλ. 

 

Δκπεξηζηαησκέλε είλαη επίζεο ε ηεθκεξίσζε πνπ αθνξά ηελ αμία ηεο πξαθηηθήο εμάζθε-

ζεο ησλ παηδηψλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ζην δξφκν. 

Πέξα απφ ηηο ακθηβνιίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ 

ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ κφλν ε πξαθηη-

θή εμάζθεζε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη. Παξέρεη ζηα παηδηά έλα ζπγθεθξηκέλν θαη απηφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ έλλνηεο πνπ πξνθνξηθά ή γξαπηά ζα εί-
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ραλ πξφβιεκα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κάιηζηα ηεο 

εμάζθεζεο απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ν ξεαιηζκφο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη. Πεξηβάι-

ινληα πνπ πξνζνκνηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην πξαγκαηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ είλαη θαη ηα 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά.  

 

Δμεηάδνληαο ην πξφβιεκα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ηεο Κ.Α. θάησ απφ ην πξίζκα ησλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα πξαθηηθή εμάζθεζε, ην ελδεδεηγκέλν ζρήκα 

πνπ πξνθχπηεη είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θαζνδήγεζεο απφ ελήιηθα θαη ζπλεξγαζίαο ζπλν-

κειίθσλ, κία “θαζνδεγνχκελε ζπλεξγαζία”. Σν θνκκάηη ηεο “θαζνδήγεζεο” είλαη ζηελ 

νπζία ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθφ ή πξνζνκνησκέλν νδηθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

θνκκάηη ηεο “ζπλεξγαζίαο” είλαη ε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε.   

 

Σν επφκελν ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ ήηαλ ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ Κ.Α. θαη ηνπ θαηά πφζν ε δηδαζθαιία 

απηή είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα. Απηφ πνπ δηαπηζηψζεθε, ηνπ-

ιάρηζην γηα ηελ Διιάδα, είλαη ε νπζηαζηηθή έιιεηςε νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο πξν-

ζπάζεηαο δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α., αθφκα θαη ζην επίπεδν απιήο παξνρήο γλψζεσλ. πλεπψο 

ππάξρεη έδαθνο -αλ φρη άκεζε αλαγθαηφηεηα- λα αλαπηπρζεί κία ηεθκεξησκέλε, νπζηαζηη-

θή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πνπ λα αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα.  

 

Σν πξψην θαη πην άκεζν ζέκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κία ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη απηφ 

ηνπ αλαγθαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Γηα λα γίλεη δηδαζθαιία ηεο Κ.Α. απαηηνχληαη δηδαθηη-

θέο ψξεο. Ώξεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο κηθξέο ηάμεηο, αιιά δχζθνια ζηηο κεγαιχηεξεο, 

εγείξνληαο δεηήκαηα αλαδηάηαμεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζχκπηπμεο καζεκά-

ησλ. Θεζκνί πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο βξίζθνληαη αθφκα ζην ζηάδην 

ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ή ππνβαζκίζηεθαλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε α-

μηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, δελ ππάξρεη ε εγγχεζε φηη, αθφκα 

θαη αλ εθαξκνζηνχλ πιήξσο, νη ζεζκνί απηνί ζα δψζνπλ ηελ πξέπνπζα βαξχηεηα ζην ζέ-

κα ηεο Κ.Α. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη πνπ νδήγεζε ηελ παξνχζα εξγαζία λα ζέζεη ζαλ 

ζηφρν: 

 

Σελ πινπνίεζε θαη ηελ εμέηαζε, θάησ απφ πξαγκαηηθέο θαη φρη ηδαληθέο ζπλζήθεο, ελφο 

δηδαθηηθνχ ζρήκαηνο Κ.Α. ην νπνίν λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ φινπο ηνπο δαζθάινπο, 

άκεζα, ρσξίο κεγάιεο αλαηξνπέο θαη αλαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηαπηφρξνλα λα 
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είλαη απνηειεζκαηηθφ. Σα δεηνχκελα απφ ην ζηφρν απηφ είλαη: α) ε δπλαηφηεηα καδηθήο 

εθαξκνγήο θαη β) ε δπλαηφηεηα άκεζεο εθαξκνγήο. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη θαη πξαθηηθή εμάζθεζε, πξνθχπηεη ην ζέκα ηνπ ρψξνπ πνπ 

απηή κπνξεί λα γίλεη. Ο ρψξνο κάιηζηα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κελ απαηηνχληαη 

κεηαθηλήζεηο καζεηψλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε πεξαηηέξσ απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ θαη α-

ληίζηνηρε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο Κ.Α. Ζ απνπζία ηέηνησλ ρψξσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδεηαη φρη κφλν κία άιιε κνξθή πξαθηηθήο εμάζθεζεο, αιιά γε-

ληθά κία άιιε κνξθή δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α., πνιχ πην εχθνιε θαη άκεζε ζηελ εθαξκνγή 

ηεο.  

 

Απηή ε κνξθή πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο. Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη θη-

λεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ειεθηξνληθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ηελ Κ.Α., αιιά 

αθνξά θπξίσο ζηελ παξνρή γλψζεσλ. Λίγεο είλαη νη εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνπλ θάπνηα 

κνξθή πξαθηηθήο εμάζθεζεο, κε ελζαξξπληηθά φκσο απνηειέζκαηα. Σα πιενλεθηήκαηα 

ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη 

ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο θπθινθνξίαο, ζπλεγνξνχλ ζηελ απφθαζε 

ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή λα ζηεξηρζεί ζηε ρξήζε ηνπο θαη φρη ζε άιιε κνξθή ζπκβαηηθήο 

δηδαζθαιίαο. Γηα απηφ ην ζθνπφ κάιηζηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα ππάξρνληα εξγα-

ζηήξηα Πιεξνθνξηθήο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. 

 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο θηλνχληαη ζε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο άμν-

λαο είλαη ε αλαδηάηαμε ησλ γλψζεσλ πνπ ήδε θαηέρνπλ ηα παηδηά, ε απαιιαγή απφ ιαλ-

ζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απηψλ ζην νδηθφ πεξηβάιινλ. Ο δεχ-

ηεξνο άμνλαο είλαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή δεμηνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία. Απηνί νη ζηφρνη είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέ-

λνη κε φζα δηαπηζηψζεθαλ γηα ηηο αηηίεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζε βάζνο ρξφλνπ 

επέθηαζε ελφο πξνγξάκκαηνο Κ.Α., ζεσξήζεθε φηη κία ξεαιηζηηθή δηάξθεηα ηεο εξεπλεηη-

θήο εθαξκνγήο είλαη απηή ησλ δχν κελψλ πεξίπνπ, κε ζπρλφηεηα κία θνξά ηελ εβδνκάδα 



 74 

γηα θάζε ηκήκα κίαο ηάμεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 7-8 δηδαθηη-

θέο ελφηεηεο. 

 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ έγηλε ε νκαδνπνίεζε θαη ν επηκεξηζκφο ησλ γεληθψλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. Σν γεληθφ πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ 

είλαη: 

 Δηζαγσγηθή ελφηεηα. Δθκάζεζε ρεηξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξψηε επαθή κε ην θπ-

θινθνξηαθφ πεξηβάιινλ κίαο πφιεο.  

 Δλφηεηα 1
ε
. Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, νδεγίεο γηα ηελ εχξεζε ελφο πξννξηζκνχ.     

 Δλφηεηα 2
ε
. Σξφπνο ειέγρνπ ζηηο δηαβάζεηο, ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα αζθαιή δηέ-

ιεπζε, εχξεζε αζθαιψλ ζεκείσλ γηα ηε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ.  

 Δλφηεηα 3
ε
. ήκαηα θπθινθνξίαο γηα πεδνχο θαη απηνθίλεηα. Ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο 

θπθινθνξίαο πεδψλ. 

 Δλφηεηα 4
ε
. Καηξηθέο ζπλζήθεο, πξνθπιάμεηο, ζεκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.  

 Δλφηεηα 5
ε
. Αηπρήκαηα, ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Δλφηεηα 6
ε
. Κπθινθνξία ζε ζχλζεην αζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

αλ δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαζνξίζηεθε κία παξαιιαγή ηεο “θαζνδεγνχκελεο ζπλεξγα-

ζίαο”, κε ην βάξνο λα πέθηεη ζηε ζπλεξγαζία. Απηφ έγηλε γηαηί κέξνο ηεο θαζνδήγεζεο 

αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σέινο, ην πεξίγξακκα ηεο δηδαζθαιίαο 

κίαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πεξηιακβάλεη ηξία δηαθξηηά ζηάδηα: α) αξρηθφ εξέζηζκα απφ ην 

δάζθαιν, β) δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη γ) 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. 

 

 

Έρνληαο θαζνξίζεη ην πιήξεο πιαίζην (ζηφρνη, δηάξθεηα, δηδαθηηθή κεζνδνινγία, εηδηθνί 

ζηφρνη θαη γεληθφ πεξηερφκελν ελνηήησλ) ζην νπνίν θηλείηαη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή, ην 

επφκελν ζέκα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο απφ 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο πξαθηηθήο εμάζθεζεο, δήηεκα πνπ 

εμεηάδεηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
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3.  Ο άμνλαο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

 

ην θεθάιαην απηφ δίλεηαη απάληεζε ζην βαζηθφ εξψηεκα κε πνην ηξφπν είλαη ζθφπηκν λα 

δηδαρζεί ε Κ.Α ζην ζρνιείν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο, πνηα φκσο είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κ.Α. 

θαη πνηα ηαηξηάδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε;  

 

Γηα λα απαληεζεί ην παξαπάλσ εξψηεκα, δηεξεπλάηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θάησ απφ 

ην πξίζκα ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ ηε δηέπνπλ. 

Απφ ηελ παξάιιειε εμέηαζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ κε ηηο δηαδνρηθέο γεληέο εθπαηδεπηηθήο 

ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη έλα είδνο ηερλνινγίαο, ε Δηθν-

ληθή Πξαγκαηηθφηεηα (Δ.Π.), κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ηξεηο βαζηθέο αξρέο κάζεζεο πνπ 

ε παξνχζα εξγαζία ζεσξεί σο ζεκειηψδεηο. Έρνληαο θαηαιήμεη ζηελ Δ.Π. θαη εμεηάδνληαο 

ηα είδε ηεο, δηεξεπλάηαη πνηεο ζεσξίεο κάζεζεο κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηεο αμία θαη πνηεο εθαξκνγέο ηεο έρνπλ ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

Απφξξνηα ηεο δηεξεχλεζεο είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο Δ.Π. πνπ, ζηα πιαίζηα ησλ πεξη-

νξηζκψλ πνπ ζέηνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο (νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, θηι), έρεη ηε δπλα-

ηφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη λα πινπνηήζεη ην πεξηερφκελν ηεο εξεπλεηηθήο 

εθαξκνγήο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, απνδίδεηαη ζην ζρήκα 3.1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σρήκα 3.1 Μεζνδνινγία εξγαζίαο ζηνλ άμνλα ηεο Δ.Π. 

Αξρέο κάζεζεο Γεληέο εθπαηδεπηηθήο 

ρξήζεο Ζ/Τ 

χγθξηζε 

Δηθνληθή  

Πξαγκαηηθφηεηα 

Θεσξεηηθφ ππφβαζξν Δθπαηδεπηηθέο  

εθαξκνγέο 

πγθεθξηκέλνο  

ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο 

εξεπλεηηθήο  

εθαξκνγήο 
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3.1  Βαζηθέο αξρέο κάζεζεο  

Ζ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηηο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ γηα αζθαιή θπ-

θινθνξία ζην δξφκν θαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμέηαζε ησλ θπ-

ξηφηεξσλ ζεσξηψλ κάζεζεο, νδήγεζε ζε έλα πξνβιεκαηηζκφ πνπ επεθηείλεηαη έμσ απφ ηα 

ζηελά πιαίζηα ηεο Κ.Α. θαη αθνξά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζαλ ζχλνιν. Απηφο ν πξν-

βιεκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε απηή θαη είλαη ρξήζηκν λα 

παξνπζηαζηεί γηαηί εμεγεί βαζηθέο ζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ν-

δήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δ.Π. θαη φρη 

θάπνηα άιιε ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

 

Αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλεμάξ-

ηεηα ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, κπνξνχλ λα αλαγλσ-

ξηζηνχλ ηέζζεξηο θχξηεο νκάδεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα, δε-

ιαδή ηε κάζεζε. Απηέο είλαη ε ζεσξεηηθή βάζε, ηα κέζα πινπνίεζεο, νη καζεηέο θαη ηέ-

ινο εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ παξαγφ-

λησλ (ζρήκα 3.2).    

 

Θεσξεηηθή βάζε. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν βάδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαζν-

ξίδεη ηνλ ηξφπν, ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί ψζηε λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη. 

Οη ζηφρνη θαη ε κεζνδνινγία είλαη ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ ζπλαληψληαη ζε φιν ην θάζκα 

ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο, απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ σο ην δνκεηηζκφ, παξά ηηο ζεκαληηθέο δη-

αθνξέο ηνπο.  

 

Μέζα πινπνίεζεο. Απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηε-

ζνχλ γηα λα πινπνηεζεί ε δηδαζθαιία κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεη ε ζεσξεηηθή βάζε. 

Σα κέζα είλαη ην δηάκεζν κεηαμχ ζεσξίαο θαη καζεηψλ θαη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

έκςπρν θαη άςπρν πιηθφ. Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ην έκςπρν πιηθφ. Ζ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο, ε επάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, ν βαζκφο πνπ αζπάδνληαη ηε ζεσξεηηθή βάζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο, ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνη-

νχλ άιια δηδαθηηθά εξγαιεία, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. ην άςπρν πιηθφ θαηαηάζζνληαη ηα βηβιία, ηα δηάθνξα έληππα, ηα ε-

πνπηηθά κέζα, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη γεληθά θάζε άιιν κέζν πνπ παξέρεη γλψ-

ζεηο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ παηδηψλ.  
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Μαζεηέο. Δίλαη ε νκάδα ζηφρνο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ηδηνζπγθξαζία 

θαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε, ε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφ-

ιν.  

 

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ ελψ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηνπο παξαπάλσ, επηδξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. αλ 

ηέηνηνη εμσγελείο παξάγνληεο κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη είλαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο (άι-

ινη καζεηέο, θίινη, γνλείο, ζπγγελείο, θηι), ην πεξηβάιινλ (ζρνιηθφ, γεσγξαθηθφ, θιηκα-

ηνινγηθφ), ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνιηηηθέο, 

πνιηηηζκηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβιεηέο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σρήκα 3.2 Παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κεξηθέο ρξήζηκεο παξαηεξή-

ζεηο. Ζ κάζεζε είλαη ηειηθά κία δηαδηθαζία εμαηξεηηθά επαίζζεηε πνπ εμαξηάηαη απφ αλα-

ξίζκεηνπο παξάγνληεο. Δμαηηίαο κάιηζηα ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκ-

κεηέρνπλ ζε απηή, δελ είλαη αζθαιέο λα εηπσζεί φηη ν έλαο παξάγνληαο είλαη πην ζεκαληη-

θφο απφ ηνλ άιιν. Ζ παξακηθξή κεηαβνιή ή παξάιεηςε ζε κία κεηαβιεηή ελφο θαη κφλν 

παξάγνληα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γηα πα-

Θεσξεηηθή 

βάζε 

Μαζεηέο 

Δμσηεξηθνί  

παξάγνληεο 

Μέζα  

πινπνίεζεο 
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ξάδεηγκα, κία ζεσξία κάζεζεο πνπ πξνηείλεη κία ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, 

πνπ φκσο δελ ηαηξηάδεη ζηελ ηδηνζπγθξαζία νξηζκέλσλ καζεηψλ, κπνξεί λα έρεη σο απνηέ-

ιεζκα λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζε απηνχο.    

 

πλήζσο, γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο, απνκνλψλνληαη θαη εμεηάδνληαη ζεκαληηθέο αιιά ιί-

γεο κεηαβιεηέο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο κάζεζεο. Κάηη 

ηέηνην παξφηη είλαη ινγηθφ, εληνχηνηο αθήλεη πάληα ακθηβνιίεο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ εμα-

γφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ. Απφδεημε είλαη ε πιεζψξα ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο [92]. ην ζχ-

λνιφ ηνπο ηζρπξίδνληαη φηη πεξηγξάθνπλ επαξθψο ην θαηλφκελν θαη φηη πξνηείλνπλ απνηε-

ιεζκαηηθά κνληέια γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, παξά ην γεγνλφο ησλ κηθξψλ ή κεγά-

ισλ ηνπο δηαθνξψλ.  

 

Μία άιιε έλδεημε γηα ηελ ακθίβνιε θαζνιηθή ηζρχ ησλ ζεσξηψλ είλαη ε θαζεκεξηλή πξα-

θηηθή ησλ δαζθάισλ. Οη δάζθαινη αθνινπζνχλ κία επξεία γθάκα δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηηο νπνίεο αλαπξνζαξκφδνπλ δπλακηθά αλάινγα κε 

ηηο ζπλζήθεο.  

 

Απηφ δίλεη ην δηθαίσκα ζε θάπνηνλ λα πάξεη ηελ αθξαία ζέζε φηη ή φιεο νη ζεσξίεο κάζε-

ζεο είλαη ζσζηέο ή φηη φιεο είλαη ιάζνο. Σν πην πηζαλφ είλαη φηη δελ ππάξρεη κία θαη κφλν 

ζεσξία πνπ λα νξίδεη θαη λα πεξηγξάθεη εμ νινθιήξνπ ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο. Γελ π-

πάξρεη κία ιεσθφξνο αιιά πνιιά ηεκλφκελα ή παξάιιεια κνλνπάηηα πνπ αλ αθνινπζε-

ζνχλ επηηπγράλεηαη ε κάζεζε. Πξάγκαηη, έρνπλ θαηαβιεζεί πξνζπάζεηεο λα ζπγθεξαζηνχλ 

νη δηάθνξεο ζεσξίεο ή έρνπλ πξνηαζεί θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κία ζεσξία κπνξεί λα είλαη 

θαηαιιειφηεξε απφ κία άιιε.  

 

Γηα παξάδεηγκα, πξνηείλεηαη ε απφθαζε γηα ηελ εθάζηνηε πξνζέγγηζε λα είλαη απνηέιε-

ζκα ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη φηη ζε κεξηθέο πε-

ξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηνχλ ιχζεηο θαζνδεγεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ν καζεηήο λα κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξν έιεγρν ζην ηη θαη πψο δηδάζθεηαη 

[93].  

 

Ο Jonassen ζην “Α Manifesto for a Constructive Approach to Technology in Higher 

Education” [94], πξνζδηνξίδεη ηξία ζηάδηα απφθηεζεο γλψζεο θαη ηα αληηζηνηρεί κε ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο πνπ πηζηεχεη φηη ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα. ηελ εηζαγσγηθή κάζεζε 
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(Introductory Learning), φπνπ νη καζεηέο έρνπλ αθφκα ιίγεο παξαζηάζεηο, νη θιαζζηθέο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη είλαη θαιχηεξεο γηαηί έρνπλ πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη θπζηθή 

ζπλέρεηα θαη έηζη ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ κία βάζε γηα πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε ηεο γλψζεο. 

ην ζηάδην ηεο πξνρσξεκέλεο απόθηεζεο γλώζεο (Advanced Knowledge Acquisition), 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηνηρεία δνκεηηζκνχ. ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εκπεηξίαο 

(Expertise) πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα παίξλεη επθπείο απνθάζεηο κέζα ζην καζεζηαθφ πε-

ξηβάιινλ, κία δνκεηηζηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηαηξηάδεη πνιχ θαιά. Ο Jonassen επηζε-

καίλεη φκσο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ην πεξηερφκελν πξηλ ιεθζεί νπνηα-

δήπνηε απφθαζε γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία  

 

Μεηά απφ ηε ζχγθξηζε ζπκπεξηθνξηζκνχ, γλσζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη δνκεηηζκνχ, 

νη Ertmer θαη Newby [95], νδεγνχληαη ζε κία παξφκνηα πξνζέγγηζε κε ηνλ Jonassen. Θε-

σξνχλ φηη κία ζπκπεξηθνξηζηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηαηξηάδεη ζε εξγαζίεο πνπ ρξεηά-

δνληαη ιίγε ζθέςε θαη ινγηθή επεμεξγαζία φπσο απνκλεκφλεπζε, βαζηθέο ηαμηλνκήζεηο, 

δηάθξηζε απιψλ δηαθνξψλ, θηι. Μία γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε εθείλεο 

ηηο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο φπνπ απαηηείηαη πςειφηεξνο βαζκφο λνεηηθήο επεμεξγαζίαο, 

φπσο ηαμηλνκήζεηο, αιγνξηζκηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, ινγηθή, θηι. Σέινο πηζηεχνπλ φηη 

ν δνκεηηζκφο είλαη θαηάιιεινο γηα εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη πνιχ πςειφο βαζκφο επεμεξ-

γαζίαο, φπσο πξνζσπηθέο επηινγέο, έιεγρνο ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, επίιπζε πξν-

βιεκάησλ ρσξίο πξνεγνχκελε θξίζε (heuristic problem solving). 

 

Δίλαη φκσο πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ πξφβιεκα φηη δελ ππάξρεη κία θαη κφλν ζεσξία κάζε-

ζεο πνπ λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίζηαζε; Μάιινλ φρη γηαηί απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ 

πνηθηιία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα εμεηα-

ζηεί έλα αθφκα γεγνλφο. Ζ αιιαγή ζηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο (ζεσξεηηθή βάζε) πνπ 

είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν, επηβάιιεη ηε κεξηθή ή νιηθή αιιαγή ζηα κέζα πινπνίεζεο, γηα 

παξάδεηγκα ηα βηβιία. Ζ αιιαγή απηή είλαη κία δηαδηθαζία επίπνλε θαη ρξνλνβφξα. Με-

ζνιαβεί δε έλα “λεθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα” θαηά ην νπνίν ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

δηδαθηηθψλ κέζσλ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία πνπ επηρεηξείηαη λα πινπνη-

εζεί.  

 

Τπάξρεη ινηπφλ κία εμ νξηζκνχ αηειήο παηδαγσγηθή αληίιεςε, πνπ επηρεηξεί λα πινπνηή-

ζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο κε κέζα πνπ πξννξίδνληαλ γηα κία άιιε αληίιεςε. ηα παξαπάλσ 

πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πξντφληα κίαο ηξίηεο παηδαγσγηθήο 
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αληίιεςεο (φηαλ δειαδή εθείλνη βξίζθνληαλ ζηε ζέζε ηνπ δηδαζθφκελνπ) θαη φηη θαινχ-

ληαη λα εθηειέζνπλ ην θαζήθνλ ηνπο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θάησ απφ αληίμνεο ζπλζή-

θεο (εμσηεξηθνί παξάγνληεο).  

 

Μάιηζηα φια απηά ζπκβαίλνπλ ζηα πιαίζηα κίαο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο, πνπ 

δπλακηθά επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο, αιιάδνληαο θαη πάιη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο, κε απνηέιεζκα ε φιε δηαδηθαζία λα επαλαιακβάλεηαη ζην δηελεθέο. Παξ’ φια 

απηά, θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηειηθά απνθηνχλ ζε 

θάπνην βαζκφ ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ νη ίδηνη -ή νη άιινη- ζεσξνχλ απαξαίηεηεο.  

 

ε κία απφπεηξα λα εξκελεπηεί απηφ ην θαηλφκελν θάησ απφ ην πξίζκα φισλ ησλ παξαπά-

λσ παξαηεξήζεσλ, κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ηξεηο αξρέο κάζεζεο:  

 

Ζ κάζεζε είλαη αηνκηθφ θαηλφκελν. Ο θάζε άλζξσπνο καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Ο 

θαζέλαο αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη δηαθνξεηηθά. πλε-

πψο ηα εξεζίζκαηα απφ ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν κεηνπζηψλνληαη ζε γλψζεηο θαη δεμηφηε-

ηεο πνπ δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν, δελ ππάξρεη κφλν κία θαη ζσζηή αλαπαξάζηαζε 

ηεο γλψζεο. Απηή ε άπνςε βξίζθεηαη δηάρπηε ζην έξγν ηνπ Piaget (ελδεηθηηθά [27, 28, 69, 

70]). κσο απηφ ην γεγνλφο νδεγεί ζηε πηνζέηεζε ηεο άπνςεο φηη νη ππάξρνπζεο ζεσξίεο 

κάζεζεο, αιιά θαη νη επφκελεο, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο απφπεηξεο νκαδνπνίεζεο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε βάζε θάπνηα απφ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ πνπ κα-

ζαίλνπλ θαη πάληα κε ηελ αίξεζε φηη δελ ηζρχνπλ ηα ίδηα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο.  

 

Ζ κάζεζε είλαη θνηλσληθφ θαηλφκελν. Απηή ε αξρή πεγάδεη απφ ην έξγν ηνπ Vygotsky 

[71, 72]. Σν άηνκν καζαίλεη γηαηί είλαη νπζηψδεο γηα ηελ χπαξμή ηνπ λα κάζεη. κσο ην ά-

ηνκν δέρεηαη θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Οη επηδξάζεηο αζθνχληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσ-

λίαο, γηαηί ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ νλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην άηνκν κε θαλέλαλ 

ηξφπν δελ κπνξεί λα ηηο απνθχγεη. Άξα, φηη ηειηθά καζαίλεη είλαη θαη απνηέιεζκα ηνπ ζπ-

λφινπ ησλ εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ πνπ δέρεηαη, είηε είλαη ζεηηθέο είηε είλαη αξλεηηθέο. 

Παξφηη ππάξρνπλ αληηιήςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν άλζξσπνο είλαη έλα “θιεηζηφ πιε-

ξνθνξηαθφ ζχζηεκα” θαη φηη δελ ιακβάλεη άκεζα γλψζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

[96], δέρνληαη φηη δηαηαξαρέο ζε απηφ δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθέο δνκηθέο πξνζαξκνγέο, πνπ 

θαη απηφ είλαη κία κνξθή επίδξαζεο. 
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Ζ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο. Οη δχν πξνεγνχκελεο αξρέο θαζψο επίζεο θαη νη παξάγνληεο 

κάζεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, νδεγνχλ ζηνλ εμήο πξνβιεκαηηζκφ. Σν δεδνκέλν εί-

λαη φηη ε θάζε ζεσξία κάζεζεο επηδηψθεη λα πεξηγξάςεη επηηπρψο θαη κε πιεξφηεηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δθφζνλ φκσο ε κάζεζε είλαη θαη αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκε-

λν θαη αθνχ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο επηδξνχλ ζην άηνκν αλαξίζκεηνη παξάγνληεο 

ηφζν ελδνγελείο φζν θαη εμσγελείο, ηφηε ε θάζε ζεσξία κάζεζεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφ-

ςε ηεο ηαπηφρξνλα φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο.  

 

Δπεηδή κάιηζηα ε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ είλαη εληνπηζκέλε ρξνληθά ζε κία κφλν ζηηγ-

κή ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, αιιά επεθηείλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο, ε θάζε ζεσξία ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεη ην πψο νη παξάγνληεο κάζεζεο κεηαβάιινληαη ρξνληθά. Αλ κάιηζηα επη-

δηψθεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία λα έρεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε φινπο, ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη φινη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε θάζε άηνκν μερσξηζηά 

θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο, φζν δηαθνξεηηθά θαη 

αλ είλαη ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε κέ-

γηζηε αθξίβεηα φιεο νη παξάκεηξνη πνπ επηδξνχλ έζησ θαη ζε έλα κφλν άηνκν; Ζ απάληε-

ζε είλαη αξλεηηθή.  

 

πλεπψο ε παξνχζα εξγαζία δηαηππψλεη ηελ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζηε κάζεζε. Δίλαη 

νπζηαζηηθά ε παξαδνρή φηη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε καζεζηαθή δηαδη-

θαζία, νχηε λα ηνπνζεηεζεί ζε ρξνληθά πιαίζηα νχηε λα πξνβιεθζνχλ ηα απνηειέζκαηά 

ηεο, γηα ην ιφγν φηη νη κεηαβιεηέο εθηφο ηνπ φηη είλαη πνιπάξηζκεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα αι-

ιάδνπλ ζπλερψο, αθφκα θαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Ζ κάζεζε δελ είλαη έλα απιφ 

θπζηθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο. Σα κφλα δεδνκέ-

λα είλαη φηη ππάξρεη θαη φηη νη δηαζηάζεηο ηεο είλαη βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσλη-

θέο.  

 

Ζ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε δελ πξέπεη λα εξκελεπηεί σο έλδεημε απαμίσζεο φισλ ησλ ζεσ-

ξηψλ κάζεζεο. Αληίζεηα, εμεγεί ην ιφγν ηεο απνηπρίαο ησλ ζεσξηψλ εθείλσλ πνπ αληηκε-

ησπίδνπλ ηε κάζεζε ζαλ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα θαη αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ηελ πηνζέ-

ηεζε κίαο αλνηθηήο πξνζέγγηζεο ζην θαηλφκελν απηφ. Βαζηθέο παξαδνρέο ηεο αλνηθηήο 

πξνζέγγηζεο ζηε κάζεζε εμαηηίαο ηεο αξρήο ηεο απξνζδηνξηζηίαο είλαη:  
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 Ζ κάζεζε ζπληειείηαη δπλακηθά, αθφκα θαη κε ηπραίν ηξφπν, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή 

θαη ζε θάζε ηφπν.    

 Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη κπνξνχλ θαη επηβάιιεηαη λα κεηαβάιινληαη κεξηθψο ή νιηθψο 

θαη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα. 

 

Με απηή ηε ινγηθή, θάζε ζεσξεηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα εθκεηαιιεχεηαη φιεο ηηο θαηα-

ζηάζεηο θαη λα ηηο κεηνπζηψλεη ζε επθαηξίεο γηα κάζεζε. Πξέπεη λα είλαη ηφζν επέιηθην 

ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ελφο αηφκνπ ή κίαο νκάδαο αηφκσλ. Σέινο, δελ πξέ-

πεη λα πάζρεη απφ αγθπιψζεηο ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνζ-

δνθά. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ζρήκαηνο πνπ πεξηγξάθεη ηε 

κάζεζε θαη ηνπο παξάγνληέο ηεο.  

 

Οη ηεκλφκελνη θχθινη ηνπ ζρήκαηνο 3.2 θαηά θάπνην ηξφπν ππαηλίζζνληαη φηη ε ηνκή ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηα φξηά ηνπο είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα. Αληίζεηα, κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο απξνζδηνξηζηίαο, δελ ππάξρνπλ ζαθή φξηα νχηε ζηνπο παξάγνληεο νχηε ζηελ ηνκή 

ηνπο νχηε ζηελ ίδηα ηελ κάζεζε (ζρήκα 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 3.3 Οη παξάγνληεο κάζεζεο κε βάζε ηελ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο 

 

Δμσηεξηθνί 

παξάγνληεο 

Μαζεηέο 

Θεσξεηηθή 

βάζε 

Μέζα 

πινπνίεζεο 
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3.2  Γεληέο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο 

       αξρέο κάζεζεο 

Κάησ απφ ην πξίζκα ησλ ηξηψλ αξρψλ κάζεζεο κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο 

ρξήζεηο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εμέιημήο ηνπο νη ειε-

θηξνληθνί ππνινγηζηέο ζεσξήζεθαλ έλα ηδαληθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ επηηξέπνπλ απηή ηελ πεπνίζεζε ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη θπξίσο 

κε ηελ απμαλφκελε ππνινγηζηηθή ηνπο ηζρχ, ηελ ηαρχηεηα, ηα γξαθηθά πεξηβάιινληα θαη 

ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο εηθφλαο, ήρνπ θαη βίληεν.  

 

3.2.1  Οη ηξεηο πξώηεο γεληέο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηώλ  

Οη πξψηεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πινπνηνχζαλ ζπκπε-

ξηθνξηζηηθέο αληηιήςεηο θαη έδηλαλ κεγάιε βαξχηεηα ζην πεξηερφκελν. Αλέιπαλ ηηο γλψ-

ζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ζε επηκέξνπο ζπζηα-

ηηθά ζηνηρεία, φπνπ ε γλψζε απηψλ, αζξνηζηηθά, νδεγνχζε ζηελ πξνζδνθψκελε ζπκπεξη-

θνξά.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο άπνςεο ήηαλ ε ππνβνεζνύκελε από ππνινγηζηέο 

δηδαζθαιία (Computer Assisted Instruction, CAI) πνπ είρε πεξηζζφηεξν ηε κνξθή δνθηκήο 

θαη εμάζθεζεο, κε ην καζεηεπφκελν λα έρεη ειάρηζην έιεγρν ζην ηη καζαίλεη. ια ήηαλ 

πξνθαζνξηζκέλα απφ ην ζρεδηαζηή, αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα 

λα παξαιεηθζνχλ απφ ηνλ καζεηεπφκελν νξηζκέλα ζέκαηα [97]. Παξά ηε ζνβαξή θξηηηθή 

πνπ δέρζεθε ν ζπκπεξηθνξηζκφο, αξθεηέο εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ αθνινπζνχλ αθφκα 

θαη ζήκεξα απηή ηελ παξαδνζηαθή αληηκεηψπηζε εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηδαζθα-

ιίαο. 

 

ηε δεχηεξε γεληά ππήξμε κία κεηαζηξνθή απφ ηελ έκθαζε ζην πεξηερφκελν, ζηελ έκθα-

ζε ζην πψο παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν ζηνπο καζεηέο. Απηφ πξνέθπςε απφ ηε ζπλεη-

δεηνπνίεζε φηη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο 

κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ ίδηα ηελ πιεξνθνξία. ην πεδίν απηφ ν ζπκπεξηθν-

ξηζκφο απνδείρζεθε αλεπαξθήο, ελψ νη γλσζηηθέο ζεσξίεο πξνζέθεξαλ θαηάιιειν έδαθνο 

ζην νπνίν κπφξεζαλ λα ζηεξηρζνχλ νη ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ.  

 

Δπεηδή φκσο ζπκπεξηθνξηζκφο θαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο αληηκεησπίδνπλ ηε κάζεζε κε 

αληηθεηκεληζηηθό (Objectivistic) ηξφπν [98], ε κεηάβαζε απφ ηε κία γεληά ζηελ άιιε δελ 
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ήηαλ δχζθνιε. Ο ζηφρνο παξέκεηλε ε κεηαθνξά γλψζεο ζην καζεηεπφκελν κε ηνλ θαιχηε-

ξν δπλαηφ ηξφπν [99]. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν ζρεδηαζηήο αλαιχεη ηελ χιε ζε κηθξά 

θνκκάηηα. ηελ κελ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεψξεζε αλαδεηάηαη ε θαιχηεξε κέζνδνο ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε ζπκπεξηθνξά, ζηε δε γλσζηηθή ζεψξεζε αλαδεηάηαη ηξφπνο 

θαη ζχζηεκα κεηάβαζεο απφ ην απιφ ζην ζχλζεην.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο γεληάο εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ζε ππνινγηζηέο 

είλαη πξνζπάζεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα “ζθέθηνληαη” θαη λα 

απαληνχλ “έμππλα” ζηελ είζνδν δεδνκέλσλ απφ ην καζεηή, ρξεζηκνπνηψληαο κία βάζε 

δεδνκέλσλ.  

 

Ζ ηξίηε γεληά εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο αξ-

ρέο ηνπ δνκεηηζκνχ. Ζ κεηαζηξνθή ζην ζρεδηαζκφ εθαξκνγψλ είλαη ζεκαληηθή εμαηηίαο 

ηνπ φηη ν δνκεηηζκφο δελ αληηκεησπίδεη ηε κάζεζε αληηθεηκεληζηηθά [98]. Παξά ην γεγνλφο 

φηη έρνπλ θαηαβιεζεί πξνζπάζεηεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ λα ζπλδπάζνπλ 

ζηνηρεία θαη απφ ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη απφ ην δνκεηηζκφ 

(ελδεηθηηθά [100, 101, 102]), σζηφζν νη δηαθνξέο είλαη ζεκαληηθέο.  

 

Ζ αληηθεηκεληζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο επηδηψθεη ε δηδαζθαιία λα έρεη πξνθαζνξη-

ζκέλα απνηειέζκαηα θαη λα παξεκβάιιεηαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα απνηππψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην κπαιφ ηνπ καζεηεπνκέλνπ. Αληίζεηα, ε δν-

κεηηζηηθή πξνζέγγηζε επεηδή αθξηβψο ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλα θαη 

πξνβιέςηκα απνηειέζκαηα, ζεσξεί φηη ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη θαη φρη λα 

θαζνδεγεί ηε κάζεζε. πσο επηζεκαίλεη ν Jonassen [103] “… ην πξφβιεκα πνπ ζέηεη ν 

δνκεηηζκφο ζηνπο ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη φηη εθφζνλ θάζε άηνκν 

είλαη ππεχζπλν γηα ηε δφκεζε ηεο γλψζεο, πψο κπνξνχκε εκείο λα πξνζδηνξίζνπκε θαη λα 

εμαζθαιίζνπκε έλα ζχλνιν απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο θνηλφ γηα φινπο, φπσο έρνπκε 

κάζεη φηη πξέπεη λα θάλνπκε;”.  

 

ην ίδην άξζξν παξαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν γεληθφο δηδαθηηθφο 

ζρεδηαζκφο ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ δνκεηηζκνχ φπσο: 

 Να παξέρεη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα απνθεχγεη ηηο α-

πινπζηεχζεηο, παξνπζηάδνληαο ηε θπζηθή πνιππινθφηεηα ηνπ θφζκνπ. 

 Να παξέρεη ζηνπο καζεηέο απζεληηθέο εξγαζίεο  
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 Να παξέρεη δηδαθηηθά πεξηβάιινληα πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηε κειέηε πξαγκαηηθψλ πε-

ξηπηψζεσλ παξά λα είλαη κία πξνθαζνξηζκέλε δηδαθηηθή αιιεινπρία. 

 Ζ γλψζε λα δνκείηαη ζε ζρέζε κε ην πιαίζην θαη ην πεξηερφκελν πνπ εθαξκφδεηαη. 

 Να ελζαξξχλεη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζπιινγηζκφ. 

 Να ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή δφκεζε ηεο γλψζεο θαη φρη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ. 

 

Σα πνιπκέζα θαη ηα ππεξκέζα είλαη νη εθαξκνγέο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ η-

θαλνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη επηηξέπνπλ κία κε γξακκη-

θή πνξεία ζηε δηδαζθαιία, αθήλνληαο ηελ επηινγή ηεο πνξείαο ζην καζεηεπφκελν. Έηζη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’ εμνρήλ γηα ηελ πινπνίεζε δνκεηηζηηθψλ αληηιήςεσλ. Ωζηφζν, απφ 

ην θφβν κήπσο ηειηθά ν καζεηεπφκελνο απνπξνζαλαηνιηζηεί, κήπσο “ραζεί” ζηνλ θπθεψ-

λα ππεξ-ζπλδέζκσλ θαη επηινγψλ, αξθεηνί πξνηείλνπλ έλα ζπλδπαζκφ παιηψλ θαη λέσλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ειέγρνπ πνπ έρεη ν καζεηεπφκελνο ζηε δη-

δαθηηθή δηαδηθαζία (ελδεηθηηθά [94, 104]). 

 

Απφ απηή ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ πξψησλ γεληψλ, είλαη εχθνιν λα δηαπηζησ-

ζνχλ νη αηέιεηέο ηνπο κε βάζε ηηο αξρέο πνπ δηαηππψζεθαλ (§ 3.1). Ζ πξψηε γεληά ζεψξε-

ζε ηε κάζεζε ζαλ κνλφδξνκν, ζαλ θάηη πνπ εχθνια κπνξεί λα πεξηγξαθεί, λα θαηαηκεζεί 

θαη λα απνθηεζεί. Απνθφπηεη ηε κάζεζε απφ ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, 

ζεσξψληαο ηελ ζαλ θάηη αλεμάξηεην. Οπζηαζηηθά δελ αληαπνθξίλεηαη ζε θακία απφ ηηο 

αξρέο πνπ ηέζεθαλ.  

 

Ζ δεχηεξε θαη ηξίηε γεληά αληηκεηψπηζαλ ηε κάζεζε πην ζθαηξηθά. Ωζηφζν, ε δεχηεξε γε-

ληά έδσζε πνιχ κεγάιν βάξνο ζηελ αξρή φηη ε κάζεζε είλαη αηνκηθφ θαηλφκελν. Δπίζεο 

δελ ηθαλνπνηεί ηελ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο, γηαηί νη αιιειεπηδξάζεηο καζεηή-

ππνινγηζηή είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκέλεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ηειηθά νδεγνχλ ηε κάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλα θαλάιηα. Ζ ηξίηε γεληά πιεζηάδεη πνιχ 

ζην λα ηθαλνπνηεί θαη ηηο ηξεηο αξρέο. κσο, νη αληηξξήζεηο ζηνλ εληειψο “αλνηθηφ” ζρε-

δηαζκφ απνηξέπνπλ -παξφηη επηδηψθεηαη- ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο απξνζδην-

ξηζηίαο. Απφ απηή ηε ζθνπηά, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε.   
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3.2.2  Η ηέηαξηε γεληά εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηώλ-Δηθνληθή  

          Πξαγκαηηθόηεηα  

Ζ ηέηαξηε γεληά εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη εθαξκν-

γέο Δ.Π., πινπνηεί θαη απηή φπσο θαη ε πξνεγνχκελε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ δνκεηηζκνχ. 

χκθσλα φκσο κε ηνλ Winn [105], ε γεληά απηή πξνρσξά έλα βήκα παξαπάλσ. Ο Winn 

πηνζεηψληαο ηελ θξηηηθή απέλαληη ζηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο, ζεκεηψλεη φηη ζηηο εθαξκνγέο 

Δ.Π. δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπκβφισλ. Απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαιπζεί παξα-

πάλσ. 

 

Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ζαλ έλαλ ειεθηξνληθφ π-

πνινγηζηή πνπ ε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη ν πλεπκαηηθφο ρεηξηζκφο ζπκβφισλ [106, 

107]. Ζ γλψζε δελ είλαη παξά ν απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο απηψλ ησλ ζπκβφισλ. κσο 

έηζη δελ εμεγνχληαη πιήξσο φιεο ηηο πλεπκαηηθέο δηεξγαζίεο, νχηε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ ν-

πνίν γίλεηαη ρεηξηζκφο θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ φπνπ δελ γίλεηαη ρξήζε ζπκβφισλ. 

ε πνηεο φκσο πεξηπηψζεηο γίλεηαη θαη ζε πνηεο δελ γίλεηαη ρξήζε ζπκβφισλ; 

 

Οη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν κε δχν ηξφπνπο, απφ εκπεηξίεο “πξψηνπ πξνζψ-

πνπ” θαη απφ εκπεηξίεο “ηξίηνπ πξνζψπνπ” [108]. Οη πξψηεο πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζε-

κεξηλή επαθή κε ηνλ θφζκν πνπ πεξηβάιιεη ην άηνκν, είλαη άκεζεο, πξνζσπηθέο, ππνθεη-

κεληθέο, θαηά θάπνην ηξφπν “αζφξπβεο” γηαηί δελ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απνθηήζεθε θά-

πνηα κνξθή γλψζεο. Κπξίσο φκσο ιφγσ ηεο ακεζφηεηάο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, δελ απαη-

ηνχλ ηελ χπαξμε ζπκβφισλ. Οη δεχηεξεο πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή θάπνηνπ άιινπ, 

είλαη έκκεζεο, ξεηέο θαη πάληα ην άηνκν γλσξίδεη φηη έκαζε θάηη γηαηί ηνπ ην δίδαμαλ. Γηα 

λα γίλεη φκσο εθηθηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ απηνχ πνπ εμεγεί θαη απηνχ πνπ καζαίλεη, είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε ζπκβφισλ, φπσο ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ηα γξάκκαηα θαη νη αξηζκνί.  

 

Γηα παξάδεηγκα, εκπεηξίεο “πξψηνπ πξνζψπνπ” είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη θά-

πνηνο φηαλ παξαθνινπζεί κία θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. Δκπεηξίεο “ηξίηνπ πξνζψπνπ” είλαη 

φηαλ ηνπ εμεγνχλ ηελ ππφζεζε, ην ξφιν ησλ πξσηαγσληζηψλ ζε κία ζθελή, θηι. Ζ εκπεη-

ξία πνπ βηψλεη ην άηνκν δελ είλαη ίδηα κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, “θηιηξάξεηαη” απφ θά-

πνηνλ ηξίην. 

  

Οη εκπεηξίεο “πξψηνπ πξνζψπνπ” δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε θαη εζθεκκέλε ζθέςε απφ ην 

άηνκν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή γίλνληαη έ-
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ηζη. Κάπνηνο δελ ζρεδηάδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πψο ζα πιπζεί, πψο ζα ληπζεί, πψο ζα θάεη, 

πψο ζα θνηκεζεί. Απιά ην θάλεη. Ζ δξάζε πεγάδεη άκεζα απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην 

άηνκν γηα ηνλ θφζκν, ρσξίο ηελ παξεκβνιή έληνλεο θαη ζπλεηδεηήο ζθέςεο. Ζ ζθέςε πα-

ξεκβάιιεηαη ζηε δξάζε φηαλ ππάξρεη θάπνην δίιεκκα ή φηαλ θάηη πάεη ιάζνο ή φηαλ 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα λα αληηκεησπηζηεί κία θαηάζηαζε.  

 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ζηηο ηξεηο πξψηεο γεληέο πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο “ηξίηνπ 

πξνζψπνπ” θαη απηφ ζπκβαίλεη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

 Ο ππνινγηζηήο παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη.  

 Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ θάπνηνλ ηξίην, θάπνηνο ηηο έρεη εηζάγεη ζηνλ 

ππνινγηζηή. 

 Οη πιεξνθνξίεο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, αιιά κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο 

(interface), ηεο νζφλεο, ηνπ πνληηθηνχ, ηνπ πιεθηξνινγίνπ, πνπ φια ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπζηήκαηα ζπκβφισλ.  

 Σα ζχκβνια απηά απαηηνχλ θάπνηα ζθέςε απφ ην ρξήζηε ψζηε λα κπνξεί λα ηα ρξεζη-

κνπνηεί απνηειεζκαηηθά.  

 

πλεπψο, φζν ζεκαληηθφο θαη είλαη ν ξφινο ηνπ ηξφπνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία 

(δεχηεξε γεληά) φζν ζεκαληηθή θαη αλ είλαη ε αιιειεπίδξαζε κε απηή (ηξίηε γεληά), νη ε-

ιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο δελ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο “πξψηνπ πξνζψπνπ”, πνπ φπσο έγηλε 

ζαθέο θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ο δνκεηηζκφο θαηά ην 

Winn παξέρεη αξθεηέο ηδέεο γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα απνθηεζνχλ εκπεηξίεο “πξψηνπ 

πξνζψπνπ” κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

 

Γχν είλαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ [105]: 

1. Πξέπεη λα απνπζηάδεη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ππνινγηζηή-καζεηή, θαηά θάπνην ηξφπν 

ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πξέπεη λα είλαη “αφξαηνο”. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο-

καζεηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ ππνινγηζηή φρη ηηο 

παξαδνζηαθέο ζπζθεπέο (πνληίθη, πιεθηξνιφγην, νζφλε), αιιά άιιεο πνπ λα κελ ρξε-

ζηκνπνηνχλ ζχκβνια. 

2. ηηο εθαξκνγέο απηέο ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκνπ θαη ππνινγηζηή ή κεηαμχ αηφ-

κσλ δελ πξέπεη λα είλαη πξνζρεδηαζκέλε, αιιά πξέπεη ελ δπλάκεη λα είλαη δπλαηή θάζε 

είδνπο αιιειεπίδξαζε.  
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Σέηνηα πεξηβάιινληα, πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο Δ.Π., κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηηο 

ηξεηο αξρέο κάζεζεο. Απηφ γηαηί: α) επηηξέπνπλ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, β) δελ ρξε-

ζηκνπνηνχλ ζχκβνια κε απνηέιεζκα νη εκπεηξίεο λα είλαη πνην άκεζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν 

θαη γ) εμαηηίαο ηνπ αλνηρηνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κε πξνθαζνξηζκέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ, 

ε πνξεία ηεο κάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα (πίλαθαο 3.1).  

 

 

 
Γεληά εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ππνινγηζηψλ 

 

 
1

ε
 2

ε
 3

ε
 4

ε
 

Θεσξεηηθφ ππφβαζξν ζπκπεξηθνξηζκφο 
γλσζηηθέο 

ζεσξίεο 
δνκεηηζκφο δνκεηηζκφο 

Ρφινο ηνπ καζεηή 

 
παζεηηθφο ελεξγεηηθφο 

Έκθαζε πεξηερφκελν 
αιιειεπί-

δξαζε 

αιιειεπί-

δξαζε 

αιιειεπίδξαζε, 

αλνηρηφο 

ζρεδηαζκφο 

Δκπεηξίεο πξψηνπ 

πξνζψπνπ 
φρη φρη φρη λαη 

Δκπεηξίεο ηξίηνπ 

πξνζψπνπ 
λαη λαη λαη λαη 

Υξήζε ζπκβφισλ 

 
λαη λαη λαη φρη 

Μάζεζε αηνκηθφ 

θαηλφκελν 
φρη λαη λαη λαη 

Μάζεζε θνηλσληθφ 

θαηλφκελν 
φρη φρη λαη λαη 

Αξρή 

απξνζδηνξηζηίαο 
φρη φρη φρη λαη 

Δλδεηθηηθέο 

εθαξκνγέο Ζ/Τ 

θείκελα, 

εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα 

πνιπκέζα, ππεξκέζα, 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

 

Πίλαθαο 3.1 Σύγθξηζε ησλ γεληώλ εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηώλ 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε κάζεζε ζε έλα πεξηβάιινλ Δ.Π. είλαη κία δπλακηθή δηαδηθαζία θαζνξηδφ-

κελε απφ ην ρξήζηε πνπ ζέηεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο κεηαβάιιεη θαηά βνχιεζε. πλεπψο 

ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί ζε κεγαιχηεξν βάζνο ε Δ.Π. θαη θαηά πφζν απηή είλαη θαηάιιειε 

γηα ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή, πξάγκα πνπ γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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3.3  Οξηζκνί ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Ο φξνο “Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα” επηδέρεηαη δηάθνξεο εξκελείεο θαη νξηζκνχο θαη έρεη 

επηθξαηήζεη κεηαμχ άιισλ φπσο “πλζεηηθφ πεξηβάιινλ”, “Κπβεξλνδηάζηεκα”, “Σερλεηή 

Πξαγκαηηθφηεηα”, “Σερλνινγία Πξνζνκνίσζεο” [109]. Αλ ζεσξεζεί απφ θαζαξά ηερλν-

ινγηθή ζθνπηά, ε Δ.Π. είλαη έλα ζχλνιν πιηθνχ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εηδηθέο ζπ-

ζθεπέο) θαη ινγηζκηθνχ (πξνγξάκκαηα γξαθηθψλ θαη θίλεζεο θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα θα-

ηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ) κε ην νπνίν νη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα νπηηθνπνηνχλ θαη 

λα αιιειεπηδξνχλ κε εμαηξεηηθά πεξίπινθα δεδνκέλα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο.  

 

Ζ δπλαηφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα δίλνπλ ζην ρξήζηε κφλν νπηηθά 

εξεζίζκαηα, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηα αθνπζηηθά θαη ζηα απηηθά εξεζίζκαηα. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε έλαλ εηθνληθφ, κε-πξαγκαηηθφ θφζκν θαη λα ρεηξίδεηαη άκεζα 

ηα αληηθείκελά ηνπ [110].  

 

Έηζη ζηελ νπζία, ε Δ.Π. κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα πςειήο ηερλνινγίαο κέζν δηαζχλδεζεο 

αλζξψπνπ-ππνινγηζηή πνπ πεξηιακβάλεη πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη αιιειε-

πηδξάζεηο κέζα απφ πνιιαπιά αηζζεηεξηαθά θαλάιηα. Έλα πξψην ζέκα πνπ πξνθχπηεη εί-

λαη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο Δ.Π. πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ 

άλζξσπν ζην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κεραλή πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη θαη δξα θαη φρη ην αληίζηξνθν [111].      

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε, ν θαζαξά ηερλνινγηθφο νξηζκφο ηεο Δ.Π. δελ αλα-

θέξεηαη ζηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη ζηηο επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν. πλππνινγίδνληαο 

ινηπφλ θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, κπνξεί λα δηεπξπλζεί ν φξνο “Δηθνληθή Πξαγκαηη-

θφηεηα”, πηνζεηψληαο ηνλ νξηζκφ πνπ δίλνπλ νη Macpherson θαη Keppell [112] φηη Δ.Π. 

είλαη “… κία θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κπαιφ θαη πνπ κπνξεί, κε κεηαβαιιφκελν 

πνζνζηφ επηηπρίαο, λα απαζρνιεί ηελ πξνζνρή ελφο αλζξψπνπ κε ηξφπν παξφκνην κε απ-

ηφλ ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβάιινπλ ζηε δε-

κηνπξγία απηήο ηεο θαηάζηαζεο”.  

 

Με άιια ιφγηα, ε Δ.Π. δελ είλαη απιά θαη κφλν κία λέα ηερλνινγία ππνινγηζηψλ. Δίλαη 

κία λνεηηθή θπξίσο θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην ππνθείκελν-ρξήζηεο βπζίδεηαη -κεξηθψο ή 

νιηθψο- ζε έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη κεγάιεο νκνηφηεηεο ή κεγά-

ιεο δηαθνξέο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έλα ελδηαθέξνλ ζεκείν απηνχ ηνπ νξηζκνχ είλαη 
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φηη σο Δ.Π. κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη έλα βηβιίν, έλα παηρλίδη, ή νπνηαδήπνηε άιιν κέζν ε-

πηηξέπεη ζην ρξήζηε λα βπζηζηεί ζε έλα κε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ.   

 

Απφ ςπρνινγηθήο απφςεσο, ε Δ.Π. είλαη έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

βηψζνπλ ηελ ηειε-παξνπζία. Ζ ηειε-παξνπζία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ θάπνηνο αηζζά-

λεηαη “παξψλ” ζε έλα πεξηβάιινλ θηηαγκέλν απφ ππνινγηζηή φπσο αηζζάλεηαη “παξψλ” 

θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ε Δ.Π. νξίδεηαη ζαλ έλα αληηιεπηηθφ 

εξγαιείν πνπ απνηειείηαη απφ ηερλεηνχο θφζκνπο θηηαγκέλνπο ζε ππνινγηζηή, πνπ αληα-

πνθξίλνληαη ζηηο θηλήζεηο θαη γεληθά ζηελ είζνδν δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε [113]. 

 

Ο Jaron Lanier -ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα”- δηα-

θξίλεη ηηο θηινζνθηθέο δηαζηάζεηο ηεο εκπεηξίαο ζε έλα πεξηβάιινλ Δ.Π. [114]. Βιέπεη απ-

ηή ηελ ηερλνινγία “… ζαλ κία δηαδξνκή πξνο έλα είδνο θνηλσληθήο έλσζεο, φηη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απειεπζεξσζνχλ ηα δεζκά απφ ηελ πεγή ηεο εκπεηξίαο”.  

 

Αθφκα πηζηεχεη φηη ε Δ.Π. κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα 

ηνλ θφζκν, πξαγκαηηθφ θαη ζπκβνιηθφ, φηη πξνζθέξεη εκπεηξίεο απφ ελαιιαθηηθνχο θφ-

ζκνπο. Καηαξγψληαο ηα ζχλνξα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη κπαίλνληαο κέζα ζε έλα ζπκβν-

ιηθφ θφζκν, επηζηξέθνληαο ζην θπζηθφ, ε ηθαλφηεηα λα θαηαλνεζεί θαη ν θπζηθφο θαη ν 

ζπκβνιηθφο θφζκνο δηεπξχλεηαη. 

 

Σέινο, απφ γλσζηηθήο απφςεσο, ε Δ.Π. ζεσξείηαη σο είλαη έλα κείγκα πιηθνχ, ινγηζκηθνχ 

θαη ηδεψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηεο γλσζηηθήο παξνπζίαο [115]. Γεκηνπξγείηαη 

δειαδή ε πεπνίζεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ αλ θαη δηαθνξεηηθνχ απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ αλ θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα κε φηη ζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο βιέπεη κία ηαη-

λία, μέξεη φηη δελ είλαη πξαγκαηηθά ηα φζα ηνπ παξνπζηάδνληαη θαη φκσο ζπκκεηέρεη ζαλ 

λα είλαη πξαγκαηηθά.      

 

Βέβαηα ν φξνο Δ.Π. έρεη δερζεί επηθξίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη θαηά πξψην ζην γεγνλφο φηη ηα 

φξηα ηεο Δ.Π. δελ είλαη επδηάθξηηα θαη πνιιέο θνξέο ππάξρεη ζχγρπζε αλάκεζα ζηελ Δ.Π. 

θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά [116]. Ζ απιή αλαπα-

ξάζηαζε αληηθεηκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, δελ αλαγάγεη απηφκαηα ηελ 

εθαξκνγή ζε Δ.Π. Γηα παξάδεηγκα, γηα πνιιά ρξφληα νη αξρηηέθηνλεο θαη νη κεραληθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο θαηαζθεπώλ (Computer Aided 
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Design, CAD), πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ Δ.Π. Οχηε επίζεο ηα θηλνύκελα ηξηζδηά-

ζηαηα γξαθηθά (computer animation) έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ Δ.Π., γηαηί ν ρξήζηεο δελ 

έρεη θαλέλαλ έιεγρν ηνπ ηη ζπκβαίλεη.  

 

Μία δεχηεξε έλζηαζε αθνξά ην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη αθφκα 

νπηηθά, αθνπζηηθά θαη απηηθά εξεζίζκαηα ηέηνηαο πνηφηεηαο πνπ ν ρξήζηεο λα ηαπηίδεη 

ηνλ εηθνληθφ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν [116]. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα κελ έρεη θαη ηφζε 

ζεκαζία αλ ιεθζεί ππφςε φηη ν ρξήζηεο μέξεη νχησο ή άιισο φηη απηά πνπ βιέπεη δελ εί-

λαη πξαγκαηηθά, αιιά ιεηηνπξγεί ην θαηλφκελν ηεο γλσζηηθήο παξνπζίαο. 
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3.4  Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο  

Πνηα φκσο είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ Δ.Π. απφ ηηο άιιεο ε-

θαξκνγέο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πέξα απφ ηε ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ; 

ε πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε αλαθνξά ζε δχν απφ απηά, ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη ην 

βαζκφ αιιειεπίδξαζεο (§ 3.2.2). Ζ δηεπαθή είλαη νπζηαζηηθά ην κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εηζάγνληαη δεδνκέλα ζε απηφλ (πιεθηξν-

ιφγην, πνληίθη, θηι) θαη ν ηξφπνο πνπ απηφο εμάγεη δεδνκέλα ζε κνξθή θαηαλνεηή πξνο 

ηνλ άλζξσπν (νζφλε, εθηππσηήο, θηι). ιεο απηέο νη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα 

ζπκβφισλ. κσο, κε φζν πεξηζζφηεξν θπζηθφ ηξφπν γίλεηαη απηή ε ακθίδξνκε επηθνηλσ-

λία, φζν δειαδή ε επηθνηλσλία κνηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχλ νη άλζξσπνη κεηα-

μχ ηνπο ή κε ην πεξηβάιινλ, ηφζν πην πνιχ ράλεηαη ε δηεπαθή κέζα ζηελ ίδηα ηελ εθαξκν-

γή.  

 

Γηα παξάδεηγκα, αλ γηα ηελ θίλεζε ηνπ ρξήζηε αληί γηα ην πιεθηξνιφγην θαη ην πνληίθη 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζθεπέο πνπ κεηαηξέπνπλ ην θπζηθφ πεξπάηεκα ζε θίλεζε κέζα ζηελ 

εθαξκνγή, ηφηε ε αληίζηνηρε δηεπαθή έρεη ραζεί. Δίλαη πξνθαλέο φηη θαη πάιη ρξεζηκνπνη-

νχληαη ζπζθεπέο, αιιά ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο κηκείηαη ην θπζηθφ ηξφπν. Ζ απνπζία 

πεξηβάιινληνο δηεπαθήο θαίλεηαη φηη είλαη κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δ.Π. Οη Hedberg 

θαη Alexander [117], ζέινληαο λα δηαρσξίζνπλ ηελ Δ.Π. απφ ηηο άιιεο κνξθέο πνιπκέζσλ, 

ηνπνζεηνχλ ηε δηεπαθή ζην κέζν ηνπ θάζκαηνο θαη ζηα δχν άθξα ηηο εθαξκνγέο απηέο 

(ζρήκα 3.4). Απφ ην ζρήκα κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

απνπζηάδεη εληειψο ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα λα ζεσξεζεί κία εθαξκνγή φηη αλήθεη ζην 

ρψξν ηεο Δ.Π.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σρήκα 3.4 Ζ ζρέζε πνιπκέζσλ θαη Δ.Π. αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο 

 

Πνιπκέζα 
Δηθνληθή 

Πξαγκαηηθφηεηα 

Γ
ηε

π
α

θ
ή

 

Ζ δηεπαθή ράλεηαη 

ζην πεξηβάιινλ 

Υξήζε παξαδνζηαθψλ 

κνξθψλ εηζφδνπ-εμφδνπ 

πλδπαζκφο θεηκέλνπ, 

ήρνπ θαη εηθφλσλ γηα 

ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ  

δεδνκέλσλ 

Σν πεξηερφκελν παξά-

γεηαη απφ δεδνκέλα κέ-

ζα ζηα νπνία ηα αληη-

θείκελα, νη ηδηφηεηέο 

ηνπο θαη νη κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο ειέγρνληαη ά-

κεζα απφ ην ρξήζηε 
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Ζ αιιειεπίδξαζε ή θαιχηεξα ν πςειφο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο είλαη έλα άιιν ραξαθηε-

ξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. Τςειφο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ζπλεπάγεηαη φηη 

ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε πινήγεζε κέζα ζε απηφ, ηελ αιιαγή ηεο 

ζέζεο παξαηήξεζεο θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη [118].  

 

Ο ρεηξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε ην πνληίθη (εκθαλέο πεξηβάιινλ δηε-

παθήο) ή κε άιιεο ζπζθεπέο πνπ κηκνχληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν ρεηξηζκφο 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζην θπζηθφ θφζκν (απνπζία πεξηβάιινληνο δηεπαθήο). Ο δεχηεξνο ηξφ-

πνο αιιειεπίδξαζεο επηηξέπεη κάιηζηα ηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο λα πξνζαξκφδνληαη εχθν-

ια θαη ηνπο έκπεηξνπο λα κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ θαη λα ρεηξηζηνχλ νινέλα θαη πην 

ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. είλαη ν ηξφπνο, ε πξννπηηθή κε ηελ νπνία 

βιέπεη ν ρξήζηεο ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Μία πξννπηηθή “ηξίηνπ πξνζψπνπ” ζεκαίλεη 

φηη ν ρξήζηεο βιέπεη θαη έλα αληηθείκελν, κία θηγνχξα, πνπ ηνλ αλαπαξηζηά κέζα ζηελ 

εθαξκνγή. Σε θηγνχξα απηή ηε ρεηξίδεηαη κε ζθνπφ λα πινεγεζεί ή λα ρεηξηζηεί άιια α-

ληηθείκελα. Ζ πξννπηηθή “ηξίηνπ πξνζψπνπ” είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο απεηθφληζεο 

ηνπ ρξήζηε ζηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ.  

 

ηελ πξννπηηθή “πξψηνπ πξνζψπνπ”, πνπ ζπλεζίδεηαη ζηηο εθαξκνγέο Δ.Π., ν ρξήζηεο 

δελ βιέπεη απηή ηε θηγνχξα, έρεη πην άκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ. κσο ν ρξήζηεο 

κπνξεί θαη βιέπεη ηηο θηγνχξεο ησλ άιισλ ρξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εηθνληθφο θφ-

ζκνο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρνπλ θαη κία 

ή παξαπάλσ θηγνχξεο ειεγρφκελεο απφ ηνλ ππνινγηζηή πνπ παίδνπλ ην ξφιν ηνπ θαζνδε-

γεηή ή ηνπ βνεζνχ κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Ο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο θηγνχ-

ξεο απηέο είλαη avatars θαη πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηλδνπηζκφ [119].  

 

Απηή ε ακεζφηεηα ηεο επαθήο ηνπ ρξήζηε κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο πξνν-

πηηθήο “πξψηνπ πξνζψπνπ”, είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζην πην ζεκα-

ληηθφ, αιιά θαη αληηθαηηθφ ζηνηρείν ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π., ηελ εκβχζηζε. Με ηνλ φξν εκ-

βχζηζε ελλνείηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη αηζζήζεηο ηνπ ρξήζηε παξαπιαλψληαη ζε 

ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα πηζηεχεη φηη βξίζθεηαη πξαγκαηηθά κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. π-

λεπψο, ζεσξψληαο ηελ εκβχζηζε απφ θαζαξά ηερληθή ζθνπηά, δχν είλαη νη παξάκεηξνη πνπ 

κπνξνχλ λα ηελ επεξεάζνπλ. Πξψηε παξάκεηξνο είλαη ν ξεαιηζκφο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, 
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δειαδή πφζν πηζηά απνδίδεη έλαλ πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ θφζκν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ ηεο εθαξκνγήο. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο είλαη ην 

πψο κεηαθέξεηαη ε αλαπαξάζηαζε απηή ζηηο αηζζήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ είλαη αθφκα δπλαηή ε εκπινθή θαη ησλ πέληε αηζζήζεσλ 

(εμαηξνχληαη ε γεχζε θαη ε φζθξεζε, αλ γίλνληαη δνθηκέο ζπζθεπψλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζηελ φζθξεζε) ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ππάξρεη απφιπηε εκβχ-

ζηζε. Ωζηφζν, επεηδή ε φξαζε θαη ε αθνή είλαη νη πην ζεκαληηθέο αηζζήζεηο, παξαπιαλψ-

ληαο ηεο κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο, επηηπγράλεηαη έλαο πςειφο βαζκφο εκβχζηζεο.  

 

Μειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο εκβχζηζεο, ηφζν θαιχηεξα 

γλσζηηθά απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη [120, 121]. Τπάξρνπλ φκσο θαη κειέηεο πνπ δεί-

ρλνπλ ην αληίζεην, φηη ε εκβχζηζε δειαδή δελ παίδεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν [122, 123]. 

Τπάξρεη κία αθφκα πηπρή ζην ζέκα. Γίλνληαο ηνπο νξηζκνχο ηεο Δ.Π. (§ 3.3), αλαθέξζεθε 

φηη ε Δ.Π. είλαη κία λνεηηθή θαηάζηαζε. Απηφ ππαηλίζζεηαη φηη κπνξεί λα κελ είλαη απα-

ξαίηεηε ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπζθεπψλ γηα λα επηηεπρζεί ε εκβχζηζε.  

 

Πξάγκαηη, ςπρνινγηθέο θαη ςπρνζσκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ παίδνπλ ζεκα-

ληηθφ ξφιν. Ζ “παξνπζία” ζηνλ εηθνληθφ θφζκν εμαξηάηαη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

φπσο ε θαληαζία, ε ζπγθέληξσζε, ε πξνζνρή θαη ν απηνέιεγρνο [124]. Δμαξηάηαη επίζεο 

απφ ηελ εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε ην πξαγκαηηθφ θαη ην ζπλζεηηθφ πεξηβάιινλ [125]. Σέ-

ινο, ζηνπο ςπρνζσκαηηθνχο παξάγνληεο εληάζζνληαη ε ειηθία θαη νη ζσκαηηθέο ή λνεηη-

θέο αδπλακίεο [126].  

 

Σα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ινηπφλ νδεγνχλ ζε αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

ζεκαζία ηνπ βαζκνχ εκβχζηζεο ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

Απηφ αθήλεη ηα πεξηζψξηα γηα ηελ ππφζεζε φηη ε απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ή φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαγφλησλ πξνζδί-

δνπλ ηελ ηδηαίηεξε αμία ηεο Δ.Π. ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ είλαη δεδνκέλν είλαη φηη 

κία εθαξκνγή δελ ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά γηα λα αιιάμεη ην είδνο εκβχζη-

ζεο ζην νπνίν αλήθεη. Απηφ πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

πλεπψο ππάξρεη ε αλάγθε λα εμεηαζηνχλ νη ζπζθεπέο απηέο θαη ηα δηάθνξα είδε Δ.Π. 
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3.5  Τιηθό θαη είδε Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Αλ θαη εθηελήο ηερληθή αλάιπζε ζα γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην (§ 5), σζηφζν επηγξακκα-

ηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη θχξηεο θαηεγνξίεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ζπγθξνηνχλ 

έλα ζχζηεκα Δ.Π. πνπ είλαη: 

Τιηθό (Hardware): Λνγηζκηθό (Software): 

 πζθεπέο  

      εηζφδνπ-εμφδνπ πιεξνθνξηψλ.  

 Πξνγξάκκαηα  

      ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο. 

 Ζιεθηξνληθνί  ππνινγηζηέο.   Πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο  

      γξαθηθψλ θαη ήρνπ. 

  Πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο  

      πεξηβαιιφλησλ Δ.Π. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζνχλ κφλν νη ζπζθεπέο εηζφδνπ-εμφδνπ, γηαηί απηέο είλαη πνπ 

θαζνξίδνπλ ην βαζκφ εκβχζηζεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνξίδεη ηα δηάθνξα είδε Δ.Π. 

 

3.5.1  πζθεπέο εηζόδνπ-εμόδνπ 

Γηα ην ρεηξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά γάληηα 

(datagloves) ζηα νπνία ππάξρνπλ ελζσκαησκέλνη αηζζεηήξεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζρε-

ηηθήο ζέζεο ηνπ θάζε δαθηχινπ μερσξηζηά, αιιά θαη ηεο παιάκεο ζαλ ζχλνιν. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα αγγίμεη, λα κεηαθηλήζεη, λα πεξηζηξέςεη θαη γεληθά λα κεηαρεηξηζηεί ηα αληηθεί-

κελα φπσο ζα έθαλε αλ απηά ήηαλ πξαγκαηηθά. Καηά ηελ πινήγεζή ηνπ κέζα ζηνλ εηθνλη-

θφ θφζκν βιέπεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ρεξηψλ ηνπ, ηα νπνία κεηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε 

ηηο θηλήζεηο πνπ θάλεη.  

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο ππάξρνπλ ζην γάληη δηαηάμεηο πνπ αζθνχλ πίεζε 

αλάινγε κε ηε δχλακε πνπ εθαξκφδεη ν ρξήζηεο φηαλ κεηαρεηξίδεηαη έλα αληηθείκελν. 

Παξάιιεια, είλαη δπλαηή ε απμνκείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αγγίδεη. ε πην εμειηγκέλεο εθαξκνγέο, πξνζαξκφδνληαη ζην ρξήζηε 

δηαηάμεηο κε ηε κνξθή εμσζθειεηνχ πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηα ρέξηα, ηα πφδηα ή θαη 

ην ζψκα νιφθιεξν, δίλνληαο πιεξνθνξίεο απφ θαη πξνο ηα αληίζηνηρα κέξε ηνπ ζψκαηνο.    

  

Ζ πινήγεζε ζην ρψξν είλαη κία ηδηαίηεξε πξφθιεζε θαη πινπνηείηαη αξθεηά δχζθνια. π-

λήζσο ζε απιέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ρεηξηζηήξην ή ξαβδί (wand) πνπ φηαλ ν 

ρξήζηεο ην ζηξέθεη, πεξηζηξέθεηαη θαη κεηαθηλείηαη ν εηθνληθφο θφζκνο πξνο ηε ζπγθε-
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θξηκέλε θαηεχζπλζε. Ο ρξήζηεο φκσο παξακέλεη αθίλεηνο. ε πην εμειηγκέλεο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θπιηφκελνο δηάδξνκνο, εηδηθέο θηλνχκελεο θαξέθιεο, ή αθφκα θαη 

κία νιφθιεξε θακπίλα πνπ κπνξεί λα θηλείηαη κε έμη βαζκνχο ειεπζεξίαο (πάλσ-θάησ, δε-

μηά-αξηζηεξά, κπξνζηά-πίζσ). 

 

Σν θεθάιη είλαη απηφ πνπ ζπλήζσο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέιεη λα θνηηάμεη 

θάπνηνο. Έηζη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζην θεθάιη ηνπ ρξήζηε 

θαη πνπ εληνπίδνπλ ηε ζέζε ηνπ (trackers). ηε ζπλέρεηα δίλνπλ ηηο αλάινγεο εληνιέο ζηελ 

εθαξκνγή λα απεηθνλίζεη ην πεξηβάιινλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ θνηηά ν ρξήζηεο.   

 

Ο ηνκέαο ηεο νπηηθήο απεηθφληζεο πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία ζπζθεπψλ. ε πνιχ 

απιέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηείηαη ε νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, πνπ φκσο δελ θαιχπηεη νιφ-

θιεξν ην νπηηθφ πεδίν ηνπ ρξήζηε. Δπφκελν βήκα είλαη ε ρξήζε γπαιηψλ πνπ απνηεινχ-

ληαη απφ δχν κηθξέο νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ θαη πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ πιήξσο ην 

νπηηθφ πεδίν (Head Mounted Displays, H.M.D.). Έηζη ν ρξήζηεο δέρεηαη νπηηθά εξεζίζκα-

ηα κφλν απφ ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη είλαη πιήξσο απνθνκκέλνο απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν. Μία άιιε πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα ηεο απεηθφληζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ρξήζηε 

κέζα ζε έλα ρψξν, φπνπ νιφγπξά ηνπ πξνβάιιεηαη κε βηληενπξνβνιείο ν εηθνληθφο θφ-

ζκνο. Σα ζπζηήκαηα απηά νλνκάδνληαη C.A.V.E. (Cave Automatic Virtual Environment).  

 

Μία ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ C.A.V.E. αιιά θαη ησλ H.M.D. είλαη ε δπλαηφηεηα 

ζηεξενζθνπηθήο πξνβνιήο ηεο εηθφλαο (ε εηθφλα απνηειείηαη απφ δχν ίδηεο εηθφλεο κε ε-

ιαθξά απφθιηζε κεηαμχ ηνπο). Ο ρξήζηεο θνξψληαο εηδηθά γπαιηά, αλαζπλζέηεη ηηο δχν 

εηθφλεο ζε κία, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ηνπ βάζνπο, ν εηθνληθφο θφ-

ζκνο γίλεηαη πξαγκαηηθά ηξηζδηάζηαηνο. Να ζεκεησζεί φηη ε ηερληθή ηεο ζηεξνζθνπηθήο 

πξνβνιήο είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί θαη ζε κία απιή νζφλε ππνινγηζηή.   

 

Ο ηνκέαο ηνπ ήρνπ θαιχπηεηαη απφ αθνπζηηθά πνπ ζπλήζσο είλαη ελζσκαησκέλα ζηα γπ-

αιηά θαη πξνζθέξνπλ ζηεξενθσληθφ ήρν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα 

κηθξφθσλν γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε άιινπο ρξήζηεο, φπσο επίζεο κε ην θαηάιιειν π-

ιηθφ ή ινγηζκηθφ αλαγλψξηζεο θσλήο κπνξεί λα δίλεη θσλεηηθέο εληνιέο ζην ζχζηεκα α-

ληί λα ρξεζηκνπνηεί ην πιεθηξνιφγην.  
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Με ηελ παξάζεζε φισλ απηψλ ησλ ζπζθεπψλ, εχθνια κπνξεί θάπνηνο λα δηαπηζηψζεη φηη 

πξνθχπηνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ρξήζηε πνπ ζα ζειήζεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη φιεο 

ηαπηφρξνλα γηα λα πεηχρεη ην κέγηζην βαζκφ εκβχζηζεο. Ο φγθνο, ην βάξνο ηνπο, ηα θα-

ιψδηα θαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε, θνχξαζε θαη 

δπζθνξία, ελψ έρνπλ αλαθεξζεί θαη πεξηζηαηηθά πξνβιεκάησλ πγείαο κεηά απφ πνιχσξε 

ρξήζε ησλ γπαιηψλ (ελδεηθηηθά [127, 128]). Γηα ην ιφγν απηφ θαηαβάιινληαη ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο εξγνλνκίαο ησλ ζπζθεπψλ, ηνπ βάξνπο θαη ηνπ φγθνπ ηνπο, 

ελψ πνιιέο απφ απηέο είλαη αζχξκαηεο, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ θαισδίσλ. 

 

3.5.2  Δίδε Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο, ρξεζηκνπνηψληαο φιεο, κεξηθέο ή θακία απφ απηέο, 

πξνθχπηνπλ ηα δηάθνξα είδε Δ.Π. πνπ είλαη:  

 

Γηθηπαθή-βαζηζκέλε ζε θείκελν Δ.Π (M.U.D.’s, Multi-User Dungeons θαη M.O.O.’s, 

MUD Object Oriented). Δίλαη εηθνληθνί θφζκνη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

ρξήζε θεηκέλνπ παξά γξαθηθψλ. Δπηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ θαη 

αξρηθά αλαπηχρζεθαλ γηα παηρλίδηα ζε δίθηπα επξείαο πεξηνρήο. Γεκηνπξγνχληαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ “θνηλσλίεο” παηθηψλ. Ο θάζε παίθηεο αλαιακβάλεη θαη έλα “ξφιν” θαη αλα-

πηχζζνληαη θψδηθεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Δλζαξξχλεηαη ην γξάςηκν θαη ε αλάγλσ-

ζε. Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά, ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο δνκήο θαη γλσζηηθψλ ζηφρσλ, 

κπνξεί λα αθήζεη νξηζκέλνπο ρξήζηεο λα πεξηπιαλψληαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ρσξίο ζπ-

γθεθξηκέλν ζθνπφ.  

 

Ζ απιή ρξήζε θεηκέλνπ δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο παξακέηξνπο ηεο εθπαη-

δεπηηθήο εκπεηξίαο. Ζ απνπζία νπηηθναθνπζηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ θφζκνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα παξαπάλσ, κάιινλ θαζηζηνχλ απηφ ην είδνο Δ.Π. έλα εκηηειέο εθπαηδεπηηθφ πεξη-

βάιινλ. 

       

Δπηηξαπέδηα Δ.Π. (Desktop Virtual Reality). Θεσξείηαη απφ πνιινχο ζαλ ε θπζηθή ζπλέ-

ρεηα ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ. Σν εηθνληθφ πεξηβάιινλ παξνπζηάδεηαη ζε έλαλ θνηλφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε ηξηζδηάζηαηε παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάι-

ινληνο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζηεξενζθνπηθψλ γπαιηψλ. Σν θχξην πιενλέθηεκα απηήο ηεο 

κνξθήο Δ.Π. είλαη ην ζρεηηθά κηθξφ θαη πξνζηηφ θφζηνο. Ζ ρξήζε κίαο απιήο νζφλεο ππν-

ινγηζηή επηηξέπεη πςειή αλάιπζε θαη παξέρεη θαιή πνηφηεηα γξαθηθψλ, ζε αληίζεζε κε 
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ηελ ρακειφηεξε απφδνζε ησλ H.M.D. ε ζπλδπαζκφ κε ην Γηαδίθηπν ή έλα ηνπηθφ δίθηπν, 

πξνζζέηεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δηθηπαθνχο θφζκνπο φπσο ζηελ παξαπάλσ θαηε-

γνξία, πνπ ζηεξίδνληαη φκσο ζηε ρξήζε γξαθηθψλ.  

 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε αξθεηά κεησκέλε αίζζεζε ηεο εκβχζηζεο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ρξήζηε. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, αθνχ ε πνηφηεηα ηεο εκβχζηζεο ίζσο λα θαζνξίδεη θαη 

ηα γλσζηηθά απνηειέζκαηα (§ 3.4).  

 

Ζκη-εκβπζηζκέλε ή πξνβαιιφκελε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Semi–immersive/Projected 

Virtual Reality): Απηή ε θαηεγνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνβνιή ηεο εηθφλαο ζε νζφ-

λε φπσο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ζε ρψξν φπνπ ε εηθφλα πξνβάιιεηαη νιφγπξά ηνπ 

(C.A.V.E.) Απηφ δίλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κία αξθεηά θαιή αίζζεζε εκβχζηζεο. Δπίζεο 

ππάξρεη νκαδηθή ζπκκεηνρή, πξάγκα ζεκαληηθφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

Μεηνλέθηεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο νκαδηθήο ζπκκεηνρήο ε 

πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα απνζπαζηεί εχθνια. Σν θφζηνο ηέινο ηέηνησλ ζπ-

ζηεκάησλ είλαη ζεκαληηθφ. 

 

Πιήξσο εκβπζηζκέλε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Fully–immersive Virtual Reality): Ο 

ρξήζηεο απνκνλψλεηαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη “ππάξρεη” κφλν κέζα ζην εηθνληθφ. 

ιεο ηνπ νη θηλήζεηο ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζ’ απηφ θαη απφ απηφ αληιεί νπηηθναθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα. Δίλαη απαξαίηεην ε πξνβνιή εηθφλαο λα γίλεηαη ζε φιν ην νπηηθφ πεδίν ηνπ 

ρξήζηε ψζηε λα έρεη κπξνζηά ηνπ κφλν ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη H.M.D. Με άιιεο ζπζθεπέο γίλεηαη αλίρλεπζε ηεο ζέζεο, ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ θη-

λήζεσλ ηνπ ρξήζηε (ζπζθεπέο εληνπηζκνχ ζέζεο, trackers). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειε-

πηδξά κε αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ φπσο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε εηδηθά γάληηα 

(datagloves). Έηζη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθφο. 

 

Θέκαηα πγείαο πξνθχπηνπλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ 

θπξίσο απφ ηε ρξήζε ησλ HMD. Σν θφζηνο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ 

θαη επζέσο αλάινγν ηεο πνηφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ. Απηφ γηαηί ε ηερλνινγία πνπ ρξεζη-

κνπνηείηαη έρεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ηαρχηεηαο πξνβνιήο θαη πνηφηεηαο ηεο πξνβαι-

ιφκελεο εηθφλαο. Γηα παξάδεηγκα, ζπζθεπέο πνπ πξνζθέξνπλ αζήκαληε θαζπζηέξεζε 
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ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο κε βάζε ηηο θηλήζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ ρξήζηε θαη άξηζηε πνηφηεηα εηθφλαο, θνζηίδνπλ αξθεηέο ρηιηάδεο επξψ. 

 

Μεηθηή πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality): Δίλαη ε αλάκεημε ηεο Δ.Π. κε ηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα. Ο ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν, ζηνλ νπνίν φκσο πξνβάιινληαη 

πξαγκαηηθά αληηθείκελα ηα νπνία κπνξεί λα ρεηξηζηεί αθφκα θαη αλ βξίζθνληαη ζε κεγάιε 

απφζηαζε ή ζε εμαηξεηηθά επηθίλδπλα θπζηθά πεξηβάιινληα, γηα παξάδεηγκα ζπζθεπέο ε-

ιέγρνπ ζηελ θαξδηά ελφο ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα ή ζην δηάζηεκα.  

 

Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ κεζφδσλ πινπνίεζεο απηνχ ηνπ είδνπο Δ.Π. ην θπξηφηεξν κεηνλέ-

θηεκά ηεο, πέξα απφ ην θφζηνο, είλαη ε δπζθνιία αθξηβνχο εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηφζν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ φζν θαη ηνπ ρξήζηε, εηδηθά ζε εθαξκνγέο πνπ ε αθξίβεηα ρεηξηζκνχ είλαη α-

πνιχησο απαξαίηεηε. 

 

3.5.3  Πξνβιεκαηηζκόο θαη επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο Δηθνληθήο  

          Πξαγκαηηθόηεηαο γηα ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή  

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε είλαη φηη ν βαζκφο 

ηεο εκβχζηζεο είλαη ζπλδεδεκέλνο θπξίσο κε ην κέζν απεηθφληζεο πνπ επηιέγεηαη. Ζ επη-

ηξαπέδηα Δ.Π. ρξεζηκνπνηεί απιά ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Αλ επηιεγεί ε ρξήζε ησλ γπ-

αιηψλ, απηφκαηα απμάλεηαη ν βαζκφο εκβχζηζεο. Οη ππφινηπεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ρξε-

ζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα απφ ην κέζν απεηθφληζεο. 

 

ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη έλα νπζηαζηηθφ πξφβιεκα. Πνην είδνο Δ.Π. είλαη ην θαηαιιειφ-

ηεξν γηα ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή; Μία απφθαζε γηα ηε ρξήζε θάπνηαο απιήο κνξθήο 

Δ.Π. φπσο ε επηηξαπέδηα, ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο εκβχζηζεο πνπ κπνξεί λα είλαη κία ζε-

καληηθή παξάκεηξνο (§ 3.4). Αλ απνθαζηζηεί ε ρξήζε άιινπ είδνπο Δ.Π. πξνθχπηνπλ άι-

ιεο κνξθήο πξνβιήκαηα (ηερληθά, νηθνλνκηθά, πγείαο). 

 

ην κπαιφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ε Δ.Π. είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ θαη γεληθά ζεσξνχλ ηελ επηηξαπέδηα Δ.Π. “θησρφ ζπγγελή” ηεο Δ.Π. Αλα-

ηξέρνληαο φκσο ζηνπο νξηζκνχο ηεο Δ.Π. (§ 3.3), δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαζία ηεο αληηκεηψ-

πηζεο ηεο Δ.Π. σο λνεηηθήο θαηάζηαζεο. Πξάγκαηη, επεηδή ε εκβχζηζε είλαη θπξίσο κία 

εκπεηξία, ίζσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα πηνζεηεζεί κία αληηιεπηηθή θαη φρη ηερλνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο Δ.Π. Με απηή ηελ έλλνηα, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεη ζηηο γλσζηηθέο, ζπλαη-
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ζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο ηνπ ρξήζηε, κε απνηέιεζκα ε ηερλνινγία λα κελ εί-

λαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα αθφκα εξγαιείν δεκηνπξγίαο, αλαπαξαγσγήο θαη ελίζρπζεο 

απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ [129].  

 

Σέινο, πξέπεη λα γίλεη κία αθφκα παξαηήξεζε. Πέξα απφ ην ζεκαληηθφ θφζηνο ησλ εμεηδη-

θεπκέλσλ ζπζθεπψλ, απηέο απέρνπλ αξθεηά απφ ην λα ραξαθηεξηζηνχλ αςεγάδηαζηεο. Ζ 

πνηφηεηα εηθφλαο πνπ πξνζθέξνπλ πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε ν-

ζφλε ελφο απινχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ν φγθνο ηνπο θαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπο ηειη-

θά ηηο θάλεη δχζρξεζηεο.  

 

Δλψ δειαδή ε επηδίσμε είλαη λα γίλεη ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο εχθνιε θαη 

θηιηθή, ην απνηέιεζκα είλαη ην αληίζεην. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ζα πξέπεη θαλείο λα αλα-

ινγηζηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε απφ κία εθαξκνγή θαη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

θάλεη κε απηή, απ’ φπνπ κπνξεί λα πξνθχςεη φηη ε κεγάιε εκβχζηζε κπνξεί λα είλαη ή λα 

κελ είλαη ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε [130]. 

 

Δίλαη αιήζεηα φηη είλαη πνιχ δχζθνιν -θαη νηθνλνκηθά αζχκθνξν- λα εμνπιηζηεί κία νιφ-

θιεξε ηάμε κε εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο Δ.Π. Δπίζεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο φπσο αλαθέξζεθε, εγείξνπλ επηθπιάμεηο ηνπιάρηζην κέρξηο φηνπ π-

πάξμνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο. Απφ απηή ηε ζθνπηά, ε επηηξαπέδηα Δ.Π. είλαη ηερλνινγη-

θά πην ψξηκε θαη ζπλεπψο πην άκεζα εθαξκφζηκε απφ ηελ πιήξσο εκβπζηζκέλε. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ζπλππνινγίδνληαο φηη ε εξεπλεηηθή ε-

θαξκνγή απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα 

θαη καδηθά (§ 2.9), γίλεηαη ζαθέο φηη ε επηινγή ηεο επηηξαπέδηαο Δ.Π. είλαη κνλφδξνκνο. 

Δίλαη ε κφλε κνξθή πνπ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο 

ησλ ζρνιείσλ θαη δελ απαηηεί επηπιένλ εμνπιηζκφ.  
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3.6  Θεσξίεο κάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ζαθέο φηη ε εξεπλεηηθή ζηεξίδεηαη ζε κία κνξθή Δ.Π., πξέπεη λα 

απαληεζεί ην εξψηεκα θαηά πφζν ε Δ.Π. είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, κε πνηεο 

θαη θαηά πφζν. πσο έρεη ήδε δηαθαλεί απφ ηελ αλάιπζε γηα ηηο αξρέο κάζεζεο θαη ηηο 

γεληέο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ (§ 3.1), ε Δ.Π. είλαη πνιχ θνληά ζηηο αξρέο 

ηνπ δνκεηηζκνχ. Πξάγκαηη, ε αλάιπζε πνπ αθνινπζεί εξκελεχεη γηαηί ε Δ.Π. είλαη ηδηαί-

ηεξα ζπκβαηή κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία έηζη φπσο ηε ζεσξεί ν δνκεηηζκφο.  

 

Δπεηδή έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά γηα ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (§ 2.5), ζην ζεκείν απηφ ην ελδηα-

θέξνλ ζηξέθεηαη θπξίσο ζηελ ηερλνινγηθή πιεπξά, πψο δειαδή ν δνκεηηζκφο ζρεηίδεηαη 

γεληθά κε ηελ ηερλνινγία θαη κε ηελ Δ.Π. εηδηθφηεξα.  

 

3.6.1  Γνκεηηζκόο θαη εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

ζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ν δνκεηηζκφο γεληθά ππνζηεξίδεη φηη ε λέα γλψζε 

πνπ απνθηά ην άηνκν ζηεξίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ. ηαλ αληη-

κεησπίδεη κία λέα θαηάζηαζε, απηή είηε πξέπεη λα ζπκθηιησζεί κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψ-

ζεηο θαη εκπεηξίεο είηε λα ηηο αιιάμεη. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε γλψζε θαη ε εηθφλα 

γηα ηνλ θφζκν δνκείηαη ελεξγεηηθά απφ ην άηνκν κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ 

πάλσ ζε απηή ηελ εκπεηξία [131].  

 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο γιψζζαο θαη ηεο δώλεο εγγύηεξεο αλάπηπμεο 

ζην έξγν ηνπ Vygotsky (§ 2.5.2). Απηέο νη ηδέεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηδαζθα-

ιία γεληθά. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πινχζηα ζε θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, ψζηε λα εμεξεπλνχλ δηάθνξα ζέκαηα κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκ-

καζεηέο ηνπο. Δπθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία κε πην έκπεηξνπο θαζνδεγεηέο είλαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκεο γηα ηελ αλάπηπμε αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.  

 

Αληίζηνηρα, θαηά ηελ αλαθνξά ζηνλ Piaget, επηζεκάλζεθε ν ξφινο ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ 

ζηαδίσλ ςπρνπλεπκαηηθήο αλάπηπμεο (§ 2.5.1). Ζ βαζηθή ζέζε ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη φηη ε 

γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη κία ζηαδηαθή ιεηηνπξγία αιιειεπίδξαζεο κε ην θπ-

ζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξίγπξν. Σν παηδί αλαπηχζζεηαη θαζψο αληηκεησπίδεη λέεο θαη άγλσ-

ζηεο θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ζεψξεζή ηνπ γηα ηνλ 

θφζκν. Ζ γλψζε ρηίδεηαη βήκα-βήκα κέζσ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο.  
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Ο Bruner, αλ θαη δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί φηη αλήθεη ζην θπξίσο ξεχκα ησλ δνκεηη-

ζηψλ, σζηφζν νη απφςεηο ηνπ ζπγθιίλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία κε απηνχο. Δλδηαθέξεηαη 

γηα ην πψο κπνξεί λα γίλεη ε εθπαίδεπζε πην πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη 

ζεσξεί φηη ε κάζεζε είλαη κία ελεξγφο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο θάλνπλ εξσ-

ηήζεηο θαη δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δνθηκαζηηθέο απαληήζεηο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ παη-

δηνχ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα εμεξεπ-

λήζνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ ηδεψλ 

[132]. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα θαζνδεγεί ηα παηδηά κε ην δηάινγν, έηζη ψζηε λα ηα 

βνεζά λα ρηίδνπλ ηε γλψζε πάλσ ζε πξνυπάξρνπζεο δνκέο.  

 

Αξθεηέο άιιεο έξεπλεο ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ δνκεηη-

ζκνχ, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο, φπσο γηα παξά-

δεηγκα νη κηθξφθνζκνη [132]. Σν ζεκείν ζπκθσλίαο ησλ δνκεηηζηψλ είλαη φηη επηδηψθνπλ 

λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα γλσζηηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο εμεξεχλεζεο, ηεο 

κε δνκεκέλεο κάζεζεο (unstructured learning), ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

 

Γεληθά ζαλ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ν δνκεηηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ καζε-

ηή λα αλαιάβεη δξάζε, λα αζρνιεζεί κε ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, λα πεη-

ξακαηηζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπδεηήζεη πψο ε αληίιεςε πνπ είρε γηα ηα πξάγκαηα άι-

ιαμε. Ο δάζθαινο απφ ηελ άιιε πιεπξά θξνληίδεη έηζη ψζηε θάζε δξαζηεξηφηεηα λα δν-

κείηαη πάλσ ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπ καζεηή θαη γεληθά ν ξφινο ηνπ είλαη λα ππνβν-

εζά ηελ φιε δηαδηθαζία, δελ είλαη ν ίδηνο θνξέαο θαη κεηαδφηεο ηεο γλψζεο.  

 

πσο ππνγξακκίδνπλ νη Brooks θαη Brooks [133], ζε κία ηάμε νξγαλσκέλε κε ηα δνκεηη-

ζηηθά πξφηππα: 

1. Δλζαξξχλεηαη ε απηνλνκία θαη ε πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ. 

2. Οη εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη δίλεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα 

λα απαληεζνχλ. Δλζαξξχλεηαη ε θξηηηθή ζθέςε. 

3. Οη καζεηέο ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο ή κε ην δάζθαιν. 

4. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε πξνθξίλνπλ ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ηε ζπδήηεζε. 

αλ δηδαθηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηνγελείο πεγέο πιεξνθνξηψλ, αλεπεμέξγα-

ζηα δεδνκέλα θαη αιιειεπηδξαζηηθφ πιηθφ. 
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ηα παξαπάλσ νη Roblyer θαη Edwards [132] ζπκπιεξψλνπλ: 

5. Οη δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ εμεξεχλεζε, ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξν-

βιεκάησλ ζε ηερλνινγηθά πινχζηα πεξηβάιινληα. 

6. Υξεζηκνπνηείηαη ε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο. 

7. Ζ αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε εξγαζηψλ θαη projects. 

 

Ωζηφζν, έρεη αζθεζεί θξηηηθή ζην δνκεηηζκφ γηα νξηζκέλα ζέκαηα φπσο: 

 

Πξνεγνχκελε γλψζε. ε έλα δνκεηηζηηθφ δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ, ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζεη αξρηθά ηη γλσξίδεη ν καζεηήο θαη πνηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη απφ εθείλν 

ην ζεκείν λα αξρίζεη ε ζηαδηαθή δφκεζε ηεο γλψζεο. πρλά φκσο νη δνκεηηζηηθέο ζηξα-

ηεγηθέο ζηεξίδνπλ ηε κάζεζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο θαηα-

ζηάζεηο, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκε-

ηψπηζή ηνπο. Αλακθίβνια θάπνηνη καζεηέο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο θαηα-

ζηάζεηο. Ση γίλεηαη φκσο γηα απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ; Πφζε θαη ηη είδνπο πξνυπάξρνπζα 

γλψζε απαηηείηαη ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ φινη νη καζεηέο απηά ηα ζέκαηα [134]; ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ν δάζθαινο (ή ε ηερλνινγία) πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ βνή-

ζεηα ζηνπο καζεηέο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, αθφκα θαη αλ απηφ πξέπεη λα γίλεη ζε κεγάιε 

θιίκαθα.  

 

Γλσζηηθά πεδία. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν δνκεηηζκφο αληηκεησπίδεη 

θαιχηεξα νξηζκέλα γλσζηηθά ζέκαηα απ’ φηη άιια [94, 95]. Γεληθά νη δνκεηηζηηθέο ζηξα-

ηεγηθέο επηδηψθνπλ λα δηδάμνπλ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε φρη θαιά δνκεκέλα (ill-

structured) γλσζηηθά πεδία. Δπίζεο, αληί λα θαιχπηεηαη ζε βάζνο έλα ζέκα, πξνηηκάηαη λα 

θαιχπηεηαη έλα επξχ πεδίν ζεκάησλ ηαπηφρξνλα. κσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ είλαη 

πην επηζπκεηή ε απφθηεζε γλψζεο ζε έλα θαη κφλν γλσζηηθφ πεδίν. 

 

Αμηνιφγεζε. Αξθεηή θξηηηθή έρεη αζθεζεί ζην δνκεηηζκφ γηα ηελ απφξξηςε ηεο αμηνιφ-

γεζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ κεζφδσλ θαη θξηηεξίσλ. Αλ θαη αμηνιφγεζε γίλεηαη κέζσ άι-

ισλ κεζφδσλ (νκαδηθέο εξγαζίεο, projects, θηι), απηέο δελ πξνζθέξνπλ ζηνηρεία γηα ηελ 

αηνκηθή επίδνζε. Γελ δείρλνπλ δειαδή θαηά πφζν έλαο καζεηήο έκαζε θάηη ή απέθηεζε 

θάπνηεο δεμηφηεηεο.  
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3.6.2  Γνκεηηζκόο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ ηερλνινγία ζε έλα δνκεηηζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ έρεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά δελ γίλεηαη ε ίδηα αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Έλα 

ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ζαλ έλα εξγαζηήξην κε ην νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα παξαηεξήζνπλ, λα εμαζθεζνχλ, λα ζέζνπλ εξσηήζεηο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε γλψζε 

[135].   

 

Σα παηδηά ηνπ ζήκεξα δνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ δνχζαλ ηα 

παηδηά ηνπ ρζεο. Οη ζπλζήθεο ήηαλ ηέηνηεο πνπ έλα μχιηλν ζπαζί, έλα θνκκάηη ραξηφλη, κία 

ζθνχπα θαη πνιιή θαληαζία αξθνχζαλ γηα λα γίλνπλ ηππφηεο, λα πνιεκήζνπλ ζε καγηθνχο 

θφζκνπο. Ζ επηθνηλσλία γηλφηαλ είηε πξφζσπν κε πξφζσπν είηε κε αιιεινγξαθία. Σα 

παηδηά ηνπ ζήκεξα απφ ηε γέλλεζή ηνπο βξίζθνληαη κέζα ζε έλα θφζκν ηερλνινγίαο. Παί-

δνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ρεηξίδνληαη κε κεγάιε άλεζε ηελ ηειεφξαζε, ην βίληεν θαη 

θάζε είδνο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο. Γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηά ηειέ-

θσλα.  

 

Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ εθαξκνγή δνκεηηζηηθψλ κεζφδσλ κέζσ 

ηεο ηερλνινγίαο. Πξψηνλ, εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ηερλνινγία 

κπνξνχλ θαη παξέρνπλ γλσζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ιήςε απνθάζεσλ [136]. Γεχηεξνλ, επεηδή γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνγξάκ-

καηα πξνζνκνίσζεο, CD-ROMs, πνιπκέζα θαη ππεξκέζα, είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηελ 

ειεθηξνληθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε.  

 

Ζ ηερλνινγία παξέρεη εξγαιεία πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ δηαζέζηκα. Σα παηδηά έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αληινχλ πιεξνθνξίεο κε δηάθνξεο κνξθέο (θείκελν, εηθφλεο, ήρνο) θαη 

λα εμεηάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαζψο δνκνχλ ηε γλψζε ζε θάπνην ζέκα. Ζ ηερλνιν-

γία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξε ψξα ζηελ παξαπάλσ εξ-

γαζία, αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο [135]. 

ηα παιαηφηεξα ρξφληα, ν ρψξνο απ’ φπνπ κπνξνχζαλ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλνο. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία πνπ ελζαξξχλνληαη απφ ην 

δνκεηηζηηθφ κνληέιν, εληζρχνληαη απφ ηερλνινγίεο φπσο ην Γηαδίθηπν, πνπ επηηξέπεη θπ-

ξηνιεθηηθά ηελ επηθνηλσλία κε θάζε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ [136]. 
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Σα πνιπκέζα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ πνπ 

παξέρνπλ θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε ζε πςε-

ιέο πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο (higher-order skills) [132].  

 

κσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηηπρία ή ε απνηπρία ησλ ηερλνινγηθά πινχζησλ δνκεηη-

ζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ εμαξηάηαη ζε ηειηθή αλάιπζε απφ ηνπο δαζθάινπο. Απηνί έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ην έξγν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ. Ζ εθαξ-

κνγή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δνκεηηζκνχ ζηελ ηάμε απαηηεί θαιφ ζρεδηαζκφ θαη άλεζε 

ρξφλνπ. Γπζηπρψο, νχηε ηα κέζα είλαη πνιιέο θνξέο δηαζέζηκα νχηε ν ρξφλνο. ηαλ κάιη-

ζηα ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ, ηειηθά ζα επηζηξέςνπλ ζηνπο παιηνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, ζε 

απηνχο πνπ θαη νη ίδηνη δηδάρζεθαλ. Γηα λα ππάξμεη αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνληαη νη 

καζεηέο, πξέπεη λα ππάξμεη αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ. Πξέπεη θαη απηνί λα 

βηψζνπλ, ζαλ καζεηέο, ηα λέα καζεζηαθά πεξηβάιινληα [137]. 

 

3.6.3  Γνκεηηζκόο θαη Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

Ζ Δ.Π. ζπγθεληξψλεη ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα ησλ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ, αιιά 

γηα ην ιφγν φηη ρξεζηκνπνηεί κία δηαθνξεηηθή ηερλνινγία, πξνζζέηεη επηπιένλ ραξαθηεξη-

ζηηθά. Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα [138]:  

 Μεηαρεηξίδεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε αληηθείκελα φπσο θαη ζην θπζηθφ θφζκν, αιιά 

θαη λα κπνξεί λα αιιάδεη ηα ζρεηηθά ηνπο κεγέζε, λα εθαξκφδεη ή λα αλαηξέπεη ηνπο 

θπζηθνχο λφκνπο. 

 Διέγρεη ην ρξφλν. Μπνξεί λα κειεηήζεη κέζα ζε ιίγα ιεπηά ηελ εμέιημε ελφο θαηλφκε-

λνπ, ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο ή αθφκα θαη εθα-

ηνκκχξηα ρξφληα γηα λα νινθιεξσζεί, αιιά θαη ην αληίζηξνθν, λα κειεηήζεη δειαδή 

έλα θαηλφκελν πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ζε απεηξνειάρηζην ρξφλν. 

 Να δέρεηαη πιεξνθνξίεο πνπ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα ήηαλ δηαζέζηκεο ζηηο 

αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. 

 Απεηθνλίδεη θαη λα κεηαρεηξίδεηαη αληηθείκελα θαη γεγνλφηα πνπ δελ έρνπλ θπζηθή 

κνξθή, φπσο νη καζεκαηηθέο εμηζψζεηο. 

 Αιιειεπηδξά κε άιινπο ρξήζηεο, παξφληεο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν.  
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Ζ εκβχζηζε ηνπ ρξήζηε ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ε αιιειεπίδξαζε, ε απνπζία πεξηβάι-

ινληνο δηεπαθήο θαη θπξίσο ε κε-ζπκβνιηθή επηθνηλσλία θαη νη εκπεηξίεο “πξψηνπ πξν-

ζψπνπ”, είλαη ηα θιεηδηά γηα ηε ζπκβαηφηεηα ηεο Δ.Π. κε ηε ζεσξία ηνπ δνκεηηζκνχ.  

 

Έηζη κε ηελ Δ.Π. είλαη δπλαηφ λα δηδαρζνχλ θαλφλεο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο ρσξίο ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη άιισλ ζπκβφισλ. Ζ εκπεηξία (πξαγκαηηθή ή εηθνληθή) κε ηελ ν-

πνία ζπλδέεηαη κία ηδέα ή έλλνηα είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο φζν 

θαη γηα ηε κεηέπεηηα ρξήζε ηεο [98]. Με άιια ιφγηα, ε εκπεηξία είλαη ην “φρεκα” γηα ηε 

δφκεζε θαη ηε ρξήζε ηεο γλψζεο. πσο ζεκεηψζεθε (§ 3.2.2), επεηδή ε Δ.Π. ρξεζηκνπνηεί 

κε-ζπκβνιηθή αιιειεπίδξαζε, κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα θαηαλνή-

ζνπλ δηαηζζεηηθά, ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ 

γλσζηηθνχ πεδίνπ, αθφκα θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, δίλνληαο έηζη εκπεηξίεο ζε πξσηνγελέο 

επίπεδν.  

 

Ζ Δ.Π. δίλεη εκπεηξίεο κέζσ ηεο “πξαγκαηηθήο” ρξήζεο αληηθεηκέλσλ. Έηζη απαηηεί αιιε-

ιεπίδξαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ελζαξξχλεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Γίλεηαη 

δειαδή ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία [139]. πσο έρεη 

ηνληζηεί θαη’ επαλάιεςε, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή παίδεη θξίζηκν ξφιν. 

 

Αληηθαηνπηξίδνληαο ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα κάζνπλ απφ 

ηα ίδηα ηνπο ηα ιάζε ρσξίο λα ππάξρνπλ ζπλέπεηεο θαη ρσξίο λα θηλδπλεχνπλ. Μάιηζηα απ-

ηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε κνξθή παηρληδηνχ, πνπ ν ξφινο ηνπ ηνλίδεηαη θαη απφ ην Vygotsky 

θαη απφ ηνλ Piaget θαη απφ ην Bruner [140].  

 

Ζ Δ.Π. παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο 

θαη ην γλσζηηθφ χθνο ηνπ θάζε καζεηή. Μπνξεί έηζη ην θάζε παηδί λα βηψλεη κία εκπεηξία 

κε ην δηθφ ηνπ βεκαηηζκφ, αξγφ ή γξήγνξν, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηα ρξνληθά πιαίζηα 

ηνπ ζπκβαηηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο [141]. Λχλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην πξφβιεκα 

ηνπ πφζε πξνεγνχκελε γλψζε ρξεηάδεηαη ν καζεηήο ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο 

ελφο δνκεηηζηηθνχ δηδαθηηθνχ πεξηβάιινληνο (§ 3.6.1). ρεηηθά κε ην πξφβιεκα φηη ζηηο 

δνκεηηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνηηκάηαη θαιχπηεηαη έλα επξχ πεδίν ζεκάησλ ηαπηφρξνλα (§ 

3.6.1), πξέπεη λα ππελζπκηζηεί φηη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή ζέηεη πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο θαη φηη ζεσξήζεθε ζθφπηκν νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο λα εκπινπηηζηνχλ κε πνιχ 

πξνζεθηηθά επηιεγκέλν πιηθφ απφ άιια γλσζηηθά πεδία. Απηφ έγηλε αθξηβψο γηα λα κελ 
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ππάξμεη ζχγρπζε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα παηδηά λα κελ έρνπλ δπζθνιίεο γελίθεπζεο θαη κε-

ηαθνξάο ησλ γλψζεψλ ζην πξαγκαηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ (§ 2.8.2). 

 

ζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο, ππάξρεη ε γεληθή αίζζεζε φηη φηαλ ηα ά-

ηνκα εξγάδνληαη νκαδηθά πεηπραίλνπλ θαιχηεξα γλσζηηθά απνηειέζκαηα επεηδή ππάξ-

ρνπλ πεξηζζφηεξνη γλσζηηθνί πφξνη [142]. Ωζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, ην πξφ-

βιεκα είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ επλννχλ ηε ζπλεξγαζία, φπσο ε αίζζεζε ηεο α-

ηνκηθήο επζχλεο κέζα ζηελ νκάδα, ην νκαδηθφ πλεχκα, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη επ-

ζπλψλ. Δπηπιένλ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ίζε πξνζπάζεηα θαη επίδνζε ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο. πλεπψο ρξεηάδεηαη αξθεηή πξνζνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξαθηη-

θψλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, εηδηθά ζε πεξηβάιινληα Δ.Π.  

 

Δίλαη φκσο γεγνλφο, φηη έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ Δ.Π. ππνζηεξίδεη ηελ νκαδηθή εξ-

γαζία κε πιεξέζηεξν ηξφπν απ’ φηη ηα ππεξκέζα θαη ηα πνιπκέζα. Μέζσ δηθηπαθήο ζχλ-

δεζεο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ πνιινί ρξήζηεο ζηνλ ίδην εηθνληθφ θφζκν, λα έρνπλ ηα ί-

δηα νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα, λα κνηξάδνληαη ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ πξαγκάησλ θαη 

παξάιιεια λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο. Σα εηθνληθά δηακνηξαδφκελα 

πεξηβάιινληα, ε εηθνληθή ηάμε θαη ε ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ κνξθψλ πνπ αληηθαζηζηνχλ ηε 

θπζηθή παξνπζία ζε έλα δηθηπαθφ πεξηβάιινλ (avatars), είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο 

πνπ ε Δ.Π. πινπνηεί ηηο αληηιήςεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

 

Σα θίλεηξα γηα κάζεζε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. ηα θίλεηξα 

γηα κάζεζε ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη πιένλ φρη ζηνλ αλ ην παηδί κπνξεί λα κάζεη, αιιά 

ζην ηη θάλεη ην παηδί λα ζέιεη λα κάζεη [143]. Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη 

ψζηε λα παξέρεη ζηνηρεία πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη κάιηζηα κε κεγάιε ρξνληθή 

δηάξθεηα, πξάγκα πνπ δελ είλαη πάληνηε εμαζθαιηζκέλν. 

 

Σα θίλεηξα γηα κάζεζε εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ελδηαθέξνλ θαη νη πεξηζζφηε-

ξνη άλζξσπνη βξίζθνπλ ηελ Δ.Π. κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα εκπεηξία (ελδεηθηηθά [122, 

144]). Γελ είλαη φκσο κφλν ην ελδηαθέξνλ πνπ παξέρεη θίλεηξα γηα κάζεζε ζηελ Δ.Π. Δί-

λαη ν επξχηεξνο ζπλδπαζκφο αιιειεπίδξαζεο, ξεαιηζκνχ, ην θέληξηζκα ηεο θαληαζίαο, ε 

πξφθιεζε, ην παηρλίδη [145]. πσο κάιηζηα ζεκεηψλεη ν Psotka [145], δελ είλαη κφλν ην 
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θαηλνχξην θαη ην άγλσζην πνπ ζπγθηλεί ηα παηδηά, ε Δ.Π. είλαη κία ηερλνινγία πνπ αλνίγεη 

πνιιά λέα κνλνπάηηα θαη ελδπλακψλεη ηε κάζεζε.  

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο (§ 3.6.1), ε Δ.Π. έρεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο 

πνιχ ηζρπξνχ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή, γηαηί ε-

πηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή θάζε ζπλεδξίαο ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ [146]. 

 

3.7  πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ κέρξη ζήκεξα εξεπλώλ ζηνλ ηνκέα ησλ  

       παηδαγσγηθώλ εθαξκνγώλ ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Έλαο αξθεηά ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ πξνζπάζεζαλ θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ α-

παληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη δηάθνξεο εθαξ-

κνγέο Δ.Π. έρνπλ ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή αμία.  

 

Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Ζ Δ.Π. είλαη κία ηερλνινγία πνπ α-

θφκα σξηκάδεη. Ζ σξίκαλζε απηή πξνθαιεί ζπλερείο αιιαγέο ζηα δηαζέζηκα κέζα, ζηελ 

πνηφηεηα, ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκν-

πνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηέο νη ζπρλέο αιιαγέο θαζηζηνχλ αλεπίθαηξν 

κεγάιν κέξνο απφ ηηο έξεπλεο θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο.  

 

3.7.1  Γεληθά ζρόιηα γηα ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο έξεπλεο ηεο Δηθνληθήο  

          Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ Youngblut [147], ζε εθηελέζηαηε επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε, επηζεκαίλεη φηη: 

1. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κέρξη ζηηγκήο εξεπλψλ αζρνιείηαη κε ηε ρξήζε ηεο Δ.Π. σο εθ-

παηδεπηηθνχ εξγαιείνπ ζε κία πεξηνξηζκέλε νκάδα καζεηψλ θάζε θνξά θαη γηα πεξην-

ξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη κία 

καθξφρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ Δ.Π. 

2. Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο αθνξνχλ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο εηθνληθνχο θφζκνπο. Ζ 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πξννξίδεηαη γηα έλα ρξήζηε ελψ ειάρηζηεο ππνζηεξίδνπλ 

πνιιαπινχο ρξήζηεο, παξέρνληαο φκσο πεξηνξηζκέλν βαζκφ αιιειεπίδξαζεο. Σα ηξία 

ηέηαξηα ησλ εθαξκνγψλ αθνξνχλ πεξηβάιινληα πιήξνπο εκβχζηζεο. ρεδφλ νη κηζέο 

εθαξκνγέο αλαπηχρζεθαλ γηα πξσηνγελή έξεπλα θαη νη ππφινηπεο γηα πξαθηηθή ρξήζε.  
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3. Οη εθαξκνγέο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη ηζφπνζα κνηξαζκέλεο γηα ρξήζε απφ κα-

ζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ θαη θνηηεηέο. Αξθεηέο 

απφ ηηο εθαξκνγέο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ αλάγθεο παηδηψλ κε θηλεηηθά 

ή λνεηηθά πξνβιήκαηα. Ζ ζεκαηνινγία είλαη πινχζηα θαη αληιείηαη απφ ηηο θπζηθέο 

θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο. Λίγεο εθαξκνγέο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ρσξψλ ή πνιηηεηαθψλ 

θπβεξλήζεσλ (Ζ.Π.Α).  

4. Απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ κειεηνχλ ηελ αλάπηπμε εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ απφ ηνπο 

καζεηέο, νη πεξηζζφηεξεο είλαη απνηέιεζκα εξγαζηψλ κέζα ζηελ ηάμε ζαλ ην πξαθηηθφ 

κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ιίγεο κφλν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαζαξά εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο δελ ππάξρεη ε πξννπηηθή λα επαλαιακβάλνληαη ζε 

ηαθηηθή βάζε. Οη θαζαξά εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο εζηίαζαλ ζηε δεκηνπξγία απφ νκά-

δεο καζεηψλ κε ζπλεξγαηηθή δξάζε, θφζκσλ ζε πεξηβάιινλ πιήξνπο εκβχζηζεο. Τ-

πήξμε ελεξγφο ππνζηήξημε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηελ πξνζπάζεηα απηή, πνπ αθνξνχζε 

θπξίσο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία καζεηέο. Ζ ζεκαηνινγία, παξά ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ 

ησλ εθαξκνγψλ, ππήξμε πινχζηα. 

5. Ζ επηηξαπέδηα Δ.Π. γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο είλαη πην θαηάιιειε θαη πην ψξηκε γηα κα-

δηθή ρξήζε απ’ φηη ε εκβπζηζκέλε Δ.Π. Δίλαη νηθνλνκηθά πξνζηηή γηαηί εθαξκνγέο ηεο 

κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε απινχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε θαλέλα ή κε κηθξφ 

επηπιένλ θφζηνο. ηελ πιήξσο εκβπζηζκέλε Δ.Π. εθηφο απφ ην ζέκα ηνπ θφζηνπο, π-

πάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη, ιφγσ ηερληθψλ αδπλακηψλ θαη 

ιφγσ ηεο ρακειήο σο κέηξηαο πνηφηεηαο ησλ γξαθηθψλ. 

 

3.7.2  πλνπηηθή απνηύπσζε ησλ βαζηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρόιεζαλ ηηο  

          εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο 

Αληιψληαο θαη πάιη ζηνηρεία απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο Youngblut, κπνξνχλ λα επηζεκαλ-

ζνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηηο έξεπλεο γηα ηελ Δ.Π.:  

 

Ζ κάζεζε ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ παξέρεη θάηη πνιχηηκν πνπ δελ κπνξεί λα απνθηεζεί κε 

άιιν ηξφπν: Οη κειέηεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θάπνηαο κνξθήο κάζεζε ιακβάλεη 

ρψξα φηαλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Δ.Π. γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηη-

θψλ ζηφρσλ. Οη ειάρηζηεο κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δ.Π. 

σο εξγαιείνπ κάζεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέ-

ξαζκα φηη νη καζεηέο είραλ εμίζνπ θαιή ή θαιχηεξε επίδνζε. Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ 
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αθνινπζείηαη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία φισλ ησλ εθαξκνγψλ ζηεξίδεηαη ζην δνκεηηζκφ. 

Γελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί αλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφ-

λησλ νθείιεηαη ζηελ Δ.Π. ή ζηε δηδαθηηθή κέζνδν ή ζην ζπλδπαζκφ ηνπο. 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα εηθνληθά πεξηβάιινληα θαη ζπκβαηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο: Οη ε-

ξεπλεηέο δελ πξνζδηφξηζαλ ηα ηδηαίηεξα εθείλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ έλα πεξηβάι-

ινλ Δ.Π. απνηειεζκαηηθφ ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδα-

ζθαιία. Δπηπιένλ νη έξεπλεο έγηλαλ ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα, ζε δηαθν-

ξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ θαη κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ε θάζε κία. Καηά ζπλέπεηα, ππάξ-

ρεη έληνλε αλάγθε γηα έξεπλα ζην πεδίν απηφ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ απηά ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά. 

 

Δηθνληθά πεξηβάιινληα θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνπο καζεηέο θαη παξαδνζηαθή δηδαζθαιία: 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δίλνπλ κεηθηή εηθφλα θαη δελ είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ 

ηνπο, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ επηρεηξνχλ.  

 

χγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Π. πιήξνπο εκβχζηζεο θαη ηεο επηηξαπέδηαο 

Δ.Π.: Οη εξεπλεηηθέο νκάδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ίδηεο ή παξαπιήζηεο εθαξκνγέο ζε πιήξε 

θαη ζε κε-πιήξε εκβχζηζε. Τπάξρνπλ ακθίβνια απνηειέζκαηα. Σν κφλν βέβαην είλαη φηη 

νη καζεηέο έδεημαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε ζην πεξηβάιινλ πιήξνπο εκβχζη-

ζεο.  

 

Δ.Π., ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο: Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππν-

ζηεξίδνπλ φηη ζπλεξγαηηθή κάζεζε επηηπγράλεηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη καζεηέο εξγά-

δνληαη καδί ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα εηθνληθά πεξηβάιινληα πνπ πξννξίδνληαη γηα έλα 

ρξήζηε. Γελ ππάξρνπλ φκσο αλαθνξέο γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη ζηελ πξάμε θάηη 

ηέηνην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαζθεπή εηθνληθψλ θφζκσλ απφ ηνπο καζεηέο είλαη θα-

ηεμνρήλ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε αληαιιαγή απφςεσλ θαη δηάινγν κεηαμχ ηνπο. 

Πάιη δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε ζπλεξγαζία ησλ καζε-

ηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

Σέινο, ζηα δηθηπαθά δηακνηξαδφκελα πεξηβάιινληα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα λα εληζρχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε εηθφλα ήηαλ κεηθηή. Τπήξμε φκσο ε ηάζε ε δηαδηθα-

ζία λα εμειίζζεηαη απφ ηζφηηκα ζπλεξγαηηθή, ζηε δεκηνπξγία νκάδαο θαη αξρεγνχ νκάδαο. 
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Λίγα είλαη γλσζηά ηφζν γηα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, φζν θαη γηα ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκν-

γέο πνπ ζα ηελ ππνζηεξίδνπλ. Καηά ζπλέπεηα νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζε-

ζεο πξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαη θπζηθά ζπλεξγαηηθέο εθαξκνγέο ηεο Δ.Π. κπνξνχλ λα βνε-

ζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

 

Δθπαηδεπηηθνί ζθνπνί φπνπ πξέπεη ή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε Δ.Π.: Δίλαη εχθνιν 

λα εηπσζεί φηη ε Δ.Π. είλαη θαηάιιειε γηα εθείλεο ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ ν καζεηήο κπνξεί 

λα θαζνδεγεζεί ζηε δφκεζε ηεο γλψζεο θαη ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ είλαη απφ ηε 

θχζε ηνπο πινχζηα ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Σέηνηεο δειψζεηο φκσο δελ πξνζθέξνπλ 

απάληεζε ζην πνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δ.Π. είλαη θαηάιιεια ζε ζπγθεθξη-

κέλα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε είλαη θαηάιιε-

ιε εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ Δ.Π.: Σα απνηειέζκαηα δχν εξεπλψλ δείρλνπλ ζρέζε 

θχινπ θαη επίδνζεο ζε πεξηβάιινλ Δ.Π. Γελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψ-

λνπλ ηελ άπνςε φηη ε Δ.Π. είλαη θαηαιιειφηεξε ζε “νπηηθνχο” ραξαθηήξεο. Δπίζεο θαίλε-

ηαη φηη κεγαιχηεξε επίδξαζε ππάξρεη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ κηθξή επαθή κε ηελ ηερλνιν-

γία. ε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ εξεπλεηηθψλ ζηνηρεί-

σλ. 

 

Ζ επρξεζηία ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο: Ζ πινήγεζε ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ είλαη 

ζεκειηψδεο δήηεκα θαη ηαπηφρξνλα ε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο. 

Γηα έλα πεξηβάιινλ κε-εκβχζηζεο ιίγα κπνξνχλ λα γίλνπλ, ελψ αληίζεηα ππάξρνπλ κεγά-

ια πεξηζψξηα βειηίσζεο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξη-

βάιινλ πιήξνπο εκβχζηζεο.  

 

Ζ επρξεζηία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, νη δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ε πνηθηιία ηνπο είλαη 

ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη ηερλνινγηθά θέληξα θαη εηαηξείεο θαηαζθεπήο ειεθηξν-

ληθψλ ζπζθεπψλ. Ζ έξεπλα ζηε ρξήζε ηέηνησλ ζπζθεπψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο έρεη 

λα δψζεη ιίγα ζρεηηθά ζηνηρεία, θπξίσο γηα ηηο ζπζθεπέο πξνβνιήο ηεο εηθφλαο. Γεληθά 

κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε ρξήζε θίλεζεο θαη θσλήο ζε έλα ηερλεηφ θφζκν πξνηηκάηαη απφ 

ηε ρξήζε θεηκέλνπ. Έλα ζέκα πνπ επίζεο ρξεηάδεηαη κειέηε είλαη ηα θαηλφκελα απνπξν-

ζαλαηνιηζκνχ θαη λαπηίαο απφ ηελ παξαηεηακέλε ρξήζε ζπζθεπψλ πιήξνπο εκβχζηζεο.    
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Δ.Π. θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ: Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ αιιαγή ζην ξφιν 

ηνπ δαζθάινπ. Μεηαηξέπεηαη απφ ην άηνκν κε φιεο ηηο απαληήζεηο, ζε ππνζηεξηθηή ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ εμεξεχλεζε ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε 

ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχλ απφ απηή ηελ εμεξεχλεζε. κσο, ην πψο νη δάζθαινη πξέπεη 

λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην λέν απηφ ξφιν θαη ηη εθφδηα ηνπο είλαη απαξαίηεηα, ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε έξεπλα. Δπίζεο νη δάζθαινη ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα ππάξμεη πξφβιεκα ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνξεία ησλ 

καζεηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ Δ.Π.  

 

Βαζκφο απνδνρήο απφ δαζθάινπο θαη καζεηέο ηεο Δ.Π.: Γεδνκέλα απφ ρηιηάδεο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θάλνληαο ρξήζε φισλ ησλ κνξθψλ ηεο 

Δ.Π., δείρλνπλ πςειφ βαζκφ απνδνρήο. Οη καζεηέο βξήθαλ ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθή ηελ 

εξγαζία ζε πεξηβάιινληα Δ.Π. θαη ηα δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ ζην φηη ππάξρεη κεγάιε αι-

ιαγή ζηα θίλεηξα γηα κάζεζε. Δπίζεο, ηα παηδηά δείρλνπλ αλνρή ζηηο αηέιεηεο θαη ηα πξν-

βιήκαηα ησλ ζπζθεπψλ απεηθφληζεο (H.U.D.). Γελ ππάξρνπλ φκσο δεδνκέλα γηα ηε δηάξ-

θεηα ηεο απνδνρήο θαη αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δ.Π. γίλεη θαζε-

κεξηλή πξαθηηθή. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη δάζθαινη δειψλνπλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςε-

θία φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη πάιη ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, αλ ήηαλ νηθνλνκηθά 

πξνζηηή, δηαζέζηκε θαη πην εχθνιε ζηε ρξήζε απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηνπο καζεηέο.  

 

Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ: Σν θφζηνο ελφο ζπζηήκαηνο επη-

ηξαπέδηαο Δ.Π. είλαη ην ίδην κε ην θφζηνο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σν θφζηνο απ-

μάλεηαη δξακαηηθά γηα ζπζηήκαηα πιήξνπο εκβχζηζεο. ζν φκσο ε ηερλνινγία σξηκάδεη, 

ηφζν ην θφζηνο αξγά θαη ζηαζεξά πέθηεη, φπσο αθξηβψο κε θάζε ειεθηξνληθή ζπζθεπή. 

 

Σν ινγηζκηθφ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Δ.Π.: Τπάξρεη πιεζψξα πξνγξακκάησλ ρακεινχ θφ-

ζηνπο αιιά ρακειψλ δπλαηνηήησλ. Σα θνξπθαία πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 

Δ.Π. είλαη αθξηβά θαη απαηηνχλ ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο. Γεληθά ππάξρεη έιιεηςε ε-

θαξκνγψλ ζηε κεζαία θαηεγνξία. 

 

ρέζε θφζηνπο-νθέινπο: Οη εξεπλεηηθέο νκάδεο ζπάληα δίλνπλ ην θφζηνο ησλ εθαξκνγψλ 

πνπ αλέπηπμαλ, κε απνηέιεζκα ηα φπνηα παηδαγσγηθά νθέιε λα κελ είλαη δπλαηφ λα ζπ-

γθξηζνχλ κε ην θφζηνο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ.     
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3.8  Πξνβιεκαηηζκόο 

Απηφ πνπ ηειηθά πξέπεη λα απαληεζεί μεθάζαξα είλαη αλ πέξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

πξαθηηθνχο ιφγνπο, ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ λα ζπλεγνξνχλ ζηε ρξήζε ηεο Δ.Π. γηα ηε δη-

δαζθαιία ηεο Κ.Α. θαη αλ ππάξρνπλ άιια ζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ζε απηή ηελ επηινγή.  

 

Ζ Pantelidis  ζέηεη κία ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο φπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ή 

λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε Δ.Π. γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε [148]. ρεδφλ φινη δηθαηνινγνχλ 

ηελ επηινγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηε ρξήζε Δ.Π.   

 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Δ.Π. φηαλ: 

1. Ζ δηδαζθαιία θαη ε εμάζθεζε ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη επηθίλδπλε ή θαηα-

ζηξνθηθή, φηαλ γηα παξάδεηγκα ην παηδί ή ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ηξαπκαηηζηνχλ. Ζ 

πξαθηηθή εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ είλαη πξάγκαηη επηθίλδπλε. 

2. ηαλ ε δηδαζθαιία είλαη αδχλαηε κε άιιν ηξφπν ή ην πεξηβάιινλ δελ ππάξρεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αξρηθή επηινγή γηα ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηεξίδεηαη 

αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε 

ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο θπθινθνξίαο (§ 2.7).  

3. ηαλ ππάξρνπλ ζέκαηα απμεκέλνπ θφζηνπο ζηηο άιιεο κνξθέο δηδαζθαιί-

αο/εμάζθεζεο. Ζ εξεπλεηηθή εθαξκνγή ζηεξίδεηαη ζηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα Πιε-

ξνθνξηθήο γηα λα κελ ππάξρεη απμεκέλν θφζηνο. Αλ κάιηζηα ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο 

αθνξά ην ρξφλν πνπ πξέπεη λα δηαζέζεη έλαο δάζθαινο, ηφηε έλα πξφγξακκα Κ.Α. πνπ 

πεξηιακβάλεη πξνεηνηκαζία εηδηθνχ ρψξνπ, κεηαθίλεζε καζεηψλ ζην ρψξν απηφ θαη 

εμάζθεζε ζε κία πνηθηιία θπθινθνξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ζε κηθξέο νκάδεο ή αηνκηθά, 

απαηηεί ηφζν ρξφλν πνπ θαζίζηαηαη πξαθηηθά αλεθάξκνζην (§ 2.7). 

4. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ παξέρεη θίλεηξα κάζεζεο ίδηα ή πεξηζ-

ζφηεξα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θαη θάλεη ηε δηδαζθαιία δηαζθεδαζηηθή. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη έλα εηθνληθφ νδηθφ πεξηβάιινλ πέξα απφ ην φηη είλαη αζθαιέο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηα παηδηά λα δνθηκάζνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη 

λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο.  

5. Ζ νκαδηθή εξγαζία είλαη απαξαίηεηε. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο ε-

θαξκνγήο είλαη ε “θαζνδεγνχκελε ζπλεξγαζία” θαη κάιηζηα ην βάξνο δίλεηαη ζηε ζπ-

λεξγαζία (§ 2.8.4). 
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6. Ζ εμάζθεζε ρξεηάδεηαη λα πξνζνκνηάδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ηηο πξαγκα-

ηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο. Ο “ππνζεηηθφο δξφκνο” θαη θακία άιιε παξαιιαγή 

ηνπ δελ παξέρεη ζηα παηδηά αξθεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηνλ ζπλην-

ληζκφ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη θίλεζεο, νχηε κπνξεί λα πξνζνκνηάζεη ηδηαίηεξα ζχλ-

ζεηεο θαηαζηάζεηο (§ 2.2.2). Αληίζεηα, ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα γίλεη 

πξνζνκνίσζε νπνηαζδήπνηε θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο.    

 

Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Δ.Π. φηαλ: 

1. Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηδαζθαιίαο/εμάζθεζεο ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ηζρχνπλ ηα ζεκεία 2 θαη 6 πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ. 

2. Σν θφζηνο πινπνίεζεο κίαο εθαξκνγήο Δ.Π. είλαη δπζαλάινγα κεγάιν. Ηζρχεη ην ζε-

κείν 3 πνπ παξνπζηάζηεθε πην πάλσ.  

3. Ζ αιιειεπίδξαζε κε πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο είλαη απαξαίηεηε. Ζ δηδαθηηθή κέζν-

δνο πνπ απνθαζίζηεθε, πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία ηφζν ζηνλ πξαγκαηηθφ, φζν θαη ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν (§ 2.8.4). 

4. Ζ ρξήζε εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν. Ζ επηινγή ηεο επηηξαπέδηαο Δ.Π. πνπ έρεη ζρεηηθά κεησκέλν βαζκφ εκβχζηζεο, 

απνηξέπεη θάηη ηέηνην. 

 

ηα παξαπάλσ ζεκεία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νξηζκέλεο αθφκα παξαηεξήζεηο θπξίσο απφ 

ηελ ηερλνινγηθή ζθνπηά ηεο Δ.Π.  

 

Έλα αδχλαην ζεκείν ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί είλαη φηη πζηεξνχλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ξεαιηζκνχ, ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ ηε ζηηγκή πνπ αλαπηχρζεθαλ 

(§ 3.5.1). Δίλαη φκσο δχζθνιν λα ηαπηηζηεί θάπνηνο κε ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ελφο α-

ληηθεηκέλνπ, φηαλ απηφ δελ είλαη αθξηβψο ίδην κε ην πξαγκαηηθφ. Δίλαη δχζθνιν λα εκβπ-

ζηζηεί θάπνηνο ζε κία εηθνληθή πφιε, φηαλ ηα ζπίηηα ηεο είλαη αθαηξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ πξαγκαηηθψλ.  

 

Καηά θάπνην ηξφπν, ελψ επηδηψθεηαη ε απνθπγή ηεο ρξήζεο ζπκβφισλ (§ 3.2.2), αλαγθά-

δεηαη ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχλνιν ζπκβφισλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αληη-

θείκελα πνπ βιέπεη. Αλαγθάδεηαη λα ζθέθηεηαη φηη απηφ πνπ βιέπεη είλαη θάηη πνπ κνηάδεη 

κε ζπίηη, παξά λα ην ζεσξεί σο δεδνκέλν φηη απηφ πνπ βιέπεη είλαη ζπίηη. Ζ ξεαιηζηηθή 

απφδνζε ελφο θφζκνπ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εκβχζηζε ζε απηφλ, ίζσο ζε ίδην βαζ-
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κφ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη δπλαηφ-

ηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

 

κσο ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο νη εμειίμεηο ρξεηάδνληαη πνιχ ιίγν ρξφλν γηα λα εθδεισ-

ζνχλ. Υαξαθηεξηζηηθφο γηα ηελ θαηάζηαζε είλαη ν “λφκνο ηνπ Moore” [149], πνπ αλαθέ-

ξεη φηη γηα δεδνκέλν πνζφ ρξεκάησλ, ε ππνινγηζηηθή ηζρχο δηπιαζηάδεηαη θάζε δεθανθηψ 

κήλεο, ζαλ απνηέιεζκα ηνπ δηπιαζηαζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαλδίζηνξ ζε έλα νινθιεξσ-

κέλν θχθισκα.  

 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγη-

θά επίθαηξνο ψζηε: α) λα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο εμειίμεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ απμεκέλν ξε-

αιηζκφ θαη β) λα επηηεπρζεί έλαο ειάρηζηνο ρξφλνο σθέιηκεο δσήο ηεο εθαξκνγήο κέρξη 

πνπ λα μεπεξαζηεί απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  

 

Σέινο, ε αλάπηπμε κίαο εθαξκνγήο Δ.Π. απαηηεί πνιιαπιάζην ρξφλν απφ ηελ αλάπηπμε 

κία εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. Πέξα απφ απηφ, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε άιιν 

παξά είλαη πξνζηηά ζην κέζν ρξήζηε. Σν θφζηνο ηνπο είλαη ζεκαληηθφ θαη ε εθκάζεζή 

ηνπο απαηηεί πνιχ ρξφλν. Ζ δηάδνζε ελφο κέζνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, κε-

ηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπ. πλεπψο ρξεηάδεηαη λα εμεπξεζνχλ επέ-

ιηθηα θαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Δ.Π. 
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3.9  Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ 3
νπ

 θεθαιαίνπ 

ην 3
ν
 θεθάιαην εληνπίζηεθαλ αξρηθά ηέζζεξηο νκάδεο παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, καζεηέο, κέζα πινπνίεζεο θαη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο) θαη απφ ηελ εμέηαζή ηνπο δηαηππψζεθαλ ηξεηο αξρέο κάζεζεο, φηη ε κάζεζε 

είλαη αηνκηθφ θαηλφκελν, φηη είλαη θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη ε αξρή ηεο απξνζδηνξη-

ζηίαο.  

 

Οη αξρέο κάζεζεο κε ηε ζεηξά ηνπο απνηέιεζαλ ην θξηηήξην εμέηαζεο ησλ γεληψλ εθπαη-

δεπηηθήο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απφ ηελ εμέηαζε πξνέθπςαλ νη αηέιεηεο 

ησλ ηξηψλ πξψησλ γεληψλ θαη φηη κφλν ε ηέηαξηε γεληά, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο εθαξκν-

γέο Δ.Π. κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο αξρέο. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Δ.Π., έ-

λαληη ησλ πξνεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ, εληνπίζηεθε αξρηθά ζε δχν ζεκεία.  

1. ηε κε-ζπκβνιηθή αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-κεραλήο, δειαδή ζην γεγνλφο ηεο ακε-

ζφηεηαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο λα κεζνιαβνχλ 

απαξαίηεηα ε γιψζζα, νη αξηζκνί θαη νπνηαδήπνηε άιιν ζχζηεκα ζπκβφισλ. 

2. ηηο εκπεηξίεο “πξψηνπ πξνζψπνπ”, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο κε-ζπκβνιηθήο αιιε-

ιεπίδξαζεο. Οη εκπεηξίεο “πξψηνπ πξνζψπνπ” είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηαηί θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή γίλνληαη έηζη. 

 

Σα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο θαη ηνπ 

πςεινχ βαζκνχ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηα εηθνληθά πεξηβάιινληα. Απηά, καδί κε ην ξεα-

ιηζκφ ηεο εθαξκνγήο, νδεγνχλ ζην ηξίην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Δ.Π. πνπ είλαη ε 

εκβχζηζε. Ωο εκβχζηζε ελλνείηαη ε αίζζεζε ηεο “παξνπζίαο” ζηνλ εηθνληθφ θφζκν εμαηηί-

αο ηεο παξαπιάλεζεο ησλ αηζζήζεσλ ηνπ ρξήζηε. πσο δηαπηζηψζεθε, ν κεγάινο ή κη-

θξφο βαζκφο εκβχζηζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη νπνίεο νπ-

ζηαζηηθά θαζνξίδνπλ θαη ηα δηάθνξα είδε Δ.Π. (πιήξσο εκβπζηζκέλε, εκη-εκβπζηζκέλε, 

επηηξαπέδηα, θηι).   

 

Ωζηφζν ε εκβχζηζε είλαη κία έλλνηα πνπ έρεη πξνθαιέζεη αξθεηφ δηάινγν ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο λα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εκβχζηζεο, αιιά θπξίσο 

ιφγσ ηεο αληηθαηηθφηεηαο ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην ξφιν ηεο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Φαίλεηαη φηη θαη ςπρνινγηθνί θαη ςπρνζσκαηηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ζεκα-

ληηθφ ξφιν, φπσο επίζεο θαη ν αιιειεπηδξαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. Έηζη 

πηνζεηήζεθε ε άπνςε φηη ε Δ.Π. είλαη θπξίσο κία λνεηηθή θαηάζηαζε φπνπ ν ξφινο ηεο 
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ηερλνινγίαο είλαη λα παξέρεη πινχζηεο αηζζεηεξηαθέο, γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, αληη-

ιεπηηθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο.  

 

Πξάγκαηη, κε ηελ Δ.Π. είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ πινχζηεο εκπεηξίεο, γηαηί ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα: α) κεηαρεηξίδεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε αληηθείκελα φπσο θαη ζην θπζηθφ θφ-

ζκν, αιιά κπνξεί επίζεο λα αιιάδεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη λα κεηαρεηξίδεηαη αληηθείκελα 

πνπ δελ έρνπλ θπζηθή κνξθή, β) ειέγρεη ην ρξφλν, γ) λα δέρεηαη πιεξνθνξίεο πνπ θάησ 

απφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα ήηαλ δηαζέζηκεο ζηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο θαη δ) αιιειεπη-

δξά κε άιινπο ρξήζηεο, παξφληεο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν 

 

Αλαθνξηθά κε ην είδνο Δ.Π. πνπ ζα ήηαλ ην θαηαιιειφηεξν γηα ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή, 

κεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ζπ-

ζθεπψλ θαη ησλ εηδψλ Δ.Π., πξνέθπςε φηη ε επηηξαπέδηα Δ.Π. είλαη ην είδνο πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί άκεζα, καδηθά θαη κε κηθξφ ή κεδεληθφ γηα ην ρξήζηε θφζηνο.  

 

Σέινο, αλαιχζεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν δνκεηηζκφο πξνθάιεζε κία ζεκαληηθή αι-

ιαγή ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο εξκελεχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Παξάιιεια, δηαπη-

ζηψζεθε ε ζπκβαηφηεηα ηεο Δ.Π. κε ηε θηινζνθία ηνπ δνκεηηζκνχ (§ 3.6.3). κσο ζε απ-

ηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε παξνχζα εξγαζία πηνζεηεί ηε ζέζε φηη ε Δ.Π. είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ έλα απιφ εξγαιείν πινπνίεζεο ησλ αληηιήςεσλ πνπ επηβάιιεη κία θαη 

κφλν ζεσξία κάζεζεο. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη πνπ επηηξέπνπλ απηή ηελ άπνςε.  

 

πσο επηζεκάλεη ν Μηθξφπνπινο [150], ε Δ.Π. επηδξά άκεζα ζηηο αηζζήζεηο θαη δίλεη 

ζηνπο καζεηέο ελεξγφ ξφιν. Δπελεξγεί έηζη ζηελ αξρηθή θάζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζί-

αο, ιεηηνπξγψληαο πεξηζζφηεξν σο κεηαδφηεο αηζζήζεσλ θαη εληζρπηήο εκπεηξηψλ, παξά 

ζαλ γλσζηηθφ εξγαιείν. Απηφ ην γεγνλφο απφ κφλν ηνπ ηελ θαζηζηά αλεμάξηεηε ησλ παη-

δαγσγηθψλ ζεσξηψλ.   

 

Έλαο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πινπνηεζεί κία εθαξκνγή κπνξεί, 

κε κηθξέο αιιαγέο, λα ηθαλνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζεσξηψλ κάζε-

ζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην πεξηβάιινλ είλαη εληειψο εμεξεπλήζηκν θαη αιιειεπηδξαζηη-

θφ, ηθαλνπνηνχληαη νη αξρέο ηνπ δνκεηηζκνχ. Αλ φκσο “θιεηδψζνπλ” νξηζκέλεο απφ ηηο 

πεξηνρέο ηνπ θαη πεξηνξηζηεί ε αιιειεπίδξαζε ζε θάπνηα αληηθείκελα, νξίδνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο φπνπ ν καζεηήο αληηκεησπίδεη έλα θνκκάηη ηεο ζπλν-
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ιηθήο γλψζεο, ηφηε ην ίδην πεξηβάιινλ ηθαλνπνηεί ηηο αξρέο ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ κά-

ζεζεο.  

 

Αλ πξνζηεζνχλ ζηνηρεία επηβξάβεπζεο ηνπ καζεηή, φπσο ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ ηνπ απα-

ληήζεσλ κε ηε κνξθή ζθνξ, ίζσο θάπνηνο λα δηαθξίλεη επηδξάζεηο απφ ην ζπκπεξηθνξη-

ζκφ. Σκήκαηα ηεο εθαξκνγήο θαη φρη αλαγθαζηηθά ην ζχλνιφ ηεο είλαη εθηθηφ λα θηλνχ-

ληαη πξνο ηε κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε.  

 

Ζ αμία ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα εθαξκνγή δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο θη-

ινζνθίεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελφο εληαίνπ εξγαιείνπ πεηξα-

καηηθήο ζχγθξηζεο ησλ δηαθφξσλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Ο θάζε εξεπλεηήο πινπνηεί κία ε-

θαξκνγή κε βάζε ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηεο επηινγήο ηνπ θαη ηελ εθαξκφδεη ζε θά-

πνηα νκάδα ζηφρν. Δληειψο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πινπνηνχληαη απφ άιινπο εξεπλεηέο 

θαη εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπο. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη 

απφ πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε. Οη εθαξκνγέο ηεο Δ.Π. επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ί-

δηνπ ζέκαηνο κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο θαη ζπλδπαζκνχο. πλεπψο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο απνηειέζκαηα.   

 

Σέινο, εληνπίζηεθε ε πνιχ κεγάιε ζπκβαηφηεηα ηεο Δ.Π. κε ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο 

εθαξκνγήο, θάλνληαο φκσο δχν επηζεκάλζεηο: α) ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ζα 

πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά επίθαηξνο ψζηε απηή λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο πξνφδνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη β) ρξεηάδεηαη λα εμεπξεζνχλ επέιηθηα θαη εχθνια ζηε ρξήζε 

ηνπο εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Δ.Π. 

 

 

Έρνληαο θαηαιήμεη φηη ε επηηξαπέδηα Δ.Π. ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξ-

κνγήο θαη έρνληαο ηεθκεξηψζεη ζεσξεηηθά ηελ απφθαζε απηή, νπζηαζηηθά άλνημε ν δξφ-

κνο γηα εχξεζε ηξφπσλ πινπνίεζήο ηεο. Πξηλ γίλεη φκσο απηφ έπξεπε λα θαζνξηζηεί ην 

πιέγκα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, έηζη φπσο πξνθχ-

πηνπλ ηφζν απφ ηε δηαηχπσζε ηεο βαζηθήο ππφζεζεο, φζν θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο.  
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4.  Ο άμνλαο θαηαζθεπήο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο 

 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε ηφζν ζηνλ άμνλα ηεο Κ.Α. φζν θαη ζηνλ 

άμνλα ηεο Δ.Π., δηακνξθψζεθε έλα ζχλνιν ηδεψλ θαη απφςεσλ γηα ηε κνξθή θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. ην ζεκείν απηφ ινηπφλ είλαη απαξαίηεην λα εμεηα-

ζηεί ε βαζηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (§ 1.1) ππφ ην πξίζκα ησλ ζεκαληηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ζπγθε-

θξηκέλνη ζηφρνη θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. Ζ βαζη-

θή ππφζεζε ζέηεη κία ζεηξά απφ φξνπο-εξσηήκαηα ηα νπνία είλαη: 

1. Ζ εθαξκνγή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κ.Α. 

2. Ζ εθαξκνγή λα ρξεζηκνπνηεί κία κνξθή Δ.Π. θαη λα δηακνξθψλεη έλα δηδαθηηθφ ζρή-

κα ζην νπνίν λα κπνξεί λα εληαρζεί ε Δ.Π. 

3. Να κπνξεί λα εθαξκνζηεί καδηθά. 

4. Να κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα. 

5. Να κπνξεί λα εθαξκνζηεί ρσξίο αλαηξνπέο θαη αλαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή. 

6. Να είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

7. Να παξέρεη θίλεηξα γηα κάζεζε θαη λα είλαη δηαζθεδαζηηθή, λα ζπλδπάδεη δειαδή ην 

παηρλίδη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

8. Να είλαη απνηειεζκαηηθή, δειαδή λα πξνθαιεί κεηξήζηκεο αιιαγέο ζηηο γλψζεηο, δε-

μηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηελ Κ.Α. 

 

Απφ ηνπο φξνπο απηνχο ζαθψο θαη δηαθξίλνληαη δχν δηαηάζεηο ζην ζέκα, κία ηερλνινγηθή 

θαη κία επξχηεξα δηδαθηηθή, δειαδή ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ην ηερληθφ 

κέξνο, έηζη ψζηε ηειηθά λα ζπγθξνηείηαη έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Κ.Α. 

πλεπψο σο εξεπλεηηθή εθαξκνγή δελ ελλνείηαη κφλν ε θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο Δ.Π., 

αιιά θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αληίζηνηρνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ λα ηε ζπλνδεχεη.  

 

Ξεθηλψληαο απφ ην ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο, απηή κπνξεί λα εμαρζεί 

κφλν απφ ηε ζχγθξηζή ηεο κε αληίζηνηρε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δελ ππάξρεη γεληθά δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ εξεπλεηηθή 

εθαξκνγή, είλαη πξνθαλέο φηη θαη απηφ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ζαλ κέξνο ηεο φιεο ε-

ξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο.  

 



 120 

Ωο δηδαθηηθφ πιαίζην θαζνξίζηεθε ε “θαζνδεγνχκελε ζπλεξγαζία”, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηηο αξρέο ηνπ δνκεηηζκνχ θαη είλαη ζπκβαηφ ηφζν θαη κε ηελ Κ.Α. φζν θαη κε ηελ Δ.Π. Ζ 

θαζνδήγεζε θαη κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ζηελ νπζία ε εξγαζία ησλ παηδηψλ κε δηά-

θνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο, ζην πξνζνκνησκέλν πεξηβάιινλ Δ.Π. Ζ ζπλεξγαζία 

θαη κέξνο ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ε εξγαζία ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε κε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αζθήζεηο αλάινγεο απηψλ ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο. πλεπψο ην δηδαθηηθφ πιηθφ (ε-

ιεθηξνληθφ θαη κε) πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επλνεί ηελ νκαδηθή 

εξγαζία.   

 

ζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπ πεξηβάιινληνο Δ.Π., απηή πξνθχπηεη απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηε-

ηεο, ζηξαηεγηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδηψθνληαη, δειαδή ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην 

ρψξν θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο θπθινθνξίαο, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφζηαζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκά-

ησλ θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ αληίιεςεο θαη θίλεζεο, θαζψο επίζεο θαη ην ζπληνληζκφ πιεξν-

θνξηψλ απφ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο.  

 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζνχλ απηά δελ είλαη άιινο απφ ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

λα είλαη κία πφιε φπνπ ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο απιέο ή ζχλζεηεο θπθινθνξηα-

θέο θαηαζηάζεηο. πλεπψο ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί ηη λα πεξηιακβάλεη ε εηθνληθή πφιε θαη 

πψο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο.  

 

Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα πινπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη αλαηξνπέο 

θαη αλαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή. Ζ εξγαζία αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε ξεαιηζηηθά. 

Ρεαιηζηηθή δηάξθεηα είλαη απηή ησλ δχν κελψλ πεξίπνπ, κε ζπρλφηεηα κία θνξά ηελ ε-

βδνκάδα, κε έλα ζχλνιν 7-8 δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. Απφ ηελ άιιε, δελ έρεη λφεκα λα θα-

ηαζθεπαζηεί κία εθαξκνγή πνπ λα κελ κπνξεί λα πινπνηεζεί θάησ θαη απφ ηηο πην δχζθν-

ιεο ζπλζήθεο.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε θαη ηε δηάξθεηα πνπ κπνξεί λα έρεη, εληνπίδν-

ληαη ζηηο κεγάιεο ηάμεηο θαη φρη ζηηο κηθξφηεξεο. Δθφζνλ επηδηψθεηαη ε εμέηαζε λα γίλεη 

θάησ απφ πξαγκαηηθέο θαη φρη ηδαληθέο ζπλζήθεο, νη ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο απνηεινχλ θαη 

ηελ νκάδα-ζηφρν. πλεπψο ην δηδαθηηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλά-

γθεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 10-12 εηψλ. Πξέπεη επίζεο λα βξεζνχλ ηξφ-
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πνη κεγηζηνπνίεζεο -θαη δηεξεχλεζεο- ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε δεδνκέλν ηνλ πεξηνξη-

ζκέλν δηαζέζηκν ρξφλν. 

 

Ζ επηηξαπέδηα Δ.Π. είλαη ην είδνο πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο φξνπο ηεο άκεζεο, κα-

δηθήο θαη κε κηθξφ ή κεδεληθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, ρξεζηκν-

πνηψληαο ηα ππάξρνληα ζρνιηθά εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο. Κάηη ηέηνην ηθαλνπνηεί επί-

ζεο θαη ηε ζπλζήθε γηα ην ζπλδπαζκφ ηεο κάζεζεο κε ηα θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ηε δηα-

ζθέδαζε, γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία Δ.Π. είλαη πνιχ θνληά ζηελ ειεθηξνληθή πξαγ-

καηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηα παηδηά. Σν πφζν θνληά είλαη ρξεηάδεηαη θαη απηφ 

λα δηεξεπλεζεί.  

 

Σέινο, εγείξνληαη θαζαξά ηερληθά ζέκαηα, γηαηί ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο πξέ-

πεη λα είλαη ηερλνινγηθά επίθαηξνο ψζηε απηή λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο πξνφδνπο ζηνλ ηνκέα 

ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο γεληθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη έλαο ειάρηζηνο 

ρξφλνο σθέιηκεο “δσήο” πξηλ μεπεξαζηεί απφ ηηο ζπρλέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Δπεηδή 

κάιηζηα ε αλάπηπμε κίαο εθαξκνγήο Δ.Π. απαηηεί ρξφλν, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη θάζε άιιν παξά πξνζηηά είλαη ζην κέζν ρξήζηε θαη ην θφζηνο ηνπο είλαη ζεκαληηθφ, 

ρξεηάδεηαη πξηλ μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο λα εμεπξεζνχλ, λα αμηνινγεζνχλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά, επέιηθηα θαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο εξγαιεία αλάπηπμεο. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ 

ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. Σν πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ άμνλα ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο είλαη: 

 

5ν θεθάιαην: Αλαπηχζζνληαη ηερληθά ζέκαηα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ Δ.Π θαη 

ηίζεληαη νη πξνδηαγξαθέο κε ηηο νπνίεο επηιέρζεθε ην αξρηθφ πξφγξακκα δεκηνπξγίαο εη-

θνληθψλ θφζκσλ κε ην νπνίν ζα θαηαζθεπαδφηαλ ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή. 

 

6
ν
 θεθάιαην: Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ πξψηνπ κνληέινπ εξγαζίαο. Σν 

κνληέιν απηφ είρε ζαλ ζθνπφ ησλ έιεγρν ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ αλάπηπ-

με ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο. Αλαιχνληαη ηέινο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνθαζίζηεθε ε 

απφξξηςε ηφζν ηνπ κνληέινπ, φζν θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο. 
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7
ν
 θεθάιαην: Αλαπηχζζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ νδήγεζε ζηελ ελαιιαθηηθή πξνζέγγη-

ζε ζην πξφβιεκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ, πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο κερα-

λέο παηρληδηψλ. Δληνπίδνληαη νη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο 

εηθνληθψλ θφζκσλ θαη αηηηνινγείηαη ε επηινγή κίαο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο παηρληδηψλ. 

 

8
ν
 θεθάιαην: Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ εξγαζίαο, νη 

παξάκεηξνη πνπ ειέγρζεθαλ θαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνδνρή ηνπ. Πεξηγξάθνληαη 

ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο Δ.Π. 

 

9
ν 

θεθάιαην: Αλαιχεηαη ζπλνιηθά ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, νη δξα-

ζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ηφζν ζηνλ εηθνληθφ θφζκν φζν θαη ζηελ ηάμε. Παξνπ-

ζηάδεηαη ηέινο ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

 

Ο ηξφπνο εξγαζίαο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σρήκα 4.1 Μεζνδνινγία εξγαζίαο ζηνλ άμνλα θαηαζθεπήο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο 

Σερληθά ζέκαηα 

πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

Δ.Π. 

1
ν
 κνληέιν  

εξγαζίαο 

Απφξξηςε 

2
ν
 κνληέιν  

εξγαζίαο 

Καηαζθεπή 

εθαξκνγήο   
Γηδαθηηθφ πιηθφ 

δηδαζθαιίαο Δ.Π 

Γηδαθηηθφ πιηθφ 

ζπκβαηηθήο  

δηδαζθαιίαο 

Δλαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε 

κεραλέο παηρληδηψλ 

Έιεγρνο  

ιεηηνπξγίαο 

Έιεγρνο  

ιεηηνπξγίαο 

Γηνξζψζεηο 
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5.  Σερληθά ζέκαηα πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο  

 

Ζ αμία ηεο Δ.Π. σο παηδαγσγηθνχ-δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ είλαη πνιχ θαιά ηεθκεξησκέλε 

φπσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ζην 3
ν
 θεθάιαην. Απφ ηφηε πνπ έθαλε γηα πξψηε θνξά ηελ 

εκθάληζή ηεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ εμάζθεζε θαη εθπαίδεπζε εηδηθψλ επαγ-

γεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ φπσο πηιφησλ, ζηξαηησηηθψλ, γηαηξψλ, αιιά θαη γηα ηελ νπηηθν-

πνίεζε δεδνκέλσλ. εκαληηθά βήκαηα έγηλαλ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξήζεο ηεο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (§ 3.7). Παξά φκσο ηελ αλαγλσξηζκέλε αμία ηεο Δ.Π., ην κέ-

ζν δελ γλσξίδεη ηελ αλακελφκελε δηάδνζε, ζηελ νπζία παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην. 

 

Πξάγκαηη, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ζε απηή ηελ άπνςε. Οη εθαξκνγέο πξνζν-

κνίσζεο θαη γεληθφηεξα νη εθαξκνγέο, ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ Δ.Π., θαηαιακβάλνπλ 

έλα ζρεηηθά κηθξφ θνκκάηη ηεο βηνκεραλίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Καηά ην έηνο 2002 πνπ-

ιήζεθαλ 308.000 ζπζηήκαηα, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 32,4 δη-

ζεθαηνκκπξίσλ επξψ, κε 13.000 επηρεηξήζεηο άκεζα ή έκκεζα εκπιεθφκελεο θαη 650.000 

άηνκα λα απαζρνινχληαη -θπξίσο ζαλ ρξήζηεο- ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα [151].  

 

ε απηή ηελ θαηάζηαζε ζπληεινχλ πνιινί παξάγνληεο κε θχξην ην απμεκέλν θφζηνο απφ-

θηεζεο ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο Δ.Π. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ είλαη εηζα-

γσγηθνχ επηπέδνπ κε θφζηνο πεξίπνπ 27.000 επξψ (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ παξαγσγήο εθαξ-

κνγψλ), εληνχηνηο ην κέζν θφζηνο ππεξβαίλεη ηα 117.000 επξψ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγν-

λφο φηη ππάξρεη ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην θφζηνο, φζν πην εμεηδηθεπκέλε είλαη ε εθαξ-

κνγή θαη φζν πην εμεηδηθεπκέλα πεξηθεξεηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 

Σν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο ζπζηήκαηνο Δ.Π. θαηαλέκεηαη ζην πιηθφ απεη-

θφληζεο (display systems) 16%, ζην πιηθφ παξαγσγήο εηθφλσλ (image generators) 18% θαη 

ζην ινγηζκηθφ 18% [151]. Απφ ηηο ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, ε πην αλειαζηηθή εί-

λαη ην ινγηζκηθφ παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο εθαξκνγψλ Δ.Π. Σν είδνο, νη δπλαηφηεηεο θαη 

ην θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πιηθνχ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή θαη κπνξεί λα 

ζπκπηεζηεί ζεκαληηθά. Αληίζεηα, ην θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ παξακέλεη ζηαζεξφ, γηαηί αλε-

μάξηεηα απφ ην είδνο ηεο εθαξκνγήο, ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο επηινγέο ζην ινγηζκηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, είηε γηα ηελ αλάπηπμε είηε γηα ηελ εθηέιεζε.  
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Τπάξρνπλ σζηφζν ελδείμεηο φηη ε θαηάζηαζε αιιάδεη. Ζ θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1999-2001, 

φπνπ παξαηεξήζεθε αξλεηηθή αλάπηπμε, μεπεξάζηεθε θαη ν θιάδνο αλαπηχζζεηαη πιένλ 

κε εηήζην ξπζκφ πνπ μεπεξλά ην 29%, αλακέλνληαο λα πξαγκαηνπνηεί θχθιν εξγαζηψλ 

56,7 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ην 2006 [151]. Απηφ νθείιεηαη ζηε κεηαζηξνθή ηνπ ελδηαθέ-

ξνληνο πξνο ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά, πνπ παξαδνζηαθά αλήθεη ζηνλ θιάδν ηεο Δ.Π., κε 

θηλεηήξηα δχλακε ηε βηνκεραλία ηεο ςπραγσγίαο.  

 

Αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο θαη δηεχξπλζε ηεο αγνξαζηηθήο βάζεο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη 

εθαξκνγέο ηεο Δ.Π., ζεκαίλεη θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο Δ.Π. 

Ο αθξηβήο ξπζκφο κείσζεο θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο ζηνλ νπνίν έλα πιήξεο ζχζηεκα Δ.Π. 

ζα είλαη πξνζηηφ ζην κέζν ρξήζηε, είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί. Δμάιινπ, νη πξνζδνθίεο 

γηα ξαγδαία κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαςεχζηεθαλ ήδε κία θνξά ηελ πεξίνδν 1999-2001, 

πξάγκα πνπ θάλεη κία πξφβιεςε αθφκα πην επηζθαιή. 

 

ια ηα παξαπάλσ, νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε ηνπ εμήο πξνβιεκαηηζκνχ: Δίλαη δπλαηφλ, κε 

ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, λα αλαπηπρζεί κία εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή Δ.Π. πςειψλ πνηνηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, πνπ ην θφζηνο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα κελ ππεξ-

βαίλεη ην θφζηνο ελφο θαινχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή; Δίλαη δειαδή εθηθηφ, απφ ηελ ηε-

ρλνινγηθή ζθνπηά, λα ηθαλνπνηεζεί ε ζπλζήθε γηα άκεζε θαη καδηθή εθαξκνγή ελφο πξν-

γξάκκαηνο Κ.Α. κε ρξήζε Δ.Π. πνπ ζέηεη ε παξνχζα εξγαζία;   

 

Μία πξψηε απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα δίλεηαη απφ ην είδνο Δ.Π. πνπ επέιεμε λα 

πινπνηήζεη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή (§ 3.5.3). Ζ επηηξαπέδηα Δ.Π. φπσο αλαιχζεθε, ρξεζη-

κνπνηεί ζε γεληθέο γξακκέο ηνλ ηππηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζπλαληάηαη ζε φια ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηδηαίηεξα πνιχπινθεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πεξηθεξεηαθέο 

ζπζθεπέο (§ 3.5.2). Απηφ ιχλεη ελ κέξεη ην ζέκα ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη 

επηηξέπεη ηε καδηθή εθαξκνγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

Γελ ιχλεη φκσο ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο. Με ηνλ φξν “πνηφηεηα εθαξκνγήο” 

ελλνείηαη ε φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, 

ν ξεαιηζκφο. Ζ πνηφηεηα αθνξά θαη ηε κεξηά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, αιιά θαη ηε κεξηά ηνπ 

ζρεδηαζηή κίαο εθαξκνγήο Δ.Π. θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε κίαο ζεηξάο ηερληθψλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ, φπσο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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5.1  Απαηηήζεηο θαη πξνβιήκαηα από ηηο θάξηεο γξαθηθώλ 

Πξηλ γίλεη ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ Δ.Π., εί-

λαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλα ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ γηαηί ηα πξνβιήκαηα 

θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ πιηθνχ πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ αθνξνχλ θπξίσο ηηο θάξηεο 

γξαθηθψλ. Οη εθαξκνγέο Δ.Π. απαηηνχλ γεληθά πνιχ θαινχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

Δμεηάδνληαο πνηα ππνζπζηήκαηα ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εκπιέθνληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε κίαο εθαξκνγήο Δ.Π., ηξία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ: α) ε ηαρχηεηα ε-

πεμεξγαζίαο, β) ε κλήκε θαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη γ) ηα γξαθηθά, ε πνηφηεηα θαη ε 

ηαρχηεηα ηεο απεηθφληζήο ηνπο. 

 

ήκεξα αθφκα θαη έλα κέζσλ δπλαηνηήησλ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα –κε ηθαλφηεηα λα ε-

θηειέζεη εθαξκνγέο επηηξαπέδηαο Δ.Π.- δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή επεμεξγαζηηθή ηζρχ, πέξα 

απφ αξθεηφ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη κάιηζηα ζε πξνζηηφ γηα ην κέζν ρξήζηε θφζηνο. Δθεί 

πνπ ππάξρεη κία ζρεηηθή πζηέξεζε είλαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ. Ζ ξεα-

ιηζηηθή απεηθφληζε ελφο πεξηβάιινληνο απαηηεί κεγάιε επεμεξγαζηηθή ηζρχ απφ ηηο θάξηεο 

γξαθηθψλ. 

 

ηα παιαηφηεξα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, κέρξη ην 1993-1994, ν επεμεξγαζηήο ήηαλ εθεί-

λν ην ειεθηξνληθφ εμάξηεκα πνπ δηεθπεξαίσλε ην ζχλνιν ηνπ ππνινγηζηηθνχ θνξηίνπ. 

εκαληηθφ κέξνο απφ ην θνξηίν απηφ θαηαιάκβαλαλ νη απαηηνχκελνη ππνινγηζκνί θαη δη-

εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. 

Ζ θάξηα γξαθηθψλ ή πξνζαξκνγέαο νζφλεο, απνηεινχζε εθείλν ην εμάξηεκα ηνπ ππνιν-

γηζηή πνπ απιψο αλαιάκβαλε ην ηειεπηαίν ζθέινο ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηελ πξνβνιή 

ηεο εηθφλαο ζηελ νζφλε.  

 

ε απιέο εθαξκνγέο απηφ δελ απνηεινχζε ηδηαίηεξν πξφβιεκα. ε εθαξκνγέο φκσο πινχ-

ζηεο ζε γξαθηθά θαη κάιηζηα θηλνχκελα, ν επεμεξγαζηήο επηβαξπλφηαλ κε εμαηξεηηθά ζε-

καληηθφ θνξηίν, ζην νπνίν δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά. Ζ θαηάζηαζε 

επηδεηλσλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ ηα γξαθηθά ήηαλ ηξηζδηάζηαηα. Δίλαη εχθνια α-

ληηιεπηφ φηη κέξνο απφ ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο έπξεπε λα πεξάζεη ζηελ θάξηα 

γξαθηθψλ.  
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Αξρηθά αλαπηχρζεθαλ αλεμάξηεηεο θάξηεο πνπ αλαιάκβαλαλ ηελ επηηάρπλζε ησλ δηεξγα-

ζηψλ θίλεζεο θαη πξνβνιήο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ (3D acceleration cards) θαη πνιχ ζχ-

ληνκα ηα θπθιψκαηα απηά ελζσκαηψζεθαλ πιήξσο ζηηο θάξηεο γξαθηθψλ [152]. ηαδηα-

θά θαη ελψ νη απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ δηαξθψο απμάλνληαλ, νη θάξηεο γξαθηθψλ απν-

θηνχζαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο.  

 

Αλ θαη δελ είλαη απφιπηα αθξηβέο, σζηφζν είλαη πνιχ θνληά ζηελ αιήζεηα ε άπνςε φηη 

ζήκεξα, κία ηππηθή θάξηα γξαθηθψλ, είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη εμνινθιήξνπ νπνηαδήπν-

ηε ππνινγηζκφ αθνξά ηα γξαθηθά, ιεηηνπξγψληαο πεξίπνπ ζαλ αλεμάξηεηνο ππνινγηζηήο 

κέζα ζηνλ ππνινγηζηή. Υξεζηκνπνηεί κεγάιν πνζφ δηθήο ηεο κλήκεο, μερσξηζηήο απφ ηελ 

θεληξηθή κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηεί δηθφ ηεο επεμεξγαζηή (Graphics 

Processing Unit, G.P.U.) ζε αληηζηνηρία κε ηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή (Central Processing 

Unit, C.P.U.), ελψ επηθνηλσλεί κε ηαρχηαηνπο δηαχινπο (Accelerated Graphics Port, 

A.G.P. Υ8) κε ην ππφινηπν ζχζηεκα.  

 

Ο θεληξηθφο επεμεξγαζηήο, απαιιαγκέλνο ζε κεγάιν βαζκφ απφ νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε 

ηα γξαθηθά, εθηειεί φιεο ηηο ππφινηπεο εληνιέο ηεο εθαξκνγήο κε ηθαλνπνηεηηθή πιένλ 

ηαρχηεηα. κσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. Ζ αηηία βξίζθεηαη ζε επηά ζεκεία, 

πνπ ηνπιάρηζηνλ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα 

ζην κέγηζην βαζκφ ην θαζέλα, αλ θαη θάηη ηέηνην είλαη απνιχησο απαξαίηεην ζε κία εθαξ-

κνγή Δ.Π. [153]. Σα ζεκεία απηά είλαη: 

 

 Σν ρξσκαηηθφ βάζνο.  Ζ αλάιπζε. 

 Ο ξπζκφο αλαλέσζεο.  Ο αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην. 

 Ο αξηζκφο πνιπγψλσλ.  Οη θσηνζθηάζεηο. 

 Οη πθέο.  

 

Υξσκαηηθφ βάζνο 

Με ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ν αξηζκφο ησλ ρξσκάησλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ε θάξηα 

γξαθηθψλ θαη ε νζφλε. Καζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ bit πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ρξσκαηηθή πεξηγξαθή ελφο εηθνλνζηνηρείνπ (pixel). Έηζη γηα βάζνο ρξψκαηνο 8 bit πα-

ξνπζηάδνληαη 2
8
 =256 ρξψκαηα πνπ είλαη πνιχ ιίγα, κε 24 bit παξνπζηάδνληαη πεξίπνπ 

16,8 εθαηνκκχξηα ρξψκαηα (πξαγκαηηθφ ρξψκα, true color), ελψ είλαη δπλαηφ λα εκθαλί-

δνληαη ζηελ νζφλε ρξψκαηα πνπ παξάγνληαη απφ 32 bit [154]. Θα αλαξσηεζεί θαλείο αλ 
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ρξεηάδνληαη ηφζα πνιιά ρξψκαηα, αθνχ ην αλζξψπηλν κάηη δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα ζπι-

ιάβεη. κσο αλ ρξεηάδεηαη λα απνδίδνληαη θπζηθά νη ζθηάζεηο, ην ζβήζηκν θαη ε αλάκεημε 

ησλ ρξσκάησλ κεηαμχ ηνπο, είλαη απαξαίηεην ρξψκα πνπ πξνέξρεηαη απφ επεμεξγαζία 32 

bit.  

 

Αλάιπζε 

Με ηνλ φξν απηφ εθθξάδεηαη ε ππθλφηεηα ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο. ζν πεξηζ-

ζφηεξα εηθνλνζηνηρεία ζρεκαηίδνπλ κία εηθφλα, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηά ηεο θαη 

παχνπλ λα είλαη νξαηέο νξηζκέλεο αηέιεηεο, φπσο κεησκέλε επθξίλεηα (ζνινχξα), αηρκέο, 

θηι, πιεζηάδνληαο ηελ πνηφηεηα κίαο θσηνγξαθίαο. Δηδηθφηεξα, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην γηλφκελν ησλ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ εηθν-

λνζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή, γηα παξάδεηγκα 640Υ480, πνπ ζεσξείηαη πνιχ 

ρακειή αλάιπζε [154]. Δμαηξεηηθέο ζεσξνχληαη αλαιχζεηο πάλσ απφ 1600Υ1200, πνπ 

φκσο ιίγα κέζα απεηθφληζεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. πλήζσο κία εθαξκνγή 

ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ αλαπηχζζεηαη ζε αλάιπζε πάλσ απφ 2048Υ1536 θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζε πνιχ κηθξφηεξε αλάιπζε, ηεο ηάμεο ηνπ 

1024Υ768.  

 

Ρπζκφο αλαλέσζεο 

Δίλαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ε θάξηα γξαθηθψλ θαη ε νζφλε ζρεκαηίδνπλ θαη αλαλεψ-

λνπλ ηελ εηθφλα θάζε δεπηεξφιεπην. Τςειέο ηηκέο ζε απηή ηελ παξάκεηξν εμαθαλίδνπλ ην 

ηξεκφπαηγκα πνπ αληηιακβάλεηαη ην κάηη θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο εηθφλαο. Γηα παξάδεηγ-

κα, κε κία ζπρλφηεηα αλαλέσζεο 60Hz ην ηξεκφπαηγκα είλαη εκθαλέο θαη πνιχ θνπξαζηη-

θφ. Δξγνλνκηθφο ζεσξείηαη έλαο ξπζκφο αλαλέσζεο 85Hz, ην ηξεκφπαηγκα δελ γίλεηαη α-

ληηιεπηφ πάλσ απφ ηα 100Hz, ελψ ηηκέο πάλσ απφ 120Hz είλαη επηζπκεηέο [155].  

 

Καξέ αλά δεπηεξφιεπην 

Σν αλζξψπηλν κάηη αληηιακβάλεηαη σο εληαία θίλεζε φηαλ ηνπ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηε-

ξεο απφ 25 εηθφλεο ην δεπηεξφιεπην (θαξέ/δεπηεξφιεπην, frames per second, fps) πνπ δηα-

θέξνπλ ειάρηζηα κεηαμχ ηνπο. Σν θαηλφκελν νλνκάδεηαη κεηείθαζκα θαη πάλσ ζε απηφ 

ζηεξίδνληαη ε ηειεφξαζε, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ηα θηλνχκελα γξαθηθά. Κάησ απφ απηή 

ηελ ηηκή παξνπζηάδνληαη δηαθνπέο θαη αλνκνηνγέλεηεο ζηελ θίλεζε. Οξηζκέλνη άλζξσπνη 

είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηέηνηα πξνβιήκαηα αθφκα θαη ζε κεγαιχηεξεο ηηκέο θαη γηα 

ην ιφγν απηφ ην ακεξηθαληθφ πξφηππν ηειενπηηθνχ ζήκαηνο NTSC ρξεζηκνπνηεί 29,75fps. 
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Γηα ηα θηλνχκελα γξαθηθά ε ηηκή απηή ζπληζηάηαη λα μεπεξλά ηα 60fps ζε θάζε δεδνκέλε 

ζηηγκή [156].  

 

Αξηζκφο πνιπγψλσλ 

Σα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά δεκηνπξγνχληαη απφ ζεκεία. Σα ζεκεία ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο 

κε γξακκέο, δεκηνπξγψληαο αθκέο θαη έδξεο. Έλαο θχβνο γηα παξάδεηγκα, απνηειείηαη απφ 

8 ζεκεία, έηζη ηνπνζεηεκέλα ψζηε δεκηνπξγνχληαη 12 αθκέο θαη 6 έδξεο. Ζ πην ζπλεζη-

ζκέλε έδξα ζε έλα ηξηζδηάζηαην γξαθηθφ έρεη ην ζρήκα ηξηγψλνπ, αλ θαη είλαη δπλαηφ λα 

είλαη νπνηνδήπνηε άιιν πνιχγσλν. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ πνιπγψλσλ πνπ 

απνηεινχλ έλα ηξηζδηάζηαην γξαθηθφ, ηφζν απηφ πιεζηάδεη ζε νκνηφηεηα ην πξαγκαηηθφ 

αληηθείκελν. Γηα λα αλαπαξαζηαζνχλ κε ιεπηνκέξεηα πεξίπινθα αληηθείκελα, φπσο έλα 

άινγν, απαηηείηαη έλαο πξαγκαηηθά κεγάινο αξηζκφο πνιπγψλσλ (εηθόλα 5.1).  

 

Έλαο εηθνληθφο θφζκνο απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο αληηθείκελα, νπφηε ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο πνιπγψλσλ γίλεηαη ηεξάζηηνο. Δπηπξφζζεηα, πνιιά απφ ηα αληηθείκελα 

θηλνχληαη, αιιάδνληαο ζρεηηθέο ζέζεηο ζην ρψξν, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε αλά-

γθε επαλαζρεδηαζκνχ ηνπο ηφζεο θνξέο φζεο θαη ηα θαξέ ην δεπηεξφιεπην. ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ αλαγξάθεηαη φηη απηέο είλαη ζε ζέζε λα θηλνχλ αξ-

θεηέο δεθάδεο εθαηνκκχξηα πνιχγσλα ην δεπηεξφιεπην. Απηφ φκσο δελ είλαη αθξηβέο. Η-

ζρχεη κφλν φηαλ ε απνθιεηζηηθή εξγαζία ηεο θάξηαο γξαθηθψλ είλαη λα παξνπζηάδεη πνιχ-

γσλα θαη ηίπνηε άιιν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θάξηα γξαθηθψλ εθηειεί πνιιέο αθφκα ιεη-

ηνπξγίεο, κε απνηέιεζκα ε ηηκή απηή λα είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε [153].  

 

Φσηνζθηάζεηο 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θσηίδνληαη ηα αληηθείκελα θαη δεκηνπξγνχληαη νη ζθηέο, είλαη απφ 

ηηο πην απαηηεηηθέο εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ απαηηείηαη [157]. Οη 

θσηνζθηάζεηο ζπληεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηνπ βάζνπο θαη 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ (εηθόλα 5.2). Ο 

ππνινγηζκφο ησλ θσηνζθηάζεσλ γίλεηαη θαηά πνιχ πην πεξίπινθνο φηαλ ε θσηεηλή πεγή 

θηλείηαη, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα θψηα ελφο απηνθηλήηνπ, θσηίδνληαο θαη ζθηάδνληαο δηαδν-

ρηθά ηα αληηθείκελα. Πεξίπινθνη είλαη επίζεο νη ππνινγηζκνί φηαλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο 

πεγέο θσηηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχλ πνιιαπιέο ζθηάζεηο.  
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Τθέο 

Έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν αθνχ θαηαζθεπαζηεί απφ πνιχγσλα πξέπεη λα “ληπζεί” κε ηα 

θαηάιιεια ρξψκαηα, αιιά θπξίσο κε ηελ πθή εθείλε πνπ ζα ηνπ πξνζδψζεη ηηο ζπγθεθξη-

κέλεο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαπαξηζηά. Γηα παξάδεηγκα, έλα κεηαιιηθφ αληη-

θείκελν έρεη δηαθνξεηηθή πθή απφ έλα ξνχρν ηνπ ίδηνπ ρξψκαηνο. Σν κεηαιιηθφ αληηθεί-

κελν είλαη γπαιηζηεξφ θαη αληαλαθιά ην θσο, ζην ξνχρν ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ε χθαλζή 

ηνπ θ.ν.θ. Οη πθέο είλαη ζπλήζσο εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο έηζη δηακνξθσκέλεο ψζηε λα 

θαιχπηνπλ ζσζηά ην κνληέιν [157]. Σν αλζξψπηλν δέξκα δηαζέηεη απφ ηηο πην πεξίπινθεο 

πθέο, γηαηί έρεη πφξνπο, πνιιέο απνρξψζεηο, ηπραίεο αηέιεηεο θαη αληαλαθιά ην θσο κε 

έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν (εηθόλα 5.3).  

 

ηνλ ηνκέα ησλ πθψλ, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά, ππάγνληαη νη δηάθνξνη βαζκνί δηαθάλεηαο 

πνπ κπνξεί λα έρεη έλα αληηθείκελν, θαζψο επίζεο θαη νη αληαλαθιάζεηο. Σν γπαιί είλαη 

δηαθαλέο, άξα πξέπεη λα είλαη νξαηά αληηθείκελα πίζσ απφ απηφ θαη ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη αληηιεπηή ε χπαξμή ηνπ. Σν λεξφ παξνπζηάδεη δηαθάλεηα πνπ ειαηηψλεηαη αλά-

ινγα κε ην βάζνο, ελψ ζηελ νκίριε ζπλππάξρνπλ δηαθάλεηα θαη ζνιφηεηα. Οη αληαλαθιά-

ζεηο είλαη κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε. Ζ πθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε άιισλ αληηθεηκέλσλ πάλσ ηνπ. Ο θαζξεπηηζκφο είλαη ε πην πεξί-

πινθε αληαλάθιαζε γηαηί πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη φινο ν εηθνληθφο θφζκνο επάλσ ζην αληη-

θείκελν, αλεζηξακκέλνο θαη θηλνχκελνο. 

 

Σέινο, ππάξρεη ε θαηεγνξία ησλ θηλνχκελσλ πθψλ. Σέηνηεο πθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, γηα ηε ιάβα ηνπ εθαηζηείνπ, γηα ηε θσηηά, θηι. ε θάζε πεξί-

πησζε ε πθή επεηδή είλαη δεκέλε κε ην κνληέιν, ζα πξέπεη λα θηλείηαη καδί κε απηφ, λα 

κεηαβάιεη δηαξθψο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ζθίαζεο θαη ηεο αληαλάθιαζεο πνπ 

έρεη. Ο αξηζκφο ησλ ππνινγηζκψλ γηα ην ζχλνιν ησλ πθψλ ζηα αληηθείκελα είλαη ηεξάζηη-

νο [153]. 
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 Δηθόλα 5.1 Τξηζδηάζηαην κνληέιν (44.000 πνιύγσλα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 5.2 Τξηζδηάζηαηα κνληέια κηθξνύ θαη κεγάινπ αξηζκνύ πνιπγώλσλ,  

απιώλ θαη πεξίπινθσλ θσηνζθηάζεσλ αληίζηνηρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δηθόλα 5.3 Λεπηνκέξεηα από κνληέιν εμαηξεηηθά κεγάινπ αξηζκνύ πνιπγώλσλ, κε ηελ πθή ηνπ αλ-

ζξώπηλνπ δέξκαηνο. Αμηνζεκείσηεο είλαη νη αηέιεηεο ζην δέξκα θαη ε αληαλάθιαζε ζην κάηη. 
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5.2  Σερληθέο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο από ην πιηθό ηνπ  

       ηειηθνύ ρξήζηε  

Απηφ πνπ πξνθχπηεη αλ αμηνπνηεζνχλ θαη ηα επηά παξαπάλσ ζεκεία ζην έπαθξν, είλαη έ-

λαο πνιχ πςειφο βαζκφο ξεαιηζκνχ γηα ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Ο ξεαιηζκφο είλαη ην βαζηθφ 

δεηνχκελν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο εθαξκνγψλ Δ.Π. Οδεγεί ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζηελ ηαχηηζή 

ηνπ κε φηη ηνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην κέζν απεηθφληζεο, ηνλ θάλεη λα πηζηεχεη φηη ν εηθνλη-

θφο θφζκνο κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη είλαη πξαγκαηηθφο. Απηή ε “εκβχζηζε” ηνπ ρξή-

ζηε, πνπ είλαη κία ηδηαίηεξε λνεηηθή θαηάζηαζε (§ 3.4), επηηπγράλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη άιισλ παξαγφλησλ (αιιειεπηδξάζεηο, ήρνο, ζπλεξγαζία κε άιινπο ρξήζηεο, πινήγε-

ζε ζηνλ θφζκν, θ.ά.), φκσο ζε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη απνθιεηζηηθά ν ηνκέαο ηεο εη-

θφλαο, γηαηί παξνπζηάδεη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. 

 

Σα πξνβιήκαηα μεθηλνχλ απφ ηε δηαπίζησζε φηη αλ αλαηεζεί ζην πιηθφ θαη θπξίσο ζηελ 

θάξηα γξαθηθψλ κεγάιν ππνινγηζηηθφ θνξηίν, απηή αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη. Έηζη είλαη 

αλαγθαία ε πεξηθνπή ζηνηρείσλ απφ ηνλ εηθνληθφ θφζκν ζε βάξνο ηνπ ξεαιηζκνχ. Γηα λα 

πεξηπιαθεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ξεαιηζκφο εί-

λαη ππνθεηκεληθή παξάκεηξνο. Απηφ πνπ ζπλαξπάδεη θαη ζπγθηλεί έλαλ άλζξσπν, δελ ζπ-

γθηλεί θάπνηνλ άιιν. Αλ εμαιεηθζνχλ νη πεξίπινθεο θσηνζθηάζεηο, ζε θάπνηνπο κπνξεί λα 

πεξάζεη απαξαηήξεην, ελψ θάπνηνη άιινη κπνξεί λα ην ζεσξήζνπλ ζνβαξή παξάιεηςε. 

Δπίζεο, ν ζρεδηαζηήο δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αθξηβή δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηειηθφο ρξήζηεο. Με πνηα θξηηήξηα ινηπφλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιεη-

ηνπξγήζεη ν ζρεδηαζηήο κίαο εθαξκνγήο Δ.Π.; 

 

Ζ πξψηε απφθαζε πνπ ιακβάλεη, είλαη ν νξηζκφο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ απφ ην πιηθφ 

ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Οξίδεηαη έλα ζχλνιν ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ ηηο νπνίεο ειέγρεη ν 

ρξήζηεο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. κσο κία εθαξκνγή πνπ εθηε-

ιείηαη ζε πιηθφ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ, δελ εθηειείηαη ηθαλνπνηεηηθά. Πξαθηηθά απηφ ζε-

καίλεη φηη ν ρξήζηεο θξνληίδεη λα έρεη πιηθφ πνπ μεπεξλά απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο. Ηζρχεη ν 

θαλφλαο, “φζν πεξηζζφηεξα θαη γξεγνξφηεξα, ηφζν θαιχηεξα”.  

 

Αλ νξηζηνχλ ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κέζνπ 

ρξήζηε, ππάξρεη ν θίλδπλνο ε εθαξκνγή λα απεπζχλεηαη ζε έλα πνιχ πεξηνξηζκέλν θνηλφ. 

Αλ νξηζηνχλ πνιχ ρακειέο πξνδηαγξαθέο ηφηε ε εθαξκνγή είλαη ζίγνπξν φηη δελ ζα έρεη 

πςειφ βαζκφ ξεαιηζκνχ. Σέινο, επεηδή κία εθαξκνγή αλαπηχζζεηαη ζε ππνινγηζηέο κε 
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ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε, ππάξρεη πάληα ε πεξίπησζε κία κηθξή αιιαγή ζην πιηθφ, γηα 

παξάδεηγκα κία θάξηα γξαθηθψλ άιιεο εηαηξείαο αιιά παξφκνησλ δπλαηνηήησλ, λα νδε-

γήζεη ζε αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. πλεπψο νη πξνδηαγξαθέο, πξέπεη λα είλαη 

απνηέιεζκα εμαληιεηηθψλ δνθηκψλ.  

 

Ο ζρεδηαζηήο έρεη πάληνηε θαηά λνπ ηε δηαηήξεζε κίαο ζηαζεξά πςειήο ηηκήο θα-

ξέ/δεπηεξφιεπην. Απφ ηα επηά ζεκεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ, απηφ θξίλεηαη φηη είλαη ην 

νπζηαζηηθφηεξν γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Ζ θίλεζε ζέηεη ηνπο ζνβαξφηεξνπο πε-

ξηνξηζκνχο, γηαηί πνιιαπιαζηάδεη ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δεπηεξφ-

ιεπην θίλεζεο, ζε θάζε θηλνχκελν αληηθείκελν.  

 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη θίλεζε είλαη θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ηνπ ρξήζηε 

απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε. ηαλ ν ρξήζηεο ζηξίβεη ην εηθνληθφ θεθάιη ηνπ πξνο κία θα-

ηεχζπλζε, ζηαηηθά θαη θηλνχκελα αληηθείκελα πξέπεη λα θηλεζνχλ αλάινγα, λα θαλεί φηη 

κεηαθηλνχληαη θαη φηη εκθαλίδνληαη ή εμαθαλίδνληαη απφ ην νπηηθφ ηνπ πεδίν. Απηή είλαη 

ε αηηία γηα ηελ νπνία ν ζρεδηαζηήο ζέηεη έλα ζηφρν θαξέ/δεπηεξφιεπην πνιχ κεγάιν π.ρ. 

60 θαξέ/δεπηεξφιεπην, ψζηε λα έρεη πεξηζψξηα ε ηηκή απηή λα πέζεη ζηα 25 θα-

ξέ/δεπηεξφιεπην, φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα πεξίπινθεο θηλήζεηο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν [156]. 

 

Ζ πην εχθνιε πεξίπησζε είλαη κία εθαξκνγή κε ιίγα θαη ζηαηηθά κνληέια. Ο ζρεδηαζηήο 

κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πην ειεχζεξα φια ηα ππφινηπα ζεκεία. Σέηνηεο εθαξκνγέο ζπλα-

ληψληαη ζηε ηαηξηθή, κε κνληέια αλζξψπηλσλ νξγάλσλ [158]. Κίλεζε ππάξρεη ζε κηθξφ 

βαζκφ ή δελ ππάξρεη θαζφινπ, αιιά ρξεηάδεηαη εμαηξεηηθά ιεπηνκεξήο απεηθφληζε ψζηε ν 

αζθνχκελνο γηαηξφο λα εμνηθεησζεί κε ηα δηάθνξα φξγαλα. Ζ ζπληξηπηηθή φκσο πιεηνςε-

θία ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. αθνξά κεγάιν αξηζκφ απφ θηλνχκελα γξαθηθά. Ο ζρεδηαζηήο ε-

πηδίδεηαη ηφηε ζε κία επίπνλε πξνζπάζεηα λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην, 

πνπ ε γεληθή θαηεχζπλζή ηεο είλαη ε κείσζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ θνξηίνπ ηεο θάξηαο γξα-

θηθψλ.  

 

Πξψηε ηνπ επηινγή είλαη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πνιπγψλσλ ζηα κνληέια πνπ αλαπα-

ξηζηνχλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηε-

ρληθέο πνπ θέξλνπλ θάπνηα ηζνξξνπία κεηαμχ πνηφηεηαο θαη θίλεζεο. Σν ρξσκαηηθφ βά-

ζνο, ηα ρξψκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή είλαη ην επφκελν ζεκείν ην 

νπνίν ν ζρεδηαζηήο ζπζηάδεη. Έηζη αληί γηα 32bit ρξεζηκνπνηνχληαη 16bit ρξσκαηηθνχ βά-
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ζνπο, αλ θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νξηζκέλα αληηθείκελα λα έρνπλ πςειφ ρξσκαηηθφ βά-

ζνο θαη νξηζκέλα λα έρνπλ ρακειφηεξν.  

 

Δπφκελε θίλεζε είλαη λα κεηψζεη ηελ αλάιπζε, πνπ επηδξά ζην ζχλνιν ηνπ εηθνληθνχ θφ-

ζκνπ. Ο κεησκέλνο αξηζκφο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ζπκπαξαζχξεη πξνο ηα θάησ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππνινγηζκψλ πνπ ηα αθνξνχλ, κε αληάιιαγκα φκσο ηελ απψιεηα ηεο ιεπηνκέξεηαο 

θαη ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο.  

 

Οη θσηνζθηάζεηο απνηεινχλ θαη απηέο αληηθείκελν πξνζαξκνγήο. Με πνιιαπιέο πεγέο 

θσηηζκνχ δεκηνπξγνχληαη πνιιαπιέο ζθηάζεηο. Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ α-

ξηζκφ ησλ ζθηψλ ζε θάζε αληηθείκελν, απνξξίπηνληαο ηηο ζθηέο πνπ δεκηνπξγνχλ δεπηε-

ξεχνπζεο πεγέο θσηηζκνχ. Ο ξπζκφο αλαλέσζεο κπνξεί λα κεησζεί ζηα 85Hz, θεξδίδν-

ληαο κεξηθά αθφκα θαξέ/δεπηεξφιεπην.  

 

Σέινο, νη πθέο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηαλ ην α-

ληηθείκελν είλαη θνληά ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηνχληαη πθέο πςειήο αλά-

ιπζεο θαη ην αληηθείκελν αλαπαξίζηαηαη απφ κνληέιν κεγάινπ αξηζκνχ πνιπγψλσλ. ηαλ 

ην αληηθείκελν βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη πθέο κηθξήο αλά-

ιπζεο θαη κνληέιν κηθξνχ αξηζκνχ πνιπγψλσλ. 

  

Αλαθέξζεθε φηη ν ζρεδηαζηήο δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηα αθξηβψο δηακφξθσζε 

έρεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Έηζη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπ κε-

ηαβηβάζεη κέξνο ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Απηφ 

γίλεηαη κε ηε κνξθή ξπζκίζεσλ ζην πξφγξακκα, πνπ επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιη-

θνχ πνπ έρεη ν ρξήζηεο. πλήζσο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ ε αλάιπζε, ην ρξσκαηηθφ βά-

ζνο, ν ξπζκφο αλαλέσζεο, ν αξηζκφο ησλ ζθηψλ θαη ε αλάιπζε ησλ πθψλ, αλαγθάδνληαο 

ην πιηθφ λα ζπκπεξηθεξζεί αλάινγα. Αλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά, ν ρξή-

ζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλέιζεη ζηηο ξπζκίζεηο θαη λα επηρεηξήζεη δηαθνξεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο.  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ην πιηθφ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη απηφ εμειίζζεηαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ζ κία γεληά θαξηψλ γξαθηθψλ δηαδέρε-

ηαη ηελ άιιε πεξίπνπ θάζε δψδεθα κε δεθανθηψ κήλεο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ ελζσκαηψλν-

ληαη, ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εθηέιεζεο ησλ ππνινγηζκψλ, ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ ρεηξη-
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ζκνχ ησλ γξαθηθψλ θαη κία ζεηξά απφ άιια ηερληθά ζηνηρεία, θαζηζηνχλ πνιιέο απφ ηηο 

εθαξκνγέο μεπεξαζκέλεο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν ζεηηθφ είλαη φηη ν ζρεδηα-

ζηήο, κε θάζε λέα γεληά, ρξεηάδεηαη λα θάλεη ιηγφηεξνπο ζπκβηβαζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Σν αξλεηηθφ είλαη φηη ρξεηάδεηαη λα μαλαγξάςεη κεγάιν κέ-

ξνο ηεο, ψζηε απηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο λέεο 

ηερληθέο πνπ πηνζεηνχληαη.  

 

Ο άκεζα σθειεκέλνο απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη ν ηειηθφο ρξήζηεο. Αληηθαζη-

ζηψληαο ηελ παιηά θάξηα γξαθηθψλ κε κία θαηλνχξηα, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθηειεί 

άκεζα κε θαιχηεξεο πνηνηηθέο ξπζκίζεηο ηηο παιαηφηεξεο εθαξκνγέο, θαζψο επίζεο λα ε-

θηειεί θαηλνχξηεο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Βέβαηα, 

φπσο ζπκβαίλεη κε θάζε ηερλνινγηθή εμέιημε, έηζη θαη νη θάξηεο γξαθηθψλ έρνπλ αξρηθά 

έλα ζεκαληηθφ θφζηνο, ην νπνίν φκσο ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ κεηψλεηαη ζεκα-

ληηθά κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηελ εκθάληζή ηνπο.  
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5.3  Απαηηήζεηο θαη πξνβιήκαηα από ην ινγηζκηθό θαηαζθεπήο εηθνληθώλ θόζκσλ 

Ο ζρεδηαζηήο κίαο εθαξκνγήο έρεη αθφκα έλα πξφβιεκα πνπ αθνξά θαη πάιη ηελ αμηνπνί-

εζε ηνπ πιηθνχ. Τπάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε θαξηψλ γξαθηθψλ, κε πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο. Κάζε θάξηα γξαθηθψλ πινπνηεί ηα επηά ζεκεία ζηα νπνία έγηλε 

αλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (§ 5.1) κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δίλαη ν ζρεδηαζηήο 

αλαγθαζκέλνο λα θαηαζθεπάζεη δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ θφζκνπ ηνπ, κία γηα θάζε 

είδνο θάξηαο;  

 

Κάηη ηέηνην είλαη πξαθηηθά αδχλαην. Γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εξγαιεί-

σλ αλάπηπμεο αλεμάξηεησλ απφ ην πιηθφ, ηα νπνία φκσο λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηαπ-

ηφρξνλα θάζε είδνο πιηθνχ, παιαηφηεξνπ, ζεκεξηλνχ ή θαη κειινληηθνχ. Σέηνηα εξγαιεία 

ππάξρνπλ, ιέγνληαη graphical APIs (Application Programming Interfaces) θαη ηα πην ζε-

καληηθά είλαη ε OpenGL θαη ην DirectX. Αλ θαη ε θηινζνθία ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή θαη 

είλαη κεηαμχ ηνπο αζχκβαηα, απηφ πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ε κεζνιάβεζε κεηαμχ ηνπ πιη-

θνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο ή ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο. Γηα λα γί-

λεη θάηη ηέηνην, έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ην πιηθφ λα κπνξεί λα εθηειεί 

ζπγθεθξηκέλα θαη θνηλά ζχλνια εληνιψλ, δηαζθαιίδνληαο φηη κία εθαξκνγή ζα έρεη πεξί-

πνπ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζε φπνην πιηθφ θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί. Απηφ πνπ ηειηθά δηαθέ-

ξεη είλαη ε κέζνδνο πινπνίεζεο ησλ εληνιψλ εζσηεξηθά ζην πιηθφ. 

 

Ο ζρεδηαζηήο αλαπηχζζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ, ελ κέξεη αγλνψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιη-

θνχ ηνπ ρξήζηε, θαζψο δελ γξάθεη πξφγξακκα γηα κία ζπγθεθξηκέλε θάξηα γξαθηθψλ, αι-

ιά ρξεζηκνπνηεί ηηο εληνιέο ηνπ API ηεο επηινγήο ηνπ. Οη εληνιέο απηέο εθηεινχληαη απφ 

ην πιηθφ αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ έρεη επηιέμεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο θάξηαο γξαθηθψλ. 

 

OpenGL 

Ζ OpenGL (Open Graphics Language) αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηε Silicon Graphics θαη 

φπσο θαίλεηαη απφ ην φλνκά ηεο είλαη “αλνηθηή”, δειαδή ν θψδηθάο ηεο είλαη ειεχζεξνο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζε πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο. 

Απνηειείηαη απφ 120 πεξίπνπ δηαθνξεηηθέο εληνιέο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηα αληηθείκελα 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή ηξηζδηάζηαησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ 

[159]. Έλα πνιχ ζνβαξφ πιενλέθηεκά ηεο είλαη φηη κπνξεί λα εθηειείηαη αλεμάξηεηα απφ 

ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (cross platform). κσο γηα λα γίλεη εθηθηφ απηφ, δελ πεξηιακβά-

λεη θαλέλα ζχζηεκα ειέγρνπ παξαζπξηθψλ εθαξκνγψλ, νχηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πε-
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ξηγξαθνχλ πνιχπινθα κνληέια. Αληίζεηα, ην θάζε κνληέιν θηηάρλεηαη απφ απιά γεσκε-

ηξηθά ζηεξεά, γξακκέο θαη πνιχγσλα.  

 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο ηξηζδηάζηαηεο ζθελήο κε ηελ OpenGL είλαη ε αθφινπζε: 

Αθνχ ζηεζεί ε ζθελή κε πνιχγσλα, ε OpenGL αλαιακβάλεη λα δεκηνπξγήζεη ηε αίζζεζε 

ηνπ βάζνπο, ζνιψλνληαο ηα πην καθξηλά αληηθείκελα, φπσο ν θαθφο κίαο θσηνγξαθηθήο 

κεραλήο.  

 

Σα κνληέια απνθηνχλ αξρηθά ζηεξεή ππφζηαζε κε ηε ρξήζε ελφο κφλν ρξψκαηνο θαη αθν-

ινχζσο θσηίδνληαη αλάινγα κε ηηο πεγέο θσηηζκνχ πνπ έρνπλ νξηζηεί. ηε ζπλέρεηα ην-

πνζεηνχληαη ζηα αληηθείκελα νη πθέο θαη νη ζθηέο. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζθηψλ είλαη θάπσο 

πξνβιεκαηηθή γηαηί δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εληνιή ζθίαζεο, νπφηε ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηάθνξεο ηερληθέο πνπ παξαθάκπηνπλ ην πξφβιεκα. Σέινο, ηα θηλνχκελα αληηθείκελα α-

πνθηνχλ κία ζνιφηεηα πνπ ππνδειψλεη ηελ θίλεζε (motion blur). 

 

Ζ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηηο εληνιέο ηεο OpenGL, ιφγσ ηνπ ειεχζεξνπ θψδηθα, κπνξεί 

λα απνηειέζεη πξφβιεκα. Απφ ηε κία επηηξέπεη ηελ άκεζε εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ δπλα-

ηνηήησλ πνπ παξέρεη ην πιηθφ, γηαηί αξθεί λα γξαθνχλ εληνιέο πνπ πινπνηνχλ θάηη ηέηνην. 

Απφ ηελ άιιε, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηή-

ησλ ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ, κεγάιεο εηαηξείεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία παξαι-

ιαγψλ ηεο OpenGL (OpenGL extensions), κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηνπ πξντφ-

λησλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη δηάθνξεο επεθηάζεηο ηεο OpenGL λα είλαη αζχκβαηεο 

κεηαμχ ηνπο. 

 

DirectX 

Σν DirectX, αληίζεηα κε ηελ OpenGL, δελ είλαη θηήκα ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, αιιά 

αλήθεη ζηε Microsoft. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία παξαζπξηθψλ εθαξκνγψλ πνιπ-

κέζσλ θαη παηρληδηψλ, κνλάρα ζε πεξηβάιινλ Windows. Δθαξκνγέο γξακκέλεο ζε 

DirectX, δελ εθηεινχληαη ζε άιιν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Σν DirectX πξνζθέξεη ππνζηήξη-

με ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ, ήρνπ, δηθηχνπ θαη θίλεζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη βηβιηνζήθεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ [160].  

 

Αηηία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ήηαλ ηα ίδηα ηα Windows. Σα Windows είλαη ιεηηνπξγηθφ ζχ-

ζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο ηελ απεπζείαο πξφζβαζε ζην πιηθφ. Απηή ε πα-
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ξεκβνιή πνιιψλ ζηξσκάησλ ινγηζκηθνχ κέρξη ην πιηθφ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβξά-

δπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εθαξκνγψλ. Έλα δεχηεξν γεγνλφο είλαη φηη ηα Windows θηηά-

ρηεθαλ αξρηθά κε ζηφρν ηηο εθαξκνγέο γξαθείνπ, νπφηε ηνπο έιεηπαλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηνλ έιεγρν γξαθηθψλ θαη ήρνπ.  

 

Σν DirectX εκθαλίζηεθε γηα λα εμαιείςεη απηά ηα δχν πξνβιήκαηα, αιιά θπξίσο γηα λα 

δψζεη θίλεηξα ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ λα γξάςνπλ εθαξκνγέο γηα Windows θαη 

λα ηα δηαδψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Απνηειείηαη θαη απηφ απφ εληνιέο νκαδνπνηεκέλεο 

ζηα ηα εμήο ηκήκαηα: 

 Direct3D, γηα ηε δεκηνπξγία θαη θσηνζθίαζε πεξίπινθσλ ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ. 

ην Direct3D πεξηιακβάλνληαη επίζεο δηάθνξα εθέ θσηηζκνχ, ηα είδε ηνπ πιηθνχ ελφο 

αληηθεηκέλνπ θαη νη ζθηάζεηο. 

 DirectDraw, πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θηλνχκελσλ εηθφλσλ.  

 DirectInput, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζθεπψλ εηζφδνπ (πιεθηξνιφγην, πνληίθη, θηι). 

 DirectMusic, γηα ηε ζχλζεζε θαη εθηέιεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ. 

 DirectSound, πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηελ θάξηα ήρνπ, ηε δεκηνπξγία θαη εθηέ-

ιεζε δηαθφξσλ ήρσλ. 

 DirectSetup, πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αξρείσλ εγθαηάζηαζεο κίαο εθαξκνγήο. ηα 

αξρεία απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο ηνπ DirectX γηα ηελ 

νκαιή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. 

 DirectPlay, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα εθαξκνγή λα εθηειείηαη δηθηπαθά. 

 

Με ην DirectΥ ν θαηαζθεπαζηήο κίαο εθαξκνγήο κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο πσο φια ηα 

ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζα εθηειεζηνχλ αθφκα θαη φηαλ ην πιηθφ δελ έρεη ηελ αλάιν-

γε δπλαηφηεηα. Απηφ γηαηί ην DirectΥ αλαιακβάλεη λα πξνζνκνηψζεη κέζσ ινγηζκηθνχ φηη 

ζα έπξεπε λα θάλεη ην πιηθφ [160]. Σν αξλεηηθφ ζεκείν είλαη φηη ε ηαρχηεηα ηεο πξνζν-

κνίσζεο είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ ηαρχηεηα πνπ ζα παξείρε ην πιηθφ. Έλα άιιν 

αξλεηηθφ ζεκείν είλαη φηη ε ελζσκάησζε λέσλ εληνιψλ, πνπ λα θαιχπηνπλ ή λα μεπεξ-

λνχλ ηηο εμειίμεηο ζην πιηθφ, είλαη ππφζεζε ηεο Microsoft. Αλ θαη ππάξρεη κία δηαξθήο ζπ-

λελλφεζε κε ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο έηζη ψζηε ην DirectX λα ζπκβαδίδεη κε ηα 

ζρέδηά ηνπο, εκπιέθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ δηάθνξεο πνιηηηθέο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη 

φρη νη πξαγκαηηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 
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5.4  Πξνζδηνξηζκόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζκηθνύ θαηαζθεπήο εηθνληθώλ 

       θόζκσλ 

 Σα δχν παξαπάλσ ΑΡΗ (Application Programming Interfaces), ιχλνπλ κέξνο ηνπ πξνβιή-

καηνο θαηαζθεπήο ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ. Δίλαη ρακειά ζηε βαζκίδα ηνπ ινγηζκηθνχ, εί-

λαη πνιχ θνληά ζην πιηθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη αξθεηά δχζθνινο ν ρεηξηζκφο ηνπο, γηαηί 

απαηηείηαη πνιχ θαιή γλψζε ηνπο, άξηζηε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη θπξίσο γξάςηκν 

πνιιψλ γξακκψλ θψδηθα. Υξεηάδνληαη πξνγξάκκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ ην έλα 

ή θαη ηα δχν ΑΡΗ θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρνπλ έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Σα δνκη-

θά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε είδνπο πξφγξακκα θαηαζθεπήο εη-

θνληθψλ θφζκσλ είλαη:  

 Ο renderer.  Σν ηκήκα ησλ θηλνχκελσλ γξαθηθψλ. 

 Σν ηκήκα δηαρείξηζεο ήρνπ.  Σν ηκήκα ειέγρνπ δηθηπαθήο εθηέιεζεο. 

 Σν ηκήκα ειέγρνπ πινήγεζεο.  Ζ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ-scripting. 

 Σν εθηειέζηκν πξφγξακκα-player.  

 

Renderer 

Ζ ςπρή ελφο πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ είλαη ε κεηαηξνπή ελφο ηξηζ-

δηάζηαηνπ κνληέινπ πνπ απνηειείηαη αξρηθά κφλν απφ πνιχγσλα, ζε έλα κνληέιν πνπ έρεη 

“ληπζεί” κε θάπνην πιηθφ, έρεη ρξσκαηηζηεί, έρεη θσηηζηεί θαη έρεη ζθηαζηεί. ιεο απηέο 

ηηο εξγαζίεο ηηο αλαιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ιέγεηαη 

renderer θαη ζηελ νπζία είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηειηθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ πνπ θαηα-

ζθεπάδεηαη, γηα απηφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή [161]. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ην πξφγξακκα δηαρεηξίδεηαη ηα πνιχγσλα ελφο κνληέινπ (νξηζκφο, απνζήθεπζε, α-

λάθιεζε, ζρεδηαζκφο) είλαη ε πξψηε ζεκαληηθή ηνπ εξγαζία. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πνιπγψλσλ πνπ είλαη νξαηά ζε θάζε δεδνκέλε 

ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα, δελ πξέπεη λα είλαη νξαηά ηα πνιχγσλα πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ 

έλα ηνίρν ή πάλσ απφ κία νξηζκέλε απφζηαζε, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη νξαηά ηα πνιχγσ-

λα πίζσ απφ έλα παξάζπξν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ν θσηηζκφο, νη ζθηάζεηο θαη νη πθέο 

ησλ αληηθεηκέλσλ.  

 

Ο renderer είλαη ην πην επηξξεπέο ζε κεηαβνιέο ηκήκα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο εη-

θνληθψλ θφζκσλ, γηαηί εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο εμειίμεηο ζην πιηθφ. Λφγσ ηεο εμαηξεηη-

θήο ηνπ ζεκαζίαο θαη επεηδή θαηαιακβάλεη πάλσ απφ ην 50% ησλ ππνινγηζκψλ πνπ απαη-
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ηνχληαη ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αληηθαζίζηαηαη 

ρσξίο λα ηξνπνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο.  

 

Κηλνχκελα γξαθηθά-Animation 

Ζ πξνζζήθε θίλεζεο ζηα γξαθηθά, είλαη απηφ πνπ δσληαλεχεη ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Πεξη-

ιακβάλεη φιν ην θάζκα θηλήζεσλ, απφ ηελ κεηαθίλεζε ελφο θνπηηνχ ζε επζεία γξακκή, 

κέρξη ηηο πνιπζχλζεηεο θηλήζεηο πνπ θάλεη έλα αλζξψπηλν πξφζσπν φηαλ κηιά. Οη κέζνδνη 

κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη νη θηλήζεηο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο θίλεζεο, 

αιιά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη πάλσ ζην ίδην αληηθείκελν [162].  

 

Γηα παξάδεηγκα, ε κεηαθίλεζε ελφο απηνθηλήηνπ πάλσ ζε κία λνεηή ηεζιαζκέλε γξακκή 

κπνξεί λα πινπνηεζεί κε απιφ path animation (ν νξηζκφο δηαδνρηθψλ ζεκείσλ ηεο ηξνρηάο 

πνπ αθνινπζεί έλα θηλνχκελν αληηθείκελν). Σν ζηξίςηκν ησλ κπξνζηηλψλ ηξνρψλ ηνπ, εί-

λαη κία άιιε κνξθή θίλεζεο, ζηελ νπνία νξίδνληαη ζην κνληέιν “θφθαια θαη αξζξψζεηο” 

(skeletal animation), πνπ θηλνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζπκπαξαζχξνληαο ηα πνιχ-

γσλα ηνπ κνληέινπ πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηα θφθαια.  

 

Μία ηξίηε κνξθή θίλεζεο είλαη ε κεηαθίλεζε ελφο πιέγκαηνο πνιπγψλσλ απφ ηε κία ζέζε 

ζηελ άιιε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαξέ πνπ έρεη ε θίλεζε (mesh animation). Ζ κέζν-

δνο πνπ ζα αθνινπζεζεί εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη είλαη απηνλφεην φηη έλα 

πξφγξακκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

φισλ ησλ κεζφδσλ.   

 

Ήρνο 

Ο ήρνο θαη ε κνπζηθή πξνζθέξνπλ αξθεηά ζηελ πνηφηεηα κίαο εθαξκνγήο. Ζ κνπζηθή 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο, ελψ νη δηάθνξνη ήρνη ζπκβάιινπλ 

ζηελ αιεζνθάλεηα, ζηε ξεαιηζηηθή απφδνζε ησλ αληηθεηκέλσλ. χκθσλα κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα, ηα πεξηζζφηεξα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξα σο έμη ερεία, 

πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θάξηεο ήρνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ήρσλ πνπ πξνέξ-

ρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη πινπνηνχλ ηα πξφηππα Doldy Digital θαη 

DTS. Σν ζέκα ηνπ ήρνπ δελ παξνπζηάδεη ηνλ ίδην βαζκφ πξνβιεκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ 

φπσο ηα γξαθηθά, γηαηί απαηηείηαη ιηγφηεξε ππνινγηζηηθή ηζρχο θαη ην ζχλνιν ησλ θαηα-

ζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ αθνινπζνχλ ηα ίδηα πξφηππα. Σν δεηνχκελν ινηπφλ απφ έλα πξφ-
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γξακκα αλάπηπμεο εηθνληθψλ θφζκσλ, είλαη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ήρν κε πνιιά θα-

λάιηα, δηάθνξα ερεηηθά εθέ θαη κνπζηθή [153].  

 

Γηθηπαθή εθηέιεζε 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αθνξά δχν δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο. Ζ κία είλαη φηη π-

πάξρεη ε δπλαηφηεηα λα είλαη ν ρξήζηεο ζε έλα ζεκείν θαη ε εθαξκνγή λα βξίζθεηαη εγθα-

ηεζηεκέλε ζε έλα άιιν. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ ε-

ιεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε δελ ππάξρεη ε απαίηεζε λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο 

θαη ππνινγηζκνχο, αιιά απιά λα παξνπζηάδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

 

Κπξίσο φκσο ελλνείηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα εθαξκνγή πεξηζζφηεξνη 

ηνπ ελφο ρξήζηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε απμάλεηαη θαηά πνιχ ε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο, επηηξέπνληαο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Απηφ 

έρεη άκεζε επίπησζε ζην ξεαιηζκφ ηεο εθαξκνγήο, γηαηί πινπνηεί θάηη πνπ ηζρχεη θαη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν. πλεπψο ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο πξέπεη λα πηνζεηεί θαη λα δηαρεη-

ξίδεηαη ηα ζεκαληηθφηεξα δηθηπαθά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, κε θχξην ην TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  

 

Πινήγεζε 

Ζ πινήγεζε αθνξά ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο ηνπ ρξήζηε κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, αιιά 

θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην [163]. Γηα 

ηελ πινήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη κία θαληαζηηθή θάκεξα. Αλ ε θάκεξα είλαη πάλσ ζην κν-

ληέιν πνπ αλαπαξηζηά ην ρξήζηε θαη κάιηζηα ζην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ, ηφηε απηφο βιέπεη 

ηνλ εηθνληθφ θφζκν κε πξννπηηθή “πξψηνπ πξνζψπνπ”, ηνλ βιέπεη φπσο βιέπνπκε θαη ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν. Αλ είλαη πίζσ ηνπ, ν ρξήζηεο βιέπεη ηνλ εηθνληθφ θφζκν κε πξννπηηθή 

“ηξίηνπ πξνζψπνπ”, βιέπεη δειαδή θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ (§ 3.4).  

 

Ζ θάκεξα κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλε θαη κε άιια αληηθείκελα, νπφηε ν ρξήζηεο βιέπεη 

ηνλ θφζκν απφ ηε ζθνπηά ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ. Έλαο απιφο ηξφπνο πινήγεζεο είλαη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ην πιεθηξνιφγην ή ην πνληίθη γηα λα κεηαθηλείηαη ε θαληαζηηθή θάκε-

ξα. κσο, ζηελ Δ.Π. πξνηηκάηαη ε ρξήζε άιισλ ζπζθεπψλ, πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηνλ θπ-

ζηθφ ηξφπν κεηαθίλεζεο (§ 3.5.1). πλεπψο ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα κπν-

ξεί λα δηαρεηξίδεηαη είζνδν θαη έμνδν δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηηο ζπζθεπέο απηέο.  
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Πξνγξακκαηηζκφο-Scripting 

Έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ έρεη ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο. Ση ζπκ-

βαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζρεδηαζηήο ζέιεη λα πινπνηήζεη θάηη πνπ δελ έρεη πξνβιεθ-

ζεί απφ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ; ηελ απινχζηεξε πεξίπησζε, ν 

ζρεδηαζηήο κεηαβάιιεη κία ζεηξά κεηαβιεηψλ θαη αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ζε έηνηκεο θαξηέιεο 

πξνεπηινγψλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ηηκή ηεο βαξχηεηαο πνπ επηθξαηεί 

ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ή λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπεδνχλ ηα αληηθείκελα φηαλ 

ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο.  

 

Γηα λα αληηκεησπίζεη πην ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

γξάςεη εληνιέο πξνο ην πξφγξακκα (scripts) πνπ λα πινπνηνχλ απηφ πνπ έρεη θαηά λνπ 

[164]. Οη εληνιέο απηέο έρνπλ ηε κνξθή θαη ηε ζχληαμε κίαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη νπζηαζηηθά επεκβαίλνπλ ζηελ θαξδηά ηεο εθαξκνγήο. Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο script 

είλαη φηαλ πξνζδίδνληαη ζηνηρεία “λνεκνζχλεο” ζε θάπνηα αληηθείκελα, γηα λα θαίλεηαη 

φηη ζπκπεξηθέξνληαη έμππλα. Έλαο εηθνληθφο άλζξσπνο κπνξεί λα απαληά ζε ζπγθεθξηκέ-

λεο εξσηήζεηο κε βάζε θάπνηεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ έρνπλ γξαθηεί εθ ησλ πξν-

ηέξσλ ζε έλα script.  

 

Δθηειέζηκν πξφγξακκα-Player 

Σα παξαπάλσ δνκηθά ζηνηρεία αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ κεξηά ηνπ ζρεδηαζηή-

θαηαζθεπαζηή ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ. Γελ ππάξρεη ε απαίηεζε απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα 

έρεη έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο κφλν θαη κφλν γηα λα εθηειέζεη ηελ εθαξκνγή, γηα λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ρξήζηκν ζην ζρεδηαζηή λα κπνξεί λα βιέπεη, 

φζν εμειίζζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ, πνην είλαη ην απνηέιεζκα. Υξεηάδεηαη ινηπφλ έλα μερσ-

ξηζηφ θνκκάηη, έλαο player ηεο εθαξκνγήο. Ο ξφινο ηνπ είλαη αθξηβψο φηη ππνδειψλεη ην 

φλνκά ηνπ, απιά “παίδεη” ηελ εθαξκνγή, δελ ηελ ηξνπνπνηεί. Οη players έρνπλ δηάθνξεο 

κνξθέο, ζπλήζσο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηελ εθαξκνγή καδί κε φια ηα απαξαίηεηα αξρεία θαη βηβιηνζήθεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.   
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5.5  Καηεγνξίεο ινγηζκηθνύ θαηαζθεπήο εηθνληθώλ θόζκσλ 

Αθνχ αλαιχζεθαλ νη απαηηήζεηο απφ ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ πνπ ππάξρνπλ, ηα πιεν-

λεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο ηέηνηεο θα-

ηεγνξίεο: α) ε πξνγξακκαηηζηηθή πξνζέγγηζε, β) ε δεκηνπξγία παλνξάκαηνο 360
ν
, γ) ε 

δεκηνπξγία θφζκσλ πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκήο θαη δ) ε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ παθέησλ 

δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ Δ.Π. [165]. Δπηπιένλ ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κία 

ζεηξά βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή πθψλ, κνληέισλ, ήρσλ, θηι. 

 

Πξνγξακκαηηζηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ θαηαζθεπή ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ ρξεζηκνπνηψληαο κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, εί-

λαη ν πην δχζθνινο ηξφπνο λα πξνζεγγίζεη θάπνηνο ην ζέκα. Ο ζρεδηαζηήο έρεη ηνλ απφιπ-

ην έιεγρν γηα φηη ζπκβαίλεη, πξνγξακκαηίδνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θφζκνπ ηνπ, αιιά απαηηείηαη ε άξηζηε γλψζε ηεο γιψζζαο πνπ ζα επηιέμεη. πλήζσο 

ζπλεξγάδνληαη νκάδεο πξνγξακκαηηζηψλ θαη ην θάζε κέινο αλαιακβάλεη λα νινθιεξψζεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Απαηηνχληαη ζπλερείο έιεγρνη γηα λα δηαπηζησζεί ε νκαιή ιεη-

ηνπξγία ηνπ θφζκνπ, λα γίλεη ε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη λα βειηησζεί ν θψδηθαο.  

 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλεμάξηεηα απφ ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηειηθφο ρξήζηεο. Απηφ απνδεζκεχεη ην ζρεδηα-

ζηή απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάζεη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ θφζκνπ, κία 

γηα θάζε έλα απφ ηα θχξηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, Unix, Mac OS, θηι). Γχν 

είλαη νη γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο. Ζ C++, κία πνιχ ηζρπξή πξνγξακκαηη-

ζηηθή γιψζζα κε πνιιέο δπλαηφηεηεο, ρξήζηκε γηα ηελ θαηαζθεπή νπνηαδήπνηε είδνο 

πξνγξάκκαηνο θαη φρη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Δ.Π.  

 

Ζ δεχηεξε είλαη ε VRML (Virtual Reality Modelling Language), κία γιψζζα πνπ αλαπηχ-

ρζεθε απφ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα πνιιψλ πξνγξακκαηηζηψλ, εηδηθά γηα ηελ Δ.Π [166]. 

Παξά ηηο θαιέο ηνπο πξνζέζεηο, ε γιψζζα απηή δελ έρεη πεηχρεη κέρξη ζηηγκήο λα πξαγκα-

ηνπνηήζεη φζα ππνζρφηαλ [167]. Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ζην Γη-

αδίθηπν φζσλ εθαξκνγψλ αλαπηχζζνληαη κε απηή. Δμαηηίαο φκσο ηεο πεξηνξηζκέλεο ηα-

ρχηεηαο ζχλδεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ρξεζηψλ, ηα κνληέια έρνπλ ζεκαληηθφηαηνπο πε-

ξηνξηζκνχο ζηνλ αξηζκφ ησλ πνιπγψλσλ, ζηηο πθέο θαη γεληθά ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο. Απ-

ηφ είλαη ήδε έλα πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ην ξεαιηζκφ ηνπ θφζκνπ. Ζ ηαρχηεηα 
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ζχλδεζεο είλαη επίζεο ε αηηία γηα ηνλ πνιχ ρακειφ αξηζκφ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην θαη γηα 

ηηο δηαθνπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο. Σέινο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 

ηελ πινήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη έλαο εηδηθφο θπιινκεηξεηήο (VRML browser), πνπ αθήλεη 

θαη απηφο κία πνιχ ρακειή αίζζεζε ξεαιηζκνχ.  

 

Παλνξάκαηα 360
ν
 

Ζ γεληθή ηδέα ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη φηη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη ζπξξαθή 

απφ θσηνγξαθίεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνπλ έλαλ πιήξε θχθιν (εηθόλα 5.4). 

Σν γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη θσηνγξαθίεο επηηξέπεη πςειφ βαζκφ ξεαιηζκνχ. Δδψ 

φκσο ζηακαηνχλ ηα φπνηα ζεηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο κεζφδνπ.  

 

Ο εηθνληθφο θφζκνο πξψηα απ’ φια, δελ είλαη ηξηζδηάζηαηνο. Ο ρξήζηεο ην κφλν πνπ κπν-

ξεί λα θάλεη είλαη λα πεξηζηξέθεηαη. Γελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε, δελ ππάξρεη θίλεζε, δελ 

ππάξρεη εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ [165]. ηαλ κάιηζηα ρξεηάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ελφο 

θαληαζηηθνχ θφζκνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιια πξνγξάκκαηα γηα λα ηνλ ζρεδηά-

ζνπλ ζε πνιχ πςειή αλάιπζε, δηαδηθαζία ρξνλνβφξα πνπ δελ δηθαηνινγεί ην ηειηθφ απν-

ηέιεζκα, ηε ρξήζε δειαδή ηνπ παξαγνκέλνπ πιηθνχ απιά γηα έλα παλφξακα.  

 

Πξνγξάκκαηα πξνεπηιεγκέλεο δηαδξνκήο ή ηαηλίεο 

Οη εηθφλεο 5.3 θαη 5.5, πξνέξρνληαη απφ κία ηαηλία (Final Fantasy: The spirits within), 

ζηελ νπνία ην κφλν πξαγκαηηθφ ζηνηρείν ήηαλ νη θσλέο ησλ εζνπνηψλ. ια ηα ππφινηπα, 

ηνπία, θηίξηα, εζνπνηνί, θπηά, δψα, θηι, ήηαλ κνληέια εμαηξεηηθά πςειήο αλάιπζεο. Γηα 

λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα κνληέια ρξεηάζηεθαλ 200 ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Γηα λα πεξα-

ζηνχλ νη πθέο, νη θσηνζθηάζεηο θαη νη θηλήζεηο, ρξεηάζηεθε λα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα πά-

λσ απφ 1000 εηδηθήο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, κε έλα ζχλνιν 1500 επεμεξ-

γαζηψλ [168]. ια απηά θαη δεθανθηψ κήλεο ζθιεξήο δνπιεηάο απαηηήζεθαλ γηα ηε δεκη-

νπξγία κίαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο 140 ιεπηψλ. Σν απνηέιεζκα, φζνλ αθνξά ηελ ξεα-

ιηζηηθή απφδνζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηνπ θφζκνπ γεληθφηεξα, ήηαλ θνληά ζηελ ηειεηφηε-

ηα.  

 

Σν παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ ηαηλίαο κία αθξαία πεξίπησζε. Τπάξρνπλ ιηγφηεξν απαηηε-

ηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ζρεδηαζηή λα θαηαζθεπάζεη θφζκνπο κε πξνθα-

ζνξηζκέλε δηαδξνκή θαη πινθή. Σν ηειηθφ πξντφλ, ν εηθνληθφο θφζκνο, δελ εθηειείηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά είλαη θαηά θάπνην ηξφπν “καγλεηνζθνπεκέλνο”, είλαη κία ηαηλία 
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κε πνιιέο ζθελέο ζπγθξνηεκέλεο ζε εληαίν ζχλνιν. Έηζη, νη πεξηνξηζκνί ησλ θαξηψλ 

γξαθηθψλ πνπ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (§ 5.1), δελ ηζρχνπλ. Ο ζρεδηαζηήο 

κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη πνιιά θνκκάηηα κηθξήο δηάξθεηαο, πνπ ελψ έρνπλ κεγάιε αλάιπ-

ζε, θσηνζθηάζεηο, θηι, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, δελ εμαληινχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιη-

θνχ.  

 

Ο ηειηθφο ρξήζηεο αξθεί λα έρεη έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ κπνξεί λα εθηειεί αξ-

ρεία βίληεν, πξάγκα πνπ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ ζεκεξηλψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

κσο ν ρξήζηεο απιά παξαθνινπζεί, δελ επεκβαίλεη, δελ αιιειεπηδξά κε ηα αληηθείκελα, 

δελ εμεξεπλά ηνλ θφζκν. Με άιια ιφγηα ν ξφινο ηνπ είλαη παζεηηθφο θαη φρη ελεξγεηηθφο. 

Ζ νπζία φκσο ηεο Δ.Π. βξίζθεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε.  

 

Οινθιεξσκέλα παθέηα δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ θφζκσλ 

Απφ ηηο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαιχζεθαλ, ηελ πην ηθαλνπνηεηηθή ιχζε δίλεη ν πξν-

γξακκαηηζκφο ζε C++. κσο είλαη ε ιηγφηεξν εχρξεζηε ιχζε. Έηζη, ππάξρνπλ αξθεηά 

πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ζην ζρεδηαζηή έλα παξαζπξηθφ, εξγνλνκηθφ θαη εχρξεζην πε-

ξηβάιινλ εξγαζίαο, ελψ ζην παξαζθήλην φηη θαηαζθεπάδεηαη κεηαθξάδεηαη ζε C++ ή ζε 

θάπνηεο παξαιιαγέο ηεο (ελδεηθηηθά [169, 170, 171]). Σα πιενλεθηήκαηα κίαο ηέηνηαο 

πξνζέγγηζεο είλαη πξνθαλή. Υξεζηκνπνηείηαη κία ηζρπξή γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα δελ εί-

λαη απαξαίηεηε ε θαιή γλψζε ηεο.  

 

Ο ρξφλνο θαη ην θφζηνο αλάπηπμεο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ κεηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

κε ηελ ρξήζε ησλ έηνηκσλ βηβιηνζεθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη ηδηφηεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαζνξίδνληαη θαη απηέο απφ έηνηκεο βηβιηνζήθεο. ηαλ ν ζρεδηαζηήο ην-

πνζεηεί έλα αληηθείκελν ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ηνπ δίλεη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο, ην πξφ-

γξακκα αλαιακβάλεη λα γξάςεη ηνλ απαξαίηεην θψδηθα. Αλ ν ζρεδηαζηήο ζειήζεη λα πιν-

πνηήζεη θάηη πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί, ηφηε είλαη δπλαηφ λα γξάςεη εθείλνο ηνλ απαξαίηεην 

θψδηθα (script), επεκβαίλνληαο ζην ζπλνιηθφ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο. 

 

Τπάξρνπλ φκσο ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε έηνηκσλ πξνγξακκάησλ, κε θπξηφ-

ηεξν ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο, ην νπνίν -ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο- αλέξρεηαη ζε αξθεηέο 

ρηιηάδεο επξψ. Δπίζεο, θαλέλα δελ ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα 

επηζπκνχζε έλαο ζρεδηαζηήο. Άιια δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ θίλεζε, άιια ζηελ πςειή πνηφ-
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ηεηα ησλ γξαθηθψλ, άιια ζηε δηθηπαθή εθηέιεζε, ελψ παξάγνπλ ηχπνπο αξρείσλ πνπ εί-

λαη αζχκβαηνη κεηαμχ ηνπο.  

 

Έηζη, ε επεμεξγαζία ελφο θφζκνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε έλα πξφγξακκα, δελ είλαη δπ-

λαηή απφ έλα δεχηεξν. Μία ιχζε είλαη λα εμαρζεί ν θφζκνο ζε VRML απφ ην έλα πξφ-

γξακκα θαη λα εηζαρζεί κε απηή ηε κνξθή ζην άιιν. Έηζη φκσο ράλνληαη φια ηα ζηνηρεία 

ηνπ θφζκνπ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε VRML θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο κίαο εθαξκνγήο 

πνπ είλαη αζχκβαηα κε ηελ άιιε, κε απνηέιεζκα ε πνηφηεηα λα ππνβαζκίδεηαη ζεκαληηθά. 

 

Σν ινγηζκηθφ γεληθά παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην πιηθφ κε θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξε-

ζε. Σν λα ελζσκαησζνχλ θαηλνχξηεο δπλαηφηεηεο ζην ινγηζκηθφ, κεηά απφ ζνβαξέο εμειί-

μεηο ζην πιηθφ, πξνυπνζέηεη αξθεηή εξγαζία. Οη εηαηξείεο θαηαζθεπήο πξνγξακκάησλ 

πξνηηκνχλ λα πεξηκέλνπλ ηε ζπζζψξεπζε αξθεηψλ αιιαγψλ πξηλ πεξάζνπλ ζε αλαβαζκη-

ζκέλεο εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Έηζη, ν ζρεδηαζηήο πνπ ζέιεη νπσζδήπνηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ κία θαηλνχξηα δπλαηφηεηα πνπ ηνπ παξέρεη ην πιηθφ, 

αλαγθαζηηθά πξέπεη λα πεξηκέλεη.  

 

Απηφ νδεγεί επίζεο θαη ζε έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζέκα, ηεο ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκά-

ησλ θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ. Ζ θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1999-2001, νδήγεζε πνιιέο 

απφ ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ηνπο ζε θιείζηκν ή ζε αιιαγή αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ε ζηαδηαθή απαμίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ιφγσ έιιεηςεο ππνζηήξημεο 

θαη ιφγσ έιιεηςεο αλαλεσκέλσλ εθδφζεσλ.  

 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη παξαγφκελνη θφζκνη απφ έλα έηνηκν παθέην δεζκεχν-

ληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ην 

πξφγξακκα θαηαζθεπήο. Με άιια ιφγηα, ν ηειηθφο ρξήζηεο γηα λα εθηειέζεη ηελ εθαξκν-

γή ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη έλα εηδηθφ κέξνο ηνπ αξ-

ρηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, έλαλ player. Οη 

players παξέρνληαη ζπλήζσο δσξεάλ, ελψ ππφθεηληαη θαη απηνί ζηνπο θηλδχλνπο ηεο έι-

ιεηςεο ππνζηήξημεο θαη ηεο απαμίσζεο.  

 

Βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα 

Σα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δελ αλήθνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, αιιά αληίζεηα 

είλαη κία εηεξφθιεηε ζπιινγή πξνγξακκάησλ, κε ην θαζέλα λα εμππεξεηεί έλα ζπγθεθξη-
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κέλν ζθνπφ. ζν πιήξεηο θαη αλ είλαη νη βηβιηνζήθεο έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ, ν ζρεδηαζηήο 

αξθεηά ζπρλά ζα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζεη ή λα θαηαζθεπάζεη εθ ηνπ κεδελφο έλα ηξηζ-

δηάζηαην κνληέιν, έλαλ ήρν, κία εηθφλα ή έλα γξαθηθφ. Δλζσκαησκέλα ππνπξνγξάκκαηα 

ζην θπξίσο πξφγξακκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ, ηνπ επηηξέπνπλ, κέρξη ελφο ζεκεί-

νπ, λα θάλεη απηή ηε δνπιεηά.  

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζα ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεη ζε εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηνπ 

δίλνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Σν θφζηνο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, εηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ (3D Studio 

Max, Lightwave, Maya), πνπ αζξνηδφκελν κε ην θφζηνο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο 

εηθνληθψλ θφζκσλ, αλεβάδνπλ ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Σα πξνγξάκκαηα θαηα-

ζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ πεξηιακβάλνπλ κεραληζκνχο θαη θίιηξα εηζαγσγήο δηαθφξσλ 

ηχπσλ αξρείσλ απφ εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιακβάλνπλ ηε δηακφξθσζή ηνπο κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ θχξηα εθαξκνγή.  
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Δηθόλα 5.5 Από ηα πνιύγσλα ζην ηειηθό απνηέιεζκα 
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5.6  Άιια ζέκαηα πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ 

Ζ εμεξεχλεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε ρξεηάδεηαη λα αλαιπζνχλ απφ ηερληθήο απφςεσο. Α-

ληίζεηα κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, έλαο εηθνληθφο θφζκνο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξηζδηάζηαηα 

γξαθηθά, δελ είλαη πάληνηε πιήξσο εμεξεπλήζηκνο θαη πιήξσο αιιειεπηδξαζηηθφο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κία πφιε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κπνξεί θάπνηνο λα επηζθεθηεί φιεο ηηο 

νηθνδνκέο, ηνπο δξφκνπο, ηα καγαδηά θαη γεληθά ηηο πεξηνρέο ηεο θαη απηφ ζπληζηά ηελ έλ-

λνηα ηεο εμεξεύλεζεο.  

 

Ζ έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη φηη κπνξεί λα αγγίμεη, λα κεηαθηλήζεη θαη λα πεξηεξγα-

ζηεί φια ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ηελ πφιε. ε έλαλ ηξηζδηάζηαην θφζκν 

θάπνηεο νηθνδνκέο, δξφκνη ή θαη πεξηνρέο αθφκα, δελ είλαη πξνζηηέο ζην ρξήζηε. Δπίζεο 

δελ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε φια ηα αληηθείκελα, παξά κφλν κε απηά πνπ ν ζρεδηα-

ζηήο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ έρεη δψζεη απηή ηε δπλαηφηεηα.  

 

Απηνί νη πεξηνξηζκνί, πνπ δελ είλαη αμεπέξαζηνη, ππάξρνπλ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηα γξαθηθά θαη ην ινγηζκηθφ. Ο εμαηξεηηθά κεγάινο αξηζκφο πνιπγψλσλ ζα μεπεξλνχζε 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θάξηαο γξαθηθψλ. Έηζη πνιιέο θνξέο ν αξρηθφο θφζκνο θνκκαηηάδε-

ηαη ζε κηθξφηεξνπο. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, πεξηνρέο ηεο πφιεο κπνξνχλ λα απνηειέ-

ζνπλ απφ έλα μερσξηζηφ ππνζχλνιν ηνπ αξρηθνχ θφζκνπ. ηαλ ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη 

κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, νη ππφινηπεο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζρεδηαζκέλεο. Μά-

ιηζηα, απηή είλαη κία απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ηερληθέο απαιιαγήο ηεο θάξηαο γξαθηθψλ 

απφ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ ηεο θνξηίνπ [157].  

 

Μία δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ επηδξά ζηελ εμεξεχλεζε, είλαη φηη γηα ηελ θαηαζθεπή αθφκα 

θαη ελφο απινχ εηθνληθνχ θφζκνπ απαηηείηαη εμαηξεηηθά επίπνλε θαη ρξνλνβφξα εξγαζία. 

Αλ θάζε ζεκείν ηεο εηθνληθή πφιεο ηνπ παξαδείγκαηνο ήηαλ πξνζβάζηκν απφ ην ρξήζηε, 

ζα έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί κε ιεπηνκέξεηα θάζε εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο ρψξνο θαη 

λα πεξηιακβάλεηαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο απφ κνληέια αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Κάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε εξγαζία εηψλ. Έηζη, νη ζρεδηαζηέο εηθν-

ληθψλ θφζκσλ αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, θαζνξίδνπλ θαη ην βαζκφ ηεο εμεξεχλεζεο ησλ 

ρψξσλ απφ ηνλ ρξήζηε, βάδνληαο δειαδή “ζχλνξα” ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. 

 

Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε. Σα αληηθείκελα κε ηα νπνία κπνξεί λα αιιε-

ιεπηδξάζεη ν ρξήζηεο, πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα scripts πνπ λα θαλνλίδνπλ ηε “ζπκπεξηθν-
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ξά” ηνπο φηαλ ηα ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο θαη λα πξνβιέπνπλ θάζε πηζαλή θαη απίζαλε ε-

λέξγεηά ηνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο θαη 

πψο απηά αιιειεπηδξνχλ. Κάηη ηέηνην ζε κεγάιε θιίκαθα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εμεξεχλεζεο, ζα απαηηνχζε εμαηξεηηθά δχζθνιε εξγαζία. Δπίζεο, επεηδή ηα scripts ρξεζη-

κνπνηνχλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο ηνλ επεμεξγαζηή ηνπ ππνινγηζηή, έρνπλ επίπησζε ζηελ 

ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Καη πάιη ν ζρεδηαζηήο πεξηνξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

ζε αληηθείκελα-θιεηδηά ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ.   
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5.7  Καζνξηζκόο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  

       θαηαζθεπήο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ινγηζκηθνχ, απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη 

ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα επηιέμεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα αιιειεπηδξαζηη-

θέο εθαξκνγέο Δ.Π. -φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο- ε ρξήζε νινθιε-

ξσκέλσλ παθέησλ είλαη κνλφδξνκνο, γηαηί ππεξηεξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο επρξεζηίαο ζε ζχ-

γθξηζε κε ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ηελ επηινγή φκσο ελφο ηέηνηνπ παθέηνπ 

πξέπεη λα ζηαζκηζηνχλ πνιιέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέ-

ρνληαη απφ ην θαζέλα θαη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ππφζεζε.  

 

Απηφ πνπ δελ είλαη θαζφινπ εμαζθαιηζκέλν είλαη ε βησζηκφηεηα, ε αληνρή ζην ρξφλν, ηεο 

εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί. Ζ εθαξκνγή αληαλαθιά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ ηε ζηηγκή πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ην πιηθφ επέ-

ηξεπε ηε ρξήζε κνληέισλ κε κηθξφ αξηζκφ πνιπγψλσλ θαη ν ξεαιηζκφο ησλ εθαξκνγψλ 

ήηαλ αξθεηά κηθξφο. ήκεξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνληέια κε κεγαιχηεξν αξηζ-

κφ πνιπγψλσλ, ν ξεαιηζκφο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο, αιιά γηα λα ελζσκαησζνχλ νη λέεο 

δπλαηφηεηεο ν εηθνληθφο θφζκνο πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ αξρή. Γίλεηαη θαηαλνε-

ηφο ν θφπνο θαη ην ρξήκα πνπ πξέπεη λα δαπαλεζνχλ γηα θάηη ηέηνην.  

 

Ηδηαίηεξε αληνρή ζην ρξφλν έρνπλ ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα. Αλ θαη ιεηηνπξγνχλ βνε-

ζεηηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθαξκνγψλ ηεο Δ.Π., είλαη ηδηαίηεξα ζηηβαξέο εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιινχο ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα, ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ηξηζ-

δηάζηαησλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη 

ησλ επαγγεικάησλ ηνπο (αξρηηέθηνλεο, ρεκηθνχο, θπζηθνχο, καζεκαηηθνχο, κεραληθνχο, 

θηι). Τπάξρνπλ γηα πνιιά ρξφληα ζηελ αγνξά, εμειίζζνληαη θαη αλαβαζκίδνληαη κε ηθαλν-

πνηεηηθνχο ξπζκνχο θαη γεληθά θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Αληίζηνη-

ρεο αληνρήο πξνγξάκκαηα γηα ηελ Δ.Π. είλαη ειάρηζηα.  

 

5.7.1  Πξνδηαγξαθέο ελόο πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο εηθνληθώλ θόζκσλ 

Με απηά ηα δεδνκέλα, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ πξν-

γξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, έρνληαο πάληα 

θαηά λνπ φηη απηφο ν εηθνληθφο θφζκνο ζα είλαη κία πξνζνκνίσζε ηνπ νδηθνχ πεξηβάιιν-

ληνο. Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη πξψηα λα νξηζηεί έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξα-
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θψλ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξεί έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ. Με βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα επηιεγεί ηειηθά έλα απφ ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα. 

 

Δπρξεζηία 

Έλα πξψην ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί θαηά ηελ επηινγή ελφο πξνγξάκκαηνο θαηα-

ζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ είλαη ε επρξεζηία ηνπ. Ο φξνο “επρξεζηία” είλαη βέβαηα δχ-

ζθνιν λα νξηζηεί, είλαη ππνθεηκεληθφο θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εκπεηξία 

απηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο αλαθέξεηαη ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρεδηαζηή. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ρξεζηκν-

πνηείηαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη έλαο ρψξνο ζηνλ 

νπνίν ν ζρεδηαζηήο γξάθεη ηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο.  

 

αλ πεξηβάιινλ είλαη πνιχ αθεξεκέλν, δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζρεδηαζηή λα έρεη ά-

κεζε αληίιεςε ηνπ ηη θαηαζθεπάδεη. Πξέπεη πξψηα λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε, λα κεηαηξέ-

ςεη ηνλ θψδηθα ζε εθηειέζηκν αξρείν, λα δεη ην απνηέιεζκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσ-

ξήζεη ζε βειηηψζεηο ή ζηελ θαηαζθεπή ελφο άιινπ θνκκαηηνχ ηεο εθαξκνγήο, επαλαιακ-

βάλνληαο ηελ φιε δηαδηθαζία. Αθφκα θαη αλ ππνηεζεί φηη ν ζρεδηαζηήο είλαη άξηζηνο γλψ-

ζηεο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί, έλα ηέηνην πεξηβάιινλ δελ ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζνπ θαη δπλακηθνχ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  

 

Απηφ αθξηβψο είλαη ην πιενλέθηεκα ησλ παθέησλ θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ. Σν πε-

ξηβάιινλ εξγαζίαο ζε απηά είλαη ζπλήζσο κία επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία ν ζρεδηαζηήο, 

ηνπνζεηψληαο δηάθνξα αληηθείκελα, “ρηίδεη” ζηαδηαθά ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Οξηζκέλεο θν-

ξέο απηή ε επηθάλεηα παξνπζηάδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο (θάηνςε, πιάγηα 

φςε θαηά πιάηνο, πιάγηα φςε θαηά κήθνο θαη παλνξακηθή). Με ηνλ ηξφπν απηφ έρεη άκε-

ζε επνπηεία φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο εθαξκνγήο θαη βιέπεη ην απνηέιεζκα ρσξίο πεξί-

πινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο.  

 

Υξεζηκνπνηψληαο εξγαιεηνζήθεο, πξνζδίδεη ηδηφηεηεο θαη θίλεζε ζηα αληηθείκελα θαη πά-

ιη ειέγρνληαο άκεζα ην απνηέιεζκα. Ζ επρξεζηία ζε απηή ηελ πεξίπησζε αθνξά ηε δηά-

ηαμε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ εξγαιεηνζεθψλ θαη ην πφζν εχιεπηα παξνπζηάδνληαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπο ζην ζρεδηαζηή. Αθφκα θαη έλαο έκπεηξνο ζρεδηαζηήο ρξεηάδεηαη έλα ρξν-

ληθφ δηάζηεκα πξνζαξκνγήο θαη εμνηθείσζεο φηαλ απφ ην έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο κε-

ηαπεδά ζε έλα άιιν. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ν θαλφλαο πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ην 
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πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα παξέρεη επνπηεία θαη δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβα-

ζεο ζηελ ππφ αλάπηπμε εθαξκνγή.  

 

Βηβιηνζήθεο αληηθεηκέλσλ-δπλαηφηεηεο επέκβαζεο  

Αλ ε επρξεζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο είλαη ην πξψην βήκα γηα ηε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαηαζθεπήο ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ, νη βηβιηνζήθεο έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ κεηψ-

λνπλ ην ρξφλν απηφ αθφκε πεξηζζφηεξν. Ωο αληηθείκελα ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ελ-

λννχληαη κφλν ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια, αιιά νη ήρνη, νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αληηθεηκέλσλ, 

ηα ρξψκαηα θαη νη πθέο πνπ ηα “ληχλνπλ”. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνηεζεί φηη ν ζρεδηαζηήο 

ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη κία κπάια πνπ λα κπνξεί λα αλαπεδά ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Τπάξ-

ρνπλ πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο πνπ ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη απφ ηε βηβιηνζή-

θε ηνπο έλα γεσκεηξηθφ ζηεξεφ, κία ζθαίξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηνο.  

 

ηε ζπλέρεηα, απφ άιιε βηβιηνζήθε ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα επη-

ιέμεη ηα ρξψκαηα πνπ ζα “ληχζνπλ” θάζε μερσξηζηή επηθάλεηα ηεο ζθαίξαο ή κπνξεί λα 

ππάξρεη κία έηνηκε εηθφλα πνπ λα “ληχλεη” φιε ηελ επηθάλεηα. Απφ άιιε βηβιηνζήθε επη-

ιέγεη θαη πξνζδίδεη ζην αληηθείκελν ηελ ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο κπάιαο (αλαπήδεζε 

ην χςνο ηεο νπνίαο κεηψλεηαη κε ην ρξφλν) ηελ νπνία θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη (κηθξφ-

ηεξε ή κεγαιχηεξε αλαπήδεζε). Σέινο απφ ηε βηβιηνζήθε ησλ ήρσλ, ν ζρεδηαζηήο εηζάγεη 

ζην αληηθείκελν ην ραξαθηεξηζηηθφ ήρν κίαο κπάιαο. 

 

Απηή είλαη ε πην ζχλζεηε ρξήζε ησλ έηνηκσλ βηβιηνζεθψλ. ε αξθεηέο φκσο πεξηπηψζεηο 

ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο πεξηέρνπλ εθηφο ησλ παξαπάλσ βηβιηνζεθψλ θαη βηβιηνζή-

θεο έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ. Σφηε ν ζρεδηαζηήο δελ έρεη παξά λα επηιέμεη κία έηνηκε κπάια 

θαη λα ηελ εηζάγεη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, ηξνπνπνηψληαο πηζαλψο νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο. 

Δίλαη εχθνια αληηιεπηή ε ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη ζηελ κία θαη ζηελ 

άιιε πεξίπησζε.  

 

Τπάξρεη έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζέκα. Δίλαη αδχλαην έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο λα πεξη-

ιακβάλεη ζε βηβιηνζήθε έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ φια ηα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ρξεηα-

ζηεί έλαο ζρεδηαζηήο. Μάιηζηα, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ δηα-

θέξεη απφ πξφγξακκα ζε πξφγξακκα. Δπηπιένλ, έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο δελ ρξεζηκν-

πνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαη κφλν εηθνληθνχ θφζκνπ, κε απνηέιεζκα νη βηβιηνζήθεο 

απηέο λα πξέπεη λα πεξηέρνπλ κία ζεκαληηθή πνηθηιία αληηθεηκέλσλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ 
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πξνθχπηεη είλαη φηη ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα επηιέμεη έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο πνπ νη 

βηβιηνζήθεο ηνπ λα ηθαλνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ πνπ 

ζα θαηαζθεπάζεη θαη κάιηζηα ζε βάζνο ρξφλνπ.  

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη πάιη νη έηνη-

κεο βηβιηνζήθεο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πιήξσο θάζε πηζαλή πεξίπησζε. Ζ αληηκεηψ-

πηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη δηαθνξεηηθή, απαηηείηαη πξνγξακκαηηζηηθή παξέκβαζε, 

θαηαζθεπή δειαδή scripts (§ 5.4). Ο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα ειέγμεη αλ ην πξφγξακκα θα-

ηαζθεπήο ηνπ δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα, θαηά πφζν ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξε-

ζηκνπνηείηαη είλαη εχθνιε ζηελ εθκάζεζή ηεο θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο επέκβαζεο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

πλεξγαζία κε εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα 

Γηα ην ιφγν φηη ζε θακία πεξίπησζε νη παξαπάλσ βηβιηνζήθεο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδηαζηή, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα ηνπ πξνγξάκ-

καηνο θαηαζθεπήο λα ζπλεξγάδεηαη κε βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζί-

αο είλαη ακθίδξνκε. Θα πξέπεη δειαδή ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο λα δηαρεηξίδεηαη αξρεία 

εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη λα δεκηνπξγεί αξρεία πνπ λα είλαη δπλαηή ε επεμεξ-

γαζία ηνπο απφ ηα εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Αλαθέξζεθε ήδε φηη έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο θαιφ ζα ήηαλ λα έρεη δπλαηφηεηεο πξσ-

ηνγελνχο παξαγσγήο ζηνηρείσλ ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

βηβιηνζήθεο ηνπ (§ 5.5). Να πεξηέρεη δειαδή ππνπξνγξάκκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ πα-

ξαγσγή θαη επεμεξγαζία ήρσλ, ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία πθψλ, ηελ παξαγσγή θαη 

επεμεξγαζία ρξσκάησλ θαη ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. Δ-

μαηηίαο θαη πάιη ηεο γεληθήο ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηαζθεπήο, ηα ππνπξνγξάκκαηα 

απηά -φηαλ ππάξρνπλ- επηηξέπνπλ ππνηππψδε παξαγσγή θαη επεμεξγαζία. Γελ είλαη άζην-

ρν λα εηπσζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ είλαη πεξηζζφηεξν ν 

ρψξνο ζηνλ νπνίν ζπλαξκνινγείηαη ν εηθνληθφο θφζκνο απφ δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο.  

 

Έηζη ν ζρεδηαζηήο θαηαθεχγεη ζε εμσηεξηθά θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα λα θα-

ιχςεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ εηθνλη-

θνχ θφζκνπ. Απηφ βέβαηα απμάλεη ην ρξφλν θαηαζθεπήο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ν ζρεδη-
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αζηήο λα γλσξίδεη ηε ρξήζε κίαο κεγάιεο πνηθηιίαο άιισλ πξνγξακκάησλ ή παξνπζηάδε-

ηαη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε άιια άηνκα γλψζηεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. Σν πην ζε-

καληηθφ φκσο πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο λα κελ 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα αξρεία απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά. Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη 

ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ ήρνπ θαη ησλ εηθφλσλ φζν ζηνλ ηνκέα ησλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέ-

λσλ.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη εηθφλαο δηαζέηνπλ θίιηξα κεηα-

ηξνπήο ζρεδφλ θάζε ηχπνπ αξρείσλ. Σν πξφβιεκα κε ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ηξηζ-

δηάζηαησλ γξαθηθψλ είλαη φηη ην θάζε έλα απφ απηά παξάγεη αξρεία αζχκβαηα κε ηα αξ-

ρεία ησλ άιισλ πξνγξακκάησλ. Σα θίιηξα κεηαηξνπήο πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ αλεμάξ-

ηεηνπο πξνγξακκαηηζηέο ή εηαηξείεο θαη αξθεηέο θνξέο ε κεηαηξνπή ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 

κνληέινπ απφ ηνλ έλαλ ηχπν ζηνλ άιιν δελ είλαη απαιιαγκέλε απφ πξνβιήκαηα. πλεπψο, 

θαηά ηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο, πξέπεη λα πξνζερζεί αλ απηφ είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίζεη αξρεία απφ ηα πην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο θαη επεμεξ-

γαζίαο θπξίσο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ.   

 

Τπνζηήξημε 

Σν θφζηνο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. 

Απφ ηελ άιιε, φζν έκπεηξνο θαη αλ είλαη ν ζρεδηαζηήο, ζπρλά ζα βξεζεί ζηε δπζάξεζηε 

θαηάζηαζε λα κελ μέξεη πψο λα πινπνηήζεη έλα ζηνηρείν ηνπ εηθνληθνχ ηνπ θφζκνπ ή πψο 

λα βειηηψζεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ. Αλ κάιηζηα ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ρξεζηκνπνηεί 

κία πξνγξακκαηηζηηθή γιψζζα γηα ηα scripts πνπ δελ γλσξίδεη θαιά ν ζρεδηαζηήο, ηφηε ηα 

πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα βξεζεί 

ζε ζνβαξφ αδηέμνδν. Έθαλε κία ζεκαληηθή επέλδπζε πνπ δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πιή-

ξσο.  

 

Οη εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ παθέηα δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ θφζκσλ αλαγλσξίδνπλ 

απηφ ην πξφβιεκα θαη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε δηάθνξεο κνξ-

θέο. Ζ πην απιή είλαη ε ελζσκάησζε ζην θπξίσο πξφγξακκα ελφο ζπζηήκαηνο βνήζεηαο. 

ηαλ ην ζχζηεκα βνήζεηαο είλαη αξθεηά αλαιπηηθφ, ιχλνληαη αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ ζρεδηαζηή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζρεδηαζηήο δελ βξίζθεη απάληεζε ζην πξφβιεκά 

ηνπ, νη εηαηξείεο παξέρνπλ ππνζηήξημε κε δηάθνξεο άιιεο κνξθέο φπσο κέζσ ηειεθψλνπ, 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν, θηι. Μία ηειεπηαία κνξθή ππνζηή-
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ξημεο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ δηαδηθηπαθέο νκάδεο ζπδεηήζεσλ ησλ άιισλ ρξεζηψλ ηνπ 

ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

κσο ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ απεπζχλνληαη ζε έλα ηδηαίηεξα ε-

μεηδηθεπκέλν θνηλφ θαη δελ γλσξίδνπλ ηε δηάδνζε πνπ έρνπλ άιια είδε πξνγξακκάησλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζηή ζπλδέεηαη θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. πλεπψο, θαηά ηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ζρε-

δηαζηήο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ην θαηά πφζν θαη κε ηη φξνπο ηνπ παξέρεηαη ππνζηήξημε. Δ-

πίζεο πξέπεη λα ειεγρζεί θαη ε δηάδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, παξάγνληαο 

πνπ απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ. 

 

Γηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ πιηθνχ 

Έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πιηθνχ φζνλ αθνξά 

ηηο εθαξκνγέο Δ.Π. θαη πψο απηά επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ (§ 5.1). 

Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηδηαίηεξα αθξηβείο ξπζκίζεηο φισλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα, ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, φζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

 

Δθφζνλ ν εηθνληθφο θφζκνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ζηελ νπζία ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

νδηθνχ πεξηβάιινληνο, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ε-

μσηεξηθνχο θαη κεγάινπο ρψξνπο θαη φρη εζσηεξηθνχο θαη κηθξνχο φπσο γηα παξάδεηγκα 

δσκάηηα. Σν ζέκα απηφ δελ αθνξά κφλν ηηο βηβιηνζήθεο ησλ αληηθεηκέλσλ, αιιά είλαη πν-

ιχ πην ζχλζεην θαη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ. Οη αλνηρηνί ρψξνη επηηξέπνπλ ζην 

ρξήζηε λα βιέπεη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ζε κεγάιε απφζηαζε. Απηφ έρεη ζαλ α-

πνηέιεζκα, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, λα ζρεδηάδνληαη πνιιά αληηθείκελα πνπ ε-

πηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην ππνινγηζηηθφ θνξηίν. Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα 

πινπνηεί κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ λα κελ επηδξνχλ ζηελ 

πνηφηεηα θαη ην ξεαιηζκφ ηεο εθαξκνγήο.  

 

Σν ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπ πιηθνχ έρεη άιιε κία δηάζηαζε. Καηά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ, ππάξρεη κία δε-

δνκέλε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Αλα-

θέξζεθε φκσο φηη ην πιηθφ εμειίζζεηαη πνιχ γξήγνξα (§ 5.2), ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ 

ζπρλέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηα ΑPI (§ 5.3). Αλ έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο δελ παξα-
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θνινπζεί ηηο εμειίμεηο, κε ζπρλέο αλαβαζκίζεηο ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηφηε ζχληνκα 

ράλεη ηελ επαθή κε απηέο, κε απνηέιεζκα λα κελ απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά θαη λα κελ εθκε-

ηαιιεχεηαη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Καηά ηελ επηινγή ινηπφλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαζθεπήο, πξέπεη λα ειεγρζεί πφζν παιηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε ηνπ έθδνζε θαη κε ηη 

ζπρλφηεηα εκθαλίδνληαη λέεο εθδφζεηο.   

 

Γηθηπαθή ππνζηήξημε 

Ζ εξεπλεηηθή εθαξκνγή πξνηείλεη έλα κνληέιν εξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαηά νκάδεο, ηφζν 

ζε επίπεδν ηάμεο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (§ 2.8.4). 

πλεπψο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο πξέ-

πεη λα είλαη ε δπλαηφηεηα ν παξαγφκελνο εηθνληθφο θφζκνο λα ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξν-

λε παξνπζία παξαπάλσ ηνπ ελφο ρξεζηψλ.  

 

Δθφζνλ ε εξγαζία ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, ην 

πξφγξακκα θαηαζθεπήο θαη θαη’ επέθηαζε ν εηθνληθφο θφζκνο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

ηα ζεκαληηθφηεξα πξσηφθνιια ηνπηθνχ δηθηχνπ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα δηα-

δηθηπαθήο εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ηα ηξηζδηάζηαηα 

γξαθηθά εθηφο απφ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ απφ ην πιηθφ, δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θίλεζε ζην δίθηπν, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ αξρείσλ ηνπο. πλεπψο ην πξφ-

γξακκα θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο πνπ ειαηηψλνπλ απηή ηελ θίλεζε. 

 

Υξήζε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 

Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αθνξά θπξίσο ηηο άιιεο κνξθέο Δ.Π. εθηφο ηεο επηηξαπέδη-

αο, εληνχηνηο ε δπλαηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο λα ππνζηεξίδεη εμεηδηθεπκέ-

λεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο είλαη έλα επηζπκεηφ ζηνηρείν. Πξψηα απ’ φια δελ ρξεηάδεηαη ε 

θαηαζθεπή κίαο θαηλνχξηαο εθαξκνγήο, αιιά κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε ππάξρνπζα θαη λα 

εθηειεζηεί θαη ζε άιιεο κνξθέο Δ.Π., παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ επηδξάζεσλ 

πνπ έρεη ε θάζε κνξθή. Δπίζεο, φηαλ θάπνηεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο γίλνληαη πην πξνζη-

ηέο ζην επξχ θνηλφ, κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ρσξίο αιιαγέο ζηελ αξρηθή εθαξκνγή θαη 

λα δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηηο.  
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5.7.2  Δπηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο εηθνληθώλ θόζκσλ 

Έρνληαο ζέζεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξεί ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο, έγηλε 

εθηελήο έξεπλα αγνξάο κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ 

θφζκσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο. Μία πξψηε επηινγή έγηλε κε βάζε 

έλα πξφζζεην θξηηήξην. Ζ έηνηκε εθαξκνγή, αιιά θαη ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ζα έπξε-

πε λα εθηεινχληαη ζε ζπκβαηνχο ππνινγηζηέο (PCs) θαη ζε πεξηβάιινλ Windows θαη φρη 

ζε δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.  

 

Απηφ ην θξηηήξην ηέζεθε εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππνδνκψλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδηθά ζηα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ, ρξε-

ζηκνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη δελ είλαη ζθφπηκε ε αιιαγή ηνπ. 

Απνθιείζηεθαλ επίζεο πξνγξάκκαηα πνπ δελ επέηξεπαλ ηελ παξαγσγή εηθνληθψλ θφζκσλ 

γηα επηηξαπέδηα Δ.Π., θαζψο επίζεο θαη φζα ρξεζηκνπνηνχζαλ απνθιεηζηηθά ηε VRML γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, ιφγσ ησλ γεληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο (§ 5.5). 

 

ηε ζπλέρεηα, απνθιείζηεθαλ φζα πξνγξάκκαηα δελ επέηξεπαλ ηε δηθηπαθή εθηέιεζε ηεο 

εθαξκνγήο. Διέγρζεθαλ εηθνληθνί θφζκνη πνπ είραλ παξαρζεί απφ ηα ελαπνκείλαληα πξν-

γξάκκαηα θαη απνξξίθζεθαλ φζσλ ε πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ ήηαλ ρακειή. ην ηέινο α-

πέκεηλαλ κφλν δχν πξνγξάκκαηα, κε ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο θαη κε ηελ ίδηα δηάδνζε, ην 

WorldToolKit ηεο εηαηξείαο Sense8 [169] θαη ην VRT ηεο εηαηξείαο Superscape [172], κε 

ην δεχηεξν λα επηιέγεηαη ηειηθά ζαλ ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκν-

γήο. 
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6.  Αξρηθό κνληέιν εξγαζίαο 

 

Έρνληαο επηιέμεη ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, θξίζεθε ζθφπηκν λα 

θαηαζθεπαζηεί έλα κνληέιν εξγαζίαο, κία δνθηκαζηηθή εθαξκνγή πνπ λα πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία απαξαίηεηα ζηελ ηειηθή εθαξκνγή. Οη ιφγνη θαηαζθεπήο ηεο δνθηκαζηηθήο ε-

θαξκνγήο ήηαλ λα αμηνινγεζνχλ: 

 Ο ρξφλνο εμνηθείσζεο κε ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο, εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ 

ρξεηαδφηαλ ε παξνρή βνήζεηαο απφ ηξίηνπο. 

 ε ηη βαζκφ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνηα πξνγξάκκαηα 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πψο ζπλεξγάδεηαη ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο κε απηά. 

 ε πνηα ζεκεία είλαη απαξαίηεηε ε πξνγξακκαηηζηηθή επέκβαζε, ε δπζθνιία ρξήζεο 

ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο. 

 Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνζνκνησζεί γεληθά έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ, γηα 

παξάδεηγκα θηίξηα, δξφκνη, πιαηείεο, θηι. 

 Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πξνζνκνησζνχλ θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνζνκνησζεί έλα επξχ θάζκα θαηαζηάζεσλ θπ-

θινθνξίαο, γηα παξάδεηγκα θαλάξηα, αηπρήκαηα, παξαβηάζεηο ηνπ Κ.Ο.Κ., θηι.  

 Οη γεληθέο επηδφζεηο ηεο εθαξκνγήο (θαξέ/δεπηεξφιεπην, αλάιπζε, ηξηζδηάζηαηα κν-

ληέια, ήρνο, αλάιπζε, ρξσκαηηθφ βάζνο, θηι) ζε ζρέζε κε ην πιηθφ ηνπ ηειηθνχ ρξή-

ζηε, δειαδή ησλ ππνινγηζηψλ ζηα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ. 

 Οη πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, πφηε έλα θνκκάηη ηνπ πξέπεη λα 

ρσξηζηεί ζε κηθξφηεξα, κε ηη ηξφπν γίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ην έλα θνκκάηη ζην άιιν. 

 Ζ εξγνλνκία θαη ε επρξεζηία ηεο εθαξκνγήο ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηή ζα ρξεζη-

κνπνηνχληαλ απφ παηδηά. 

 Οη δηθηπαθέο δπλαηφηεηεο θαη νη ηξφπνη απεηθφληζεο ησλ άιισλ ρξεζηψλ κέζα ζηελ 

εθαξκνγή. 

 Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, ε επθνιία ζπιινγήο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Σν απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο. 
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Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε φιε εξγαζία ρσξίζηεθε ζε θάζεηο νη ν-

πνίεο ήηαλ: 

Φάζε 1
ε
: Δμνηθείσζε κε ην πξφγξακκα. 

Φάζε 2
ε
: πιινγή θαη δηακφξθσζε ησλ απαξαίηεησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. Παξαγσ-

γή ήρσλ, θαη γξαθηθψλ απαξαίηεησλ ζηα κνληέια. 

Φάζε 3
ε
: Καηαζθεπή ελδεηθηηθνχ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, έιεγρνο ησλ επηδφζεσλ. 

Φάζε 4
ε
: Δηζαγσγή θηλνχκελσλ κνληέισλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, έιεγρνο ησλ επηδφζε-

σλ. 

Φάζε 5
ε
: Δηζαγσγή αιιειεπηδξάζεσλ, έιεγρνο ησλ επηδφζεσλ. 

Φάζε 6
ε
: Δηζαγσγή γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Φάζε 7
ε
: Σειηθή αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο γεληθήο εηθφλαο ηνπ κνληέινπ εξγα-

ζίαο. 

 

ε θάζε θάζε ειέγρνληαλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο, αιιά 

θπξίσο δίλνληαλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα, απνθηηφηαλ πνιχηηκε ηερλνγλσζία θαη δνθηκάδν-

ληαλ ηερληθέο αιιά θαη παηδαγσγηθέο ηδέεο πνπ ζα ελζσκαηψλνληαλ ζηελ ηειηθή εθαξκν-

γή. ηαλ ζε θάπνην ζηάδην ηεο εξγαζίαο δηλφηαλ ιχζε ζε έλα πξφβιεκα ή ε ηδέα πνπ δν-

θηκαδφηαλ θαηέιεγε ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηφηε δεκηνπξγνχηαλ θαη απνζεθεπφηαλ έλαο 

κηθξφο εηθνληθφο θφζκνο πνπ πεξηιάκβαλε απηή ηε ιχζε ή ηελ ηδέα.  

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη εθφζνλ ε ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο ήηαλ ζεηηθή, 

φηαλ ζα άξρηδε ε εξγαζία θαηαζθεπήο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, ζα αξθνχζε ε αληηγξα-

θή θαη επηθφιιεζε ησλ έηνηκσλ ιχζεσλ θαη ηδεψλ απφ ηνπο απνζεθεπκέλνπο θφζκνπο 

ζηνλ ηειηθφ εηθνληθφ θφζκν θαη ε φιε δηαδηθαζία ζα ζπληνκεπφηαλ ζεκαληηθά.    
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6.1  Φάζε 1
ε
 Δμνηθείσζε κε ην πξόγξακκα 

Σν πξφγξακκα αθνινπζεί ηε γεληθή θηινζνθία φισλ ησλ παξαζπξηθψλ εθαξκνγψλ, κε εξ-

γαιεηνζήθεο θαη κελνχ επηινγψλ. Ζ θπξίσο επηθάλεηα εξγαζίαο είλαη έλαο επίπεδνο ρψξνο 

πάλσ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη δηάθνξα αληηθείκελα θαη ζηαδηαθά θηίδεηαη ν εηθνληθφο 

θφζκνο (εηθόλα 6.1). Αλ θαη δελ ππήξρε πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ αληίζηνηρα πξνγξάκ-

καηα, δελ πξνέθπςαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο επρξεζηίαο.  

 

Μάιηζηα, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ππάξρεη άκεζε επνπηεία θαη 

έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο, ζηνηρείν πνπ απμάλεη ηελ επρξεζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο 

player ηεο εθαξκνγήο είλαη πξνζβάζηκνο απφ ηα κελνχ θαη έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ε-

ιέγρνπ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη απφ ηε κεξηά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ επηινγψλ απφ ηα κελνχ ιχζεθαλ απφ ην ζχζηεκα 

βνήζεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Με κία πξψηε καηηά, νη βηβιηνζήθεο ησλ έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ θάλεθε λα ηθαλνπνηνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ζε ηξηζδηάζηαηα κνληέια ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. Ζ αιή-

ζεηα φκσο είλαη φηη ηα κνληέια απηά δελ εληππσζίαζαλ γηα ην βαζκφ ηεο ιεπηνκέξεηάο 

ηνπο γηαηί ν αξηζκφο ησλ πνιπγψλσλ ηνπο είλαη κηθξφο. Ζ εμήγεζε πνπ δφζεθε είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιπγψλσλ (§ 5.2), γηαηί ε ρξή-

ζε κεγάινπ αξηζκνχ κνληέισλ κε κεγαιχηεξν αξηζκφ πνιπγψλσλ ζα επηβάξπλε ζεκαληη-

θά ην πξφγξακκα, κε απνηέιεζκα λα κελ εθηειείηαη κε ηθαλνπνηεηηθή ηαρχηεηα ε ηειηθή 

εθαξκνγή.  

 

Γηα πεξαηηέξσ εμνηθείσζε κε ην πξφγξακκα, αλαιχζεθαλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θα-

ηαζθεπάζηεθαλ κία ζεηξά απφ παξαδείγκαηα εηθνληθψλ θφζκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε 

απηφ. Έγηλε επίζεο αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν γηα άιινπο εηθνληθνχο θφζκνπο θηηαγκέλνπο 

κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ παξαπάλσ νη δπλαηφηεηέο ηνπ. Γη-

απηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ αξθεηνί ηέηνηνη θφζκνη κε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, πνπ ελίζρπ-

ζαλ ηελ άπνςε φηη ην πξφγξακκα ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. 

 

Σέινο, θαηαζθεπάζηεθε κία ζεηξά απφ θφζκνπο, ηνπνζεηψληαο έηνηκα κνληέια θαη πιν-

πνηψληαο πνιχ απιά ζελάξηα, γηα παξάδεηγκα έλα δξφκν κε ηα θηίξηά ηνπ. Μία παξαηήξε-

ζε γηα ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο είλαη φηη ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ λαη κελ ήηαλ εχθν-
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ιε, αιιά ε επζπγξάκκηζή ηνπο κε άιια αληηθείκελα ήηαλ αξθεηά δχζθνιε, κε απνηέιεζκα 

ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε ελφο αληηθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη κφλν φηαλ δίλνληαη νη ζπληε-

ηαγκέλεο ηνπ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, δηαδηθαζία αξθεηά πεξίπινθε.  

 

Μία δεχηεξε παξαηήξεζε αθνξά ην γεγνλφο φηη θάζε αληηθείκελν, απηφκαηα κε ηελ ηνπν-

ζέηεζή ηνπ, πεξηβάιιεηαη απφ έλα αδηαπέξαζην πιαίζην κε ην νπνίν είλαη άξξεθηα ζπλδε-

δεκέλν. Ο ξφινο ηνπ πιαηζίνπ είλαη λα δίλεη ζηεξεή ππφζηαζε ζηα αληηθείκελα, λα νξίδε-

ηαη ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη λα είλαη δπλαηή ε άζθεζε δπ-

λάκεσλ απφ θαη ζε απηά. Γηα παξάδεηγκα, κία κπάια πνπ ρηππά ζε έλαλ ηνίρν, δελ ηνλ δη-

απεξλά αιιά αλαπεδά.  

 

Σν γεγνλφο φηη ην πιαίζην απηφ ηνπνζεηείηαη απηφκαηα, απαιιάζζεη ηνλ ζρεδηαζηή απφ ην 

έξγν ηεο ρεηξνθίλεηεο ηνπνζέηεζεο θαη ξχζκηζήο ηνπ, απμάλνληαο έηζη ηελ επρξεζηία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ άιιε, αλ ν ζρεδηαζηήο ην επηζπκεί, κπνξεί λα ην αθαηξέζεη ή λα 

κεηψζεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ (θάλνληάο 

ην δηαπεξαηφ ή εκηδηαπεξαηφ απφ άιια αληηθείκελα). 

 

 Σέινο, γηα ηελ πεξηήγεζε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ρξεζηκνπνηείηαη κία θάκεξα, πνπ κπνξεί 

λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε αληηθείκελν ή κπνξεί λα είλαη ειεχζεξε. ηαλ είλαη ηνπν-

ζεηεκέλε ζε έλα αληηθείκελν (θηλνχκελν ή κε), ν ρξήζηεο έρεη άπνςε ηνπ θφζκνπ απφ ην 

αληηθείκελν απηφ. ηαλ είλαη ειεχζεξε, ζηελ νπζία αληηπξνζσπεχεη ην ρξήζηε πνπ θηλεί-

ηαη κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, επηηξέπνληαο θηλήζεηο 6 βαζκψλ ειεπζεξίαο (πάλσ-θάησ, 

δεμηά-αξηζηεξά, κπξνζηά-πίζσ), θαζψο θαη δηάθνξα είδε θίλεζεο (βάδηζκα, ηξέμηκν, πηή-

ζε).  

 

ε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ πξψηε θάζε απηφ πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη: α) δελ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, β) απινί εηθνληθνί θφζκνη κπνξνχλ 

λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε ειάρηζην ρξφλν θαη γ) παξέρνληαη νξηζκέλεο επθνιίεο πνπ κεηψ-

λνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην ρξφλν θαηαζθεπήο, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη απα-

ξαίηεηεο αξθεηά δχζθνιεο ξπζκίζεηο.     
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6.2  Φάζε 2
ε
 πιινγή θαη δηακόξθσζε ησλ απαξαίηεησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, 

       παξαγσγή επηπιένλ πιηθνύ 

ηε δεχηεξε θάζε αξρηθά θαηαγξάθεθαλ νη αλάγθεο ζε ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ ζα είρε 

ε ηειηθή εθαξκνγή. Απφ ηελ θαηαγξαθή απηή πξνέθπςε φηη ρξεηάδνληαλ: α) κνληέια πνπ 

λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα παηδηά πνπ ζα βξίζθνληαλ κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, β) απηνθί-

λεηα, γ) θηίξηα, δ) δξφκνη θαη πεδνδξφκηα, ε) πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, θσηεηλνί ζεκαηνδφ-

ηεο θαη γεληθά ζηνηρεία ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ζη) κνληέια πνπ λα εκπινπηίδνπλ 

ηνλ εηθνληθφ θφζκν, γηα παξάδεηγκα δέλδξα. Πξνέθπςε επίζεο ε αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέ-

λνπο ήρνπο, γηα παξάδεηγκα απηνθηλήησλ θαη ζνξχβνπ ζην δξφκν, θαζψο επίζεο ε αλάγθε 

γηα εηθφλεο πνπ λα “ληχλνπλ” ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο. 

 

Διέγρνληαο ηηο βηβιηνζήθεο έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαπηζηψζεθε φηη 

ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ηα κνληέια απηά ήηαλ ήδε δηαζέζηκα (εηθόλα 6.2). Μά-

ιηζηα, κε πνιχ απιφ ηξφπν ήηαλ δπλαηή ε αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ησλ κνληέισλ, κε απνηέ-

ιεζκα ε πνηθηιία ηνπο λα απμάλεη ζεκαληηθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξέρεηαη ε δπλαηφ-

ηεηα απνζήθεπζεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ κνληέινπ ζηελ βηβιηνζήθε ησλ έηνηκσλ κνληέ-

ισλ, έηζη ψζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ρξψκαηνο, 

κε απνηέιεζκα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

 

Σα αλζξψπηλα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνζήθε ησλ έηνηκσλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη δπλαηφ λα ειέγρνληαη απφ ην ρξήζηε, αιιά θαη λα θηλνχληαη απηφλνκα 

θαη κε αξθεηά θπζηθφ ηξφπν (πεξπαηψληαο) κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Κάζε έλα απφ ηα 

κνληέια έρεη ελζσκαησκέλν θψδηθα ζε κνξθή script πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θηλείηαη αξρηθά 

ζε επζεία γξακκή θαη λα ειέγρεη ηε ζχγθξνπζή ηνπ κε άιια αληηθείκελα, ράξε ζηα πιαί-

ζηα πνπ ηα πεξηβάιινπλ (§ 6.1). ηαλ ζπκβεί απηφ, ην κνληέιν θάλεη ζηξνθή κεξηθψλ 

κνηξψλ θαη λα ζπλερίζεη λα θηλείηαη. Δίλαη απηνλφεην φηη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ εηθνλη-

θφ θφζκν απμάλεη ζεκαληηθά ην ξεαιηζκφ ηεο εθαξκνγήο.  

 

Ο έιεγρνο ηνπ κνληέινπ απφ ην ρξήζηε είλαη επίζεο αξθεηά απιφο. Αξθεί λα ζπλδεζεί ε 

θάκεξα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ κε έλα απφ ηα δηαζέζηκα κνληέια αλζξψπσλ θαη λα δηαγξα-

θεί ην script ειέγρνπ ζπγθξνχζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε παξνπζία κέρξη 

25 παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν πνπ είλαη ην φξην ησλ δηθηπαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξν-

γξάκκαηνο [172], πνπ ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ 

ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπιάρηζην ηξηψλ παηδηψλ. 
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ε νξηζκέλα απφ ηα κνληέια ησλ απηνθηλήησλ ππάξρεη επίζεο ελζσκαησκέλνο θψδηθαο, 

πνπ επεηδή επηηξέπεη θίλεζε κφλν ζε επζεία γξακκή, απνθαζίζηεθε λα δηαγξαθεί θαη ζε 

επφκελε θάζε λα γξαθεί θψδηθαο πνπ λα επηηξέπεη πην πεξίπινθεο θηλήζεηο φπσο ζηξνθή, 

θξελάξηζκα θαη επηηάρπλζε.  

 

Θεηηθέο ήηαλ νη εληππψζεηο απφ ηα έηνηκα θηίξηα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αληίζηνηρε 

βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα “ληπκέλα” κε εηθφλεο πνπ αληηπξν-

ζσπεχνπλ νξφθνπο θηηξίσλ, κνληέια πνπ αληηπξνζσπεχνπλ καγαδηά θαη κνληέια πνπ α-

ληηπξνζσπεχνπλ έηνηκα θηίξηα φπσο πχξγνπο, ζεξκνθήπηα, θηλεκαηνγξάθνπο, θ.ά. Ο ζρε-

δηαζηήο κπνξεί λα θάλεη αξθεηνχο ζπλδπαζκνχο νξφθσλ θαη καγαδηψλ θαη λα αιιάμεη ηα 

ρξψκαηα, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ “νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα” κε αξθεηά κε-

γάιε πνηθηιία. πλεπψο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε ηειηθή εθαξκνγή δελ επξφθεηην λα α-

ληηκεησπίζεη θαλέλα πξφβιεκα. 

  

Ηθαλνπνηεηηθή είλαη επίζεο ε πνηθηιία ησλ έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα εκπινπ-

ηίζνπλ ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Δθηφο απφ δέληξα θαη ζάκλνπο, ππάξρνπλ ηειεθσληθνί ζάια-

κνη, θξάρηεο, αγάικαηα, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, θ.ά. Γηαζέζηκεο είλαη επίζεο δηάθνξεο 

κνξθέο δξφκσλ φπσο επζείεο, ζηξνθέο, δηαζηαπξψζεηο θαη πεδνδξφκηα.  

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο βηβιηνζήθεο, ππάξρνπλ 

ηξεηο δπλαηφηεηεο. Ζ πξψηε είλαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζε εμσηεξηθφ πξφγξακκα θαη ζηε ζπ-

λέρεηα ε εηζαγσγή θαη απνζήθεπζή ηνπο ζε θάπνηα βηβιηνζήθε έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ. ην 

ζεκείν απηφ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο δηαπηζηψζεθε φηη δελ έρεη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο. 

Σν κφλν θίιηξν εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πνπ δηαζέηεη αθνξά κνληέια θαηαζθεπαζκέλα κε 

VRML. Δπεηδή φκσο ηα αληηθείκελα πνπ ζα ρξεηάδνληαλ ζηελ ηειηθή εθαξκνγή θαη δελ 

ππήξραλ ζηηο βηβιηνζήθεο ήηαλ ιίγα θαη φρη ηδηαίηεξα πεξίπινθα, ε ζπγθεθξηκέλε αδπλα-

κία δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπιάρηζην ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ είλαη ε ρξήζε απιψλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ 

πνπ νλνκάδνληαη primitive objects ή απιά primitives. ηελ νπζία, φια ηα αληηθείκελα ησλ 

βηβιηνζεθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θηηαγκέλα κε απηφ ηνλ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηελ θαηαζθεπή ελφο απινχ ζπηηηνχ ρξεηάδνληαη κφλν δχν primitives, έλα νξζνγψλην πα-

ξαιιειεπίπεδν θαη κία ππξακίδα. Ο ζρεδηαζηήο ηνπνζεηεί αξρηθά ην νξζνγψλην παξαιιε-

ιεπίπεδν θαζνξίδνληαο ην επηζπκεηφ κέγεζνο. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηεί αθξηβψο απφ πάλσ 
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ηελ ππξακίδα, κεηαβάιινληαο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε απηέο ηνπ νξζν-

γψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ θαη θξνληίδνληαο ηα δχν ζηεξεά λα εθάπηνληαη.  

 

κσο, δελ έρεη πξνθχςεη αθφκα έλα λέν αληηθείκελν. Γηα λα ζπκβεί απηφ ρξεηάδεηαη λα ν-

ξηζηεί φηη ην έλα απφ ηα δχν ζηεξεά είλαη “παηδί” ηνπ άιινπ, κε κία απιή επηινγή απφ ην 

αληίζηνηρν κελνχ. ηαλ γίλεη θαη απηφ, ηα δχν ζηεξεά ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ έλα θαη κάιη-

ζηα κπνξεί λα γίλεη απνζήθεπζή ηνπ ζηε βηβιηνζήθε ησλ έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ. Δίλαη απ-

ηνλφεην φηη ε δεκηνπξγία πην πεξίπινθσλ αληηθεηκέλσλ είλαη πην ζχλζεηε θαη πην ρξνλν-

βφξα δηαδηθαζία απφ απηή ηνπ παξαδείγκαηνο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο 

ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηέο θνξέο απηή ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή κνλν-

θαηνηθηψλ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο καδί κε ηνπο ζηχινπο ηνπο. 

 

Ο ηειεπηαίνο ηξφπνο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ είλαη θαη ν πην πεξίπινθνο, αιιά κε απηφλ 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ηδηαίηεξα ζχλζεηα αληηθείκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνέι-

ζνπλ απφ primitives. Οη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε θαιχπηξα ησλ θψησλ, 

είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα (εηθόλα 6.3). Ο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα θαηαθχγεη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ζε έλα εηδηθφ ππνπξφγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο πνπ ε-

πηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή ζρεκάησλ απφ ζεκεία. Οξίδεη ζεκεία ζην ρψξν, ηα νπνία ελψλεη 

δεκηνπξγψληαο επηθάλεηεο. Δίλαη ηδηαίηεξα επίπνλε δηαδηθαζία, γηαηί θάζε ζεκείν πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, νξίδνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζην ρψξν (ζηνπο 

άμνλεο x, y, z). Λάζνο ηνπνζέηεζε ζεκαίλεη φηη ε επηθάλεηα θαη θαη’ επέθηαζε ην ζηεξεφ 

πνπ ζα πξνθχςεη δελ ζα είλαη ζσζηφ.  

 

ην ζεκείν απηφ πξνέθπςε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αδπλακίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θα-

ηαζθεπήο, πνπ ηαπηφρξνλα εμεγεί ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ πνιπγψλσλ ζε φια ηα κνληέια 

ηνπ. Σν πξφγξακκα δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί αληηθείκελα εάλ ηζρχεη κία απφ ηηο παξαθά-

ησ πεξηπηψζεηο [172]: 

 Σν κνληέιν έρεη πάλσ απφ 2.048 (2
11

) ζεκεία. 

 Μία επηθάλεηα έρεη πάλσ απφ 128 (2
7
) ζεκεία.  

 Τπάξρνπλ πάλσ απφ 2.500 επηθάλεηεο ζε έλα κνληέιν. 

 Οη γσλίεο ελφο κνληέινπ είλαη πάλσ απφ 2.048 (2
11

). 

 Ζ απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία γηα ηα ζεκεία ππεξβαίλεη ηα 65.500 bytes. 

 Ο αξηζκφο ησλ ρξσκάησλ ηνπ κνληέινπ ππεξβαίλεη ηα 2.504. 
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Ζ δηαρείξηζε ησλ ήρσλ ζην πξφγξακκα θαηαζθεπήο είλαη ζρεηηθά απιή γηαηί θαη απηνί 

ζεσξνχληαη αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη θαη αθνινπζνχλ έλα κνληέιν. Γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη δηαρείξηζε ήρσλ ππάξρεη ππνπξφγξακκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη θίιηξν εηζαγσγήο-

εμαγσγήο ήρσλ ζε δηακφξθσζε wave (.wav). Σν πξφβιεκα είλαη φηη αξρεία ήρνπ απηήο 

ηεο κνξθήο δελ είλαη ζπκπηεζκέλα φπσο γηα παξάδεηγκα ηα αξρεία mp3, κε απνηέιεζκα ε 

δηαρείξηζε κεγάισλ αξρείσλ ήρνπ λα επηβαξχλεη ηελ εθαξκνγή.  

 

Ζ δηαρείξηζε εηθφλσλ πνπ “ληχλνπλ” αληηθείκελα είλαη θαη απηή απιή, ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Ζ δηαρείξηζή ηνπο, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, γίλεηαη απφ αληίζηνηρν ππν-

πξφγξακκα. Σα θίιηξα εηζαγσγήο-εμαγσγήο επέηξεςαλ ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ζε 

εμσηεξηθφ πξφγξακκα κε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο, δεκη-

νπξγήζεθαλ εηθφλεο φισλ ησλ ζεκάησλ θπθινθνξίαο, πνπ “έληπζαλ” ηα αληίζηνηρα κν-

ληέια. 

 

Απφ ηε δεχηεξε θάζε πξνέθπςε ε πξψηε ζεκαληηθή αδπλακία ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα δηα-

ρεηξηζηεί δειαδή ιεπηνκεξή ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα. Οη ππφινηπεο αδπλακίεο, φπσο ε 

φρη θαη ηφζν απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ήρνπ θαη ε ζρεηηθά δχζθνιε θαηαζθεπή λέσλ κν-

ληέισλ, ζεσξήζεθε φηη δελ ζπληζηνχλ αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα. 
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Δηθόλα 6.1Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 6.2 Παξαδείγκαηα έηνηκσλ κνληέισλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6.3 Καηαζθεπάδνληαο έλα κνληέιν 
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6.3  Φάζε 3
ε
 Καηαζθεπή ελδεηθηηθνύ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, έιεγρνο ησλ επηδόζεσλ 

Ζ θάζε απηή είρε ηελ έλλνηα ηεο γεληθήο δνθηκήο πξηλ ηελ εηζαγσγή θηλνχκελσλ αληηθεη-

κέλσλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Σν δεηνχκελν ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο είλαη ε πξνζνκνίσζε 

ελφο νδηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε ε πξνζνκνίσζε κίαο πφιεο ή κέξνπο απηήο. 

πλεπψο είλαη απαξαίηεην λα θαηαζθεπαζηεί απηή ε πφιε. Σν πξψην θνκκάηη πνπ ρξεηά-

δεηαη λα θαηαζθεπαζηεί είλαη έλα ζεκείν εθθίλεζεο ησλ παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη 

ζαλ ηέηνην θαζνξίζηεθε λα είλαη έλα ζρνιείν (εηθόλα 6.4).  

 

ην ζρνιείν ζα κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα παίξλνπλ νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο θαη γεληθά λα εί-

λαη ν ρψξνο ζπλάληεζεο θαη εθηέιεζεο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ρψξσλ ηνπ δελ παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, εθηφο απφ ηηο 

αλακελφκελεο δπζθνιίεο αθξηβνχο ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ησλ ηνίρσλ πνπ απνηέιεζαλ ηνλ απιφγπξν, πξνβιήκαηνο γλσζηνχ απφ ηελ 

πξψηε θάζε.  

 

ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθαλ νη γχξσ δξφκνη θαη ηνπνζεηήζεθαλ πεδνδξφκηα θαη θηίξη-

α, νξίδνληαο ηα πξψηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα γχξσ απφ ην ζρνιείν. Σνπνζεηήζεθαλ επί-

ζεο ζηνηρεία πνπ αχμαλαλ ην ξεαιηζκφ ηεο εηθνληθήο πφιεο, φπσο δέλδξα, θνιψλεο θσηη-

ζκνχ θαη θαηαζθεπάζηεθε κία πιαηεία (εηθόλα 6.5).  

 

ην ζεκείν απηφ έγηλε ε πξψηε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ ηεο εθαξκνγήο. 

ηνλ player ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνληαη δηάθνξα ηερληθά ζηνηρεία φπσο ν α-

ξηζκφο ησλ θηλνχκελσλ πνιπγψλσλ, πνηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο απαζρνινχλ ηνλ επε-

μεξγαζηή ηνπ ππνινγηζηή θαη πφζν θαη εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην, 

πνπ είλαη θαη ε πην θξίζηκε παξάκεηξνο.  

 

ηελ πξψηε απηή δνθηκή ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ κε έθηαζε κεξηθψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψ-

λσλ, ν αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην ήηαλ πεξίπνπ 45, αξθεηά πάλσ απφ ην φξην ησλ 25, 

αιιά θαη θάησ απφ ην φξην ησλ 60 (§ 5.2). Με απηφ ην δεδνκέλν, θξίζεθε ζθφπηκε ε επέ-

θηαζε ηεο εηθνληθήο πφιεο θαη ε ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ηεο επίπησζεο ηεο πξνζζή-

θεο λέσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θηίξηα, δξφκνη, θηι) ζηνλ αξηζκφ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην.  
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χληνκα δηαπηζηψζεθε φηη κε ηελ πξνζζήθε κεξηθψλ αθφκα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ν 

αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην έπεζε ζεκαληηθά, φπσο επίζεο παξνπζηάζηεθε έλα λέν 

πξφβιεκα. Κηίξηα ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ηνλ παξαηεξεηή, εμαθα-

λίδνληαλ θαη εκθαλίδνληαλ πάιη -αξθεηά απφηνκα- φηαλ ν παξαηεξεηήο πιεζίαδε πξνο απ-

ηά (εηθόλα 6.6).  

 

Να ζεκεησζεί φηη ην πξφβιεκα απηφ παξνπζηάδνληαλ ζηνλ player ηεο εθαξκνγήο θαη φρη 

ζηελ θχξηα νζφλε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθεί δειαδή πνπ θαηαζθεπαδφηαλ ε εηθνληθή πφιε. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα έγηλε αθφκα πην έληνλν φηαλ πξνζηέζεθαλ θαη άιια νηθνδν-

κηθά ηεηξάγσλα, κε απνηέιεζκα απηή ηε θνξά λα κελ εμαθαλίδνληαη κεκνλσκέλα θηίξηα, 

αιιά νιφθιεξα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Παξάιιεια ν αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην έ-

πεζε θάησ απφ ην φξην ησλ 25.   

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο δελ κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί κεγάιν αξηζκφ 

πνιπγψλσλ ή κεγάιεο απνζηάζεηο ή ην ζπλδπαζκφ ηνπο. ζεο πξνζπάζεηεο θαη αλ έγηλαλ 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ιαλζαζκέλεο δηαρείξηζεο απν-

καθξπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, ήηαλ αλεπηηπρείο. Δπίζεο ζεσξήζεθε φηη εθφζνλ ν αξηζκφο 

ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην έπεζε ζεκαληηθά ρσξίο αθφκα λα έρνπλ πξνζηεζεί θηλνχκελα α-

ληηθείκελα, ε θαηάζηαζε ζα επηδεηλσλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν.  

 

Απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί ε πην ζπλεζηζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή αληηκε-

ηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ν ρσξηζκφο δειαδή ηνπ αξρηθνχ θφζκνπ ζε κηθξφηεξνπο 

(§ 5.6). Πξάγκαηη, ν ρσξηζκφο ηνπ αξρηθνχ θφζκνπ ζε κηθξφηεξνπο έιπζε θαη ηα δχν πξν-

βιήκαηα αιιά ηαπηφρξνλα παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε ηεο επηλφεζεο κίαο κεζφδνπ απξφ-

ζθνπηεο θαη νκαιήο κεηάβαζεο απφ ηνλ έλα θφζκν ζηνλ άιιν.  

 

Απηφ ηειηθά επηηεχρζεθε κε έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν. ηαλ ν ρξήζηεο έκπαηλε κέζα ζε έλα 

αφξαην γηα απηφλ ηεηξάγσλν, ελεξγνπνηνχζε κία εληνιή γξακκέλε ζε script, πνπ εκθάληδε 

ηνλ επφκελν θφζκν. Ζ κεηάβαζε απφ έλαλ θφζκν ζηνλ άιιν ήηαλ νκαιή θαη θπξίσο απα-

ξαηήξεηε απφ ην ρξήζηε, δεδνκέλνπ φηη νη δχν γεηηνληθνί θφζκνη ήηαλ έηζη θηηαγκέλνη 

ψζηε λα είλαη ν έλαο ζπλέρεηα ηνπ άιινπ. 

 

Οη δνθηκέο ζπλερίζηεθαλ κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο κέγεζνο ηνπ εηθνληθνχ 

θφζκνπ θαη ν αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε απηφλ, πέξα απφ ηνλ νπνίν ππήξρε ζεκαληηθή 
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επίπησζε ζηνλ αξηζκφ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην θαη εκθαληδφηαλ ην πξφβιεκα ηεο δηαρεί-

ξηζεο απνκαθξπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Γνθηκέο έγηλαλ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βει-

ηίσζεο ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο απφ ηνλ έλα θφζκν ζηνλ άιιν.  

 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο κεηάβαζεο θάλεθε λα είλαη ζε ζεκεία φπνπ ην νπηηθφ πεδίν ηνπ ρξή-

ζηε πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, γηα παξάδεηγκα ζε κία ζηνά ή ζε έλα ζηελφ πεδφδξνκν. Απηφ 

γηαηί αλ ε κεηάβαζε γίλεηαη ζε αλνηρηφ ρψξν, ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ πνιιά αληηθεί-

κελα (θηίξηα, δξφκνη, δέλδξα, θηι) ζην ηέινο ηνπ ελφο θφζκνπ πνπ λα αλαπαξηζηνχλ ην 

δεχηεξν θαη πνιιά αληηθείκελα ζην δεχηεξν θφζκν πνπ λα αλαπαξηζηνχλ ηνλ πξψην.    

 

Σν επφκελν ζέκα πνπ ειέγρζεθε ήηαλ ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ζηνη-

ρείσλ πνπ λα αλαπαξηζηνχλ θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηαπηζηψζεθε φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

γίλεη, φκσο κε πνιχ απιντθφ θαη ζρεκαηηθφ ηξφπν. Σν θφλην ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, ν νξί-

δνληαο, δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ρξψκα πνπ κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά απφ έλα ζρεηη-

θά ζθνχξν ηφλν ηνπ γαιάδηνπ ζε έλαλ πην αλνηρηφ ηφλν, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο. 

Αιιάδνληαο ηα ρξψκαηα, γηα παξάδεηγκα απφ ην καχξν ζην αλνηρηφ γθξη, φινο ν εηθνληθφο 

θφζκνο ζθνηεηληάδεη. Μπνξνχλ επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζχλλεθα ζηνλ νπξαλφ (έηνηκα απφ 

ηε βηβιηνζήθε ησλ αληηθεηκέλσλ), αιιά δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί βξνρή ή ρηφλη, ηνπ-

ιάρηζην ρσξίο επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ηεο εθαξκνγήο, γηαηί νη ζηαγφλεο ηεο βξνρήο ζα 

έπξεπε λα νξηζηνχλ σο θηλνχκελα αληηθείκελα. 

 

Έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν ην νπνίν δεκηνχξγεζε πξφβιεκα ήηαλ ε απνπζία ζθηψλ ζηα αληη-

θείκελα. Μειεηψληαο πηζαλέο ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα απηφ, θάλεθε φηη ε κφλε ιχζε ήηαλ 

ν θαζνξηζκφο κίαο θσηεηλήο πεγήο γηα θάζε αληηθείκελν πνπ έπξεπε λα δεκηνπξγεί ζθηά, 

δειαδή γηα φια. Κάηη ηέηνην βέβαηα είλαη πξαθηηθά αδχλαην.    

 

ηε θάζε απηή δνθηκάζηεθε ηέινο ε ρξήζε εηδηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, γηα λα ε-

ιεγρζεί θαηά πφζν ππνζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο θαη ηελ ηειηθή εθαξκν-

γή. Γελ ππήξμε θαλέλα πξφβιεκα θαη νη εληππψζεηο ήηαλ ζεηηθέο. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ πξν-

γξάκκαηνο κε απηέο ηηο ζπζθεπέο ζεκαίλεη επίζεο φηη είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο ίδηαο ηειη-

θήο εθαξκνγήο φρη κφλν απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο επηηξαπέδηαο Δ.Π., αιιά θαη απφ 

άιιεο κνξθέο ηεο. Γελ πξνβιεκάηηζε επίζεο ε εξγνλνκία ηεο εθαξκνγήο. Γνθηκάζηεθε 

κάιηζηα ε ρξήζε ελφο ρεηξηζηεξίνπ παξφκνηνπ κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
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Playstation, αληί γηα ην πνληίθη θαη ηα πιήθηξα. Ο ρεηξηζκφο ηεο εθαξκνγήο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα απιφο.   

 

ηελ ηξίηε θάζε αληηκεησπίζηεθαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην κνληέιν εξγαζίαο θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηελ ηειηθή εθαξκνγή, πνπ νθείινληαλ θπξίσο ζην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ν εηθνληθφο θφζκνο. Παξφηη ε ιχζε πνπ πηνζεηήζεθε έδσζε θαιά απνηειέζκαηα, ε-

ληνχηνηο παξνπζηάζηεθαλ νη πξψηεο επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν ζα ήηαλ εθηθηή ε πιν-

πνίεζε ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ πνπ λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηερληθέο θαη παηδαγσγηθέο πξν-

δηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ. 
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Δηθόλα 6.4 Τν ζρνιείν, ζεκείν εθθίλεζεο θαη ζπλάληεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 6.5 Γεηηνληέο ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6.6 Τν πξόβιεκα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο απνκαθξπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ 
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6.4  Φάζε 4
ε
 Δηζαγσγή θηλνύκελσλ κνληέισλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ, έιεγρνο ησλ  

       επηδόζεσλ 

Με ηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο λα κελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, ζηε θάζε 

απηή πξνζηέζεθαλ απηνθίλεηα ζε έλαλ απφ ηνπο δνθηκαζηηθνχο θφζκνπο κε ζθνπφ λα εμε-

ηαζηεί ε επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ πάλσ ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ηξν-

ρηά θαη ηη επίπησζε ζα ππήξρε ζηνλ αξηζκφ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην.  

 

Σν πξψην δήηεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη ελψ θίλεζε ζε έλα αληηθείκελν ζε επζεία γξακ-

κή δίλεηαη πνιχ εχθνια κε κία επηινγή ζηα κελνχ, γηα ηελ θίλεζε ζε ηεζιαζκέλε γξακκή 

ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία script. Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη κία γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηα scripts πνπ νλνκάδεηαη SCL (Superscape Control Language). ε 

πνιιά ζεκεία είλαη ίδηα κε ηε C++ θαη επηηξέπεη ηνλ πιήξε έιεγρν θάζε αληηθεηκέλνπ θαη 

θαιχπηεη ζεκεία πνπ δελ πξνβιέθζεθαλ ζηα δηάθνξα κελνχ επηινγψλ. ην ζχζηεκα βνή-

ζεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιχεηαη αξθεηά ε ζχληαμε ηεο γιψζζαο θαη δίλνληαη παξα-

δείγκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζρεδηαζηή λα γξάςεη ην δηθφ ηνπ θψδηθα. 

 

Ωζηφζν, φηαλ ρξεηάδεηαη λα γξαθηεί έλα script, ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ πξν-

γξακκαηηζηηθή πξνζέγγηζε θαηαζθεπήο ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ (§ 5.5) θαη θπξίσο δελ π-

πάξρεη άκεζε επνπηεία ησλ επηπηψζεσλ ηνπ script. Πξέπεη λα γξαθηεί φιν ή ηνπιάρηζην 

έλα θνκκάηη ηνπ πνπ λα ιεηηνπξγεί, λα επαλέιζεη ν ζρεδηαζηήο ζην θπξίσο πξφγξακκα, λα 

“ηξέμεη” ηνλ εηθνληθφ θφζκν, λα δεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ script, λα επαλέιζεη γηα ζπκπιή-

ξσζε θαη δηφξζσζε.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ, ην πξφβιεκα δελ ήηαλ ε ζχληαμε ηεο 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, παξά ηε κηθξή εκπεηξία, αιιά ε εχξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζέζεσλ ζηηο νπνίεο ην απηνθίλεην ζα έπξεπε λα ζηξίβεη. ην πιαίζην ηεο επφκελεο ζειίδαο 

δίλεηαη ην πιήξεο script πνπ θηλνχζε έλα απηνθίλεην γχξσ απφ έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. 

ηε δεχηεξε γξακκή ηνπ είλαη ην ζεκείν ηεο πξψηεο ζηξνθήο, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη απφ 

έλαλ επηαςήθην αξηζκφ θαηά ηνλ x άμνλα.  

 

Γηα λα βξεζεί απηφ ην ζεκείν, έπξεπε αξρηθά λα ηνπνζεηεζεί έλα απηνθίλεην ζηνλ εηθνλη-

θφ θφζκν, ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλεζεί ζηε ζέζε ηεο ζηξνθήο, λα ζεκεησζεί ε ηηκή, λα 

κεηαθηλεζεί ζηε δεχηεξε ζέζε, λα ζεκεησζεί ε δεχηεξε ηηκή, θ.ν.θ. ηε ζπλέρεηα γξαθφ-

ηαλ ην script θαη γηλφηαλ έιεγρνο ηεο ζσζηήο θίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 
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επαλαιακβαλφηαλ γηα θάζε απηνθίλεην πνπ ηνπνζεηνχληαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (πιαίζην 

6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιαίζην 6.1 Script θίλεζεο απηνθηλήηνπ 

 

ια ηα απηνθίλεηα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ θηλνχληαλ θάλνληαο κηθξνχο ή κεγάινπο θχ-

θινπο (εηθόλα 6.7). Ζ επηινγή ηεο θπθιηθήο θίλεζεο δελ ήηαλ ηπραία, αληίζεηα ππαγνξεχ-

ηεθε απφ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο: 

 Δμαζθάιηζε ηελ χπαξμε απηνθηλήησλ ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγ-

κή. Απηφ γηαηί θαλέλα απηνθίλεην δελ είρε ηελ ίδηα ηαρχηεηα κε έλα άιιν.  

 Γεκηνχξγεζε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο δηαξθνχο θπθινθνξίαο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ α-

ξηζκφ απηνθηλήησλ. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα απηνθίλεηα έθαλαλ κηθξνχο θχ-

θινπο, ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ζε έλα ζεκείν ήηαλ αξθεηά κεγάιε.  

xdrive (me)=3000; 
 
if (xpos (me)>1849000) 
{ 
  xdrive (me)=0; 
  yrot (me)=90; 
  zdrive (me)=-3000; 
} 
if (zpos (me)<1590000) 
  zdrive (me)=-800; 
 
if (zpos (me)<1557000) 
{ 
  zdrive (me)=0; 
  yrot (me)=180; 
  xdrive (me)=-3000; 
} 
if (xpos (me)<1637000) 
{ 
  xdrive (me)=-1300; 
 
  if (xpos (me)<1623000) 
  { 
    xdrive (me)=0; 
    yrot (me)=-90; 
    zdrive (me)=3000; 
 
  } 
  if (zpos (me)>1714000) 
  { 
    zdrive (me)=1300; 
    if (zpos (me)>1733000) 
    { 
      zdrive (me)=0; 
      yrot (me)=0; 
      xdrive (me)=3000; 
    } 
  } 
} 
 

Παξάδεηγκα script γηα ηελ θίλεζε ελφο απ-

ηνθηλήηνπ γχξσ απφ έλα νηθνδνκηθφ ηεηξά-

γσλν, γξακκέλν ζε SCL.  

 

Δθθηλεί ην απηνθίλεην κε κία αξρηθή ηαρχηε-

ηα. ηαλ θηάζεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε, 

κεδελίδεη ηελ ηαρχηεηα θαηά ηνλ άμνλα πνπ 

θηλνχηαλ (x), ην ζηξίβεη θαηά 90
ν
 θαη ηνπ δί-

λεη λέα ηαρχηεηα απηή ηε θνξά θαηά ηνλ άι-

ιν άμνλα (z).  

 

Ο κεδεληζκφο ηεο ηαρχηεηαο θαηά θάπνην 

άμνλα είλαη απαξαίηεηνο γηαηί φια ηα αληη-

θείκελα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ θαηά ηξεηο ά-

μνλεο. Αλ παξέκελε ηαρχηεηα θαη πξνο ηνλ 

πξνεγνχκελν άμνλα, ην απηνθίλεην ζα θη-

λνχηαλ ηειηθά δηαγψληα.  

 

Κνληά ζηηο ζπληεηαγκέλεο κίαο δηάβαζεο 

κεηψλεη ηελ αξρηθή ηνπ ηαρχηεηα θαη ηελ απ-

μάλεη πάιη φηαλ ηελ πεξάζεη, πξνζδίδνληάο 

ηνπ “έμππλε” ζπκπεξηθνξά. 

 

ε επφκελε ζέζε ην ζηξίβεη θαηά 180
ν
 ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε (φρη ζε ζρέζε 

κε ηε ζέζε πνπ είρε κεηά ηελ πξψηε ζηξνθή) 

 

Με δηαδνρηθέο ζηξνθέο επαλέξρεηαη ζην ζε-

κείν εθθίλεζεο, νινθιεξψλεηαη ν θχθινο θαη 

ε φιε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 
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 Μεησκέλνο αξηζκφο απηνθηλήησλ ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξε επηβάξπλζε ζηνπο ππνινγη-

ζκνχο θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ηεο εθαξκνγήο, ζε ζρέζε κε κεγαιχηεξν αξηζκφ απην-

θηλήησλ. 

 

πλνιηθά 20 απηνθίλεηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν πνπ αξρηθά δελ είρε πνι-

ιά θηίξηα θαη ειέγρζεθαλ νη επηδφζεηο ηνπ. Οη κεηξήζεηο έδεημαλ έλαλ αξηζκφ θα-

ξέ/δεπηεξφιεπην πνπ θπκαίλνληαλ απφ 28-55. ζν φκσο ν ρξήζηεο πιεζίαδε θνληά ζε πε-

ξηνρή πνπ ππήξραλ θηίξηα θαη θηλνχκελα απηνθίλεηα, ηφζν ν αξηζκφο ησλ θα-

ξέ/δεπηεξφιεπην έπεθηε, φζν απνκαθξπλφηαλ, αλέβαηλε. Σνπνζεηψληαο ζηαδηαθά θηίξηα, ν 

αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην έπεζε ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε θί-

λεζε ησλ απηνθηλήησλ δελ επηβάξπλε ζεκαληηθά ηελ εθαξκνγή, ηνπιάρηζηνλ φρη ζην βαζ-

κφ πνπ ηελ επηβάξπλαλ ηα ζηαηηθά αληηθείκελα.  

 

Απηή ε παξαηήξεζε νδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο θηηξίσλ κε ηέηνηα ππθλφηεηα, 

ηξφπν θαη είδνο (ρακειά θαη ςειά θηίξηα), ψζηε ε εθαξκνγή λα εθηειείηαη φζν ην δπλαηφλ 

πην νκαιά ζην ζχλνιν ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Φάλεθε φηη ηα ρακειά θηίξηα είραλ θαη ηελ 

κηθξφηεξε επίπησζε γηαηί απαηηνχληαη ιηγφηεξνη ππνινγηζκνί θαηά ηε δηάζηαζε ηνπ χ-

ςνπο. 

 

Απφ ηελ ηέηαξηε θάζε θάλεθε φηη ν εηθνληθφο θφζκνο ζα ήηαλ ιεηηνπξγηθφο κφλν εάλ ή-

ηαλ θησρφηεξνο ζε ιεπηνκέξεηα. Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο απηνθηλήησλ ήηαλ κελ ρξνλν-

βφξα θαη αξθεηά επίπνλε, αιιά απνιχησο απαξαίηεηε θαη δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπη-

ζηεί κε δηαθνξεηηθφ θαη πην εχθνιν ηξφπν. 
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6.5  Φάζε 5
ε
 Δηζαγσγή αιιειεπηδξάζεσλ, έιεγρνο ησλ επηδόζεσλ 

ηε θάζε απηή εμεηάζηεθαλ ηδέεο θαη κέζνδνη αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ηα αληηθεί-

κελα, αιιειεπίδξαζεο αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο επίζεο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχζε λα γίλεη θαηαγξαθή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Δηδηθά ε αληηκεηψπηζε ηνπ ηειεπ-

ηαίνπ ζέκαηνο ήηαλ κία ηδηαίηεξε πξφθιεζε. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εξεπλεηηθήο ε-

θαξκνγήο είλαη ε αλάπηπμε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξη-

θνξψλ απαξαίηεησλ ζηελ αζθαιή θπθινθνξία ζην δξφκν (§ 2.8.1). Πψο φκσο είλαη δπλα-

ηή ε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ λα δείρλνπλ αλ ππήξμε ή αλ δελ ππήξμε αιιαγή ζηηο δεμηφ-

ηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, ρσξίο κάιηζηα λα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπιάρηζην ελφο 

αηφκνπ ζε θάζε νκάδα πνπ λα θαηαγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο;  

 

Σν πξφβιεκα είλαη νπζηαζηηθφ θαη πξαθηηθφ. Μπνξεί λα πξνηείλεη θάπνηνο κία κνξθή ηε-

ιηθήο αμηνιφγεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, πνπ λα ειέγρεη φ-

ιεο ηηο επηζπκεηέο παξακέηξνπο. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε δίλεη ζηνλ εξεπλεηή κία αξρηθή 

θαη κία ηειηθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ. Γελ δίλεη ζηνηρεία γηα ηε κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ 

απφ κάζεκα ζε κάζεκα. Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην πψο αληηκεηψπηζε 

ην παηδί κία θαηάζηαζε φηαλ ηε ζπλάληεζε γηα πξψηε θνξά, πψο ηελ αληηκεηψπηζε ηε 

δεχηεξε, ηελ ηξίηε, θ.ν.θ.  

 

Μία άιιε πξνζέγγηζε ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλαο εξεπλεηήο ζε θάζε νκάδα, πνπ λα έρεη α-

λαιάβεη ην έξγν ηεο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θαη ίζσο ην έξγν ηεο θαζνδήγεζεο ησλ παη-

δηψλ. κσο θαη απηή ε ιχζε δελ είλαη απαιιαγκέλε απφ πξνβιήκαηα. Πξψηα απ’ φια 

ρξεηάδεηαη έλαο αξηζκφο εξεπλεηψλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ. Γεχηεξνλ, εθφζνλ ε 

εξγαζία κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γίλεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ηξηψλ 

παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (§ 2.8.4), ε πξνζνρή ηνπ εξεπλεηή δελ κπνξεί λα είλαη 

ζηξακκέλε ζηηο ελέξγεηεο θαη ησλ ηξηψλ παηδηψλ ηαπηφρξνλα. Απφ ηελ άιιε, αλ δεηεζεί 

απφ ηα παηδηά λα αληηκεησπίδνπλ έλα-έλα κία θαηάζηαζε, δελ έρεη λφεκα ε νκαδηθή εξγα-

ζία.  

 

Θα κπνξνχζε ηέινο λα ηνπνζεηεζνχλ βηληενθάκεξεο ζε θάζε νκάδα πνπ λα θαηαγξάθνπλ 

φηη θάλνπλ ηα παηδηά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σν ζέκα φκσο είλαη φηη ρξεηάδνληαη 

ηφζεο βηληενθάκεξεο φζεο θαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, γηαηί θάζε παηδί κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη 

λα αληηκεησπίδνπλ φια απφ κία δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε.   
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πλεπψο ρξεηάδεηαη κία δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ζ ιχζε κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηνλ ίδην ηνλ εηθνληθφ θφ-

ζκν θαη ζηε θάζε απηή ειέγρζεθαλ ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί θάηη ηέ-

ηνην. 

 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ κεηξεηή (counter). Αλ ηζρχεη κία ζπλζήθε, ηφ-

ηε ν κεηξεηήο κπνξεί λα απμάλεηαη ή λα κεηψλεηαη θαηά κία θαζνξηζκέλε πνζφηεηα θαη ε 

ηηκή λα απνζεθεχεηαη ζε κία κεηαβιεηή. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα απαληήζεη 

ζε κία εξψηεζε. Αλ απαληήζεη ζσζηά, ν κεηξεηήο πνπ θαηαγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζσ-

ζηψλ απαληήζεσλ απμάλεηαη θαηά κία κνλάδα, ζηελ επφκελε ζσζηή απάληεζε θαηά άιιε 

κία θαη ζην ηέινο ησλ εξσηήζεσλ ν κεηξεηήο δείρλεη πφζεο εξσηήζεηο απαληήζεθαλ ζσ-

ζηά. Γελ δείρλεη φκσο πνηεο εξσηήζεηο ήηαλ απηέο πνπ απαληήζεθαλ ζσζηά. Γηα λα ειεγ-

ρζεί απηφ, ρξεηάδεηαη έλαο κεηξεηήο ζε θάζε εξψηεζε. 

 

Απηφ επηρεηξήζεθε λα γίλεη θαη ζηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή, κε ηε ρξήζε scripts, σο εμήο: 

Κάζε δξφκνο είρε απφ έλα κεηξεηή. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο θαηέβαηλε απφ ην πεδνδξφ-

κην ζην δξφκν, ν κεηξεηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξφκνπ κεησλφηαλ θαηά 5 κνλάδεο γηα θάζε 

δεπηεξφιεπην πνπ παξέκελε πάλσ ζε απηφλ (πιαίζην 6.2). Αλ ε ηηκή ηνπ κεηξεηή γηα ην 

δξφκν είρε ηειηθά κεησζεί κφλν θαηά 5 κνλάδεο, ε εξκελεία ήηαλ φηη ν ρξήζεο θαηέβεθε 

θαη αλέβεθε ακέζσο, αλ ν κεηξεηήο είρε κεησζεί πεξηζζφηεξν, ε εξκελεία ήηαλ φηη ν ρξή-

ζηεο δηέζρηζε ην δξφκν, αιιά φρη απφ δηάβαζε, πνπ αληηκεησπηδφηαλ δηαθνξεηηθά. Τπήξρε 

ηέινο, ε δπλαηφηεηα ε ηηκή ησλ κεηξεηψλ λα εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε, αιιά θαη λα είλαη 

πξνζβάζηκε κφλν απφ ηνλ εξεπλεηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιαίζην 6.2 Υινπνίεζε κεηξεηή γηα ην δξόκν 

proc (street, 0, 0); 
 
update (1); 
 
if (first) 
 
  counter (1)=0; 
 
if (inside? (#28, me) ^^ inside? (#2, me) 
^^ inside? (#26, me)) 
 
{ 
  counter (1)-=5; 
  instr (1)=counter (1); 
} 
 

 

Ο δξφκνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε 

ηνλ κεηξεηή 1, ν νπνίνο είλαη αξ-

ρηθνπνηεκέλνο κε ηελ ηηκή 0. 

 

Μφιηο ν ρξήζηεο κπεη κέζα ζην 

δξφκν, ν κεηξεηήο κεηψλεηαη θαηά 

5 κνλάδεο θαη ζπλερίδεη λα κεηψ-

λεηαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηζρχεη απηφ. 

 

Μφιηο πάςεη λα ηζρχεη ε ζπλζήθε, 

ε ηειηθή ηηκή απνζεθεχεηαη ζην 

κεηξεηή. 
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Οη δηαβάζεηο ήηαλ κία δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη είραλ δηθνχο ηνπο κεηξεηέο (πιαίζην 

6.3). ηαλ ν ρξήζηεο δηαζρίδεη κία δηάβαζε ελψ είλαη πξάζηλν γηα ηνπο πεδνχο, απηφ ζεσ-

ξείηαη ζσζηφ, φηαλ ηε δηαζρίδεη κε θφθθηλν, είλαη ιάζνο. Αλ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαλαξηψλ αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ζην ζεκείν απηφ κπνξεί λα ζεκεησζεί 

φηη ηα θαλάξηα ελεξγνπνηνχζαλ ή απελεξγνπνηνχζαλ δχν “αφξαηνπο” γηα ην ρξήζε ηνί-

ρνπο, έλα γηα ηα απηνθίλεηα θαη έλα γηα ηνπο πεδνχο. Ο ηνίρνο γηα ηνπο πεδνχο ελεξγνπνη-

νχληαλ κε ην θφθθηλν γηα ηα απηνθίλεηα (πξάζηλν γηα ηνπο πεδνχο).  

 

Αλ ν ρξήζηεο πεξλνχζε κέζα απφ ηνλ ελεξγνπνηεκέλν ηνίρν, ηφηε ν κεηξεηήο ηεο δηάβα-

ζεο απμάλνληαλ κφλν κία θνξά θαηά 100 κνλάδεο, πνπ ζεκαίλεη πέξαζκα απφ ηε δηάβαζε 

ζσζηά (πξάζηλν γηα ηνπο πεδνχο). Αλ ν ρξήζηεο πεξλνχζε απφ ηε δηάβαζε ελψ ν ηνίρνο 

ησλ πεδψλ ήηαλ απελεξγνπνηεκέλνο (θφθθηλν γηα ηνπο πεδνχο), ηφηε ν κεηξεηήο ηεο δηά-

βαζεο κεησλφηαλ θαηά 5 κνλάδεο γηα θάζε δεπηεξφιεπην πνπ ν ρξήζηεο ήηαλ επάλσ ζηε 

δηάβαζε, φπσο δειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δξφκνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αληίζηνη-

ρνο ηξφπνο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ δελ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιαίζην 6.3 Ζ ιεηηνπξγία ησλ δηαβάζεσλ 

 

Ζ δηάβαζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ κε-

ηξεηή 1, ν νπνίνο είλαη αξρηθνπνηεκέλνο 

κε ηελ ηηκή 0. 

 

ηαλ ν ρξήζηεο είλαη κέζα ζηε δηάβαζε 

κε ελεξγνπνηεκέλν ηνλ ηνίρν ησλ πεδψλ, 

ν κεηξεηήο απμάλεηαη θαηά 100. Πξν-

ζζέηνληαο θαζπζηέξεζε 100 κνλάδσλ 

ρξφλνπ, εμαζθαιίδεηαη φηη ν κεηξεηήο 

δελ ζα ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη. 

 

ηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν ηνίρνο ησλ 

απηνθηλήησλ, ην script είλαη φκνην κε ην 

αληίζηνηρν script ηνπ δξφκνπ θαη ν κε-

ηξεηήο κεηψλεηαη κε βήκαηα ησλ 5 κνλά-

δσλ γηα φζε ψξα ν ρξήζηεο είλαη ζηε 

δηάβαζε. 

 

update (1); 
if (first) 
  counter (1)=0; 
resume (2, 2); 
if ( (inside? ('HUMANVP - dynamic', me) ^^ inside?  
    ('BALEY AUTO - dynamic holder', me) ^^ inside?  
    ('JESSIE AUTO - dynamic holder', me)) && vis?  
    ('stop[1155]')) 
{ 
  counter (1)+=100; 
  instr (1)=counter (1); 
  waitfs (100); 
} 
if ( (inside? ('HUMANVP - dynamic', me) ^^ inside?  
    ('BALEY AUTO - dynamic holder', me) ^^ inside?  
    ('JESSIE AUTO - dynamic holder', me)) && vis?  
    ('Cube[1214]')) 
{ 
  counter (1)-=5; 
  instr (1)=counter (1); 
} 
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Σν επφκελν ζέκα πνπ αληηκεησπίζηεθε είλαη ηη ζπκβαίλεη φηαλ ν ρξήζηεο ρηππεζεί απφ 

απηνθίλεην ή φηαλ νη κεηξεηέο δξφκσλ θαη δηαβάζεσλ θηάζνπλ ζε κία ηηκή πνπ λα ππνδε-

ιψλεη πνιιά ιάζε ηνπ ρξήζηε. Σν κνληέιν πνπ αλαπαξηζηνχζε ηνλ θάζε ρξήζηε είρε θαη 

απηφ έλα κεηξεηή. ε πεξίπησζε πνπ ηνλ ρηππνχζε έλα απηνθίλεην, δειαδή ην πιαίζην 

ηνπ απηνθηλήηνπ αθνπκπνχζε ην πιαίζην ηνπ ρξήζηε, ν κεηξεηήο κεδεληδφηαλ άκεζα, ν 

ρξήζηεο “ζθνησλφηαλ” θαη μεθηλνχζε απφ ηελ αξρή (πιαίζην 6.4). Ο κεηξεηήο κεησλφηαλ 

κε πην αξγφ ξπζκφ φηαλ ν ρξήζηεο έθαλε ιαλζαζκέλα πεξάζκαηα απφ δξφκνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιαίζην 6.4 Μεδεληζκόο ηνπ κεηξεηή ηνπ ρξήζηε 

 

Οη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο ήηαλ ε πην ζχλζεηε απφ φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. ε κία δηα-

ζηαχξσζε, φηαλ ην έλα θαλάξη είλαη πξάζηλν γηα ηα απηνθίλεηα, ην άιιν πξέπεη λα είλαη 

θφθθηλν. Αληίζηξνθα αθξηβψο ιεηηνπξγνχλ ηα θαλάξηα γηα ηνπο πεδνχο. Δθηφο απηνχ, ηα 

θαλάξηα γηα ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηξεηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο (πξάζηλν, πνξηνθαιί, 

θφθθηλν) θαη ησλ πεδψλ δχν. Σέινο, φηαλ αλάβεη θφθθηλν γηα ηνπο πεδνχο, δελ αλάβεη ακέ-

ζσο πξάζηλν γηα ηα απηνθίλεηα, γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ια απηά έπξεπε λα πινπνηεζνχλ 

ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη επηπιένλ έπξεπε λα βξεζεί θαη έλαο ηξφπνο λα ζηακαηνχλ ηα απ-

ηνθίλεηα φηαλ άλαβε θφθθηλν θαη λα μεθηλνχλ φηαλ άλαβε πξάζηλν (πιαίζην 6.5). 

 

Σν ζηακάηεκα ησλ απηνθηλήησλ πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε “αφξαησλ” γηα ην ρξήζηε ηνί-

ρσλ πνπ είραλ δχν θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, κία ελεξγνπνηεκέλε θαη κία απελεξγνπνηεκέ-

λε. Σν φηη ήηαλ αφξαηνη δελ ζεκαίλεη φηη δελ αλαγλσξίδνληαλ απφ ην πξφγξακκα θαη ηα 

κνληέια ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. ηελ ελεξγνπνηεκέλε θαηάζηαζε, ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ ε-

κπφδην γηα ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ, ήηαλ αδηαπέξαζηνη απφ απηά. Αληίζεηα, ζηελ α-

πελεξγνπνηεκέλε θαηάζηαζε δελ εκπφδηδαλ ηελ θίλεζή ηνπο.  

 

if (counter (3)==0) 
 
{ 
 
  alert ("ΣΡΑΤΜΑΣΙΣΗΚΔ ΠΟΛΤ ΟΒΑΡΑ 
!!!", 0); 
 
  kill (parent (me)); 
 
  stopc (me); 
 
  obey (0x4600003F); 
 
} 
 

ηαλ ν κεηξεηήο ηνπ ρξήζηε θηά-

ζεη ζηελ ηηκή 0, εκθαλίδεηαη ζηελ 

νζφλε ηνπ έλα κήλπκα, “ζθνηψλε-

ηαη” ην κνληέιν θαη δίλεηαη ε ελην-

ιή επαλεθθίλεζεο.  



 179 

Σν ζπλερέο ζηακάηεκα θαη εθθίλεζε ησλ απηνθηλήησλ, δεκηνχξγεζε έλα πξφβιεκα ζηελ 

θπθινθνξία ηνπο πνπ δελ είρε αξρηθά πξνβιεθζεί. Παξά ην γεγνλφο φηη είραλ δηαθνξεηηθέο 

ηαρχηεηεο, έηζη ψζηε νη δξφκνη ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ λα είλαη γεκάηνη απφ απηνθίλεηα 

θάζε ζηηγκή (§ 6.4), ε ιεηηνπξγία ησλ θαλαξηψλ ζηαδηαθά δεκηνχξγεζε ζπζζσξεχζεηο απ-

ηνθηλήησλ, ηα νπνία αθνινπζνχζαλ ην έλα ην άιιν.  

 

Γηα παξάδεηγκα, κία δηαθνξά 2-3 δεπηεξνιέπησλ κεηαμχ ησλ απηνθηλήησλ, εμαλεκηδφηαλ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θφθθηλν ζηα θαλάξηα θξαηνχζε 30 δεπηεξφιεπηα. Πξνιάβαηλαλ φια 

ηα απηνθίλεηα ηνπ δξφκνπ λα θηάζνπλ ζην θαλάξη, μεθηλνχζαλ αλαγθαζηηθά φια καδί, κε 

ην πην αξγφ λα κελ επηηξέπεη ηα άιια απηνθίλεηα λα θηλεζνχλ γξήγνξα θαη δεκηνπξγνχ-

ληαλ κία νπξά απηνθηλήησλ. Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ρξεηάζηεθαλ ζπλερείο δνθηκέο, αι-

ιαγέο ηαρπηήησλ ζηα απηνθίλεηα θαη αιιαγέο ζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θαλαξηψλ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πιαίζην 6.5 Ζ ιεηηνπξγία ησλ θαλαξηώλ 

long   Time; 
short  Delay; 
 
if (first) 
{ 
  Delay=2000; 
  Time=vrtime+Delay*5; 
} 
if (vrtime>=Time) 
{ 
  switch (ccel (me, 1)); 
  case 1:  
  { 
    ++ccel (me, 1); 
    Time=vrtime+Delay; 
    vis ('stop[1156]'); 
    invis ('Cube[1221]'); 
  } 
  case 2:  
  { 
    ++ccel (me, 1); 
    Time=vrtime+Delay*5; 
  } 
  case 3:  
  { 
    ++ccel (me, 1); 
    Time=vrtime+Delay; 
  } 
  case 4:  
  { 
    ccel (me, 1)=1; 
    Time=vrtime+Delay*5; 
    invis ('stop[1156]'); 
    vis ('Cube[1221]'); 
  } 
} 
 

long   Time; 
short  Delay; 
 
if (first) 
{ 
  Delay=2000; 
  Time=vrtime+Delay*5; 
} 
if (vrtime>=Time) 
{ 
  switch (ccel (me, 1)); 
  case 1:  
  { 
    ++ccel (me, 1); 
    Time=vrtime+Delay; 
  } 
  case 2:  
  { 
    ++ccel (me, 1); 
    Time=vrtime+Delay*5; 
    invis ('stop[1155]'); 
    vis ('Cube[1214]'); 
  } 
  case 3:  
  { 
    ++ccel (me, 1); 
    Time=vrtime+Delay; 
    vis ('stop[1155]'); 
    invis ('Cube[1214]'); 
  } 
  case 4:  
  { 
    ccel (me, 1)=1; 
    Time=vrtime+Delay*5; 
  } 
} 
 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ θαλα-

ξηψλ έπξεπε λα είλαη α-

ληίζηξνθε γηα θάζε έλα 

δξφκν ζε κία δηαζηαχ-

ξσζε. Έηζη, ην πξψην 

θαλάξη αξρηθνπνηείηαη κε 

πνξηνθαιί κε επφκελν 

βήκα ην θφθθηλν θαη ην 

δεχηεξν κε πνξηνθαιί, 

αιιά κε επφκελν βήκα ην 

πξάζηλν. 

 

Παξάιιεια, ην πνξην-

θαιί ζην πξψην θαλάξη 

ελεξγνπνηεί ηνλ ηνίρν 

πνπ εκπνδίδεη ηελ θίλεζε 

ησλ απηνθηλήησλ θαη ηελ 

απειεπζεξψλεη φηαλ α-

λάςεη πξάζηλν ζην ηε-

ιεπηαίν case. 

 

Αληίζηξνθα, ζην δεχηεξν 

θαλάξη, κεηά ην πνξην-

θαιί αθνινπζεί πξάζηλν 

θαη γη’ απηφ ν ηνίρνο ησλ 

απηνθηλήησλ είλαη απε-

λεξγνπνηεκέλνο. 
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ηελ πέκπηε θάζε ιχζεθαλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επηλνήζεθε έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηνπο εηθνληθνχο δξφκνπο. 

Πάλησο, ε καδηθή ρξήζε scripts, ιφγσ ησλ πνιιψλ ειέγρσλ πνπ ζπλεπάγνληαλ, είρε ηειη-

θά κεηξήζηκε επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηεο εθαξκνγήο.    
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6.6  Φάζε 6
ε
 Δηζαγσγή γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ  

Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνεγνχκελε θάζε, ην κνληέιν εξγαζίαο ήηαλ ιεηηνπξγηθφ ζε ηέ-

ηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξαθηηθή εμάζθεζε απφ ηα παηδηά, α-

θφκα θαη ζε απηή ηε κνξθή. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ ηνπ έιεηπε ήηαλ ε πξνζζήθε γλσ-

ζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ. Αλαθέξζεθε φηη ην ζρνιείν ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ζα έπαηδε 

ην ξφιν ζεκείνπ ζπλάληεζεο θαη εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ πξηλ ηα παηδηά πξνρσξήζνπλ 

ζηελ εμάζθεζε ζηνπο δξφκνπο ηεο εηθνληθήο πφιεο (§ 6.3).  

 

Σν πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα ιπζεί ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ρνξεγνχληαλ νη νδεγίεο 

θαη νη ζπκβνπιέο. Ζ πην απιή κέζνδνο ζα ήηαλ λα αλαιάβεη ν δάζθαινο απηφ ην έξγν. 

κσο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο (§ 2.8.4), ζεκεηψζεθε φηη ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζα κπνξνχζε λα δίλεη ηηο πξψηεο θαηεπζχλζεηο, απαιιάζζνληαο 

ην δάζθαιν απφ απηή ηελ εξγαζία, επηηξέπνληάο ηνπ λα επεκβαίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ πξαγκαηηθά ρξεηαδφηαλ ε θαζνδήγεζε θαη ε ζπκβνπιή ηνπ. 

 

Μία ηδέα πνπ πινπνηήζεθε ζην κνληέιν εξγαζίαο γηα ηε ιχζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκα-

ηνο, ήηαλ ηα παηδηά λα αιιειεπηδξνχλ κε θάπνηα εχθνια αλαγλσξίζηκα ζηνηρεία ηνπ εηθν-

ληθνχ θφζκνπ. Σα ζηνηρεία απηά είραλ ηε κνξθή πεξηζηξεθφκελσλ θαη αησξνχκελσλ θχ-

βσλ, ηνπνζεηεκέλσλ ή ζην ζρνιείν ή ζε θαίξηα ζεκεία ηεο εηθνληθήο πφιεο. Τπήξραλ κά-

ιηζηα δχν θαηεγνξίεο θχβσλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη ζπκβνιηζκφ, θχβνη εξσηήζεσλ 

θαη θχβνη νδεγηψλ-πιεξνθνξηψλ.  

 

Με ηε δηαζπνξά ησλ θχβσλ ζε φιε ηελ πφιε, κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θαη έλα ππνηππψ-

δεο ζελάξην: ηα παηδηά λα ςάμνπλ, λα βξνπλ θαη λα αθνπκπήζνπλ φινπο ηνπο θχβνπο γηα 

λα νινθιεξψζνπλ ηελ εμεξεχλεζε ηεο εηθνληθήο πφιεο (εηθόλα 6.8). Γηα ηελ πξαγκαην-

πνίεζε ηεο ηδέαο απηήο, ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ππνπξφγξακκα ηνπ πξνγξάκ-

καηνο θαηαζθεπήο πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή πιαηζίσλ δηαιφγνπ, έλα δεχηεξν ππνπξφ-

γξακκα πνπ επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε ησλ δηαθφξσλ κεηξεηψλ ζηελ νζφλε, θαζψο επίζεο 

ρξεηάζηεθε λα γξαθνχλ ηα αλάινγα scripts (πιαίζην 6.6).  
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Δηθόλα 6.7 Δηζάγνληαο απηνθίλεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6.8 Κύβνο εξώηεζεο 

Σηελ επάλσ δεμηά γσλία δηαθξίλεηαη ν αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ απαληεζεί αθόκα 

 

 

 

 

 

 

 



 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πιαίζην 6.6 Υινπνίεζε ελόο θύβνπ εξώηεζεο 
 

 

 

long   i; 
short  buffer, pos; 
update (7); 
if (first) 
  counter (7)=5; 
if (activate (me, 15) ^^ activate (me,0)) 
{ 
  do 
  { 
    i=dialogue ("quest3", &buffer); 
    if (i==1476395011) 
    { 
    } 
    else 
      pos=i; 
  } 
  until ( (i & 0xFF000000)==0x58000000); 
  switch (pos); 
  case 1:  
  { 
  } 
  case 2:  
  { 
    invis (me); counter (1)+=100; 
    instr (1)=counter (1); 
    counter (7)-=1; 
    instr (7)=counter (7); 
  } 
  case 3:  
  { 
    invis (me); counter (7)-=1; 
    instr (7)=counter (7); 
  } 
  case 4:  
  { 
    invis (me);counter (7)-=1; 
    instr (7)=counter (7); 
  } 
  sound (autosnd (1), 64, 20, 0); 
  pos=0; 
} 

Μφιηο ν ρξήζηεο αθνπκπήζεη ηνλ θχβν, ελεξγνπνηεί ηελ εκθάληζε ελφο πιαηζίνπ δηα-

ιφγνπ. Αλ ε απάληεζε πνπ δψζεη είλαη ζσζηή, ηφηε πξνζηίζεληαη 100 βαζκνί ζηνλ κε-

ηξεηή ησλ εξσηήζεσλ (case 2). ε θάζε άιιε πεξίπησζε ν κεηξεηήο δελ αιιάδεη ηηκή. 

Παξάιιεια, κεηψλεηαη θαηά 1 ε ηηκή ηνπ κεηξεηή ησλ εξσηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ απα-

ληεζεί αθφκα. Μφιηο παηεζεί ην πιήθηξν ΟΚ, ην πιαίζην δηαιφγνπ θιείλεη.  
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6.7  Φάζε 7
ε
 Σειηθή αμηνιόγεζε επηδόζεσλ θαη γεληθήο εηθόλαο ηνπ κνληέινπ  

       εξγαζίαο 

Οινθιεξψλνληαο φιεο ηηο θάζεηο πνπ είραλ θαζνξηζηεί γηα ην κνληέιν εξγαζίαο, κία δηα-

δηθαζία πνπ θξάηεζε πεξίπνπ νθηψ κήλεο, θαηαζθεπάζηεθε έλαο εηθνληθφο θφζκνο ζχκ-

θσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θάζε θάζε. Ο 

θφζκνο πεξηείρε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ ζε κία ηππηθή ελφηεηα ηεο ηειη-

θήο εθαξκνγήο.  

 

ηε ζπλέρεηα δνθηκάζηεθε ε εθηέιεζή ηνπ ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο δηαθφξσλ δηα-

κνξθψζεσλ, απφ ππνινγηζηέο κε αξθεηά γξήγνξνπο επεμεξγαζηέο θαη θαιέο θάξηεο γξα-

θηθψλ, κέρξη ππνινγηζηέο κε κέηξηαο ηαρχηεηαο επεμεξγαζηέο θαη κέηξηεο θάξηεο γξαθη-

θψλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ δπζηπρψο απνγνεηεπηηθά ζε φπνηα δηακφξθσζε θαη αλ έγηλε 

ε δνθηκή. Ο αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην θηλήζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θνληά ή 

θάησ απφ ην ειάρηζην φξην ησλ 25. Γνθηκάζηεθε λα αλαβαζκηζηεί ην ινγηζκηθφ ησλ ειε-

θηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο νδεγψλ γηα θάξηεο γξαθηθψλ θαη ηηο 

ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ ΑΡΗ (OpenGL, DirectX), θάλνληαο ηελ ππφζεζε φηη ε εθαξκνγή 

δελ ζπλεξγαδφηαλ θαιά κε ην πιηθφ. Οχηε απηφ νδήγεζε ζε θάπνηα έζησ θαη κηθξή βειηί-

σζε ηεο θαηάζηαζεο. 

 

Ζ εθαξκνγή δνθηκάζηεθε ηέινο θαη ζε πνιχ θαινχο ππνινγηζηέο, πνπ δελ ππήξρε πεξί-

πησζε λα δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία, κε πεληρξά πάιη απνηειέζκαηα. Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ ε 

ηηκή ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην αλέβεθε ιίγν πάλσ απφ ηα 30, ήηαλ φηαλ αθαηξέζεθε ην ζε-

καληηθφηεξν κέξνο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ δέλδξσλ, αθήλνληαο ηνλ εηθνληθφ θφζκν νπζηα-

ζηηθά γπκλφ, κφλν κε απηνθίλεηα, δξφκνπο, πεδνδξφκηα θαη κεξηθά δηάζπαξηα θηίξηα. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε θαη ζπλππνινγίδνληαο ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ πνιπγψλσλ ηνπ θάζε 

κνληέινπ, θάλεθε φηη δελ ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπ νδη-

θνχ πεξηβάιινληνο (§ 5). 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο φισλ ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία έπαςε λα 

ππνζηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, αιιάδνληαο κάιηζηα αληηθείκελν εξγαζίαο, ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ηεο πεξηφδνπ 1999-2001. Υσξίο ππνζηήξημε απφ ηελ εηαηξεία, δελ 

ζα ππήξραλ λέεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα έιπλαλ ηα πξνβιήκαηα θαη ζα αμην-

πνηνχζαλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, πνπ ελ ησ κεηαμχ είρε εκθαληζηεί. 
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Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ πνιχ ζνβαξέο δηαπηζηψζεηο, ιήθζεθε ε απφθαζε ηεο απφξξηςεο 

φρη κφλν ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο, αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ εηθνληθνχ 

θφζκνπ. Ζ απφθαζε απηή νδήγεζε ζηελ αλάγθε εμεχξεζεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο, ζε έλα 

ρψξν έμσ απφ απηφλ πνπ ζα πεξίκελε θαλείο λα αλήθεη ζηελ Δ.Π., φπσο αλαιχεηαη ζην ε-

πφκελν θεθάιαην.  
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7.  Η ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζην πξόβιεκα θαηαζθεπήο εηθνληθώλ θόζκσλ 

 

Ζ απφξξηςε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε 

εμεχξεζεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. Δίλαη απ-

ηνλφεην φηη ε φπνηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζα έπξεπε λα πιεξεί θαη απηή φιεο ηηο παηδαγσγη-

θέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ ηεζεί (§ 2.8, § 5.7). Έρνληαο κάιηζηα ηελ εκπεη-

ξία απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα, έγηλε ζαθέο φηη ε ηζνξξνπία ξεαιηζκνχ θαη απφδν-

ζεο είλαη ε πιένλ θξίζηκε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί, γηαηί ε κία κεηαβιεηή 

ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο άιιεο.  

 

Έγηλε επίζεο ζαθέο φηη ν ρψξνο ηεο Δ.Π. δελ ήηαλ ν θαηάιιεινο γηα ηελ αλαδήηεζε απηήο 

ηεο ιχζεο. ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ επηινγή ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαηαζθεπήο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ κνληέινπ εξγαζίαο, αξθεηέο απφ ηηο εηαη-

ξείεο πνπ παξήγαγαλ πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο θφζκσλ είραλ θιείζεη ή είραλ αιιάμεη α-

ληηθείκελν εξγαζίαο.  

 

Μία πηζαλή ιχζε πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ε ρξήζε ηεο γιψζζαο Φ3D (Extensible 3D), πνπ 

εκθαλίδεηαη σο δηάδνρνο ηεο VRML. πσο θαη ε VRML, έηζη θαη ε Φ3D είλαη κία γιψζζα 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα δηεζλψλ νξγαληζκψλ, επηηξέπεη αιιειεπη-

δξαζηηθά ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά, επηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη κπνξεί λα ρξεζη-

κνπνηεζεί ζε κία πνηθηιία πιηθνχ [173]. Σν βαζηθφ ηεο φκσο πξφβιεκα είλαη φηη βξίζθεηαη 

αθφκα ζηε θάζε θαζνξηζκνχ θνηλψο απνδεθηψλ πξνηχπσλ, βξίζθεηαη αθφκα ζε αξθεηά 

πξψηκν ζηάδην. Δπίζεο, φπσο θαη ε VRML, πάζρεη απφ ην πξφβιεκα ηεο ρακειήο πνηφηε-

ηαο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ.   

 

Σα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά θξχβνπλ ην θιεηδί γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ εξψηεζε 

πνπ ηέζεθε ήηαλ ζηε ζχιιεςή ηεο πνιχ απιή. Πνηεο άιιεο αιιειεπηδξαζηηθέο εθαξκνγέο 

εθηφο ηεο Δ.Π. ρξεζηκνπνηνχλ ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά; Ζ απάληεζε ήηαλ κάιινλ αλαπά-

ληερε. Σα παηρλίδηα γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο είλαη νη επξχηεξα δηαδεδνκέλεο 

εθαξκνγέο ηξηζδηάζηαησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ γξαθηθψλ. 

 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα εμεηαζηεί αλ ηα παηρλίδηα κπνξνχλ πξάγκαηη λα πξνζθέξνπλ κία η-

θαλνπνηεηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα θαηαζθεπήο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ηεο εξεπλεηηθήο ε-

θαξκνγήο, πξάγκα πνπ γίλεηαη ζην θεθάιαην απηφ.   



 187 

7.1 Σα ηξηζδηάζηαηα παηρλίδηα βνιώλ πξώηνπ πξνζώπνπ 

Τπάξρνπλ πνιιά είδε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη 

ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο (ζηξαηεγηθήο, ξφισλ, βνιψλ, θ.ά.). Σα πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνη-

νχλ πιένλ ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά κε απνηέιεζκα, ζην ζχλνιφ ηνπο, λα είλαη ηδηαίηεξα α-

παηηεηηθέο εθαξκνγέο γηα ην πιηθφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παηρλίδηα είλαη απφ ηνπο θαιχηεξα εμνπιηζκέλνπο. Μία άιιε 

εηδηθή θαηεγνξία πιηθνχ πνπ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα παηρλίδηα είλαη νη γλσζηέο 

θνλζόιεο παηρληδηώλ (Playstation 2, Xbox, Game Cube, θηι).  

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο βηνκεραλίαο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πιεζηάδεη εθείλν ησλ ε-

θαξκνγψλ Δ.Π., κε κία νπζηαζηηθή δηαθνξά. Σα παηρλίδηα είλαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο, έρνπλ έλα επξχηαην θνηλφ πνπ αγγίδεη ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ 

φισλ ησλ ειηθηψλ ζηα αλεπηπγκέλα θξάηε [174].  

 

Θα αλαξσηεζεί θαλείο πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηα παηρλί-

δηα, πψο απηά ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο ηεο Δ.Π., απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θάζε ηνκέαο 

απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θνηλφ. Ζ απάληεζε δελ βξίζθεηαη ζην ζχλνιν ησλ παηρληδηψλ, 

αιιά ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πνπ νλνκάδεηαη παηρλίδηα “βνιψλ πξψηνπ πξνζψ-

πνπ” (first person shoot them up’s).  

 

Ζ γεληθή ηνπο ηδέα είλαη φηη ν ρξήζεο βξίζθεηαη ζε έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, κεξηθψο 

ή νιηθψο εμεξεπλήζηκν θαη αιιειεπηδξαζηηθφ. Σν πεξηβάιινλ ην βιέπεη κε πξννπηηθή 

πξψηνπ πξνζψπνπ, δειαδή ε θάκεξα είλαη επάλσ ηνπ θαη απφ ην ζψκα ηνπ βιέπεη κφλν ηα 

ρέξηα ηνπ. Με βάζε έλα ζελάξην θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κία αλαξίζκεηε ζηξαηηά “α-

ληηπάισλ” ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα “εμνληψζεη” κε δηάθνξα φπια, λα ιχζεη γξίθνπο θαη λα 

απνθχγεη παγίδεο, κε απψηεξν ζθνπφ λα κείλεη “δσληαλφο” θαη λα νινθιεξψζεη ηα δηάθν-

ξα επίπεδα ηνπ παηρληδηνχ. 

 

7.1.1  Σν ηζηνξηθό ησλ παηρληδηώλ βνιώλ πξώηνπ πξνζώπνπ 

Πνιχο δξφκνο έρεη δηαλπζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθε ην πξψην παηρλίδη βνιψλ 

πξψηνπ πξνζψπνπ κέρξη ζήκεξα. Ζ ξαγδαία εμέιημή ηνπο άξρηζε ην 1992 φηαλ νη επεμεξ-

γαζηέο 80386 άξρηζαλ λα έρνπλ κία ηθαλνπνηεηηθή δηάδνζε. Ο ηίηινο πνπ θπξηάξρεζε ε-

θείλε ηελ ρξνληά ήηαλ ην Wolfenstein 3D [175]. Ζ επαλάζηαζε φκσο έγηλε ηελ επφκελε 

ρξνληά κε ηελ εκθάληζε ηνπ Doom [176]. Απηφ αμηνπνίεζε άξηζηα ην πιηθφ, είρε εληππσ-
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ζηαθά γηα ηελ επνρή ηνπ γξαθηθά θαη θπξίσο ήηαλ εμαηξεηηθά εζηζηηθφ. Γλψξηζε ηεξάζηηα 

δηάδνζε θαη παξφηη είλαη πηα μεπεξαζκέλν ππάξρνπλ αθφκα θαλαηηθνί θίινη ηνπ. 

 

Απφ ην Doom μεπήδεζε κία ζεηξά παηρληδηψλ “θιψλσλ” ηνπ. Παηρλίδηα κε δηαθνξεηηθφ 

ζελάξην θαη γξαθηθά, πνπ φκσο ζηεξίδνληαλ ζηελ ίδηα ηερλνινγία κε ηελ νπνία θαηα-

ζθεπάζηεθε ν πξσηφηππνο ηίηινο. Δπφκελνο ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θα-

ηεγνξίαο παηρληδηψλ ήηαλ ην 1996 κε ην Quake θαη ηηο ζπλέρεηέο ηνπ (Quake2 1998, 

Quake3 1999) [177]. Αληαγσληζηηθφ ηνπ Quake ήηαλ ην Unreal (1998) πνπ θαη απηφ είρε 

κία ζεηξά απφ ζπλέρεηεο [178]. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα παξαπάλσ παηρλίδηα εμαθν-

ινπζνχλ λα βειηηψλνληαη, κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε ηνπ Wolfenstein, ηνπ ν-

πνίνπ ε ηειεπηαία ζπλέρεηα εκθαλίζηεθε ην 2002 (Return to the castle of Wolfenstein) θαη 

ηνπ Doom ΗΗΗ (2003).  

 

Γελ είλαη ππεξβνιή λα εηπσζεί φηη ηα παηρλίδηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο εθκεηαιιεχνληαη 

ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ απνηεινχλ κέηξν ζχγθξηζεο 

ησλ επηδφζεψλ ηνπ. Πξάγκαηη, ηα κεηξνλνκηθά πξνγξάκκαηα επηδφζεσλ ησλ θαξηψλ γξα-

θηθψλ, ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεψλ ηνπο 

[179, 180]. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο εμέιημεο ησλ παηρληδηψλ αθνξά ηε δπλαηφ-

ηεηα λα παίδνπλ ηαπηφρξνλα πνιινί ρξήζηεο εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γηα-

δηθηχνπ. Έηζη θάπνηνο δελ αληηκεησπίδεη πηα κφλν ςεχηηθνπο αληηπάινπο αιιά θαη πξαγ-

καηηθνχο. 

 

7.1.2  Κνηλά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παηρληδηώλ θαη εθαξκνγώλ Δ.Π. 

Ζ πξνζεθηηθή κειέηε δείρλεη φηη νη νκνηφηεηεο ησλ παηρληδηψλ βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ 

θαη ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. είλαη πάξα πνιιέο θαη ζεκαληηθέο. ε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα, πνπ 

ηα φξηα κεηαμχ ησλ δχν λα είλαη πιένλ δπζδηάθξηηα. Ο φπνηεο δηαθνξέο είλαη δεπηεξεχνπ-

ζαο ζεκαζίαο θαη ην ζεκαληηθφηεξν, νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή θηινζνθία κε ηελ νπνία 

ε θάζε θαηεγνξία πξνζεγγίδεη ην αληηθείκελφ ηεο. πλεπψο, αθνχ νη δηαθνξέο δελ είλαη 

ηερληθέο, κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα εμαιεηθζνχλ.  

 

πλνπηηθά νη νκνηφηεηεο είλαη:  

 Ζ έλλνηα ηνπ θφζκνπ.  Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε. 

 Σα ΑΡΗ , νη ξπζκίζεηο ηνπ πιηθνχ.  Ο ξεαιηζκφο θαη ε εκβχζηζε. 

 Ζ δηθηπαθή ππνζηήξημε.  Ζ δηαρείξηζε ηνπ ήρνπ. 
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 Ζ θηιηθφηεηα ρξήζεο-εξγνλνκία. 

 Ζ αιιειεπίδξαζε, νη ζθαλδάιεο θαη ηα γεγνλφηα. 

 Οη κε ειεγρφκελνη απφ ην ρξήζηε ραξαθηήξεο. 

 Οη βαζκνί ειεπζεξίαο, ε θάκεξα θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. 

 

Κφζκνο 

Τπάξρεη ε θνηλή έλλνηα ηνπ “θφζκνπ”. Ο θφζκνο είλαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εί-

λαη ηνπνζεηεκέλα φια ηα αληηθείκελα θαη φπνπ εθηπιίζζνληαη φια ηα γεγνλφηα. Μπνξεί 

λα είλαη κηθξφο φζν έλα δσκάηην ή κεγάινο θαηαιακβάλνληαο έθηαζε κεξηθψλ ηεηξαγσλη-

θψλ ρηιηνκέηξσλ. Έλαο θφζκνο κπνξεί λα είλαη κία εληαία επηθάλεηα, αιιά κπνξεί λα είλαη 

θαηαλεκεκέλνο θαη ζε δηάθνξα επίπεδα (levels). Σν πέξαζκα απφ έλα επίπεδν ζην άιιν 

κπνξεί λα είλαη ειεχζεξν ή απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ ρξήζηε.  

 

Ο θφζκνο αξρηθά δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κία επίπεδε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία 

ν ζρεδηαζηήο ζηαδηαθά ηνπνζεηεί ηα αληηθείκελα. Υσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθφ, ε πην ζπ-

λεζηζκέλε πξαθηηθή είλαη ην ζπάζηκν ζε ππν-επίπεδα, ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξη-

ζε ηνπ πιηθνχ, φκνηα φπσο θαη ζηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ (§ 5.6). 

Δπίζεο δηεπθνιχλεηαη ε επνπηεία ησλ θφζκσλ, ηδηαίηεξα ζε πνιχ κεγάινπο πνπ πεξηιακ-

βάλνπλ ππέξγεηεο θαη ππφγεηεο επηθάλεηεο. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη πξνζζήθεο θίλε-

ζεο ζηα αληηθείκελα ελφο θφζκνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θνηλή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ κνληέ-

ισλ (§ 5.5). 

 

Αιιειεπίδξαζε, ζθαλδάιεο, γεγνλφηα 

Ο ρξήζηεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά κε ηα αληηθείκε-

λα. ηηο εθαξκνγέο Δ.Π. απηφ γίλεηαη ζπλήζσο πξνγξακκαηηζηηθά, κε ηε ρξήζε scripts (§ 

5.4). ηα παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη έλλνηεο ηεο ζθαλδάιεο 

(trigger) θαη ηνπ γεγνλόηνο (event). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν ρξήζηεο αθνπκπήζεη ην πφκν-

ιν κίαο πφξηαο ελεξγνπνηεί κία ζθαλδάιε, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα-γεγνλφο ην άλνηγκα 

ηεο πφξηαο.  

 

ε φπνην αληηθείκελν δελ ππάξρεη ζπλδεδεκέλε κία ζθαλδάιε θαη έλα γεγνλόο, ν ρξήζηεο 

δελ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, κε απνηέιεζκα κηθξφηεξν ή κεδεληθφ βαζκφ 

αιιειεπίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα βάδν κπνξεί λα ην ζεθψζεη, αιιά δελ κπνξεί λα ην 
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ζπάζεη αλ ην ξίμεη θάησ. Σν ζπάζηκν ηνπ βάδνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζθαλδάιεο (πηψ-

ζε κε ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα) θαη γεγνλόηνο (αληηθαηάζηαζε ηνπ κνληέινπ κε άιιν πνπ 

αλαπαξηζηά ην ζπαζκέλν βάδν). Γηα λα γίλεη έλαο θφζκνο απφιπηα αιιειεπηδξαζηηθφο, 

απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο απφ ζθαλδάιεο θαη γεγνλόηα, πνπ ελψ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο 

ζηνλ αξηζκφ ηνπο, εληνχηνηο απαηηεί επίπνλε εξγαζία.  

 

Οη κε ειεγρφκελνη απφ ην ρξήζηε ραξαθηήξεο  

Τπάξρεη κία θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ πνπ δελ είλαη θαη’ αλάγθε αιιειεπηδξαζηηθά, πνπ 

φκσο ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ θφζκνπ, Δ.Π. θαη παηρληδηνχ. ε απηά ηα 

αληηθείκελα εθηπιίζζνληαη απηφκαηα γεγνλφηα αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξή-

ζηε θαη θέξνπλ ηελ νλνκαζία κε ειεγρόκελνη από ην ρξήζηε ραξαθηήξεο (non playable 

characters) [153]. Απηνθίλεηα θαη άλζξσπνη πνπ θηλνχληαη θαη πεξπαηνχλ ζε έλα δξφκν 

δίλνπλ δσληάληα ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα παίδνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξφιν. Ζ ζπκπεξηθν-

ξά ηνπο είλαη απνηέιεζκα κίαο αξθεηά δχζθνιεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία 

ιακβάλεη ππφςε ηεο πνιιέο πηζαλέο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, εθφζνλ νη θηλήζεηο 

ηνπο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ηπραίεο, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ην είδνο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο αλ ζπγθξνπζηνχλ κεηαμχ ηνπο ή κε έλα άιιν εκπφδην (§ 6.2). 

 

Σερλεηή Ννεκνζχλε 

Αληηθείκελα κε ηα νπνία ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ζχλζεην ηξφπν, πνπ κεηαβάιινπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ, είλαη κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε αληηθεη-

κέλσλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ. Ζ “λνεκνζχλε” ζε αληηθείκελα ελφο εηθνλη-

θνχ θφζκνπ ή ελφο παηρληδηνχ, είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο γεγνλόησλ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηε κνξθή scripts. Σν πφζν έμππλν ζα είλαη έλα αληηθείκελν εμαξηά-

ηαη απφ ην πφζν έμππλν ζέιεη λα ην θάλεη ν ζρεδηαζηήο θαη πξαγκαηηθά δελ ππάξρνπλ φξη-

α, πέξα απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα γξαθνχλ scripts πνπ λα πξνβιέπνπλ πνιιέο 

πηζαλφηεηεο.  

 

Βαζκνί ειεπζεξίαο, θάκεξεο 

Ο ρξήζηεο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζηνλ θφζκν έρεη έμη βαζκνχο ειεπζεξίαο. Μεηαθηλείηαη 

κπξνζηά, πίζσ, δεμηά θαη αξηζηεξά, αιιά κπνξεί λα θνηηάμεη πάλσ θαη θάησ. Μπνξεί επί-

ζεο λα πεξπαηήζεη, λα ηξέμεη, λα θνιπκπήζεη ή θαη λα πεηάμεη, φηαλ ρξεηάδεηαη λα κεηαθη-

λεζεί γξήγνξα. Αλαθέξζεθε ήδε ε έλλνηα ηεο θάκεξαο (§ 5.4), πνπ είλαη θνηλή θαη ζηελ 

Δ.Π. θαη ζηα παηρλίδηα. Καη ηα δχν είδε εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ ηελ πξνν-
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πηηθή πξψηνπ πξνζψπνπ, αιιά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηξίηνπ πξνζψπνπ ή νπηηθήο απφ φ-

πνην ζεκείν είλαη ηνπνζεηεκέλε κία θάκεξα. Μπνξεί επίζεο λα ηνπνζεηεζεί έλαο αξηζκφο 

απφ θάκεξεο νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη κε ζθαλδάιεο.  

 

Γηαρείξηζε ήρνπ 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ήρσλ είλαη επίζεο θνηλφο. Τπάξρεη δειαδή 

έλα ηκήκα πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ θαη έλα ηκήκα γηα ηελ ε-

θηέιεζε κεκνλσκέλσλ ήρσλ ζηα αληηθείκελα. Ζ απιή ζηεξενθσληθή ππνζηήξημε είλαη πην 

ζπλεζηζκέλε ζηηο εθαξκνγέο Δ.Π. ηα παηρλίδηα θαη επεηδή ν ξφινο ηεο κνπζηθήο είλαη 

αλαβαζκηζκέλνο, ππνζηεξίδεηαη πνιπθάλαινο ήρνο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη 

ην ηέκπν ή ην κνπζηθφ θνκκάηη αλάινγα κε ηα δξψκελα.  

 

Γηθηπαθή ππνζηήξημε 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνηλά ζηνηρεία ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. θαη ησλ παηρληδηψλ είλαη 

ε δηθηπαθή ππνζηήξημε. Με ηνλ φξν δηθηπαθή ππνζηήξημε ελλννχληαη δχν πξάγκαηα: α) ε 

εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζε ηνπηθφ δίθηπν θαη β) ε εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζην Γηαδίθηπ-

ν. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε (§ 7.1.1), έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνη-

ρείν είλαη ε ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε πνιιψλ ρξεζηψλ κέζα ζηελ ίδηα εθαξκνγή, 

πξάγκα επίζεο πνπ αθνξά ηε δηθηπαθή ππνζηήξημε. 

 

 Ζ ηαρχηεηα ζχλδεζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ππνινγηζηψλ ζε ηνπηθφ δίθηπν είλαη πςειή 

(10-100 Mbps) θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη αηηία ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ εθαξκνγή 

(Δ.Π. ή παηρλίδη) κπνξεί αθφκα λα βξίζθεηαη θαη ζε έλα ηξίην ππνινγηζηή θαη νη ρξήζηεο 

λα ηελ εθηεινχλ κέζσ απηνχ ρσξίο λα ππάξρεη ρξνληθή θαζπζηέξεζε.  

 

ην Γηαδίθηπν φκσο ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά. Ζ ηαρχηεηα ζχλδεζεο ελφο κέ-

ζνπ ρξήζηε είλαη εμαηξεηηθά κηθξή θαη πνηθίιεη απφ ηα 56 Kbps ζηελ απιή ηειεθσληθή 

γξακκή κέρξη ηα 512 Kbps ζε D.S.L. ζπλδέζεηο. πλεπψο ν φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

κπνξεί λα δηαθηλεζεί αλά κνλάδα ρξφλνπ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο. Σν πξφβιεκα πξν-

ζπάζεζαλ λα ην ιχζνπλ νη εθαξκνγέο Δ.Π. πνπ πινπνηνχληαη κε VRML ή κε ζπλαθείο 

πξνγξακκαηηζηηθέο γιψζζεο, έρνληαο πνιχ κηθξφ φγθν (κεξηθά Mb), αιιά θαη πνιχ ρακε-

ιή πνηφηεηα γξαθηθψλ φπσο ήδε επηζεκάλζεθε (§ 5.5). Πάλησο, φηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη 

ζε κία ηζηνζειίδα κε κία ηέηνηα εθαξκνγή, ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη ζρεηηθά ιίγν ρξφλν κέ-
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ρξηο φηνπ φιε ε εθαξκνγή έξζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απηή εθηειείηαη 

ηνπηθά.  

 

Αληίζεηα, νξηζκέλεο εθαξκνγέο Δ.Π. θαη ηα παηρλίδηα έρνπλ φγθν εθαηνληάδεο Mb. Δίλαη 

αδχλαην λα πεξηκέλεη ν ρξήζηεο λα “θαηέβεη” φιε ε εθαξκνγή ηνπηθά θαη κεηά λα εθηειε-

ζηεί. Αλαγθαζηηθά ε εθαξκνγή ή ην παηρλίδη είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην CD πνπ έρεη πξνκεζεπηεί. Πψο φκσο πινπνηείηαη ε δηθηπαθή π-

πνζηήξημε, ε ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε;  

 

Δθφζνλ ε εθαξκνγή είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε, δελ είλαη απαξαίηεην λα κεηαδίδνληαη πιε-

ξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θφζκνπ. Ζ κφλε πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαί-

ηεην λα κεηαδίδεηαη είλαη ε ζέζε ηνπ θάζε ρξήζηε κέζα ζηνλ θφζκν. Απηφ γίλεηαη κε ηε 

κνξθή ζπληεηαγκέλσλ πνπ αλαλεψλνληαη αξθεηέο θνξέο ην δεπηεξφιεπην. Ο θφζκνο ζρε-

δηάδεηαη ηνπηθά ζε θάζε ππνινγηζηή, νη ρξήζηεο ζρεδηάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη θαη απηνί 

ηνπηθά κε βάζε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Ο φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεηαη είλαη 

πξαγκαηηθά κηθξφο. Διάρηζηνο είλαη θαη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηελ ζπλνκηιία 

ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο. Αλ θαη δελ ιείπνπλ ηα πξνβιήκαηα ιφγσ ηαρχηεηαο ζχλδεζεο, 

ε παξαπάλσ κέζνδνο επηηξέπεη ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα επηθνηλσλίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

ρξεζηψλ ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν [153].  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί έλα ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία πινπνί-

εζεο ηεο δηθηπαθήο ππνζηήξημεο ζηα παηρλίδηα. Έλα απφ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εξεπλεηέο ζε πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηηο γλσζηηθέο επηζηήκεο, ζηελ ςπρνινγία, θαη ζηελ παηδαγσγηθή, είλαη ε αθξίβεηα ηεο 

θαηαγξαθήο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πεηξάκαηνο ή ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. 

πλήζσο θαηαθεχγνπλ ζηε βηληενζθφπεζε ή ερνγξάθεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα πξνρσξνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. 

 

ηα παηρλίδηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ παηθηψλ, ππάξρεη έλαο κεραληζκφο 

πνπ θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ θάζε παίθηε. Απηφο ν κεραληζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηα-

γξαθή ησλ δηαδνρηθψλ ζέζεσλ ηνπ κνληέινπ πνπ αλαπαξηζηά ην ρξήζηε θαη ε πιεξνθνξία 

αληί λα κεηαδνζεί κέζσ δηθηχνπ, απνζεθεχεηαη ηνπηθά θαη κπνξεί λα μαλαπαηρηεί. Έηζη ν 

παίθηεο ή ν εξεπλεηήο, κπνξεί λα μαλαδεί ην παηρλίδη κε ηε κνξθή βίληεν, ρσξίο λα έρεη 
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ρξεζηκνπνηήζεη επηπιένλ εμνπιηζκφ. Απηή ε δπλαηφηεηα αμίδεη λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηε-

ξν θαη λα εμεηαζηνχλ ηξφπνη αμηνπνίεζήο ηεο.   

 

ΑΡΗ, ξπζκίζεηο θαη ρξήζε ηνπ πιηθνχ 

Σφζν νη εθαξκνγέο Δ.Π. φζν θαη ηα παηρλίδηα, είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δχν 

API (§ 5.3) γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα δχν, 

δίλνληαο ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κε βάζε πνην απφ απηά ζα εθηειείηαη ηελ 

εθαξκνγή. ην ρξήζηε επίζεο αθήλεηαη θαη ε επηινγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα ηνπ επηηξέ-

ςνπλ ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ. Σα παηρλίδηα ζπλήζσο επηηξέπνπλ πεξηζ-

ζφηεξεο ξπζκίζεηο, κηαο θαη απεπζχλνληαη ζε επξχηεξν θνηλφ, κε κεγαιχηεξε πνηθηιία πιη-

θνχ.  

 

Οη εθαξκνγέο Δ.Π. επηηξέπνπλ ιηγφηεξεο ξπζκίζεηο γηαηί θαη ην θνηλφ ηνπο είλαη θαηά πνιχ 

πην πεξηνξηζκέλν θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πνιχ 

πην ζπγθεθξηκέλεο. Έλα ελδηαθέξνλ ζεκείν είλαη φηη επεηδή ηα παηρλίδηα πξέπεη λα εθηε-

ινχληαη ηθαλνπνηεηηθά ζε κεγάιε πνηθηιία δηακνξθψζεσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

πινπνηνχλ ηερληθέο πνιχ θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ ρξήζηε, ζηνηρείν φρη α-

πφιπηα απαξαίηεην ζε έλα πξφγξακκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ.  

 

Φηιηθφηεηα ρξήζεο-εξγνλνκία 

Σν θνηλφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Μέξνο ηεο επη-

ηπρίαο κίαο εθαξκνγήο ζηεξίδεηαη ζην θαηά πφζν απηή είλαη εχρξεζηε, πφζν θηιηθφ είλαη 

ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη ζην πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο ψζηε λα εμνηθεησζεί κε 

απηή. Γηα ην ρξφλν εθκάζεζεο ηεο ρξήζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο θα-

κπύιε εθκάζεζεο (learning curve). Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί πνι-

ιά πιήθηξα ή ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ηφηε ε 

θακπύιε εθκάζεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ έλα πξφγξακκα πνπ εθηειεί ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο 

κε ιηγφηεξα πιήθηξα. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο είλαη επίζεο ζεκαληηθφ, γηαηί ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ην ρξήζηε πιεξνθνξίεο ρσξίο φκσο λα ηνλ θνπξά-

δεη κε επνπζηψδε θαη δεπηεξεχνληα ζηνηρεία.  

 

Ζ ρξήζε εηδηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ ζηηο εθαξκνγέο Δ.Π., πνληηθηνχ θαη ρεηξηζηε-

ξίνπ ζηα παηρλίδηα, απινπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηε ρξήζε ηνπο θαη επηηπγράλεηαη έηζη κη-

θξή θακπύιε εθκάζεζεο. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη απνηέ-
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ιεζκα πξνγξακκαηηζκνχ, νπφηε κπνξεί λα κεηαβιεζεί αλ δηαπηζησζεί φηη δελ ηθαλνπνηεί 

ην ρξήζηε. Σέινο ηα παηρλίδηα, αλ θαη ζε κηθξφ βαζκφ, επηηξέπνπλ πξνζαξκνγή ηνπ πεξη-

βάιινληνο απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε, κε ηελ πξνζζαθαίξεζε ζηνηρείσλ ηνπ απφ κελνχ επηιν-

γψλ. 

 

Ρεαιηζκφο-εκβχζηζε 

Ο ξεαιηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο, ηνλ ήρν θαη ηα πςειήο πνηφηεηαο 

γξαθηθά, νδεγνχλ ζηελ εκβχζηζε πνπ είλαη ε βαζηθφηεξε επηδίσμε θαη ησλ δχν εηδψλ ε-

θαξκνγψλ. Βέβαηα, ην θάζε είδνο ηελ επηδηψθεη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ην θάζε έλα. 

Γηα εθπαίδεπζε νη εθαξκνγέο Δ.Π. θαη γηα ςπραγσγία ηα παηρλίδηα. Αλεμάξηεηα απφ απηφ, 

ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη γηα λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο θαη ηα δχν είδε ρξεζηκνπνηνχλ 

παξφκνηεο κεζφδνπο ηερληθέο θαη κέζα, κε ιίγν σο πνιχ ηνλ ίδην ηξφπν.   

 

7.1.3  Γηαθνξέο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη παηρληδηώλ βνιώλ πξώηνπ πξνζώπνπ 

Οη δηαθνξέο εθαξκνγψλ Δ.Π. θαη παηρληδηψλ είλαη επνπζηψδεηο θαη πεγάδνπλ απφ ηε δηα-

θνξεηηθφ ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ππάξρνπλ ηξφπνη λα εμαιεηθζνχλ. Γηαθνξέο ππάξ-

ρνπλ ζηα εμήο ζεκεία: 

 ηελ πινθή.  ηε βία. 

 ην ζθνξ.  ην εθηειέζηκν πξφγξακκα-player. 

 ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο.  

 ην κέζν θαη ζην πιηθφ εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Πινθή 

Σα παηρλίδηα είλαη αλακελφκελν λα έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε πινθή. Τπάξρεη έλα ζελάξην 

ην νπνίν εθηπιίζζεηαη, νδεγψληαο ην ρξήζηε ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Πξέπεη λα 

νινθιεξψζεη κία “απνζηνιή” γηα λα ηνπ αλαηεζεί ε επφκελε πνπ ζπλήζσο είλαη πην δχ-

ζθνιε, κε πεξηζζφηεξνπο αληηπάινπο, παγίδεο θαη γξίθνπο. ηαλ νινθιεξσζνχλ κε επηηπ-

ρία φιεο νη απνζηνιέο, ην παηρλίδη έρεη ηειεηψζεη. Γηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κία γξακκηθή 

πνξεία εμέιημεο ησλ γεγνλφησλ ζε έλα παηρλίδη. Παξφηη ππάξρνπλ παηρλίδηα κε ηπραία γε-

γνλφηα, κε παξάιιεια ζελάξηα, ελαιιαθηηθέο ή κε ππνρξεσηηθέο απνζηνιέο, σζηφζν φια 

θαηαιήγνπλ ζε έλα θνηλφ ηέινο κε ειαθξέο παξαιιαγέο. ηελ νπζία ε γξακκηθφηεηα πα-

ξακέλεη.  
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Πνχ νθείιεηαη φκσο απηφ;. Ο ζρεδηαζηήο ηνπ παηρληδηνχ ηνπνζεηεί ζηα επίπεδα ηνπ θφ-

ζκνπ έλα είδνο ζθαλδάιεο, πνπ δελ δηαθέξεη απφ απηέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνπηθά γεγνλφ-

ηα, πνπ ν ζθνπφο ηεο είλαη λα ελεξγνπνηήζεη γεληθέο εμειίμεηο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα εί-

λαη κφλν κία. Πνιχ ζπρλά ηνπνζεηείηαη έλαο αξηζκφο απφ απηέο, πνπ αλάινγα κε ηε ζεηξά 

ελεξγνπνίεζήο ηνπο ή ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ, ε πινθή εθηπιίζζεηαη κε δηαθν-

ξεηηθφ ηξφπν.  

 

Αλ δελ ηνπνζεηεζνχλ θαζφινπ ή αλ ν ρξήζηεο δελ ηηο ελεξγνπνηήζεη, ην απνηέιεζκα είλαη 

κία άζθνπε πεξηπιάλεζε ζηνλ θφζκν. Κάηη ηέηνην είλαη αξλεηηθφ ζηνηρείν γηα έλα παηρλίδη 

πνπ νθείιεη λα θξαηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ παίθηε ζπλερψο ζε πςειά επίπεδα. Βέβαηα, κπν-

ξεί λα είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ ζρεδηαζηή λα ηηο θξχςεη θαιά ή λα ρξεζηκνπνηήζεη πε-

ξίπινθνπο ζπλδπαζκνχο ηνπο, έηζη ψζηε λα απμήζεη ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ παηρληδηνχ. 

Τπάξρεη κία ιεπηή ηζνξξνπία, πνπ αλ αλαηξαπεί, ην παηρλίδη γίλεηαη πνιχ δχζθνιν θαη ρά-

λεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ.  

 

Ζ γξακκηθφηεηα, ην ζελάξην θαη ε πινθή, δελ είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία κίαο 

εθαξκνγήο Δ.Π. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκν-

γέο, ε γξακκηθή εμέιημε είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ θάπνηεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο 

δελ ζπληζηνχλ (§ 3.2.2). Σν ζελάξην απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί λα είλαη γεληθφ θαη αθε-

ξεκέλν ή ζπγθεθξηκέλν. ε θάζε πεξίπησζε, ν ηξφπνο εμέιημεο ηεο πινθήο, αλ ππάξρεη, 

είλαη ζηνηρείν πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ζθαλδάιεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη.  

 

Βία 

Σν θχξην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ παηρληδηψλ βνιψλ είλαη ε βία. Βία πνπ είλαη κάιηζηα α-

ιφγηζηε θαη ζε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο [181]. Σα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα έρνπλ ραξαθηεξη-

ζηεί ζαλ θαηάιιεια γηα λεαξά άηνκα άλσ ησλ 13 ή 15 εηψλ. Μέξνο ηεο επηηπρίαο ησλ παη-

ρληδηψλ νθείιεηαη ζηελ πνηθηιία “φπισλ” πνπ ρξεζηκνπνηεί ν παίθηεο γηα λα εμνινζξεχζεη 

ηνπο αληηπάινπο ηνπ θαη ζην πφζν εληππσζηαθνί είλαη απηνί νη αληίπαινη.  

 

κσο ηα παηρλίδηα είλαη έλα “ςπραγσγηθφ” εκπνξηθφ πξντφλ. Οη εηαηξείεο θαηαζθεπήο 

ηνπο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε βία απμάλεη ηηο πσιήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ θξνληίδνπλ λα 

ηελ παξέρνπλ απιφρεξα [181]. Γηα λα παξαθάκςνπλ νξηζκέλνπο λνκνζεηηθνχο πεξηνξη-

ζκνχο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα αιιάδεη ην ρξψκα ή λα κελ εκθαλίδεηαη θα-



 196 

ζφινπ αίκα, επηινγέο πνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη. Απφ ηερληθή άπνςε φκσο, ε βία ζαλ 

ζηνηρείν κίαο εθαξκνγήο εχθνια εμαιείθεηαη.  

 

ια μεθηλνχλ απφ ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλαλ θφζκν ζηα νπνία δίλνληαη 

θάπνηεο ηδηφηεηεο. Μία νκάδα ηδηνηήησλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα λα πξνμελνχλ ή λα δέρν-

ληαη βιάβεο απφ άιια κνληέια. ηαλ ε βιάβε θηάζεη ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ην κν-

ληέιν “ζθνηψλεηαη”. Αλ δελ δνζνχλ ηηκέο ζε απηέο ηηο ηδηφηεηεο θαη αλ παξαιεηθζνχλ ηα 

κνληέια φπισλ θαη ερζξψλ, ε βία παχεη λα ππάξρεη.  

 

Βαζκνινγία-ζθνξ 

Ο ρξήζηεο ελφο παηρληδηνχ αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ αληακείβεηαη 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (μεθιείδσκα θξπθψλ επηπέδσλ, λέα φπια, πεξηζζφηεξε δχλακε, 

θηι). Ζ πην απιή θαη απνηειεζκαηηθή επηβξάβεπζε είλαη ε ζπγθέληξσζε βαζκψλ αλάινγα 

κε ηηο επηηπρίεο ηνπ, ην ζθνξ. Δίλαη έλα κέζν ζχγθξηζεο κε ηηο επηδφζεηο άιισλ παηθηψλ 

θαη ζπλάκα έλαο πνιχ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα αλαγθαζηεί ν παίθηεο λα μαλαπαίμεη ην 

παηρλίδη, πνπ απνηειεί θαη δείθηε επηηπρίαο ηνπ παηρληδηνχ. Γελ αξθεί ε νινθιήξσζε ησλ 

επηπέδσλ ελφο παηρληδηνχ, απηφ πξέπεη λα γίλεη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή βαζκνινγία. 

 

Αλακθηζβήηεηα ππάξρνπλ εθαξκνγέο ηεο Δ.Π. πνπ ε βαζκνινγία είλαη απαξαίηεηε, φπσο 

ππάξρνπλ άιιεο πνπ απηφ ην ζηνηρείν δελ ρξεηάδεηαη. Ζ βαζκνινγία πινπνηείηαη κέζσ κε-

ηξεηώλ κέζα ζην πξφγξακκα πνπ απμάλνληαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ ζηέιλνπλ ζθαλδάιεο. 

Δίλαη ζην ρέξη ηνπ ζρεδηαζηή λα ηηο ηνπνζεηήζεη, λα ηηο αθαηξέζεη ή λα θάλεη ηα ζηνηρεία 

ηεο βαζκνινγίαο κε πξνζβάζηκα ζην ρξήζηε.  

 

Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο φπνπ εί-

λαη επηζπκεηή ε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, ρσξίο απηφο λα 

είλαη ελήκεξνο. ηα παηρλίδηα, ην ζηνηρείν ηεο βαζκνινγίαο είλαη ελζσκαησκέλν θαη αλα-

πφζπαζην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο. πλεπψο ε πινπνίεζε θαη δηαρείξηζή ηνπ είλαη πην εχ-

θνιε απφ φηη ζηηο εθαξκνγέο Δ.Π., φπνπ ζπλήζσο ρξεηάδεηαη πξνγξακκαηηζηηθή πξνζέγγη-

ζε (scripts) γηα λα επηηεπρζεί ην ίδην απνηέιεζκα (§ 6.5). Απφ απηή ηε ζθνπηά, ηα παηρλί-

δηα κάιινλ ππεξηεξνχλ ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. 
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Μέζν θαη πιηθφ εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο 

Αλαθέξζεθε φηη ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθαξκνγέο Δ.Π. 

έρνπλ έλα κέζν θφζηνο πνπ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ θφζηνπο ελφο πνιχ θαινχ νηθηαθνχ π-

πνινγηζηή (§ 5). Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηε ρξήζε εηδηθψλ θαη ηδηαίηεξα αθξηβψλ πε-

ξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, πνπ εληείλνπλ ηνλ ξεαιηζκφ ηεο εθαξκνγήο θαη πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ εκβχζηζε ηνπ ρξήζηε κέζα ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ηα παηρλίδηα είλαη ε-

θαξκνγέο πνπ πξννξίδνληαη λα εθηειεζηνχλ ζε νηθηαθνχο ππνινγηζηέο ρσξίο ηελ χπαξμε 

ηέηνησλ ζπζθεπψλ. κσο, φζνη παίδνπλ παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο θνξέο ρεηξηζηή-

ξηα αληί γηα ην πιεθηξνιφγην ή ην πνληίθη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κε 

θαηάιιειεο εληνιέο, λα ειέγρνληαη θαη άιιεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, ηδηαίηεξα θξίζηκν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δ.Π.  

 

Αλ πξνζεγγηζηεί ην ζέκα πξνγξακκαηηζηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηα παηρλίδηα δελ ππάξρεη 

ν θψδηθαο εθείλνο πνπ ζα επέηξεπε είζνδν θαη έμνδν δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο εμεηδηθεπ-

κέλεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. Σν πιεθηξνιφγην, ην πνληίθη θαη ην ρεηξηζηήξην, αξθνχλ 

γηα λα παίμεη θάπνηνο έλα παηρλίδη. Απηφ φκσο δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα λα γξαθεί θψ-

δηθαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ίδησλ αθξηβψο ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθαξκνγέο Δ.Π. 

Γελ πινπνηείηαη γηαηί θαλέλαο ρξήζηεο δελ ζα ελδηαθεξφηαλ λα ηηο αγνξάζεη κφλν θαη κφ-

λν γηα λα παίμεη έλα παηρλίδη.  

 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, αξθεηέο θάξηεο γξαθηθψλ ελζσκαηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλαληψληαη ζε εμειηγκέλα ζπζηήκαηα Δ.Π. Γηα παξάδεηγκα, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε-

ξνζθνπηθήο πξνβνιήο ηεο εηθφλαο (κία ηερληθή πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο απφ ηε 

ζχλζεζε δχν ίδησλ εηθφλσλ ειαθξά κεηαηνπηζκέλσλ ε κία απφ ηελ άιιε). Οη δχν εηθφλεο 

αλαζπληίζεληαη ζε κία κε ηε ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ ηα νπνία αξθεηέο εηαηξείεο θαηα-

ζθεπήο θαξηψλ γξαθηθψλ δίλνπλ καδί κε ηελ αγνξά κίαο θάξηαο. Ζ ζηεξνζθνπηθή πξνβν-

ιή φκσο είλαη θαη’ εμνρή ζηνηρείν εθαξκνγψλ εκη-εκβπζηζκέλεο ή εκβπζηζκέλεο Δ.Π (§ 

3.5.2).  

 

Μία άιιε πεξίπησζε είλαη ηα Head Mounted Displays (HMDs), ζπζθεπέο πνπ κνηάδνπλ 

κε γπαιηά θαη πξνβάιινπλ ηελ εηθφλα απεπζείαο ζηα κάηηα ηνπ ρξήζηε (§ 3.5.2). ην πα-

ξειζφλ ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ Δ.Π. Πξφζθαηα, κεηά απφ ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπο, άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη ζαλ απιέο νηθηαθέο ζπζθεπέο. Γηαπηζηψ-

λεηαη κία ζχγθιηζε -αλ θαη αξθεηά πξψηκε- ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα δχν 
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είδε εθαξκνγψλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ν πξνγξακκαηηζκφο, ν-

δεγνχλ ζε ηαχηηζε.  

 

Δθηειέζηκν πξφγξακκα-Player 

Ο ρξήζηεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αγλνεί ηα πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ νη 

εθαξκνγέο θαη ρξεζηκνπνηεί κφλν ην ηειηθφ πξντφλ πνπ έρεη ηε κνξθή εθηειέζηκνπ πξν-

γξάκκαηνο, αξρείσλ βηβιηνζεθψλ δπλακηθήο δηαζχλδεζεο (Dynamic Link Libraries, 

DLLs), θηι. ηηο εθαξκνγέο Δ.Π. ζπλεζίδεηαη, ρσξίο λα ζπκβαίλεη πάληα, ν εηθνληθφο θφ-

ζκνο λα είλαη εληειψο απνζπλδεδεκέλνο απφ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο, κε απνηέιεζκα ν 

ηειηθφο ρξήζηεο λα ρξεηάδεηαη κφλν έλα ηξίην πξφγξακκα πνπ εθηειεί ηελ εθαξκνγή 

(player). 

 

ηα παηρλίδηα ζπλεζίδεηαη, ρσξίο θαη πάιη απηφ λα απνθιείεη ην αληίζεην, ν θφζκνο λα εί-

λαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ν 

player. Καηά θάπνην ηξφπν, ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξήζηεο αγνξάδεη καδί κε ην παηρλίδη 

θαη κε πνιχ ρακειφ θφζηνο ην πξφγξακκα κε ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε. Απηφ ην ζηνηρείν 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ζα αλαπηπρζεί ζε έθηαζε ζε επφκελε ελφηεηα (§ 7.4) θαη είλαη 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδεηαη ε ζέζε φηη ηα ηξηζδηά-

ζηαηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνλη-

θψλ θφζκσλ.  

 

Τπνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο 

Μία απφ ηηο πην θξίζηκεο παξακέηξνπο ζε κία εθαξκνγή είλαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη 

ζε απηή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή απφ ηξίηνπο. Σα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο 

εθαξκνγψλ Δ.Π. ππνζηεξίδνληαη ζε δχν επίπεδα απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο. ε 

πξψην επίπεδν ππάξρνπλ γεληθέο θαηεγνξίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο (γηα ηελ επίιπζε πξν-

βιεκάησλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπ-

με εθαξκνγψλ, θηι). ε δεχηεξν επίπεδν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα παξαζρεζεί βνήζεηα ζε 

εμαηνκηθεπκέλε κνξθή, φηαλ ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη δελ κπνξεί λα επηιπζεί απφ 

ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο. Τπάξρεη θαη κία ηξίηε δπλαηφηεηα, απηή ηεο παξνρήο βνήζεηαο απφ 

άιινπο ρξήζηεο πνπ νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο ζπδεηήζεσλ θαη ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία (§ 5.7.1).  
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Αληίζεηα, ζηα παηρλίδηα ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία παξέρεη κελ ππνζηήξημε, αιιά φρη ζε 

ηέηνηα έθηαζε. κσο νη ρξήζηεο είλαη νξγαλσκέλνη ζε πνιππιεζείο νκάδεο ζπδεηήζεσλ 

πνπ θαιχπηνπλ φια ηα ζέκαηα.  

 

Σν ζεκείν απηφ είλαη κία νπζηαζηηθή δηαθνξά κε ηα πξνγξάκκαηα Δ.Π. Απηά, ιφγσ ηεο 

κηθξήο ηνπο δηάδνζεο, έρνπλ ζρεηηθά νιηγνκειείο νκάδεο ζπδεηήζεσλ θαη γεληθά είλαη αξ-

θεηά δχζθνιν λα παξαζρεζεί βνήζεηα ζε κεγάιε έθηαζε θαη βάζνο. Σα παηρλίδηα, ιφγσ 

ηεο κεγάιεο ηνπο δηάδνζεο, ζπγθεληξψλνπλ ρηιηάδεο ρξήζηεο ζε θάζε νκάδα. Υαξαθηεξη-

ζηηθά, ην Serious Sam πνπ είλαη παηρλίδη κε ζρεηηθά κηθξή δηάδνζε, έρεη 9.910 ρξήζηεο 

ζηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ [182], πνπ θαιχπηνπλ παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθά ηηο εξσηή-

ζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο πνπ ζέιεη λα αλαπηχμεη κία εθαξκνγή Δ.Π. ρξεζηκνπνηψ-

ληαο έλα παηρλίδη.  
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7.2  Πεδία εθαξκνγώλ ησλ παηρληδηώλ βνιώλ πξώηνπ πξνζώπνπ 

Απφ ηε ζχγθξηζε εθαξκνγψλ Δ.Π. θαη παηρληδηψλ, πξνθχπηεη φηη ηα παηρλίδηα κπνξνχλ      

-ζεσξεηηθά ηνπιάρηζην- λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια εθείλα ηα πεδία φπνπ ήδε ρξεζηκν-

πνηνχληαη εθαξκνγέο Δ.Π. Ηζρχεη φκσο θάηη ηέηνην; Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ 

Δ.Π. φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξηζδηάζηαηα παηρλίδηα, εθηφο απφ ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο; 

Ζ απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή. Σα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζε έλα επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζηεκψλ, κε πην ραξαθηεξηζηηθά ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα.  

 

7.2.1 Δθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο 

Σν ηλζηηηνχην εξεπλψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ (Army Research Institute, Simulator 

Systems Research Unit), αλαδήηεζε κεζφδνπο ψζηε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζηξαηηψηεο ζηε 

λέα πνιεκηθή ηερλνινγία, ζηα λέα φπια θαη γεληθά ζηηο λέεο ηαθηηθέο ζην πεδίν ηεο κάρεο 

[183]. Θεψξεζε φηη νη εθαξκνγέο Δ.Π. είλαη ε ελδεδεηγκέλε ιχζε, αιιά ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

θφζηνπο ηνπ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη γηαηί ν εμνπιηζκφο απηφο δελ είλαη αξθεηά εχρξεζηνο 

ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εκβχζηζεο, δηεξεχλεζε θαη κία δηα-

θνξεηηθή πξνζέγγηζε.  

 

Οη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο D.I.V.E. (Dismounted Infantry Virtual Environment) έ-

ζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο ζηηο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δηεξγαζίεο πνπ ζπ-

ληεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πξνζνκνίσζεο θαη αλαδήηεζαλ παηρλίδηα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ [184]. Καηέιεμαλ ηειηθά ζην Half-Life πνπ είλαη αληίζηνη-

ρν ησλ παηρληδηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 7.1.1. Αληηθαηαζηάζεθαλ ηα φπια ηνπ 

παηρληδηνχ κε ην ηππηθφ φπιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ακεξηθαληθφο ζηξαηφο, εμαιείθζεθαλ 

φια ηα ζηνηρεία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο (ην παηρλίδη εθηπιίζζεηαη ζην κέιινλ) θαη αληη-

θαηαζηάζεθαλ φινη νη αληίπαινη-ηέξαηα κε πιήξσο ειεγρφκελνπο απφ ηνλ παίθηε αλζξψ-

πηλνπο ραξαθηήξεο. Απηφ πνπ δηαηεξήζεθε ήηαλ ην Deathmatch, πνπ είλαη ε δπλαηφηεηα 

λα παίδνπλ δηθηπαθά θαη ηαπηφρξνλα πνιινί παίθηεο, ψζηε ην παηρλίδη λα κπνξεί λα παη-

ρηεί απφ κία δηκνηξία ζηξαηησηψλ.  

 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή θξάηεζε έλα ρξφλν θαη δνθηκάζηεθαλ ζελάξηα πνιεκηθψλ εκπινθψλ 

ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηα νπνία ν ζηξαηφο είρε ήδε δεδνκέλα απφ πξαγκαηηθέο εθπαη-

δεχζεηο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ήηαλ φηη νη 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο παημίκαηνο ελφο παηρληδηνχ απφ ηνλ θάζε παίθηε-ζηξαηηψηε δελ 

επεξέαζαλ ηελ απφδνζή ηνπ θαηά ηελ πξνζνκνίσζε. Λεηηνχξγεζε ην ζηνηρείν ηεο εκβχ-
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ζηζεο, ε πξνζνκνίσζε αληηκεησπίζηεθε σο εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. Αμην-

πνηψληαο ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ παίθηε (§ 7.1.2), έγηλε πνιχ γξε-

γνξφηεξα ε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ θαη πξνηεξεκά-

ησλ ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα [183].   

 

7.2.2 Δθαξκνγέο ζηελ αξρηηεθηνληθή 

Σν απμεκέλν θφζηνο απφθηεζεο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ Δ.Π. ήηαλ επίζεο ε αηηία πνπ 

ζην Martin Centre for Architectural and Urban Studies ηνπ University of Cambridge, α-

ζρνιήζεθαλ κε ηα παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ [185]. ηελ πεξίπησζε απηή ε αι-

ιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην πεξηβάιινλ δελ έπαηδε ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν φπσο ζηε 

ζηξαηησηηθή εθαξκνγή. Απηφ πνπ ελδηέθεξε ήηαλ: α) ε πηζηή αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ ελφο θηηξίνπ θαη β) ε δπλαηφηεηα λα είλαη πξνζβάζηκε 

ε εθαξκνγή απφ ην Γηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηήζεθε ην Quake, γηαηί παξφιν πνπ είλαη μεπε-

ξαζκέλν, ν θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεηαη δσξεάλ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

 

πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, έηζη θαη ζε απηή, νη αληίπαινη-ηέξαηα απνηέιε-

ζαλ πξφβιεκα. Καη πάιη ηα κνληέια ηνπο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ κνληέια αλζξψπσλ. Δ-

πίζεο, επεκβαίλνληαο ζηνλ θψδηθα, άιιαμαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ψζηε λα κελ είλαη επη-

ζεηηθά, αιιά λα ζπκπεξηθέξνληαη “αλζξψπηλα”. ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο αλαθέ-

ξεηαη ε πνιχ θαιή πνηφηεηα θσηηζκνχ θαη ζθηάζεσλ, πνπ δίλεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ξε-

αιηζκνχ. Αληίζεηα, ρξεηάζηεθαλ θαηλνχξηεο θαη πην ιεπηνκεξείο πθέο γηα ηα αληηθείκελα 

γηαηί ην παηρλίδη πζηεξνχζε ζηνλ ηνκέα απηφ. Ο πξνγξακκαηηζκφο θάλεθε ρξήζηκνο γηα 

ηελ πξνζζήθε ζπκπεξηθνξψλ ζε αληηθείκελα (αλειθπζηήξεο, απηφκαηα κεραλήκαηα θαθέ, 

πφξηεο, θηι), αιιά θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θάκεξαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο 

λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ (νπηηθή ηξίηνπ πξνζψπνπ). Σέινο αμηνπνηήζεθε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην Deathmatch γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζην Γηαδίθηπν.  

 

7.2.3 Δθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε 

Έλα παξάδεηγκα απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αθνξά ην πξφγξακκα Virtual Florida 

Everglades, ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ πδξνβηφηνπσλ ηεο Φιφξηληα, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε 

απφ ηελ UNESCO (Virtual World Heritage Project). Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

αλάπηπμε ελφο πινχζηνπ ζε ιεπηνκέξεηεο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επαηζζεηνπνί-

εζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νηθνζπζηήκαηα ζε θίλδπλν [186].  
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Σν δεηνχκελν ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο λα είλαη ρακειφ θαη 

γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκήζεθε, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, έλα παηρλίδη βν-

ιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ, ην Unreal. Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην παηρλίδη, κνληεινπνηήζεθε 

θαη θαηαζθεπάζηεθε κία πηζηή αλαπαξάζηαζε ελφο κέξνπο ηνπ πδξνβηφηνπνπ, ρξεζηκν-

πνηήζεθε πνιπθάλαινο ήρνο θαη πξνζηέζεθαλ θηλνχκελα δψα. Ο ρξήζηεο κπνξνχζε λα 

πινεγεζεί ζηνλ εηθνληθφ θφζκν “πεηψληαο”, έρνληαο δειαδή άπνςε πξψηνπ πξνζψπνπ 

αιιά απφ ςειά.  

 

Αθφκα έλα παξάδεηγκα ρξήζεο παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε, ζπγθεθξηκέλα θαη πάιη ηνπ 

Unreal, έξρεηαη απφ ηε NASA. Αθνξά ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηαζηεκηθνχ 

ηαζκνχ (Virtual International Space Station, VISS) [187]. Ο ζηαζκφο απνδίδεηαη κε κε-

γάιε ιεπηνκέξεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξαγκαηηθά ηερληθά ηνπ ζηνηρεία. Ο ρξήζηεο κπν-

ξεί λα πεξπαηήζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, λα πεηάμεη έμσ ζην δηάζηεκα θαη λα ζπλεξγαζηεί κε 

άιινπο ρξήζηεο. Δπηιεγκέλα ζεκεία ηνπ ζηαζκνχ είλαη ζεκεησκέλα κε έλα εξσηεκαηηθφ 

θαη αθνπκπψληαο ηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα πάξεη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή πεξηιακβάλεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο NASA γηα καζεηέο γπκλα-

ζίνπ.  

 

Σν ηειεπηαίν θαη ίζσο πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ρξήζεο παηρληδηψλ γηα ηελ θαηα-

ζθεπή εηθνληθψλ θφζκσλ, αθνξά ην πνιπζήκαλην έξγν ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιελη-

ζκνχ. χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Δηθνληθήο Πξαγκα-

ηηθφηεηαο: “…αμηνπνηεί ηελ εμειηγκέλε ηερλνινγία ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο έηζη 

ψζηε ε κάζεζε λα επηηπγράλεηαη ζπλδπάδνληαο ηε θαληαζία κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

επηζθέπηε. Καηά ζπλέπεηα, νη επηζθέπηεο ηνπ “Διιεληθνχ Κφζκνπ” έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζεγγίζνπλ ην παξειζφλ κε ζχγρξνλν θαη δσληαλφ ηξφπν. Μπνξνχλ λα βηψζνπλ ηελ 

ηζηνξία, λα εμεξεπλήζνπλ ην γεσγξαθηθφ ρψξν θαη λα αλαθαιχςνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή 

πφιεσλ ηεο αξραηφηεηαο, ζε έλα ηαμίδη ζην ρξφλν κε ζηαζκνχο ηφπνπο ηεο πνιηηηζηηθήο 

καο θιεξνλνκηάο…” [188].  

 

Οη πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην ηκήκα απηφ είλαη ε αλαπαξάζηαζε 

ηεο αξραίαο Μηιήηνπ, ν λαφο ηνπ Γία ζηελ αξραία Οιπκπία θαη ηα 4000 ρξφληα ειιεληθήο 

θνξεζηάο. Παξφηη νη εθαξκνγέο απηέο αλήθνπλ ζηελ εκη-εκβπζηζκέλε Δ.Π. θαη ρξεζηκν-

πνηνχλ ηδηαίηεξα αθξηβφ εμνπιηζκφ, ε βάζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ 

έλα παηρλίδη, ην Doom.  

http://www.hellenic-cosmos.gr/
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7.3  Πηζαλέο επηδξάζεηο ησλ παηρληδηώλ βνιώλ πξώηνπ πξνζώπνπ ζηα παηδηά 

ρεδφλ απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο εκθάληζήο ηνπο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη εηδηθφηε-

ξα ηα παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ, δέρνληαη ζνβαξέο επηθξίζεηο γηα ηηο πηζαλέο ε-

πηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηα παηδηά. Ζ θχξηα αηηία ησλ επηθξίζεσλ απηψλ είλαη ε βία πνπ είλαη 

θχξην ζπζηαηηθφ ηνπο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ παξνπζηάδεη ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ 

ην παίμηκν βίαησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κε ηελ αχμεζε ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα 

παηδηά, είηε ζαλ βξαρππξφζεζκε είηε ζαλ καθξνπξφζεζκε επίπησζε (ελδεηθηηθά [189, 

190, 191]).  

 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ηζρπξφο αληίινγνο, πνπ ζηεξίδεηαη κάιηζηα ζηε κεηα-αλάιπζε φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη θαη ηφ-

ζν βάζηκα, θπξίσο ιφγσ ησλ κηθξψλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη έξεπλεο θαη ησλ 

κεζνδνινγηθψλ αδπλακηψλ ηνπο [192, 193]. ε θάζε πεξίπησζε, ε βία απφ ηα παηρλίδηα 

βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ είλαη ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα αθαηξεζεί (§ 7.1.3) θαη γηα ην ιφγν 

απηφ ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο δελ απαζρφιεζε ηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

Απηφ πνπ απαζρφιεζε φκσο, είλαη ηπρφλ άιιεο επηδξάζεηο ησλ παηρληδηψλ βνιψλ πξψηνπ 

πξνζψπνπ ζε ζέκαηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ Κ.Α. θαη ηελ θπθινθνξία ζην δξφκν. Γπ-

ζηπρψο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ην βάξνο δίλεηαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ βίαηνπ πεξηερνκέ-

λνπ θαη ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ειε-

θηξνληθψλ παηρληδηψλ, φια ηα είδε θαιχπηνληαη απφ ηνλ εληαίν ραξαθηεξηζκφ βηληενπαη-

ρλίδηα (video games). Δίλαη έηζη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δηαθξίλεη θάπνηνο αλ ηα απνηειέ-

ζκαηα κίαο έξεπλαο αθνξνχλ ή φρη ηα παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ. Γηαηεξψληαο 

ηελ παξαπάλσ επηθχιαμε, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο κειέηεο κε ελδηαθέξνληα ζπκπεξά-

ζκαηα. 

 

Έλα πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα βηληενπαηρλίδηα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηε-

ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ [194] θαη ηελ ηθαλφηεηα λα κνηξάδεηαη ε 

πξνζνρή ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζέκαηα [195, 196]. ζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ ρψ-

ξνπ, θαίλεηαη φηη κπνξνχλ επίζεο λα κεηψζνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηηο επηδφζεηο κε-

ηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ θαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ ηα παη-

δηά δελ έρνπλ ηφζν αλεπηπγκέλε απηή ηε δεμηφηεηα [194]. Καη νη δχν απηέο δεμηφηεηεο εί-

λαη θξίζηκεο γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ παηδηψλ ζην δξφκν (§ 2.1.1). Σν γεγνλφο φηη 

είλαη δπλαηή ε εμάζθεζή ηνπο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, είλαη αθφκα έλα 
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πνιχ ζνβαξφ επηρείξεκα ππέξ ηεο ρξήζεο ηνπο γηα πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε δηδαζθαιία 

ηεο Κ.Α.    

 

ε κειέηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηα βίαηα βηληενπαηρλίδηα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ν κεραληζκφο ησλ ζελαξίσλ (scripts) (§ 2.5.3) κπνξεί λα 

δψζεη κία εμήγεζε [197]. Ο παίθηεο γηα λα θεξδίζεη ζηα βίαηα βηληενπαηρλίδηα πξέπεη λα 

πηνζεηήζεη κία βίαηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο εηθνληθνχο αληηπάινπο ηνπ. Απηή ε βί-

αηε ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζηελ επηβξάβεπζή ηνπ, πνπ έρεη ηε κνξθή πςειήο βαζκνινγίαο ή 

ην πέξαζκα ζε επφκελν επίπεδν ή ηειηθά ηε λίθε ζην παηρλίδη.  

 

Σν ίδην επαλαιακβάλεηαη κε θάζε λέν βίαην βηληενπαηρλίδη πνπ παίδεη ν παίθηεο. Απηφ ην 

ζρήκα απφ κφλν ηνπ είλαη κία πνιχ απνηειεζκαηηθή “δηδαθηηθή” κέζνδνο. πλερήο επα-

λάιεςε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιεζνθάλεηα νξηζκέλσλ παηρλη-

δηψλ, κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζεη ζηε ζχγρπζε ησλ ζελαξίσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα πε-

ξηγξάςνπλ ζπκπεξηθνξέο ζην παηρλίδη, κε ζελάξηα πνπ πεξηγξάθνπλ ζπκπεξηθνξέο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν.     

 

Αλαθέξζεθε φηη κε φξνπο ζελαξίσλ κπνξεί λα εμεγεζεί επίζεο ν ηξφπνο απφθηεζεο δεμην-

ηήησλ γηα ηελ θπθινθνξία ζην δξφκν κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε (§ 2.5.3). Αλ φλησο ηζρχ-

εη φηη ζελάξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ παίδνληαο βηληενπαηρλίδηα κπνξνχλ θαη απηά λα κεηα-

θέξνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηληε-

νπαηρλίδηα γηα πξαθηηθή εμάζθεζε ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηεο αζθαινχο νδηθήο 

θπθινθνξίαο. 

 

Έλα ηειεπηαίν ζέκα πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, είλαη ν ηξφπνο πνπ εξκελεχεηαη ε απνξ-

ξφθεζε ησλ παηδηψλ φηαλ παίδνπλ βηληενπαηρλίδηα. Απηή ε ςπρνινγηθή απνξξόθεζε ζεσ-

ξείηαη απφ θάπνηνπο έλαο ηχπνο δηαθνξνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηεο ζπλείδεζεο, εκθαλίδε-

ηαη φηαλ θάπνηνο είλαη εκβπζηζκέλνο ζηελ εκπεηξία πνπ βηψλεη [198] θαη είλαη κία κνξθή 

κε παζνινγηθήο απνζύλδεζεο (non-pathological dissociation). Ζ κε παζνινγηθή απνζύλδε-

ζε είλαη αξθεηά ζπρλή ζηα παηδηά (εθδειψλεηαη κε νλεηξνπφιεζε θαη θαληαζηψζεηο) θαη 

θνξπθψλεηαη πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 9-10 εηψλ [199].  

 

ε απηή ηελ θαηάζηαζε αλαζηέιιεηαη ε ινγηθή ελνπνίεζε (logical integration) ζθέςεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ, ζαλ λα αλαζηέιιεηαη ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα [200, 201]. 
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ηαλ ε εκπεηξία πνπ βηψλεη ν παίθηεο απφ ην παηρλίδη είλαη ζεηηθή, κνηάδεη κε ηελ θαηά-

ζηαζε ξνήο (flow state) πνπ έρεη πεξηγξαθεί απφ ηνπο Csikszentmihalyi θαη 

Csikszentmihalyi [202] πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εληζρπκέλε κάζεζε (enhanced learning) 

[203]. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε εκβχζηζε πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο Δ.Π. (§ 3.4), έρεη 

θνηλά ζηνηρεία -αλ φρη ηαχηηζε- κε ηελ απνξξφθεζε ησλ παηδηψλ φηαλ παίδνπλ βηληενπαη-

ρλίδηα.  

 

Απηφ ινηπφλ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα είλαη φηη νη ςπρνινγηθνί θαη 

γλσζηηθνί κεραληζκνί πνπ δηέπνπλ ηα παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ, έρνπλ ζεκαληη-

θέο νκνηφηεηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο ηεο Δ.Π., πξάγκα πνπ ζπλεγνξεί ππέξ 

ηεο ρξήζεο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο.  
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7.4  Οη κεραλέο παηρληδηώλ 

Αλαιχζεθαλ ηα παηρλίδηα, νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηνπο κε ηηο εθαξκνγέο Δ.Π. θαη 

θάλεθε φηη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ απαη-

ηήζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αξρηθέο, ηαπηηδφκελα κε εθαξκνγέο ηεο Δ.Π. Φάλεθε επίζεο 

φηη νη επηθξίζεηο γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηα παηδηά πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην ζηνηρείν 

ηεο βίαο πνπ δελ αθνξά ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή θαη φηη ππάξρνπλ νκνηφηεηεο κε ηελ 

Δ.Π. ζην ςπρνινγηθφ θαη ζην γλσζηηθφ επίπεδν. πλεπψο δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ λα 

απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε ηνπο ζαλ εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο.  

 

κσο δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη ηα παηρλίδηα είλαη ην ηειηθφ πξντφλ, ε ηειηθή 

εθαξκνγή. Πψο ινηπφλ γίλεηαη απηή ε ηξνπνπνίεζε, πψο ζε ηειηθή αλάιπζε θαηαζθεπά-

δνληαη ηα παηρλίδηα; Ζ απάληεζε είλαη φηη θαη απηά αλαπηχζζνληαη κε εηδηθά θαη κε βνε-

ζεηηθά πξνγξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηα-

ησλ παηρληδηψλ, νη δπλαηφηεηεο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία. 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα, αξθεί λα εηπσζεί φηη είλαη αθξηβψο ηα ίδηα κε 

απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ Δ.Π. (§ 5.5), δειαδή πξνγξάκ-

καηα θαηαζθεπήο θαη επεμεξγαζίαο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ, επεμεξγαζίαο ήρνπ, κνπζη-

θήο, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ. Σα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο παηρληδηψλ δηαζέηνπλ θαη απηά, 

φπσο θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ, θίιηξα γηα ηελ εηζαγσγή θαη 

ζσζηή δηαρείξηζε αξρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα. 

  

Τπάξρνπλ αξθεηά πξνγξάκκαηα πνπ ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ θαηαζθεπήο παηρληδηψλ (ελδεηθηηθά [204, 205, 206]). Σν θφζηνο ηνπο είλαη αξ-

θεηά ρακειφ, αιιά ην θχξην αξλεηηθφ ηνπο ζεκείν είλαη φηη ηα παηρλίδηα πνπ παξάγνληαη 

κε απηά πζηεξνχλ αξθεηά ζε πνηφηεηα θαη επηδφζεηο απφ ηα παηρλίδηα πνπ θπθινθνξνχλ 

ζην εκπφξην. Αλαθέξζεθε φηη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο θαη ην 

παηρλίδη απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν (§ 7.1.3). ε απηή ηελ πεξίπησζε κά-

ιηζηα, νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο δίλνπλ ππφ πξνυπνζέζεηο (φρη γηα εκπνξηθή εθκεηάι-

ιεπζε), ην δηθαίσκα ζηνλ αγνξαζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξόγξακκα θαηαζθεπήο (editor), 

γηα λα θηηάμεη δηθά ηνπ επίπεδα.  

 

Καζαξά εκπνξηθνί ιφγνη επηβάιινπλ απηή ηελ ηαθηηθή. Σα παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ πξν-

ζψπνπ, αιιά θαη άιια είδε παηρληδηψλ, κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο είλαη νπζηαζηηθά άρξε-
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ζηα ζηνλ αγνξαζηή, ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Φηηάρλνληαο φκσο ν παίθηεο δηθά ηνπ ε-

πίπεδα θαη παίδνληαο επίπεδα πνπ άιινη παίθηεο έθηηαμαλ, ην ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη 

δηαηεξείηαη, απμάλεη ν ρξφλνο παξνπζίαο ηνπ ζηελ αγνξά, κε ζπλέπεηα λα απμάλνληαη θαη 

νη πσιήζεηο. 

 

Σν πξόγξακκα θαηαζθεπήο δίλεη πξφζβαζε ζηελ θαξδηά ηνπ θάζε παηρληδηνχ πνπ νλνκάδε-

ηαη κεραλή παηρληδηνύ (game engine). Ζ κεραλή παηρληδηνύ θαη ην παηρλίδη είλαη δχν δηα-

θνξεηηθέο έλλνηεο θαη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. Ζ κεραλή παηρληδηνύ αληηζηνηρεί κε ηε 

κεραλή ελφο απηνθηλήηνπ, ελψ ην ζαζί ηνπ είλαη ην παηρλίδη. Ζ αλαινγία απηή δίλεη αξθε-

ηά παξαζηαηηθά θαη ηε ζεκαζία ηεο κεραλήο παηρληδηνύ, είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε πίζσ 

απφ θάζε παηρλίδη. Ο ρξήζηεο ή θαιχηεξα πηα ν ζρεδηαζηήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξό-

γξακκα θαηαζθεπήο, έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηε κεραλή ηνπ παηρληδηνύ, θαηαζθεπάδνληαο -

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο κεραλήο παηρληδηνύ- φηη ν ίδηνο επηζπκεί, ρηίδνληαο 

έλα λέν παηρλίδη ή κία λέα εθαξκνγή.   

 

ε πνιιά ζεκεία νη κεραλέο παηρληδηώλ πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απ’ 

φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ. Απηφ γηαηί θαιχπηνπλ ηνκείο πνπ δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζε κία ηππηθή εθαξκνγή Δ.Π., φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηα-

ρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαθφξσλ φπισλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαη κε έλα πξφ-

γξακκα Δ.Π. δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί θάηη ηέηνην, αιιά ε δπζθνιία είλαη κεγαιχηεξε θαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεηάδεηαη πξνγξακκαηηζηηθή παξέκβαζε.  

 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο είλαη ε πνιχ θαιχηεξε δηα-

ρείξηζε ηνπ πιηθνχ απφ ηηο κεραλέο παηρληδηώλ, γηαηί απεπζχλνληαη ζε απινχο ρξήζηεο (§ 

7.1.2). Οη κεραλέο παηρληδηώλ ην θαηαθέξλνπλ απηφ πινπνηψληαο ηερληθέο απνθπγήο ηεο 

ζεκαληηθήο επηβάξπλζεο ηνπ πιηθνχ, πνπ δελ ζπλαληψληαη ζπρλά ζηα αληίζηνηρα πξν-

γξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ.   

 

Σα ζεκαληηθφηεξα κέξε κίαο κεραλήο παηρληδηνύ είλαη [153]: 

 Γηαρείξηζε ήρνπ.  Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο. 

 Γηθηπαθή ππνζηήξημε.  Γηαρείξηζε φπισλ. 

 Σερλεηή λνεκνζχλε.   Γηαρείξηζε ζπκβάλησλ-scripts. 

 Γηαρείξηζε κνληέισλ, πθψλ θαη θίλεζεο. 
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7.4.1  Γηαρείξηζε ήρνπ 

Ο ήρνο ζηα παηρλίδηα είλαη κία αξθεηά ζεκαληηθή παξάκεηξνο θαη γη’ απηφ νη κεραλέο παη-

ρληδηώλ δηαρεηξίδνληαη αξθεηέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ήρν θαη κνπζηθή, εθκεηαιιεπφ-

κελεο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ θαξηψλ ήρνπ. Οη πην ζεκαληηθέο είλαη ε παξα-

γσγή ήρσλ πνπ λα θαίλεηαη φηη θξάδνληαη απφ θάπνην εκπφδην, ε παξαγσγή ήρσλ πνπ λα 

θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρψξνπ θαη ε δπλακηθή κνπζηθή. 

 

 Ζ θξαγή ηνπ ήρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δχν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ πξψηε, 

ην εκπφδην πεξηβάιιεη ηελ πεγή ηνπ ήρνπ, φπσο ήρνη πνπ πξνέξρνληαη κέζα απφ έλα ζπίηη 

ελψ ν παίθηεο είλαη έμσ, νη ήρνη αθνχγνληαη “πληρηνί”. ηε δεχηεξε, κεζνιαβεί έλα εκπφ-

δην κεηαμχ ηεο πεγήο θαη ηνπ παίθηε, νη ήρνη αθνχγνληαη φρη απεπζείαο, αιιά απφ αληερή-

ζεηο. Οη ήρνη επίζεο εμαξηψληαη θαη απφ ην πιηθφ ζην νπνίν δηαδίδνληαη. Οη θαιέο κεραλέο 

παηρληδηώλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιινηψλνληαη νη ήρνη θάησ απφ ην λεξφ ή ζε έλα ρψ-

ξν θαιπκκέλν κε ερνκνλσηηθφ πιηθφ. Δπίζεο δηαθνξνπνηνχλ ηνπο ήρνπο φηαλ ν ρψξνο εί-

λαη αλνηρηφο, κεγάινο ή κηθξφο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ ε-

ξεπλεηηθή εθαξκνγή, γηαηί κπνξεί λα πινπνηεζνχλ ζελάξηα πνπ ην παηδί λα πξέπεη λα θνη-

ηάμεη θαη λα αθνχζεη πξηλ δηαζρίζεη έλα δξφκν. 

 

Ο παίθηεο θηλείηαη κέζα ζε έλα ηξηζδηάζηαην ρψξν, κεηαβάιινληαο ζπλερψο ηε ζρεηηθή 

ηνπ ζέζε απφ ηελ πεγή ή ηηο πεγέο ησλ ήρσλ. Οη κεραλέο παηρληδηώλ κπνξνχλ θαη κεηα-

βάιινπλ ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ κίαο πεγήο φζν ν παίθηεο πιεζηάδεη ή απνκαθξχλεηαη απφ 

απηή. Δπίζεο, κπνξνχλ θαη κεηαβάιινπλ ηελ θαηεχζπλζε πξνέιεπζεο ηνπ ήρνπ αλάινγα 

κε ην πνχ είλαη ζηξακκέλνο ν παίθηεο.   

 

Ζ δπλακηθή κνπζηθή είλαη ε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ην ηέκπν ηεο ή λα αιιάδεη ην θνκκάηη 

πνπ παίδεη αλάινγα κε ην ηη ζπκβαίλεη ζην παηρλίδη. Γηα παξάδεηγκα, κία αξγή κνπζηθή 

παίδεη φηαλ δελ ππάξρεη δξάζε ζην παηρλίδη, γίλεηαη γξήγνξε ζηε δξάζε θαη γπξλάεη μαλά 

ζε αξγή φηαλ ηειεηψζεη ε δξάζε. Σέηνηνπ είδνπο ελαιιαγέο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

ηεο θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο.   

 

πλήζσο ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ ρξεζηκνπνηνχλ ήρνπο ζε κνξθή 

wave (.wav) πνπ επεηδή δελ είλαη ζπκπηεζκέλνη θαηαιακβάλνπλ ρψξν θαη είλαη αξθεηά 

απαηηεηηθνί ζε επεμεξγαζηηθή ηζρχ. Αληίζεηα, νη πεξηζζφηεξεο κεραλέο παηρληδηώλ ρξεζη-

κνπνηνχλ ήρνπο ζε κνξθή mp3 πνπ είλαη ζπκπηεζκέλνη ζε κία αλαινγία 11:1 θαη ρξεηάδν-
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ληαη ειάρηζην ρξφλν θαη επεμεξγαζηηθή ηζρχ γηα λα απνζπκπηεζηνχλ θαη λα παηρηνχλ απφ 

ηελ θάξηα ήρνπ. 

 

7.4.2  Γηθηπαθή ππνζηήξημε 

Σα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια ηα παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα παίδνπλ θαη λα ζπλνκηινχλ γξαπηά, πνιινί παίθηεο ηαπηφρξνλα κέζσ δηθηχνπ ή κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ (multiplayer gaming). Δίλαη έλα ζηνηρείν πνπ θξαηά ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

παηρλίδη ζε πςειά επίπεδα θαη απμάλεη ηηο πσιήζεηο ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε 

πνιιψλ παηθηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε κεραλή παηρληδηνύ ηξία πνιχ θνηλά πξσηφθνι-

ια επηθνηλσλίαο ην TCP (Transmission Control Protocol), ην UDP (User Datagram 

Protocol) θαη ην ΗΡ (Internet Protocol).  

 

Σν ΗΡ είλαη ην πξσηφθνιιν πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαθίλεζε παθέησλ δεδνκέλσλ ηνπ TCP ή 

ηνπ UDP ζην Γηαδίθηπν. κσο ηα πξσηφθνιια TCP θαη UDP έρνπλ κία πνιχ ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Σν TCP εγγπάηαη ηελ παξάδνζε ησλ παθέησλ κε ηε ζεηξά πνπ 

ζηάιζεθαλ θαη ην UDP δελ ηελ εγγπάηαη [207]. Γηα λα εγγπεζεί ηελ παξάδνζε ησλ παθέ-

ησλ, ην TCP απαηηεί απφ ηνλ παξαιήπηε λα ζηέιλεη ζηνλ απνζηνιέα κία απφδεημε παξα-

ιαβήο (Acknowledgement, ACK) γηα θάζε παθέην πνπ ιακβάλεη.  

 

Αλ ην παηρλίδη παίδεηαη ζε ηνπηθφ δίθηπν, ιφγσ ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ, δελ δεκηνπξγνχ-

ληαη πξνβιήκαηα θαη ε φιε δηαδηθαζία πεξλάεη εληειψο απαξαηήξεηε. ην Γηαδίθηπν φ-

κσο, πνπ νη ηαρχηεηεο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο, ε επηπιένλ θίλεζε πνπ δεκηνπξγεί ην TCP, 

κεηψλεη αθφκα παξαπάλσ ηελ ηαρχηεηα. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα απψιεηαο παθέησλ, πνπ 

είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, ην παηρλίδη “παγψλεη” ζε φινπο ηνπο παίθηεο, κέρξηο φηνπ απνθα-

ηαζηαζεί ε ιήςε ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη κεραλέο παηρληδηώλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην UDP. 

  

 κσο ην UDP δελ εγγπάηαη ηε ιήςε ησλ παθέησλ. Έηζη ρξεηάδεηαη έλαο κεραληζκφο πνπ 

λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη “έμππλα” ηελ απψιεηά ηνπο θαη απηφο ν κεραληζκφο είλαη ε 

πξόβιεςε (Client Prediction) [153]. Ζ πξόβιεςε ελεξγνπνηείηαη φηαλ έλαο ππνινγηζηήο 

δελ ιακβάλεη παθέηα απφ ηνπο ππφινηπνπο γηα θάπνην δηάζηεκα. Σφηε “ππνζέηεη” ηη κπν-

ξεί λα θάλνπλ νη άιινη παίθηεο θαη ην παξνπζηάδεη ζηνλ παίθηε πνπ έρεη πξφβιεκα ζηε 

ζχλδεζε. 
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ηαλ απνθαηαζηαζεί ε ζχλδεζε, παίξλεη δεδνκέλα απφ ηνπο άιινπο παίθηεο θαη γίλεηαη 

δηφξζσζε ζην φηη παξνπζηαδφηαλ ζηελ νζφλε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Ζ φιε δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγεί κε αξθεηή επηηπρία, γηαηί ζπλήζσο ε δηαθνπέο ζηε κεηάδνζε παθέησλ δηαξθνχλ 

θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. ηαλ ππάξρεη δηαθνπή γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα θαη ε πξό-

βιεςε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, ηφηε ην παηρλίδη “παγψλεη” ζηε κεξηά ηνπ παίθηε πνπ 

έρεη ην πξφβιεκα. 

 

 Αλαθέξζεθε ήδε φηη ηα παηρλίδηα δηαθηλνχλ ζην δίθηπν ειάρηζην πνζφ δεδνκέλσλ, ζηέι-

λνληαο κφλν ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ θάζε παίθηε (§ 7.1.2). Δλλνείηαη βέβαηα φηη 

ζηέιλνληαη θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηα αληηθείκελα θαη ηνπο άιινπο παίθηεο. Γηα λα κεησζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ν φγθνο 

ησλ δεδνκέλσλ, νη κεραλέο παηρληδηώλ δελ ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο γηα φηη ζπκβαίλεη έμσ 

απφ ην νπηηθφ πεδίν ηνπ θάζε παίθηε θαη δελ ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο αλ ηα δεδνκέλα κεηα-

μχ δχν θαξέ δελ έρνπλ αιιάμεη.  

 

7.4.3  Σερλεηή λνεκνζύλε 

Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε ζηηο κεραλέο παηρληδηώλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ησλ ραξαθηήξσλ πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ην ρξήζηε, αιιά πνπ κπνξνχλ λα αιιειεπη-

δξάζνπλ κε απηφλ. ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ απηφ γίλεηαη αλα-

γθαζηηθά κε πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ρξήζε scripts (§ 5.4). Οη κεραλέο παηρληδηώλ κπνξνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξα ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο θαη κε επθνιφηεξν ηξφπν, απμάλνληαο 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αιεζνθάλεηα ηνπ παηρληδηνχ.   

 

Έλα απινπζηεπκέλν ζελάξην ρξήζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο είλαη ν ηξφπνο πνπ ζπκπε-

ξηθέξνληαη νη “αληίπαινη” ηνπ παίθηε. Πξέπεη πξψηα λα θαζνξηζηεί ηη θάλνπλ ζην ζεκείν 

πνπ βξίζθνληαη, γηα παξάδεηγκα αλ πεξηπνινχλ ζε κία κηθξή πεξηνρή, αλ απιά ζηέθνληαη, 

αλ ζπδεηνχλ, θηι. Αθνχ θαζνξηζηεί απηφ, πξέπεη λα απνθηήζνπλ “ζπλείδεζε” ηνπ ρψξνπ 

πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, γηα παξάδεηγκα κέρξη πνχ βιέπνπλ θαη αθνχλ. Έηζη κπνξνχλ λα α-

ληηδξάζνπλ φηαλ ν παίθηεο κπεη κέζα ζην νπηηθφ ή αθνπζηηθφ ηνπο πεδίν. Αλ ζπκβεί απηφ, 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε αληίδξαζή ηνπο, γηα παξάδεηγκα αλ ζα επηηεζνχλ ζηνλ παίθηε, 

αλ ζα ηνλ αγλνήζνπλ ή αλ ζα πεξηκέλνπλ κέρξη πνπ λα ηνπο επηηεζεί εθείλνο. ιεο απηέο 

νη “ζπκπεξηθνξέο” ζηηο κεραλέο παηρληδηώλ πινπνηνχληαη κε απιέο επηινγέο απφ ηα αληί-

ζηνηρα κελνχ, δελ ρξεηάδεηαη πξνγξακκαηηζηηθή παξέκβαζε απφ ην ζρεδηαζηή.   
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7.4.4  Γηαρείξηζε ζπκβάλησλ-scripts 

ε ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην 

ζρεδηαζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη scripts γηα λα πινπνηήζεη πξνγξακκαηηζηηθά έλα γεγνλφο ή 

κία αιιεινπρία γεγνλφησλ. πλήζσο ζηηο κεραλέο παηρληδηώλ ζπλππάξρνπλ δχν ζπζηήκα-

ηα scripts. Έλα είλαη αθξηβψο ίδην κε ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ. Ο 

ζρεδηαζηήο γξάθεη ην θψδηθα, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπ θαη 

εθηειείηαη.  

 

Σν δεχηεξν κνηάδεη πνιχ κε ην ζχζηεκα νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Σνπνζεηνχληαη δεια-

δή ζηνλ θφζκν αληηθείκελα, αφξαηα ζηνλ παίθηε, πνπ αλ θάλεη θάπνηα ελέξγεηα ή ηα πιε-

ζηάζεη ελεξγνπνηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο θάπνηα δηαδνρή γεγνλφησλ. Δίλαη νη ζθαλδάιεο θαη 

ηα γεγνλόηα γηα ηα νπνία έγηλε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (§ 7.1.2). Σν ζχζηεκα 

απηφ απαιιάζζεη ηνλ ζρεδηαζηή απφ ην γξάςηκν θψδηθα θαη ηαπηφρξνλα κπνξεί λα ειέγ-

μεη άκεζα ην απνηέιεζκα. Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εξεπλεηη-

θή εθαξκνγή, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε παξνρή νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ αλ ην παηδί ρξεζη-

κνπνηήζεη έλα αληηθείκελν ή αλ κπεη κέζα ζε κία πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή.  

 

7.4.5  Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο 

Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα ηα παηρλίδηα είλαη νη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδν-

ληαη ζηνλ παίθηε φζε ψξα παίδεη. Γηα παξάδεηγκα, γλσξίδεη πφζε “δσή” ηνπ απνκέλεη, ηη 

ππξνκαρηθά έρεη δηαζέζηκα, θηι. Έρνπλ ηε κνξθή δηαθφξσλ εηθνληδίσλ ζηελ θεληξηθή ν-

ζφλε ηνπ παηρληδηνχ θαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηέο είλαη heads-up display 

(HUD). Μία νζφλε γεκάηε απφ πιεξνθνξίεο δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ηνλ παίθηε θαη απφ ηελ 

άιιε ε απνπζία πιεξνθνξηψλ δελ ηνπ δίλεη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ παη-

ρληδηνχ.  

 

ην πξψην κνληέιν εξγαζίαο πινπνηήζεθε έλα heads-up display πξνγξακκαηηζηηθά (εηθφ-

λα 6.8, ζει. 182). ηηο κεραλέο παηρληδηώλ ην heads-up display είλαη ελζσκαησκέλν ζηνη-

ρείν, δελ ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα γηα λα πινπνηεζεί θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη πα-

ξακεηξνπνηήζηκν. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα αιιάμεη ν βαζκφο δηαθάλεηάο ηνπ, λα πξν-

ζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ ζηνηρεία.  
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7.4.6  Γηαρείξηζε όπισλ 

Ζ βία θαη ηα φπια ζηα παηρλίδηα είλαη κελ αμηνθαηάθξηηα απφ θάζε άπνςε, αιιά αληηκε-

ησπίδνληάο ηα απφ ηελ ηερληθή-πξνγξακκαηηζηηθή ζθνπηά είλαη κία ηδηαίηεξε πξφθιεζε 

θαη απνηεινχλ μερσξηζηφ θνκκάηη κίαο κεραλήο παηρληδηνύ. Γηα λα ηεζεί ην ζέκα ζε κία 

επξχηεξε βάζε, ηα φπια είλαη αληηθείκελα πνπ επεξεάδνπλ απφ απφζηαζε άιια αληηθείκε-

λα, κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, πξνθαιψληαο ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο. Γεληθά ππάξ-

ρνπλ ηξία είδε φπισλ Οη “ζθαίξεο” πνπ ηαμηδεχνπλ απηφκαηα απφ έλα ζεκείν ζε έλα άι-

ιν, νη “πχξαπινη” πνπ ρξεηάδνληαη θάπνην ρξφλν γηα λα θηάζνπλ ζην ζηφρν θαη ηα φπια 

πνπ πξνθαινχλ “έθξεμε”, πνπ επεξεάδνπλ δειαδή θαη ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ζηφρν.  

 

Ζ αλίρλεπζε απφ ηε κεραλή παηρληδηνύ ηεο ηξνρηάο ηνπ θάζε φπινπ θαη ηεο πεξηνρήο πνπ 

επηδξά, απαηηεί αξθεηνχο ππνινγηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα αληρλεπηεί αλ απφ ην 

ζεκείν Α κέρξη ην ζεκείν Β κεζνιαβνχλ άιια πνιχγσλα, πνηα επίδξαζε ζα έρνπλ ζηελ 

ηξνρηά θαη πψο ζα επεξεαζηνχλ ηα ίδηα. Σν ζηνηρείν φκσο πνπ ελδηαθέξεη ηελ εξεπλεηηθή 

εθαξκνγή είλαη φηη εθφζνλ ηα φπια απνηεινχλ αλεμάξηεην ζηνηρείν ηεο κεραλήο παηρλη-

δηνχ, κπνξνχλ θάιιηζηα λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 

7.4.7  Γηαρείξηζε κνληέισλ, πθώλ θαη θίλεζεο  

Ζ θαξδηά κίαο κεραλήο παηρληδηνύ είλαη ν ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ηξηζδηάζηαηα κν-

ληέια, ηηο πθέο, ηηο θσηνζθηάζεηο θαη ηελ θίλεζε. Σν ζέκα είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη 

δελ είλαη ζθφπηκν λα αλαιπζεί ζε βάζνο. Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ηερληθέο, 

ψζηε λα εμεγεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κία κεραλή παηρληδηνύ κπνξεί λα αμηνπνηή-

ζεη πνιχ θαιά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. 

 

Αλαθέξζεθε φηη ηα κνληέια απνηεινχληαη απφ πνιχγσλα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχ-

ληαη απφ ζεκεία (§ 5.1). πρλά ν εηθνληθφο θφζκνο θηάλεη λα πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ πνιπ-

γψλσλ πνπ θακία θάξηα γξαθηθψλ δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη ρξεηάδεηαη λα κεησζεί ν α-

ξηζκφο ηνπο. Ζ πξψηε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αθαίξεζε εθείλσλ ησλ πνιπγψ-

λσλ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη νξαηά απφ ην ρξήζηε, κε κία κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη culling 

[153]. ηελ πην απιή κνξθή ηεο ρσξίδεηαη ν θφζκνο ζε ηνκείο (sectors) θαη θαζνξίδεηαη 

πνηνη ηνκείο είλαη νξαηνί απφ ηνλ θάζε ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην 

ηνκέα Α θαη έρεη θαζνξηζηεί φηη απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ν κφλνο άιινο νξαηφο ηνκέαο 

εθηφο απφ ηνλ Α είλαη ν Β, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ζρεδηάδνληαη νη ηνκείο Γ θαη Γ (ζρήκα 

7.1). 
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Σρήκα 7.1 Παξάδεηγκα ηνκέσλ 

 

Μία δεχηεξε ηερληθή είλαη ηα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο (Level of Detail, LOD) ζηα κνληέια. Ζ 

βαζηθή ηδέα είλαη φηη δελ έρεη λφεκα έλα κνληέιν ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην ρξήζηε λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην αξηζκφ πνιπγψλσλ ζε ζρέζε κε φηαλ είλαη θνληά ηνπ, γηαηί νχησο ή 

άιισο δελ θαίλεηαη θαζαξά. ηηο πεξηζζφηεξεο κεραλέο παηρληδηώλ ν ζρεδηαζηήο ζα πξέ-

πεη λα πξνθαηαζθεπάζεη ην ίδην κνληέιν κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πνιπγψλσλ θαη λα θαζν-

ξίζεη ζηε ζπλέρεηα ζε ηη απνζηάζεηο ζα παξνπζηάδεηαη ην θάζε έλα [157].  

 

Μία ηξίηε ηερληθή είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ κε θάπνην καζεκαηηθό ηύπν (Higher-

Order Surfaces) θαη φρη κε ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ θαη πνιπγψλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εί-

λαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ αξηζκνχ ηνλ πνιπγψλσλ πνπ ζα ζπλζέηνπλ ην κνληέιν ζε θάζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σέινο, ππάξρεη ε ηερληθή ειέγρνπ ηνπ βάζνπο (Depth Testing). 

Με απηή ειέγρεηαη πνηα αληηθείκελα είλαη κπξνζηά απφ άιια, θαηαιακβάλνληαο ηα ίδηα 

εηθνλνζηνηρεία [157]. Έηζη ε κεραλή παηρληδηνύ ζρεδηάδεη πξψηα ηα κπξνζηηλά αληηθείκε-

λα θαη δελ ζρεδηάδεη θαζφινπ φζα είλαη απφ πίζσ ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμε 

δηαθαλψλ αληηθεηκέλσλ.  

 

Οη πθέο, επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ κεγάια πνζά κλήκεο, απνηεινχλ αληηθείκελν ηδηαίηεξνπ 

ρεηξηζκνχ απφ ηηο κεραλέο παηρληδηψλ. Έλαο ηξφπνο είλαη ε ζπκπίεζή ηνπο, δηεπθνιχλν-

ληαο έηζη ηε δηαθίλεζή ηνπο απφ θαη πξνο ηε κλήκε ηεο θάξηαο γξαθηθψλ, κε απνηέιεζκα 

λα επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία. Δπίζεο είλαη δπλαηφ λα ειέγρεηαη ε πξνζσξηλή κλήκε ηεο 

θάξηαο, ψζηε λα κελ θνξηψλεηαη ζε απηή θάπνηα πθή παξά κφλν κία θνξά. Οη πθέο έρνπλ 

ζπλήζσο ρξσκαηηθφ βάζνο 32bit. Τπνβαζκίδνληαο φκσο επηιεθηηθά ην ρξσκαηηθφ βάζνο 

ζηα 16bit, επηηπγράλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη έηζη, θαηαιακ-

βάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν ζηελ κλήκε. 

 

 

Α 

 

Β 

 

Γ 

 

Γ 
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Μία ηειεπηαία ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο πθέο, κνηάδεη κε ηα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κνληέια θαη νλνκάδεηαη MIP Mapping [157]. Ο ζρεδηαζηήο δεκη-

νπξγεί δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ίδηαο πθήο πνπ “ληχλνπλ” έλα κνληέιν, ρακειήο θαη π-

ςειήο αλάιπζεο. Οη πθέο κε κεγάιε αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θνληηλά κνληέια θαη 

ηεο ρακειήο αλάιπζεο ζηα καθξηλά.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ, είλαη δπλαηφ λα ζπλπ-

πάξρνπλ ζε έλα αληηθείκελν πνιιαπιά επίπεδα πθψλ. Απηφ απμάλεη θαηά πνιχ ηελ αιε-

ζνθάλεηα ησλ κνληέισλ, αιιά απαηηεί θαη αξθεηή επεμεξγαζηηθή ηζρχ. Έλα ραξαθηεξηζηη-

θφ παξάδεηγκα ρξήζεο πνιιαπιψλ πθψλ είλαη ην Bump Mapping, φπνπ ζε δεχηεξν επίπε-

δν ηνπνζεηείηαη κία πθή πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλάγιπθνπ ζην αληηθείκελν, αιιάδν-

ληαο κάιηζηα αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία πνπ ην παξαηεξεί ν ρξήζηεο [153]. Οη ζχγρξν-

λεο κεραλέο παηρληδηώλ επηηξέπνπλ ζην ζρεδηαζηή ηελ επηινγή ρξήζεο πνιιαπιψλ επηπέ-

δσλ πθψλ, αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπ πιηθνχ φπνπ ζα εθηειεζηεί ε εθαξκνγή ηνπ. 

 

Οη κεραλέο παηρληδηώλ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα δψζνπλ θίλεζε ζηα κν-

ληέια. Αξθεηά ζπλεζηζκέλε είλαη ε ρξήζε θνθάισλ θαη αξζξώζεσλ (skeletal animation) 

(§ 5.4). Δθηφο ηνπ φηη ε κέζνδνο απηή δίλεη πην νκαιή θαη θπζηθή θίλεζε ζηα κνληέια, εί-

λαη δπλαηφ λα νξηζηνχλ θαη δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο πνπ έλα θόθαιν ή νκάδα θνθάισλ κπν-

ξεί λα θάλεη. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, γηαηί κπνξεί λα κεηαβάιεηαη θαηά βνχιεζε ε 

θίλεζε ηνπ κνληέινπ. Μπνξεί ελψ πεξπαηά λα αξρίζεη ηξέρεη ή λα ζθχςεη ή λα πεδήμεη, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθφ κνληέιν.   

 

7.4.8  ρνιηαζκόο 

πλνςίδνληαο, ηα θπξηφηεξα ηερληθά ζεκεία ησλ κεραλώλ παηρληδηώλ πνπ ηηο θάλνπλ θα-

ηάιιειεο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή είλαη: 

1. Οη ζρεηηθά ρακειέο πξνδηαγξαθέο πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη. Απηφ γηαηί απεπζχλνληαη 

ζην επξχ θνηλφ θαη γηαηί νη ζεκεξηλνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο δηαζέηνπλ αξθεηή π-

πνινγηζηηθή ηζρχ. 

2. Δπεηδή ζρεδηάζηεθαλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο παηρληδηψλ κε πςειά πνζά δξάζεο 

θαη αιιειεπηδξάζεσλ, είλαη θαηάιιειεο γηα ηε δεκηνπξγία εμεξεπλήζηκσλ εηθνληθψλ 

πεξηβαιιφλησλ πνπ εθηεινχληαη νκαιά, ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπ-

λαηνηήησλ ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ. 
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3. Ζ δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο πιένλ ηνπ ελφο παηθηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ αχμε-

ζε ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο. Ζ αιιεπεπηδξαζηηθφηεηα απμάλεη αθφκα πεξηζζφηεξν 

εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο.  

4. Δμαηηίαο ηεο δηάδνζεο ησλ παηρληδηψλ βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ, πνιινί ρξήζηεο (θπ-

ξίσο κηθξήο ειηθίαο) είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα βαζηθά ηνπο ζηνηρεία. πλεπψο ε εμε-

ξεχλεζε ελφο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο θηηαγκέλνπ κε κία κεραλή παηρληδηνχ, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί δξαζηεξηφηεηα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επραξίζηεζε 

ηνπ παημίκαηνο ελφο παηρληδηνχ. 

5. Ζ δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο κε δηάθνξα νπηηθά θαη ερε-

ηηθά εθέ, απμάλνπλ ην βαζκφ αιεζνθάλεηαο ηεο εθαξκνγήο. 

6. Δκπνξηθνί ιφγνη επηβάιινπλ ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Απηφ ιεη-

ηνπξγεί θαη ππέξ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, αιιά θαη ππέξ ηνπ ζρεδηαζηή, γηαηί ηνπ δίλνληαη 

ζπλερψο λέεο δπλαηφηεηεο.  

 

Τπάξρνπλ φκσο αξλεηηθά ζεκεία ηα νπνία πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα. Τπάξρνπλ 

κεραλέο παηρληδηώλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πσινχληαη ζαλ αλεμάξηεην εκπνξηθφ πξντφλ, 

πνπ φκσο δελ είλαη ηφζν εμειηγκέλεο φζν νη κεραλέο παηρληδηώλ ησλ γλσζηψλ -θαη επξχηα-

ηα δηαδεδνκέλσλ- παηρληδηψλ. Οη αμηφινγεο κεραλέο παηρληδηώλ είλαη εξγαιεία πνπ ε θάζε 

εηαηξεία αλαπηχζζεη γηα λα θαιχςεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηα δηθά ηεο θξηηή-

ξηα, ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ωο εθ ηνχηνπ: 

1. Δίλαη κεηαμχ ηνπο εληειψο αζχκβαηεο. Γελ αθνινπζνχληαη θάπνηα θνηλψο απνδεθηά 

πξφηππα ζηελ κνξθή ησλ αξρείσλ πνπ παξάγνπλ. 

2. αλ εξγαιεία εζσηεξηθήο θαη φρη εκπνξηθήο ρξήζεο, έρνπλ αξθεηέο αηέιεηεο θαη γεληθά 

είλαη πξνγξάκκαηα αξθεηά αζηαζή. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη γηα ην ηειηθφ πξντφλ, ην παη-

ρλίδη ή ηελ εθαξκνγή πνπ παξάγεηαη κε απηέο. 

3. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ δελ είλαη απαξαίηεηα θηιηθφ θαη εξγνλνκηθφ.  
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7.5  Δπηιέγνληαο κεραλή παηρληδηνύ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο 

Έρνληαο ππφςε φζα αλαθέξζεθαλ ζηε ζχγθξηζε ησλ παηρληδηψλ βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ 

κε ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο εηθνληθψλ θφζκσλ (§ 7.1) θαη ηελ ηερληθή αλάιπζε ησλ 

κεραλώλ παηρληδηώλ (§ 7.4), αλαδεηήζεθε ε εθείλε ε κεραλή παηρληδηνύ πνπ ζα πξφζθεξε 

ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη ιχζεηο ζηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. 

 

Ζ αλαδήηεζε απηή δηεπθνιχλζεθε ζεκαληηθά απφ ηελ πιεζψξα παηρληδηψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην εκπφξην, πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 

ηεο θάζε κεραλήο. Έηζη αξρηθά νκαδνπνηήζεθαλ ηα παηρλίδηα κε βάζε ηε κεραλή πνπ έ-

ρνπλ θαηαζθεπαζηεί. ηε ζπλέρεηα ειέγρζεθαλ πνηνηηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία επηιεγκέλσλ 

παηρληδηψλ, αληηπξνζσπεπηηθψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ κεραλψλ. ηνηρεία πνπ ειέγρζεθαλ 

ήηαλ: 

 Ζ ειάρηζηε θαη ε ελδεδεηγκέλε δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ηθαλνπνηε-

ηηθή εθηέιεζε ηνπ παηρληδηνχ.   

 Ζ δπλαηφηεηα πνπ δίλνπλ ζην ρξήζηε λα θάλεη ξπζκίζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε 

ηνπ πιηθνχ ηνπ.  

 Ζ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηνπ παηρληδηνχ θάλνληαο δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επηδηψ-

θνπλ θαιχηεξε ηαρχηεηα ή θαιχηεξε πνηφηεηα ή ηέινο ηζνξξνπία πνηφηεηαο θαη ηαρχ-

ηεηαο. 

 Ζ γεληθή εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ γξαθηθψλ, ησλ πθψλ θαη ηεο θίλεζεο ησλ δηαθφ-

ξσλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. 

 Ζ δηθηπαθή ππνζηήξημε. 

 Ζ χπαξμε, ε πιεξφηεηα θαη ε επρξεζηία ησλ εξγαιείσλ (editors) πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζηε κεραλή παηρληδηνύ. 

 Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ παηρληδηνχ, νη νκάδεο ζπδεηήζεσλ γηα απηφ, ε ππνζηήξημε πνπ 

παξέρεηαη. 

 Δμσηεξηθά-βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηε κεραλή, ηα θίιηξα εηζα-

γσγήο-εμαγσγήο αξρείσλ. 

Απηφ πνπ δηαπηζηψζεθε ακέζσο ήηαλ φηη, αληίζεηα κε ηελ έλδεηα πνπ επηθξαηεί ζηα πξν-

γξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ πνπ πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο (§ 

5.7.2), ππάξρεη κία πιεζψξα ζρεδφλ ηζνδχλακσλ επηινγψλ φζνλ αθνξά ηηο κεραλέο παη-

ρληδηώλ. Μία δεχηεξε δηαπίζησζε, πνπ πξνέθπςε κειεηψληαο θαη αμηνινγψληαο ηα παηρλί-

δηα, ήηαλ φηη πξάγκαηη νη κεραλέο παηρληδηώλ αμηνπνηνχλ ζρεδφλ άξηζηα ην πιηθφ θαη φηη ε 
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πνηφηεηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ήηαλ θαηά πνιχ αλψηεξε απφ ηα πξνγξάκκαηα θα-

ηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ.  

 

Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη φλησο ηα εξγαιεία πνπ παξέρνληαη δελ είλαη -κε ηελ πξψηε κα-

ηηά- ηδηαίηεξα εχρξεζηα, αιιά δίλνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κεραλήο θαη 

είλαη κάιινλ ζέκα ζπρλήο ρξήζεο ηνπο ψζηε θάπνηνο λα εμνηθεησζεί κε απηά. Δπίζεο, φια 

ηα εξγαιεία ζπλεξγάδνληαη ε θαιχηεξα απαηηνχλ εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα. Απηφ γηαηί έ-

ρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, κε απνηέιε-

ζκα λα απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζε έλα εμσηεξηθφ πξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα ε εη-

ζαγσγή ηνπο ζηνλ ππφ θαηαζθεπή θφζκν. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ζρεδφλ φιεο νη κερα-

λέο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. 

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεραλψλ είλαη 

ειάρηζηεο θαη φηη φιεο απνζθνπνχλ ζε δχν πξάγκαηα: νκαιή θίλεζε θαη εληππσζηαθά 

γξαθηθά. Έηζη, ζε ηειηθή αλάιπζε, είλαη ζέκα πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ ε επηινγή ηεο 

κίαο ή ηεο άιιεο κεραλήο παηρληδηνχ. Απφ φια ηα παηρλίδηα πνπ εμεηάζηεθαλ, ηελ θαιχηε-

ξε εληχπσζε άθεζε ην Serious Sam the Second Encounter [208] θαη ε κεραλή ηνπ, ε 

Serious Engine. 

 

Οη δπλαηφηεηεο ηεο Serious Engine είλαη πξάγκαηη πνιιέο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο παξαθά-

ησ [209]: 

 Ο editor πξνζθέξεη έλα αξθεηά θηιηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο.  

 Σερληθή βνήζεηα κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ πνπ αζρν-

ινχληαη εξαζηηερληθά ή επαγγεικαηηθά κε απηή θαη κεηέρνπλ ζε νκάδεο ζπδεηήζεσλ 

ζην Γηαδίθηπν [182]. 

 Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηφζν ηα κηθξά θαη εζσηεξηθά πεξηβάιινληα, 

φζν θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο κε κεγάιε έθηαζε θαη πεξίπινθε αξρηηεθηνληθή. Δίλαη 

θαηάιιειε δειαδή γηα ηε δεκηνπξγία πφιεσλ. 

 Σα ρξψκαηα είλαη ηδηαίηεξα δσληαλά θαη θσηεηλά. 

 ηνλ ίδην θφζκν κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα θαη ε 

δχλακή ηεο λα αζθείηαη ζε δηαθνξεηηθέο γσλίεο. 

 Τπνζηεξίδεη αληαλαθιαζηηθέο θαη εκη-αληαλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο νη νπνίεο δελ είλαη 

θαη’ αλάγθε ζηαηηθέο. Έηζη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί γηα παξάδεηγκα, ε αληαλάθιαζε 
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ελφο αληηθεηκέλνπ πάλσ ζην λεξφ. Ο βαζκφο πνπ έλα αληηθείκελν αληαλαθιά ην θσο 

κπνξεί θαη κεηαβάιιεηαη. 

 Μπνξεί λα ππνινγίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ. Με ηελ ηνπν-

ζέηεζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν, απηφκαηα δεκηνπξγείηαη θαη ε ζθηά ηνπ. θηέο 

δεκηνπξγνχλ θαη εκη-δηαθαλή αληηθείκελα, φπσο επίζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ζθηά 

ζρέδηα πάλσ ζε απηά. 

 Υεηξίδεηαη ιεηηνπξγίεο C.S.G. (Constructive Solid Geometry) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ελφο θφζκνπ απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κεζνιαβεί θαζφινπ ρξφλνο 

κέρξη λα πεξαζηνχλ νη ζθηέο θαη ηα ρξψκαηα, πξηλ ν ζρεδηαζηήο δεη ην ηειηθφ απνηέ-

ιεζκα.  

 Έρεη ελζσκαησκέλν ζην πξφγξακκα θαηαζθεπήο, ππνπξφγξακκα πνπ επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ θφζκνπ φπσο αθξηβψο ζα ηνλ δεη ν ρξήζηεο. Γελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκν-

πνηείηαη ην θπξίσο παηρλίδη γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 Τπνζηεξίδεη δηάθνξεο κνξθέο θίλεζεο ησλ κνληέισλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην 

skeletal animation.   

 Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία νκίριεο κεηαβιεηήο ππθλφηεηαο θαη ρξψκαηνο. Ζ νκίριε 

κπνξεί λα είλαη θηλνχκελε, απμάλνληαο ην ξεαιηζκφ ηνπ εθέ. 

 Δπηηξέπεη 32 επίπεδα ιεπηνκέξεηαο ζε έλα αληηθείκελν, αλάινγα κε ηελ απφζηαζή ηνπ 

απφ ην ρξήζηε. Έηζη γηα ηα θνληηλά αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη κνληέια κε κεγάιν 

αξηζκφ πνιπγψλσλ θαη κεγάιε ιεπηνκέξεηα θαη αληηθαζίζηαληαη ζηαδηαθά κε κνληέια 

κηθξφηεξεο ιεπηνκέξεηαο θαη κηθξφηεξνπ αξηζκνχ πνιπγψλσλ φζν ν ρξήζηεο απνκα-

θξχλεηαη. 

 Δπίπεδα ιεπηνκέξεηαο κπνξεί λα έρνπλ θαη ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, φρη κφλν ηα 

κνληέια. 

 Δμαηηίαο ησλ επηπέδσλ ιεπηνκέξεηαο κπνξεί λα ππάξρνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή αξθεηά θη-

λνχκελα αληηθείκελα ζε κία ζθελή, ρσξίο λα ππάξρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο επηδφ-

ζεηο. 

 Δπηηξέπεη ην ρσξηζκφ ηεο νζφλεο ζηα ηέζζεξα ψζηε λα παίδνπλ ζηνλ ίδην ππνινγηζηή 

ηαπηφρξνλα ηζάξηζκνη παίθηεο.  

 Δπηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία κέρξη 16 παηθηψλ ζε ηνπηθφ δίθηπν ή ζην Γηαδί-

θηπν. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηεζδήπνηε θσηνγξαθίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νξίδν-

ληα ζε έλαλ θφζκν. 
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 Τπνζηεξίδεη κέρξη ηξία επίπεδα πθψλ ζε θάζε πνιχγσλν ελφο αληηθεηκέλνπ. Κάζε πθή 

κπνξεί λα πεξηζηξαθεί, λα κεγαιψζεη ή λα κηθξχλεη ειεχζεξα, φπσο επίζεο κπνξεί θαη 

λα αιιάμεη ην ρξψκα ηεο.  

 Ζ κίμε ησλ πθψλ κπνξεί λα γίλεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κε-

ηαβάιεηαη ν βαζκφο δηαθάλεηαο ηεο θάζε πθήο. 

 Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζε δεχηεξν επίπεδν, πθέο πνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ 

αλάγιπθνπ ζηα αληηθείκελα. 

 Δπηηξέπεη ηε ρξήζε κηθξψλ πθψλ πάλσ απφ ηελ θχξηα πθή ελφο κνληέινπ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα έλα βάδν κπνξεί λα δείρλεη ξαγηζκέλν κεηά απφ κία ελέξγεηα ηνπ παίθηε. 

 Οη πθέο απνζεθεχνληαη ζε κνξθή 32bit. κσο είλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο ηνπο ζηα 

16bit, απμάλνληαο ηηο επηδφζεηο ζε ππνινγηζηέο κε κέηξηα δηακφξθσζε. 

 Δλζσκαηψλεη δηάθνξα εθέ ζσκαηηδίσλ, φπσο θαπλνχ θαη λεξνχ. Δπηηξέπεη ηε δεκη-

νπξγία εθέ ζσκαηηδίσλ. 

  Δπηηξέπεη ηε κεηαβνιή ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο. Έηζη κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγεζνχλ επηθάλεηεο πνπ λα πξνζνκνηψλνπλ γηα παξάδεηγκα πάγν, άκκν, 

γξαζίδη ή πέηξα.  

 Έλα δηθηπαθφ παηρλίδη κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα λα ζπλερηζηεί ζε άιιε ρξνληθή ζηηγ-

κή. Κάηη ηέηνην δελ πινπνηείηαη απφ άιιεο κεραλέο παηρληδηψλ. 

 Τπνζηεξίδεη αξρεία ήρνπ mp3. 

 Πέξα απφ ηε δπλακηθή κνπζηθή θαη ηνλ ήρν ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, ππνζηεξίδεηαη ην 

θαηλφκελν Doppler θαη δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα ήρνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, πξψηα θαί-

λεηαη έλαο θεξαπλφο θαη κεηά αθνχγεηαη ν ήρνο ηνπ.  

 Γηαζέηεη ηζρπξή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα πεξίπινθα scripts πνπ ζηεξίδεηαη ζηε 

C++. 

 Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί “ήιηνο” πνπ λα θσηίδεη φια ηα αληηθείκελα. Κνηηψληαο πξνο 

ην κέξνο ηνπ, ν ρξήζηεο βιέπεη θσηεηλέο αλαιακπέο φπσο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Τπνζηεξίδεη “ζθνηεηλά θψηα”, ην αληίζεην ησλ θαλνληθψλ θψησλ. Έλα “ζθνηεηλφ 

θσο” απνξξνθά ην θσο ηεο πεξηνρήο πνπ επηδξά.  

 Τπνζηεξίδεηαη ε ελαιιαγή εκέξαο-λχρηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

  

 

Έρνληαο θαηαιήμεη ζηε κεραλή παηρληδηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ εξεπλεηηθή ε-

θαξκνγή, ην επφκελν βήκα ήηαλ ε θαηαζθεπή ελφο δεχηεξνπ κνληέινπ εξγαζίαο, ζέκα 

πνπ εμεηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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8.  Σν δεύηεξν κνληέιν εξγαζίαο, θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο 

 

Σν δεχηεξν κνληέιν εξγαζίαο θαη ε θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο ήηαλ κία πν-

ιχκελε θαη επίπνλε πξνζπάζεηα. Γελ ρξεηάζηεθε απιά λα απνθηεζεί παξαπάλσ γλψζε θαη 

πείξα ζε κία ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, αιιά ρξεηάζηεθε λα βξεζνχλ ηξφπνη 

ζπλδπαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ηνπο. Γελ αξθνχζε θάηη απιά λα ιεηηνπξγεί, αιιά έπξεπε λα 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.  

 

Γηα λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ρξεηάζηεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ δνθηκέο 

ζρεδφλ ζε θάζε θάζε ηεο εξγαζίαο. Πνιιέο θνξέο ρξεηάζηεθε λα αλαζεσξεζνχλ ζεκεία 

πνπ είραλ θξηζεί πξνεγνπκέλσο φηη ιεηηνπξγνχζαλ ηθαλνπνηεηηθά, λα γίλεη εθ λένπ επε-

μεξγαζία κνληέισλ, ήρσλ θαη πθψλ, λα δνθηκαζηνχλ θαη λα αλαζεσξεζνχλ αξθεηέο θν-

ξέο. 

 

Απηή ε δηαξθήο πξνζπάζεηα είρε έλα θαη κφλν ζηφρν. Ζ ηειηθή εθαξκνγή λα κελ έρεη α-

πιά εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, αιιά λα είλαη έλα ψξηκν θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ζην ν-

πνίν ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα εμαζθήζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, έλα πεξη-

βάιινλ έηνηκν γηα εθαξκνγή πέξα απφ ηα ζηελά εξεπλεηηθά πιαίζηα.    

 

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εξγαζίαο ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ εξγαζίαο φζν θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ. 

Αλαιχεηαη ε θάζε θάζε, ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε ζε απηέο θαη νη ιχζεηο πνπ 

δφζεθαλ.    
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8.1 Καηαζθεπή ηνπ δεύηεξνπ κνληέινπ εξγαζίαο 

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ην δεχηεξν κνληέιν εξγαζίαο ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξψηνπ κνληέινπ (§ 6). ε γεληθέο γξακκέο ήηαλ λα αμηνινγεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο κε-

ραλήο παηρληδηνύ, λα δνζνχλ ιχζεηο θαη λα απνθηεζεί ηερλνγλσζία ψζηε λα πινπνηεζεί ε 

εξεπλεηηθή εθαξκνγή κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ηα παξαπάλσ ζπλεηζέθεξε ζεκα-

ληηθά ε εκπεηξία πνπ είρε απνθηεζεί ηφζν απφ ην πξψην κνληέιν εξγαζίαο φζν θαη θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ παηρληδηψλ γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεραλήο παηρληδηνύ.  

 

Οη θάζεηο θαη ν ηξφπνο εξγαζίαο δηέθεξαλ ζε ζρέζε κε ην πξψην κνληέιν. Ζ θχξηα αηηία 

ήηαλ φηη απαηηήζεθε αξθεηφο πξνπαξαζθεπαζηηθφο ρξφλνο πξηλ αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηεο 

δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο. Απηφ γηαηί, φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα, ρξεηάζηεθε λα θα-

ηαζθεπαζηεί ή λα ηξνπνπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ απν-

ιχησο απαξαίηεησλ ζην κνληέιν εξγαζίαο. Έηζη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν θχξηεο θά-

ζεηο εξγαζίαο, κία κε ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα θαη κία κε ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή.  

 

Γεληθά νη εξγαζίεο ζην δεχηεξν κνληέιν αθνξνχζαλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 Σελ εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία ηεο κεραλήο παηρληδηνύ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ βαζη-

θνχ θφζκνπ. 

 Σε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ. 

 Σε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη πξνζαξκνγήο πθψλ. 

 Σε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη εηζαγσγήο ήρσλ. 

 Σελ εηζαγσγή βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην κνληέιν εξγαζίαο. 

 Σελ εηζαγσγή θηλνχκελσλ νρεκάησλ ζην κνληέιν εξγαζίαο. 

 Σελ εηζαγσγή θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. 

 Σν ρσξηζκφ ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο ζε ππν-επίπεδα. 

 Σελ εηζαγσγή αιιειεπηδξαζηηθψλ θαη γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

 Σελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αληίζεηα κε ην πξψην κνληέιν εξγαζίαο, δελ θαηαζθεπάζηεθαλ 

πνιινί θαη κηθξνί εηθνληθνί θφζκνη πνπ ν θαζέλαο λα έρεη απφ κία ιχζε ζε θάπνην πξφ-

βιεκα, αιιά έλαο πνπ ηηο πεξηιάκβαλε φιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ήηαλ δπλαηφο ν έιεγρνο 

ηεο επίπησζεο ηεο θάζε ηδέαο θαη ιχζεο μερσξηζηά, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπο ζηηο επη-

δφζεηο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο εθαξκνγήο, ψζηε ζηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο λα αλαδεηείηαη 

άκεζα κία άιιε ιχζε. 
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8.1.1  Δμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία ηεο κεραλήο παηρληδηνύ, θαηαζθεπή ηνπ βαζηθνύ 

          θόζκνπ 

Γηα ηελ θαηαζθεπή εηθνληθψλ θφζκσλ ή θαιχηεξα επηπέδσλ ζηελ νξνινγία ησλ παηρλη-

δηψλ, παξέρνληαη ηξία εξγαιεία. Έλα αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία επηπέδσλ θαη 

νλνκάδεηαη Serious Editor θαη δχν αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ έηνηκσλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεη-

κέλσλ (κνληέισλ), ν Serious Modeler θαη ην Ska Studio. Ο Serious Editor είλαη κία ηππηθή 

παξαζπξηθή εθαξκνγή, κε εξγαιεηνζήθεο, κελνχ επηινγψλ θαη έλαλ θχξην ρψξν εξγαζίαο 

(εηθόλα 8.1).  

 

Τπάξρνπλ κεξηθά ζεκεία πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ. Καη’ αξρήλ ε επηθάλεηα εξγαζίαο 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα ηκήκαηα πνπ ην θάζε έλα δείρλεη θαη κία δηαθνξεηηθή πξν-

νπηηθή ηνπ επηπέδνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη. Δπίζεο ν editor κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηαθν-

ξεηηθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, κία γηα ηελ επεμεξγαζία νληνηήησλ (entities, ηξηζδηάζηα-

ηα κνληέια, αληηθείκελα, ζθαλδάιεο, γεγνλφηα, εθέ, θηι), κία γηα ηελ επεμεξγαζία ηνκέσλ, 

κία γηα ηελ επεμεξγαζία πνιπγψλσλ θαη κία γηα ηελ επεμεξγαζία ζηξσκάησλ (layers) ηνπ 

επηπέδνπ. Δμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πνιιψλ ιεηηνπξ-

γηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζηελ θάζε θαηάζηαζε, ππάξρνπλ πνιινί ζπλδπαζκνί 

πιήθηξσλ πνπ ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη απαηηείηαη θάπνηνο ρξφλνο εμνηθείσ-

ζεο. 

 

Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ νληνηήησλ ζε έλα επίπεδν κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο, π-

πάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε έλα απφ απηά επηιέγνληάο ην απφ κία ιίζηα 

(εηθόλα 8.2). Κάζε νληόηεηα έρεη θαη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο (εη-

θόλα 8.3). Γηα παξάδεηγκα, άιιεο ηδηφηεηεο έρεη έλα κνληέιν θαη άιιεο κία νληόηεηα πνπ 

ρεηξίδεηαη έλα κνπζηθφ θνκκάηη. Πξφζβαζε ζηηο ηδηφηεηεο ππάξρεη απφ αληίζηνηρν κελνχ, 

φπνπ ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα ηηο αιιάμεη, λα αλαπηχμεη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ, λα 

κεηαβάιεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα πξνζζέζεη θαη λα αιιάμεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πθψλ, θηι.  

 

Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπαξηζηάλνληαη νη νληόηεηεο. 

Απνηεινχληαη απφ αξθεηά παξαζηαηηθά εηθνλίδηα -γηα παξάδεηγκα ε κνπζηθή έρεη ην εηθν-

λίδην κίαο θηζάξαο- πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε εξγαιεηνζήθε θαη ηνπνζεηνχληαη 

ζην επίπεδν πνπ θαηαζθεπάδεηαη (εηθόλα 8.4). Απηφ ζηελ νπζία απνηειεί ηνλ νπηηθφ πξν-

γξακκαηηζκφ ζηνλ νπνίν έγηλε αλαθνξά (§ 7.4.4). Σν script ζπληίζεηαη απφ αληηθείκελα 

θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Έηζη ν ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηηο ιεη-
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ηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ε θάζε νληόηεηα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλα-

πηπρζνχλ κε άιιεο. Αξθεηφο ρξφλνο ζην δεχηεξν κνληέιν εξγαζίαο αθηεξψζεθε γηα ην 

ζθνπφ απηφ.  

 

ηαλ μεθηλά ε δεκηνπξγία ελφο θφζκνπ ην επίπεδν είλαη εληειψο άδεην. Γελ ππάξρεη ε επη-

θάλεηα πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη δηάθνξα αληηθείκελα φπσο ζπλέβαηλε ζην πξψην 

κνληέιν εξγαζίαο. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ζρεδηαζηή λα νξίζεη φηη ην επίπεδν ζα 

απνηειείηαη απφ έλα ζπκπαγέο γεσκεηξηθφ ζηεξεφ ή απφ έλα γεσκεηξηθφ ζηεξεφ θελφ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. ηελ νπζία φια ηα αληηθείκελα, εθηφο ησλ έηνηκσλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέ-

ισλ, νξίδνληαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηνπνζεηεζνχλ ζπκπαγή νξζνγψ-

ληα παξαιιειεπίπεδα ην έλα πάλσ ζην άιιν, θηηάρλνληαη νη φξνθνη κίαο πνιπθαηνηθίαο. 

Αλ ηνπνζεηεζεί έλα ζπκπαγέο νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξεζεί 

έλα κηθξφηεξν κέζα απφ απηφ, θηηάρλεηαη έλα δσκάηην.  

 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε φιε εξγαζία, κπνξεί λα νξηζηεί φηη έλα γεσκεηξηθφ ζηεξεφ ζα είλαη 

απφ ηελ αξρή θελφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπάζηεθε ν ρψξνο πνπ απνηεινχζε ην πξψ-

ην δνθηκαζηηθφ επίπεδν, νξίδνληαο έλαλ θχβν -θελφ ζην εζσηεξηθφ- δηαζηάζεσλ 

1.000Υ1.000Υ1.000 κέηξσλ θαη κε φιεο ηηο έδξεο, εθηφο ηεο θάησ, αφξαηεο ζην ρξήζηε 

(εηθόλα 8.5). ην ζεκείν απηφ θάλεθε ην πξψην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεραλήο. 

Μπνξεί λα ρεηξίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεη ζσζηά θαη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα πνιχ κεγάιεο 

επηθάλεηεο. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη θαηαζθεπάζηεθαλ δνθηκαζηηθά ρψξνη 

10.000Υ10.000Υ10.000 κέηξσλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ δηάζπαξηα άιια αληηθείκελα ρσξίο λα 

παξνπζηαζηεί ην πξφβιεκα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο απνκαθξπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ (§ 

6.3) θαη ρσξίο λα ππάξρεη επίπησζε ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Έρνληαο νξίζεη ην ρψξν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ρηηδφηαλ ζηαδηαθά ν εηθνληθφο θφζκνο, ην 

επφκελν βήκα ήηαλ ν θσηηζκφο ηνπ, ε ηνπνζέηεζε δειαδή κίαο νληόηεηαο πνπ λα ιεηηνπξ-

γεί ζαλ “ήιηνο”. Δπίζεο ρξεηαδφηαλ ε ηνπνζέηεζε ελφο νξίδνληα θαη νπξαλνχ, ε ηνπνζέ-

ηεζε δειαδή άιιεο κίαο νληόηεηαο πνπ λα πεξηέρεη εηθφλεο θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη βξίζθνληαη ζε πνιχ κεγάιε απφζηαζε απφ 

ην ρξήζηε. Σέινο, ήηαλ απαξαίηεηνο ν νξηζκφο κίαο πθήο πνπ λα παίδεη ην ξφιν ηνπ εδά-

θνπο πάλσ ζην νπνίν παηάεη ν ρξήζηεο. 
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Ο Serious Editor ζεσξεί ηνλ ήιην ζαλ έλα είδνο θσηφο πνπ δεκηνπξγεί ζθηέο ζε φια ηα α-

ληηθείκελα ηνπ επηπέδνπ. Οη ζθηέο δεκηνπξγνχληαη αλάινγα κε ηε γσλία πνπ είλαη ηνπνζε-

ηεκέλνο ν “ήιηνο” θαη θηλνχληαη φπσο θηλείηαη ην αληηθείκελν, είλαη δειαδή έλα δπλακηθό 

θσο (dynamic light). Πξέπεη επίζεο λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζηελ νληόηεηα πνπ δεκη-

νπξγεί ηνλ νξίδνληα, ψζηε λα είλαη νξαηφο απφ ην ρξήζηε απφ θάζε γσλία.  

 

Γηα ηελ πθή ηνπ εδάθνπο ρξεζηκνπνηήζεθε κία θσηνγξαθία γξαζηδηνχ απφ ηε βηβιηνζήθε 

ησλ πθψλ ηνπ παηρληδηνχ (εηθόλα 8.6). Οξίζηεθε κάιηζηα φηη ε επηθάλεηα πνπ παηά ν ρξή-

ζηεο ζα έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ γξαζηδηνχ, κε απνηέιεζκα θαηά ην πεξπάηεκά ηνπ λα αθνχ-

γεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο πνπ θάλεη θάπνηνο φηαλ πεξπαηά ζην γξαζίδη. Ζ ίδηα ηερληθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα πεδνδξφκηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ αξγφηεξα, κε 

απνηέιεζκα, θαηά ην πεξπάηεκα ζε απηά λα παξάγεηαη ν ήρνο ηνπ βεκαηηζκνχ ζε ζθιεξφ 

έδαθνο. 

 

Σν επφκελν ζέκα πνπ ειέγρζεθε ήηαλ πνηα απφ ηα ππάξρνληα ηξηζδηάζηαηα κνληέια κπν-

ξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην δνθηκαζηηθφ εηθνληθφ θφζκν θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ πεηξα-

καηηθή εθαξκνγή. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη θάζε κεραλή παηρληδηνύ, θαη φρη κφλν ε ζπ-

γθεθξηκέλε, δίλεη πξφζβαζε ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ πθψλ, ησλ ήρσλ θαη ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

κνληέισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παηρλίδη. Σν δήηεκα είλαη φηη δελ ππάξρνπλ βηβιηνζή-

θεο αληηθεηκέλσλ γεληθήο ρξήζεο φπσο ζπκβαίλεη κε ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εθαξ-

κνγψλ Δ.Π. Γπζηπρψο, ε θχζε ηνπ παηρληδηνχ είλαη ηέηνηα πνπ ειάρηζηα αληηθείκελα θαη 

πθέο κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ, γηαηί εθηπιίζζεηαη ζηελ αξραία Αίγππην θαη ηελ αξραία 

Μεζνπνηακία. 

 

Έγηλε αληηιεπηφ φηη ζην ζεκείν απηφ ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαη φηη απαηηείηαη ε θα-

ηαζθεπή ή ε εχξεζε κεγάινπ αξηζκνχ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα. Ζ 

ηειηθή επεμεξγαζία (φρη ε θαηαζθεπή) ησλ κνληέισλ απηψλ γίλεηαη -φπσο αλαθέξζεθε- 

απφ δχν πξνγξάκκαηα. Απηφ γηαηί ηελ πεξίνδν πνπ μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ 

εηθνληθνχ θφζκνπ, ε κεραλή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ άιιαμε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ψζηε λα ελζσκαηψλεη ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Έηζη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

άιιαμε ηνλ ηχπν ησλ αξρείσλ πνπ ρεηξίδεηαη ε κεραλή, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ 

παιαηφηεξν, γηα λα ππάξρεη ε πξνο ηα πίζσ ζπκβαηφηεηα. Έηζη ν Serious Modeler ρεηξίδε-

ηαη παιαηφηεξα κνληέια θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε παξά ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαη ην 
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Ska Studio ρεηξίδεηαη ην λέν ηχπν κνληέισλ θαη ήηαλ ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαηά θφξνλ.  

 

Σν Ska Studio είλαη θαη απηφ κία παξαζπξηθή εθαξκνγή κε ηα γλσζηά εξγαιεία θαη κελνχ. 

ην θπξίσο παξάζπξν εκθαλίδεηαη ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν πνπ κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ζε 

φπνηα νπηηθή γσλία επηζπκεί ν ζρεδηαζηήο (εηθόλα 8.7). κσο κε ην πξφγξακκα απηφ δελ 

θαηαζθεπάδνληαη κνληέια, απιά γίλνληαη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο ηνπο, κία ηειεπηαία επε-

μεξγαζία πξηλ απηά λα είλαη έηνηκα λα εηζαρζνχλ ζε έλα επίπεδν.  

 

Αλ θαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο αλαιχεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα (§ 8.1.2), πξέπεη λα α-

λαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην θάζε κνληέιν δελ απνηειείηαη απφ κία θαη κφλν επηθά-

λεηα. Έηζη κε ην Ska Studio κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο πθέο ζε θάζε επη-

θάλεηα θαη λα πξνζαξκνζηνχλ νη ηδηφηεηέο ηνπο.   

 

Ζ πην ζεκαληηθή φκσο εξγαζία είλαη ν νξηζκφο ησλ απνζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ε 

αιιαγή ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ κε άιια, κηθξφηεξνπ αξηζκνχ πνιπγψλσλ. πλνιηθά ην ηε-

ιηθφ κνληέιν κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 32 κνληέια πνπ ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ 

απφζηαζή ηνπο απφ ην ρξήζηε, πινπνηψληαο ηελ ηερληθή ησλ επηπέδσλ ιεπηνκέξεηαο (§ 

7.4.7).  

 

Άιιε κία δηαθνξά κε ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ είλαη φηη ηα ηξηζ-

δηάζηαηα κνληέια δελ πεξηβάιινληαη απηφκαηα απφ έλα πιαίζην (collision box) πνπ λα ν-

ξίδεη ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ ζε έλα επίπεδν φπσο ζπλέβαηλε κε ην πξψην κνληέιν 

εξγαζίαο (§ 6.1). Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα είλαη δηαπεξαηά θαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη 

απφ άιια αληηθείκελα. Με ην Ska Studio γίλεηαη ν νξηζκφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ, πνπ φκσο 

δελ είλαη αλαγθαζηηθά έλα, επηηξέπνληαο ζην ζρεδηαζηή θαιχηεξν έιεγρν ηνπ ηξφπνπ πνπ 

ηα αληηθείκελα ζπγθξνχνληαη ή θηλνχληαη ζην ρψξν. Με ην Ska Studio γίλεηαη ηέινο ν νξη-

ζκφο ησλ θηλήζεσλ πνπ κπνξεί λα θάλεη έλα κνληέιν κε θόθαια θαη αξζξώζεηο θαη ηεο 

δηάξθεηαο ηεο θίλεζεο απηήο.  
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Δηθόλα 8.1 Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Serious Editor 
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Δηθόλα 8.5 Καηαζθεπάδνληαο ην δνθηκαζηηθό επίπεδν 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.6 Καηαζθεπή ήιηνπ, νξίδνληα θαη εδάθνπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8.7 Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Ska Studio 
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8.1.2  Η δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ελόο ηξηζδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ 

πσο θαη ζην πξψην κνληέιν εξγαζίαο, έηζη θαη ζε απηφ, ρξεηάζηεθαλ: α) απηνθίλεηα θαη 

νδεγνί, β) θηίξηα, γ) δξφκνη, δ) πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο θαη γεληθά 

ζηνηρεία ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ε) ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ λα εκπινπηίδνπλ ηνλ 

εηθνληθφ θφζκν, γηα παξάδεηγκα δέλδξα. Απφ φιεο ηηο παξαπάλσ νκάδεο, κφλν ηα κνληέια 

ησλ δέλδξσλ θαη ησλ ζάκλσλ ήηαλ δηαζέζηκα, φια ηα άιια έπξεπε λα βξεζνχλ ή λα θαηα-

ζθεπαζηνχλ.  

 

ε απηφ ην ζεκείν κπνξεί λα γίλεη ε εμήο παξαηήξεζε. Κάλνληαο ρξήζε δηαδνρηθψλ πξν-

γξακκάησλ θαη θίιηξσλ, ζα ήηαλ δπλαηφλ αληηθείκελα απφ ην πξψην πξφγξακκα θαηα-

ζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ λα εηζαρζνχλ ηειηθά ζην δεχηεξν κνληέιν εξγαζίαο. Ζ ηδέα απ-

ηή εγθαηαιείθζεθε γηα έλαλ πνιχ απιφ ιφγν: Ζ πνηφηεηα ησλ πξψησλ κνληέισλ ήηαλ πν-

ιχ ρακειή ζπγθξηηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην παηρλίδη (εη-

θόλα 8.8). Αληί γηα ηα κεξηθέο δεθάδεο πνιχγσλα πνπ απνηεινχζαλ έλα ηξηζδηάζηαην α-

ληηθείκελν ζην πξψην κνληέιν εξγαζίαο, ήηαλ δπλαηή ε ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέ-

λσλ πνπ απνηεινχληαη απφ εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο πνιχγσλα ζην δεχηεξν κνληέιν εξγα-

ζίαο (αλ θαη ε ρξήζε κεγάινπ αξηζκνχ πνιπγψλσλ αλά αληηθείκελν δελ ζπληζηάηαη).   

 

Γηα ηελ εχξεζε κνληέισλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, έγηλε εθηελήο αλαδή-

ηεζε ζην Γηαδίθηπν, φπνπ πξάγκαηη βξέζεθε έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ηα νπνία λα ε-

πηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κε εκπνξηθνχο-θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Σν πξφβιε-

κα ήηαλ φηη δελ κπνξνχζε λα γίλεη απεπζείαο εηζαγσγή ηνπο ζην Ska Studio ψζηε λα γίλεη 

ε ηειηθή επεμεξγαζία ηνπο. Έπξεπε πξψηα λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε κία ζπκβαηή κε απηφ 

κνξθή αξρείνπ. Σν ζχλνιν ησλ κνληέισλ πνπ βξέζεθαλ ζην Γηαδίθηπν είραλ θαηαζθεπα-

ζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα 3D Studio Max.  

 

Απφ ηελ άιιε, ηα κνληέια ηνπ παηρληδηνχ είραλ θαηαζθεπαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα άιιν 

πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, ην Lighwave θαη κφλν απηφ δηέζεηε θίι-

ηξν εμαγσγήο αξρείσλ ζε κνξθή ζπκβαηή κε ην Ska Studio. πλεπψο έπξεπε λα αθνινπ-

ζεζεί ε εμήο δηαδηθαζία: α) αξρηθή επεμεξγαζία απφ ην 3D Studio Max, β) δεχηεξε επε-

μεξγαζία απφ ην Lightwave θαη γ) ηειηθή επεμεξγαζία απφ ην Ska Studio. 

 

Ζ πην ζεκαληηθή επεμεξγαζία ελφο κνληέινπ ζην 3D Studio Max ήηαλ ν θαζνξηζκφο ηνπ 

πιηθνχ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ελφο κνληέινπ. Σν θάζε κνληέιν απνηειείηαη απφ πνιχγσλα, 
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φκσο νκάδεο πνιπγψλσλ ζπγθξνηνχλ ζπγθεθξηκέλα κέξε, γηα παξάδεηγκα, ζε έλα κνληέιν 

απηνθηλήηνπ ζπγθξνηνχλ ην ζαζί, ηηο ξφδεο, ηα παξάζπξα, θηι. Γηα λα είλαη δπλαηφ ην πέ-

ξαζκα ζπγθεθξηκέλσλ πθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ κνληέινπ απφ ην Ska Studio, 

ρξεηάδεηαη πξψηα λα νκαδνπνηεζνχλ ηα πνιχγσλα ζην 3D Studio Max θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

νξηζηεί έλαο ηχπνο πιηθνχ γηα απηά, κε απιά ιφγηα λα ρξσκαηηζηνχλ ηα δηάθνξα κέξε (εη-

θόλα 8.9).      

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο, γηλφηαλ ε εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ζην 

Lightwave. Με ην πξφγξακκα απηφ θαζνξηδφηαλ ν ράξηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πθώλ (UV 

mapping). Δίλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία νδεγεί ηηο πθέο -φηαλ απηέο πεξαζηνχλ- λα ηνπν-

ζεηεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πάλσ ζην κνληέιν 

(θπβηθά, ζθαηξηθά, θπιηλδξηθά, θηι) [157].  

 

Με ην Lightwave γηλφηαλ επίζεο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιπγψλσλ ηνπ αξρηθνχ κν-

ληέινπ θαη ε παξαγσγή κνληέισλ κε δηαξθψο κηθξφηεξν αξηζκφ πνιπγψλσλ. Σα κνληέια 

απηά ζα αληηθαζηζηνχζαλ ζηαδηαθά ην αξρηθφ, φζν ν ρξήζηεο απνκαθξπλφηαλ απφ απηφ. 

Σν Lightwave ρξεζηκνπνηεί έλαλ πνιχ ηζρπξφ αιγφξηζκν κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιπ-

γψλσλ ζε έλα κνληέιν, ηνλ qemLOSS2 [210], επηηξέπνληαο ζην ζρεδηαζηή λα νξίζεη ην ε-

πηζπκεηφ πνζνζηφ κείσζεο.  

 

Σν πην ζπλεζηζκέλν πνζνζηφ κείσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 50%, πξάγκα πνπ ζε-

καίλεη φηη ν αξηζκφο ησλ πνιπγψλσλ πεξηθφπηνληαλ ζην κηζφ θάζε θνξά. Δίλαη απηνλφεην 

φηη κεηά απφ 3-4 δηαδνρηθέο κεηψζεηο ην κνληέιν έραλε πνιχ ζε πνηφηεηα (εηθόλα 8.10), 

αιιά απηφο ήηαλ ν ζθνπφο. Σν κνληέιν κε ηε ρακειφηεξε πνηφηεηα επξφθεηην λα ρξεζη-

κνπνηεζεί φηαλ ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ απηφ, νπφηε θαη δελ ζα είλαη 

δπλαηφ λα δηαθξίλεη ιεπηνκέξεηεο.  

 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζπρλά ε αξρηθή κείσζε παξήγαγε κνληέια πνπ δελ δηέθε-

ξαλ ζεκαληηθά απφ ην πξψην. ηελ εηθφλα 8.10 θαίλεηαη φηη ηα δχν πξψηα κνληέια δελ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο παξά ην γεγνλφο φηη ην δεχηεξν έρεη ηα κηζά πνιχγσλα 

απφ ην πξψην. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζαλ θχξην κνληέιν ρξεζηκνπνηνχηαλ ην δεχηεξν, 

επηηπγράλνληαο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πνιπγψλσλ ζε έλα επίπεδν, κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα θάζε κνληέιν δεκη-
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νπξγήζεθαλ άιια ηξία κεησκέλεο πνηφηεηαο, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλνιηθά 

ηέζζεξα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο.  

 

ε θάζε παξαγφκελν κνληέιν νξηδφηαλ ν ράξηεο ηνπνζέηεζεο πθώλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ην θίιηξν εμαγσγήο ζε κνξθή ζπκβαηή κε ην Ska Studio, απνζεθεπφηαλ. Ζ ηειηθή επεμεξ-

γαζία ζην Ska Studio αθνξνχζε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πθψλ, ηνλ νξηζκφ ηνπ collision box 

θαη ησλ επηπέδσλ ιεπηνκέξεηαο.  

 

Δηδηθά γηα ηα απηνθίλεηα, πξνηηκήζεθε λα έρνπλ ζην ζαζί ηνπο δχν επίπεδα πθψλ, φπνπ 

ην δεχηεξν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ Bump Mapping (§ 7.4.7), έδηλε ηε ραξαθηε-

ξηζηηθή “γπαιάδα” ηεο κπνγηάο ησλ απηνθηλήησλ. Σα ηδάκηα ησλ απηνθηλήησλ νξίδνληαλ 

ζαλ δηαθαλείο επηθάλεηεο, απμάλνληαο έηζη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ξεαιηζκφ ηνπ κνληέινπ 

(εηθόλα 8.11).  

 

Σέινο, νξίδνληαλ νη απνζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα γηλφηαλ ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ κν-

ληέινπ απφ ηα αληίζηνηρα κεησκέλεο πνηφηεηαο. Γηα ηα απηνθίλεηα πξνηηκήζεθε ην θαιχ-

ηεξν πνηνηηθά κνληέιν λα εκθαλίδεηαη απφ ηα 0-40 κέηξα, ην δεχηεξν απφ ηα 40-80, ην 

ηξίην απφ ηα 80-150 θαη ην ηέηαξην απφ ηα 150-250. Μεηά ηα 250 κέηξα ην απηνθίλεην 

έπαπε λα είλαη νξαηφ ζην ρξήζηε. Απηέο νη ηηκέο πξνέθπςαλ ηνπνζεηψληαο θάπνηα έηνηκα 

κνληέια ζηνλ δνθηκαζηηθφ θφζκν θαη δνθηκάδνληαο ην ζπλδπαζκφ ηνπ αηζζεηηθνχ απνηε-

ιέζκαηνο κε ηελ επίπησζε ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο.  

 

Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ είηε ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα δελ ηθαλνπνηνχζε είηε ε επηβά-

ξπλζε ζηελ ηαρχηεηα ήηαλ ζεκαληηθή. Σφηε ε δηαδηθαζία επαλαιακβαλφηαλ, δνθηκάδν-

ληαο δηαθνξεηηθά πνζνζηά κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιπγψλσλ ζην Lightwave θαη ηνπν-

ζεηψληαο ελ λένπ πθέο ζην Ska Studio. Γηα θάζε κνληέιν πνπ ηειηθά πεξλνχζε ηνλ πνηνηη-

θφ έιεγρν, παξάγνληαλ 2-4 ρξσκαηηθέο εθδνρέο ηνπ, αιιάδνληαο απιά ην ρξψκα ζην ζαζί 

ηνπ απηνθηλήηνπ. πλνιηθά παξήρζεζαλ 100 δηαθνξεηηθά απηνθίλεηα, κε ην θάζε έλα λα 

έρεη ηέζζεξα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο.  

 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία, πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηελ επφκελε ζειίδα (ζρήκα 8.1), αθν-

ινπζήζεθε γηα θάζε άιιν κνληέιν πνπ θξίζεθε απαξαίηεην γηα ηνλ δνθηκαζηηθφ θφζκν. 
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Σρήκα 8.1 Γηάγξακκα εξγαζίαο κε ηα κνληέια 

Αξρηθφ κνληέιν 

3D Studio Max 

Μνληέιν 

Lightwave 

Παξάγσγν 

κνληέιν 

Lightwave 

 

Παξάγσγν 

κνληέιν 

Lightwave 

 

Παξάγσγν 

κνληέιν 

Lightwave 

 

Παξάγσγν 

κνληέιν 

Lightwave 

 

Μνληέιν 

Ska Studio 

Δπίπεδν  

ιεπηνκέξεηαο 

1 

Μνληέιν 

Ska Studio 

Δπίπεδν  

ιεπηνκέξεηαο 

2 

Μνληέιν 

Ska Studio 

Δπίπεδν  

ιεπηνκέξεηαο 

3 

Μνληέιν 

Ska Studio 

Δπίπεδν  

ιεπηνκέξεηαο 

4 

Μνληέιν 

Ska Studio 

Μνληέιν 

ζην δνθηκαζηηθφ 

επίπεδν 

Ηθαλνπνηεί; 

Οξηζηηθφ 

κνληέιν 

Ναη 

ρη 

Μείσζε  

αξηζκνχ  

πνιπγψλσλ 

Πέξαζκα 

πθψλ 
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Δηθόλα 8.8 Σύγθξηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ  

ηνπ Superscape VRT θαη ηνπ Serious Modeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.9 Δπεμεξγαζία ζην 3D Studio Max 
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Δηθόλα 8.10 Γηαδνρηθέο κεηώζεηο ηνπ αξηζκνύ πνιπγώλσλ ζε έλα κνληέιν θαηά 50% θάζε θνξά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8.11 Τν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο 
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8.1.3  Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη πξνζαξκνγήο πθώλ 

Οη πθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παηρλίδη είλαη πάξα πνιιέο, αιιά ε ζπληξηπηηθή πιεην-

ςεθία ηνπο δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ αηηία ήηαλ ε ίδηα φπσο θαη ζηα ηξηζδηά-

ζηαηα κνληέια. Σν παηρλίδη εθηπιίζζεηαη ζηελ αξραία Αίγππην θαη ηελ αξραία Μεζνπνηα-

κία θαη φιεο ζρεδφλ νη πθέο αθνξνχλ αξραία θηίξηα θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Γηα ηηο αλά-

γθεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο ρξεηάδνληαλ πθέο πνπ λα απνδίδνπλ θπξίσο δξφκνπο, πε-

δνδξφκηα, θηίξηα θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο. Μέξνο ησλ πθψλ θαηαζθεπάζηεθε θαη κέξνο 

ηνπο βξέζεθε θαη πάιη κεηά απφ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν. 

 

Δηδηθά γηα ηα θηίξηα κπνξεί λα γίλεη ε εμήο παξαηήξεζε. Καηά ηε θάζε πξνζαξκνγήο ησλ 

ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, έγηλε ην ίδην γηα έλαλ αξηζκφ θηηξίσλ. Παξαηεξψληαο φκσο έλα 

αζηηθφ πεξηβάιινλ, ε ζπλεζέζηεξε κνξθή θηηξίσλ είλαη νη πνιπθαηνηθίεο θαη κάιηζηα νη 

πνιπψξνθεο. Μία πνιπθαηνηθία είλαη φκσο ζηελ νπζία νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα ην-

πνζεηεκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν. Έλα κνληέιν θηηξίνπ είρε έλαλ αξηζκφ πνιπγψλσλ πνπ 

θπκαίλνληαλ απφ 200-1.000, έλα νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν έρεη 12.  

 

Έλα επίπεδν κε 50 νηθνδνκέο θαη θαλέλα άιιν ζηνηρείν, ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια ζα είρε 

ην ιηγφηεξν 10.000 πνιχγσλα, ελψ κε νηθνδνκέο θηηαγκέλεο κε απιά γεσκεηξηθά ζηεξεά 

ζα είρε ην ιηγφηεξν 600. Ζ εμνηθνλφκεζε ζε αξηζκφ πνιπγψλσλ πνπ ζα έπξεπε λα ρεηξη-

ζηεί ε κεραλή παηρληδηνύ είλαη ζεκαληηθή. Έηζη αλαδεηήζεθαλ εηθφλεο πνπ λα απεηθνλί-

δνπλ πξνζφςεηο θηηξίσλ, ψζηε λα απηέο λα “ληχζνπλ” απιά γεσκεηξηθά ζηεξεά, δεκηνπξ-

γψληαο έηζη ηηο πνιπθαηνηθίεο ησλ επηπέδσλ. 

 

πσο κε ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια, έηζη θαη κε ηηο πθέο, απαηηήζεθε ε ρξήζε δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ ψζηε ηειηθά λα εηζαρζνχλ ζηηο βηβιηνζήθεο ηεο κεραλήο παηρληδηνύ. Ζ δηα-

δηθαζία ήηαλ αξθεηά απινχζηεξε, αιιά θαη πάιη ππήξμαλ ζεκεία πνπ έπξεπε λα πξνζε-

ρζνχλ. Αλαθέξζεθε φηη νη πθέο φζν κεγαιχηεξεο αλάιπζεο είλαη ηφζν πην πνιιή κλήκε 

θαηαιακβάλνπλ ζηελ θάξηα γξαθηθψλ θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο γίλεηαη δπζθνιφηεξνο (§ 

7.4.7). κσο απφ πνην ζεκείν θαη πάλσ ε αλάιπζε κίαο πθήο απνηειεί πξφβιεκα γηα ηε 

κεραλή παηρληδηνύ θαη ηνλ ηππηθφ εμνπιηζκφ;  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεραλή παηρληδηνύ απαηηεί νη πθέο λα έρνπλ δηαζηάζεηο πνπ λα 

είλαη δπλάκεηο ηνπ 2, γηα παξάδεηγκα 256Υ512 ή 2
8
Υ2

9
 εηθνλνζηνηρεία. Δμεηάδνληαο ηελ 

αλάιπζε ησλ πθψλ ηνπ παηρληδηνχ, παξαηεξήζεθε φηη φζεο “έληπλαλ” αληηθείκελα πνπ ν 
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ρξήζηεο κπνξνχζε λα πιεζηάζεη θαη λα παξαηεξήζεη απφ θνληά, είραλ κία αλάιπζε είηε 

256Υ256 είηε 512Υ512 είηε 256Υ512 θαη ζπαληφηαηα ε κία δηάζηαζε έθηαλε ηα 1024 εη-

θνλνζηνηρεία. ζα αληηθείκελα ήηαλ ζε ζεκεία απξνζπέιαζηα ζην ρξήζηε, νη πθέο είραλ 

αλάιπζε 128Υ128, 128Υ256 θαη ιηγφηεξεο θνξέο 256Υ256. Ζ παξαηήξεζε απηή αμην-

πνηήζεθε ζε φιεο ηηο πθέο πνπ ρξεηάζηεθε λα θαηαζθεπαζηνχλ ή λα δηακνξθσζνχλ.  

 

Ζ πην απιή πεξίπησζε ήηαλ νη θσηνγξαθίεο. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ην Photoshop, απφ 

ηα πην γλσζηά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Με απηφ κεησλφηαλ ή απμαλφηαλ ε 

αλάιπζε ηεο θσηνγξαθίαο, ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο δηαζηάζεηο πνπ απαηηεί ε κεραλή παη-

ρληδηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεπφηαλ ζαλ αξρείν εηθφλαο Targa (.tga), κνξθή αλαγλσ-

ξίζηκε είηε απφ ην Serious Editor είηε απφ ην Ska Studio. Καη ηα δχν πξνγξάκκαηα είλαη 

ζε ζέζε λα κεηαηξέςνπλ απηφκαηα απηή ηε κνξθή αξρείσλ ζε αξρεία πθψλ πνπ ρξεζηκν-

πνηεί ε κεραλή παηρληδηνύ.  

 

Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη ε κεραλή κπνξεί θαη παξάγεη απηφκαηα ηθαλνπνηεηηθήο 

πνηφηεηαο πθέο ρακειφηεξεο αλάιπζεο απφ ηελ αξρηθή κε ηελ ηερληθή ηνπ MIP Mapping 

(§ 7.4.7) θαη έηζη δελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη απηφ ρεηξνθίλεηα. Ζ πθή απνζεθεπφηαλ ζηε βη-

βιηνζήθε πθψλ θαη ήηαλ έηνηκε γηα ρξήζε ζε θάζε αληηθείκελν ή κνληέιν. ιεο νη εηθφλεο 

πνπ απνηέιεζαλ πθέο κελπκάησλ, αξηζκψλ, πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη δξφκσλ, θαηα-

ζθεπάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απιέο ζρεδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο ελφο θεηκελνγξάθνπ, 

ηνπ Word. Σν ζρέδην κε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε κεηαθεξφηαλ ζην Photoshop θαη απφ 

εθεί αθνινπζνχζε ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ.  

 

Ζ θάιπςε ελφο αληηθεηκέλνπ ή κίαο επηθάλεηαο κε πθή ή πθέο είλαη κία ζρεηηθά απιή δηα-

δηθαζία, φπνπ ζε κία θαξηέια ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη πνηα πθή ζα ρξεζηκν-

πνηεζεί, ν βαζκφο δηαθάλεηάο ηεο, αλ ζα πεξηζηξαθεί θαη πφζν θαη αλ ρξεηάδεηαη λα ζπξ-

ξηθλσζεί ή λα κεγεζπλζεί ψζηε λα ηαηξηάδεη απφιπηα ζην αληηθείκελν πνπ ληχλεη (εηθόλα 

8.12).  

 

8.1.4  Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη εηζαγσγήο ήρσλ 

Οη ήρνη ζην δεχηεξν δνθηκαζηηθφ κνληέιν αλήθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε ήρνπο αληηθεηκέ-

λσλ (θπξίσο απηνθηλήησλ) θαη ζε αλζξψπηλνπο ήρνπο (αθήγεζε, παξνρή νδεγηψλ θαη 

ζπκβνπιψλ). Ήρνη ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο βξέζεθαλ θαη πάιη απφ ην Γηαδίθηπν, νη ήρνη 

ηεο δεχηεξεο ρξεηάζηεθε λα θαηαζθεπαζηνχλ. Ζ κεραλή παηρληδηνχ αλαγλσξίδεη ηξεηο ηχ-

πνπο αξρείσλ ήρνπ, wave, mp3 θαη ogg. Ο πξψηνο ηχπνο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ιφγσ ηνπ 
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κεγάινπ κεγέζνπο ησλ αξρείσλ πνπ παξάγεη, πνπ εηδηθά ζηελ πεξίπησζε παξνρήο νδεγηψλ 

ήηαλ αξθεηά megabytes. Ο δεχηεξνο ηχπνο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απηφο, γηαηί ελψ πα-

ξάγεη αξρεία κε ιφγν ζπκπίεζεο 11:1, είλαη απιά ζηεξενθσληθφο ήρνο. Σα αξρεία ogg 

(OggVorbis) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά, είλαη κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε αξρείσλ ήρνπ, 

πνπ πεηπραίλνπλ βαζκφ ζπκπίεζεο ίδην κε ηα αξρεία mp3 θαη ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδνπλ 

πνιπθάλαιν ήρν [211].  

 

Υξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Cool Edit Pro, πξφγξακκα πνπ επηηξέπεη ερνγξάθεζε 

θαη επεμεξγαζία ήρνπ, θαζψο επίζεο θαη έλα πξφγξακκα πνπ κεηαηξέπεη ζρεδφλ θάζε ηχπν 

αξρείνπ ήρνπ ζε αξρείν ogg, ην oggdropXPd. Αξρηθά γηλφηαλ ε ερνγξάθεζε ηνπ ήρνπ θαη 

ε απνζήθεπζή ηνπ ζε κία νπνηαδήπνηε κνξθή. ηε ζπλέρεηα κε θαηάιιεια θίιηξα απνκα-

θξπλφηαλ ν ζφξπβνο θαη ήρνη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηαηξεπφηαλ ζε αξρείν ogg. Γηα λα 

ππάξμεη πνηθηιία ζηηο θσλέο, έγηλε επεμεξγαζία κίαο νκάδαο ερεηηθψλ νδεγηψλ κε έλα 

θίιηξν πνπ θάλεη ηε θσλή πην ςειή θαη γξήγνξε θαη κίαο άιιεο νκάδαο ήρσλ κε έλα θίι-

ηξν πνπ θάλεη ηε θσλή πην κπάζα θαη αξγή.  

 

Ζ ηνπνζέηεζε ελφο ήρνπ ζε αληηθείκελα ελφο επηπέδνπ είλαη πνιχ απιή δηαδηθαζία. Τπάξ-

ρεη ε νληόηεηα δηαρείξηζεο ήρνπ (SoundHolder) πνπ δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

ήρνπ, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν θαη κπνξεί λα θηλείηαη καδί ηνπ. 

Μία απφ ηηο πην ρξήζηκεο ηδηφηεηεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο πεξηνρήο πνπ ε έληαζε ηνπ ή-

ρνπ είλαη κεγάιε θαη ηεο πεξηνρήο πνπ ε έληαζε ηνπ ήρνπ ζηαδηαθά κεηψλεηαη (εηθόλα 

8.13).     

 

8.1.5  Καηαζθεπή νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ θαη δξόκσλ 

Ζ θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ησλ δξφκσλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ δελ ήηαλ 

απιά ε ηνπνζέηεζε νξζνγσλίσλ παξαιιειεπηπέδσλ δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ην πέξαζκα 

πθψλ ζε απηά. Τπήξρε έλαο αξηζκφο πξνβιεκάησλ πνπ έπξεπε λα ιπζνχλ, φπσο πφζν κε-

γάιεο λα είλαη νη απνζηάζεηο, ηη ππθλφηεηα θηηξίσλ λα ππάξρεη, πνηα δηάηαμε δξφκσλ ζα 

εμππεξεηνχζε ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ηνπνζεηνχληαλ ζηε ζπλέρεηα, πψο ζα 

εκπνδηδφηαλ ν ρξήζηεο λα πάεη ζε νξηζκέλα ζεκεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζεκείν εθ-

θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ, θηι. 

 

Κεληξηθφ ζεκείν ηεο ξπκνηνκίαο ηνπ δνθηκαζηηθνχ επηπέδνπ είλαη απηνλφεην φηη ζα έπξε-

πε λα είλαη νη δξφκνη θαη φηη άιιν ζηνηρείν ηνπνζεηνχληαλ ζα έπξεπε λα εμαξηάηαη απφ 
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απηνχο. Πξνβιεκαηηζκφο ππήξμε ζρεηηθά κε ην κήθνο ηνπ θάζε δξφκνπ γηα ηνλ εμήο ιφγν: 

Γηα λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη απφ ην ζχζηεκα θαη γηα λα κεησζεί ην ππνινγηζηηθφ θνξηίν 

ηεο κεραλήο παηρληδηνύ, ηα απηνθίλεηα ζα αλαθπθιψλνληαλ κε θάπνην ηξφπν, παξφκνην 

ίζσο κε ην αξρηθφ κνληέιν εξγαζίαο (§ 6.4). 

 

 Έλα κηθξφ κήθνο δξφκνπ, κε ζρεηηθά κεγάιε ηαρχηεηα απηνθηλήησλ, δελ ζα δεκηνπξγνχ-

ζε αξθεηά κεγάια “θελά” ζηελ θπθινθνξία ψζηε ηα παηδηά λα ηνλ δηαζρίδνπλ. Αληίζεηα, 

έλαο κεγάινο ζε κήθνο δξφκνο κε κηθξή ηαρχηεηα απηνθηλήησλ, ζα δεκηνπξγνχζε πνιχ 

κεγάια “θελά” θαη ην πέξαζκα ηνπ δξφκνπ ζα ήηαλ πνιχ εχθνιν.  

 

Πξνθαλψο έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ιεσθφξνη ηαρείαο θπθινθνξίαο, φπνπ ην πέξαζκά 

ηνπο ζα γίλνληαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (γηα παξάδεηγκα κε θαλάξηα), αιιά ε ζθέςε ήηαλ 

φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δξφκνπο ζα έπξεπε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμάζθεζεο ησλ δε-

μηνηήησλ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο. Έηζη απνθαζίζηεθε λα δνθηκαζηεί έλα κήθνο δξφκσλ 

πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 100 θαη 300 κέηξσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηαρχηεηα 

ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα θπθινθνξνχζαλ ζε απηφλ, λα ειεγρζεί θαηά πφζν απηφ απνδίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηελ αλάγθε λα δηνξζσζεί (εηθόλα 8.14). 

 

Έλα άιιν ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ ήηαλ νη δηαβάζεηο. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα θπ-

θινθνξνχζαλ ηα παηδηά ζα ηνπο ήηαλ άγλσζην. Πηζαλψο απηφ λα ηα πξνβιεκάηηδε θαη λα 

ηα δπζθφιεπε. Γηα λα απνθεπρζνχλ ζπρλέο εξσηήζεηο ηνπ είδνπο “απφ πνχ λα πεξάζσ;”, 

“πνχ έρεη δηάβαζε;”, θηι, νη δηαβάζεηο ζα έπξεπε λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε εκθαλή ζε-

κεία θαη κε αξθεηά κεγάιε ππθλφηεηα.  

 

Γξφκνη θαη πεδνδξφκηα ζε θάπνην ζεκείν ζα έπξεπε λα ηειεηψλνπλ, ην θάζε επίπεδν δελ 

κπνξνχζε λα επεθηείλεηαη θαη λα θαηαιακβάλεη πνιχ κεγάιεο απνζηάζεηο. Δπίζεο, αλ ηα 

απηνθίλεηα δελ ζα εθηεινχζαλ θπθιηθή θίλεζε γχξσ απφ θάπνην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, 

αιιά επζχγξακκε, ζα έπξεπε λα ππάξρεη έλα ζεκείν εθθίλεζήο ηνπο. πλεπψο ρξεηαδφηαλ 

λα βξεζεί έλαο “θνκςφο” ηξφπνο λα νξίδνληαη ηα “ζχλνξα” ηνπ επηπέδνπ. Σα θηίξηα κπν-

ξνχζαλ λα παίδνπλ ην ξφιν ηνπ ζπλφξνπ, αιιά απηφ δελ έιπλε ην πξφβιεκα ηνπ ζεκείνπ 

εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ. Έηζη, ζην ηειείσκα ησλ δξφκσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θηίξηα, 

ηνπνζεηήζεθαλ ζθνηεηλά θώηα (§ 5.5), ψζηε λα θαίλεηαη φηη ηα απηνθίλεηα αλαδχνληαλ 

ζηαδηαθά απφ ην ζθνηάδη ζην θσο (εηθόλα 8.15). 
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ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ ηα θηίξηα. ηελ νπζία ήηαλ “θνπηηά” δηαθφξσλ κεγεζψλ 

ληπκέλα κε θσηνγξαθίεο πξαγκαηηθψλ θηηξίσλ (εηθόλα 8.16). Γηα λα απμεζεί αθφκα παξα-

πάλσ ν βαζκφο αιεζνθάλεηάο ηνπο, νη πθέο ησλ ηζνγείσλ ήηαλ δχν επηπέδσλ. ην δεχηεξν 

επίπεδν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ Bump Mapping (§ 7.4.7), ηνπνζεηήζεθε πθή 

πνπ έδηλε ηελ αίζζεζε ηνπ αλάγιπθνπ (εηθόλα 8.17). Σν ίδην εθαξκφζηεθε ζε φια ηα πε-

δνδξφκηα θαη ζε φινπο ηνπο δξφκνπο. 

 

Ο ξφινο ησλ θηηξίσλ, εθηφο απφ απηφ ηνπ “ζπλφξνπ”, ήηαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα θα-

ζνδεγνχλ κε έκκεζν ηξφπν ην παηδί πξνο κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. πσο θαη θάζε 

εηθνληθφο θφζκνο, έηζη θαη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή έπξεπε λα κπνξεί λα εμεξεπλεζεί ειεχ-

ζεξα, λα κελ ππάξρεη γξακκηθή εμέιημε θαη λα είλαη δπλαηφ λα αθνινπζεζνχλ πεξηζζφηε-

ξεο απφ κία δηαδξνκέο (§ 3.2.2).  

 

Απφ ηελ άιιε φκσο, ρξεηαδφηαλ λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα παηδηά θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο 

ζα ζπλαληνχζαλ νξηζκέλα ζεκεία “θιεηδηά”. Γηα παξάδεηγκα, ζεκεία φπνπ ζα ππήξρε κία 

ζεκαληηθή νδεγία ή δξφκνη φπνπ ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ εηδηθέο θπθινθνξηαθέο θα-

ηαζηάζεηο. Μία ηδέα πνπ δνθηκάζηεθε ήηαλ λα ηνπνζεηεζνχλ νη δξφκνη θαη ηα θηίξηα κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη πεξάζκαηα πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο. Δπά-

λσ ζε απηά ηα πεξάζκαηα ζα ηνπνζεηνχληαλ ζηε ζπλέρεηα ηα ζεκεία “θιεηδηά”.  

 

Δπφκελν βήκα ήηαλ ε ηνπνζέηεζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ λα εκπινπηίδνπλ ην δνθηκα-

ζηηθφ επίπεδν. Σνπνζεηήζεθαλ δέλδξα, θάδνη απνξξηκκάησλ, θνιψλεο θσηηζκνχ θαη δε-

κηνπξγήζεθε κία κηθξή παηδηθή ραξά (εηθόλα 8.18). Οινθιεξψλνληαο απηή ηε θάζε θαηα-

ζθεπήο ηνπ δνθηκαζηηθνχ επηπέδνπ, ειέγρζεθε ε ηαρχηεηα εθηέιεζήο ηνπ, ε νπνία ζεσξή-

ζεθε θάηη παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθή, δίλνληαο θαηά κέζν φξν 80 θαξέ/δεπηεξφιεπην.  
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Δηθόλα 8.12 Τνπνζεηώληαο ηελ πθή πηλαθίδαο θπθινθνξίαο 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.13 Ζ νληόηεηα SoundHolder θαη νη ηδηόηεηέο ηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.14 Τνπνζεηώληαο δξόκνπο θαη πεδνδξόκηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.15 Τειείσκα δξόκνπ κε θηίξηα θαη ζθνηεηλό θσο 
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           Δηθόλα 8.16 Παξαδείγκαηα θηηξίσλ 

 

 

                                                                                              Δηθόλα 8.17 Λεπηνκέξεηα από ηνίρν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.18 Λεπηνκέξεηα από ηελ παηδηθή ραξά 
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8.1.6  Δηζαγσγή θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ ζην κνληέιν εξγαζίαο 

Απφ απηή ηε θάζε εξγαζίαο θαη κεηά μεθηλά ην έξγν ηνπ “δσληαλέκαηνο” ηνπ δνθηκαζηη-

θνχ επηπέδνπ. Σν πξψην δήηεκα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί ήηαλ ην πψο κπνξεί λα θη-

λεζεί έλα αληηθείκελν απφ ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β. ην πξψην δνθηκαζηηθφ κνληέιν απηφ 

γηλφηαλ πξνγξακκαηηζηηθά, φπνπ ζην script δηλφηαλ νη αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκεί-

σλ θαη ε ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (§ 6.4).  

 

ην Serious Editor ε αληηκεηψπηζε είλαη δηαθνξεηηθή. Έλα αληηθείκελν δελ κπνξεί λα θη-

λεζεί κφλν ηνπ, πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κία νληόηεηα πνπ αλαιακβάλεη απηή ηελ εξγαζία 

θαη ιέγεηαη νληόηεηα θίλεζεο αληηθεηκέλνπ (moving brush). Αξρηθά έλα πιαίζην (νξαηφ ή 

αφξαην ζην ρξήζηε) πεξηβάιιεη ηελ νληόηεηα θίλεζεο αληηθεηκέλνπ θαη απνθηά φιεο ηηο η-

δηφηεηεο ηεο. Σν πιαίζην απηφ ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν δεκηνπξγψληαο κία ζρέζε πα-

ηέξα-παηδηνύ (parent-child relationship). Μία ηέηνηα ινγηθή πξνζέγγηζε δίλεη πνιχ πεξηζ-

ζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ απεπζείαο θίλεζε ελφο αληηθεηκέλνπ κεηαβάιινληαο 

θάπνηεο ηδηφηεηέο ηνπ.  

 

Γηα παξάδεηγκα, έλα απηνθίλεην φηαλ θηλείηαη παξάγεη θάπνηνλ ήρν. πσο αλαθέξζεθε ε 

δηαρείξηζε ηνπ ήρνπ γίλεηαη απφ θάπνηα νληόηεηα.(§ 8.1.4). Ο ήρνο φκσο θηλείηαη καδί κε 

ην απηνθίλεην, ζπλεπψο ε νληόηεηά ηνπ ζα έπξεπε θαη απηή λα πεξηιακβάλεη ηδηφηεηεο θί-

λεζεο. Ο ζρεδηαζηήο ζα έπξεπε λα θάλεη δχν ξπζκίζεηο ηαρχηεηαο θαη πνξείαο, κία γηα ην 

απηνθίλεην θαη κία γηα ηνλ ήρν. Αλ κάιηζηα ππήξραλ θαη θψηα ζην απηνθίλεην, πνπ είλαη 

άιιεο νληόηεηεο θαη ην κνληέιν ελφο νδεγνχ, ηφηε ε θαηάζηαζε ζα δπζθφιεπε αθφκα πε-

ξηζζφηεξν.  

 

Με ηελ πξνζέγγηζε ηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, νξίδεηαη απιά φηη 

ε νληόηεηα θίλεζεο αληηθεηκέλνπ είλαη παηέξαο θαη ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ ήρνπ, νπφηε 

θηλνχκελε απηή, θηλεί θαη ηα ππφινηπα. Έλα δεχηεξν ζεηηθφ ζεκείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 

είλαη φηη δηεπθνιχλεηαη ν ζρεδηαζηήο ζην ρεηξηζκφ ησλ νληνηήησλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Αιιάδνληαο ηε ζέζε ηνπ πςειφηεξνπ ζηελ ηεξαξρία αληηθεηκέλνπ, κεηαθηλνχληαη θαη φια 

ηα άιια.  

 

Σέινο, δελ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζπγρξνληζκνχ ηεο θίλεζεο. Κάηη ηέηνην παξνπζηάδε-

ηαη ζπρλά φηαλ θάπνην θηλνχκελν αληηθείκελν έρεη πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ πνιπγψλσλ 

απφ άιια. ηαλ ην πιηθφ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαιά ζε απμεκέλεο αλάγθεο θίλεζεο 
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πνιπγψλσλ, ην αληηθείκελν κε ηα πνιιά πνιχγσλα παξνπζηάδεη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο αζπ-

λέρεηεο θαη δηαθνπέο ζηελ θίλεζή ηνπ. ην παξάδεηγκα, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα ήηαλ ζε 

άιιε ζέζε λα βξίζθεηαη ην απηνθίλεην, ζε άιιε ν ήρνο ηνπ θαη ζε άιιε ν νδεγφο ηνπ. 

πλδεδεκέλα φκσο φια ζε κία νληόηεηα θίλεζεο αληηθεηκέλνπ, αλ δελ θηλείηαη απηή δελ θη-

λνχληαη θαη ηα παηδηά ηεο.     

 

ην πξψην κνληέιν εξγαζίαο ηα απηνθίλεηα θηλνχληαλ δηαγξάθνληαο κία θπθιηθή πνξεία 

γχξσ απφ έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν (§ 6.4). Απηή ήηαλ ε κία απφ ηεο δχν ιχζεηο πνπ ε-

θαξκφζηεθε ζην δεχηεξν κνληέιν εξγαζίαο. Γεληθά ε θίλεζε ζε κία πξνδηαγεγξακκέλε 

ηξνρηά (path animation) απνηειεί ην απινχζηεξν είδνο θίλεζεο. Ο ζρεδηαζηήο νξίδεη ηα 

ζεκεία ηεο ηξνρηάο θαη ην αληηθείκελν ηα αθνινπζεί.  

 

ην Serious Editor απηφ επηηπγράλεηαη ηνπνζεηψληαο νληόηεηεο νξηζκνύ ζεκείσλ ηξνρηάο 

θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ (moving brush markers) πνπ ηηο αθνινπζεί κία νληόηεηα θίλεζεο 

αληηθεηκέλνπ. Αλάινγα κε ηε θνξά ησλ βειψλ αιιάδεη θαη ε θνξά θίλεζεο (εηθόλα 8.19). 

αλ δηαδηθαζία, ε ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ νληνηήησλ είλαη πνιχ απινχζηεξε ηεο πξν-

γξακκαηηζηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη δελ ρξεηάδεηαη ν νξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζπληεηαγκέ-

λσλ (πιαίζην 6.1, ζει. 173). Με ηνλ ίδην ηξφπν δφζεθε θίλεζε θαη ζε άιια αληηθείκελα, 

φπσο πφξηεο θαη δηαθφπηεο.  

 

Ζ ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο νξίδεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ηεο νληόηεηαο θαη θπκαίλεηαη απφ 0 πνπ 

ηζνδπλακεί κε εμαηξεηηθά κεγάιε ηαρχηεηα, σο 99 πνπ ηζνδπλακεί κε εμαηξεηηθά κηθξή. 

Πξαθηηθά κία ηηκή 10 ηζνχηαη κε 90 ρικ/ψξα, κία ηηκή 12 είλαη ίζε κε 75 ρικ/ψξα, κία ηη-

κή 14 ηζνχηαη κε 64 ρικ/ψξα θαη κία ηηκή 16 ηζνχηαη κε 56 ρικ/ψξα. Απηέο νη ηέζζεξηο ηη-

κέο ήηαλ θαη νη πην ζπλεζηζκέλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δψζνπλ ζηα απηνθίλεηα 

κία πνιχ κεγάιε, κία κεγάιε, κία κέηξηα θαη κία κηθξή ηαρχηεηα.  

 

ην δεχηεξν κνληέιν εξγαζίαο πινπνηήζεθε κία αθφκα ηδέα γηα ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλή-

ησλ, εηδηθά φηαλ απηά δηέγξαθαλ επζχγξακκε ηξνρηά. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην απηνθί-

λεην πξέπεη λα πάεη απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β, κε θάπνην ηξφπν λα ηνπνζεηεζεί θαη 

πάιη ζην ζεκείν Α γηα λα μεθηλήζεη ε φιε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή. Γηα λα εκθαληζηεί θαη 

πάιη ζην ζεκείν Α, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ νληόηεηα νξηζκνύ ζεκείσλ ηξνρηάο θηλνύκελνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ ζεκείνπ Β κία ηδηφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ ηειεκεηαθνξά (αθαξηαία κεηα-

θνξά) ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα άιιν ζεκείν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζην Α. 
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Σνπνζεηήζεθε ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν έλαο αξηζκφο θηλνχκελσλ πιένλ απηνθηλήησλ θαη 

δνθηκάζηεθε ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ππήξμε κεί-

σζε ζηνλ αξηζκφ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ πνιπγψλσλ θαη 

ιφγσ ηνπ φηη απηά θηλνχληαλ, αιιά φρη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηελεξγήζεθαλ νη κεηξή-

ζεηο γηα ηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο, ηφζν ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν πνπ αλα-

ιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, φζν θαη ζηα άιια επίπεδα. Γηα θάζε κέηξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κέζσλ επηδφζεσλ γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή δηεμαγσγήο ησλ κε-

ηξήζεσλ θαη μεπεξαζκέλνο πηα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ο επεμεξγαζηήο ηνπ ήηαλ έλαο 

Pentium 4, ρξνληζκέλνο ζηα 1,4 GHz, δηέζεηε 256Mb πξνζσξηλήο κλήκεο θαη ε θάξηα 

γξαθηθψλ ηνπ ήηαλ κία GeForce 2 κε 64 Mb πξνζσξηλήο κλήκεο πνπ αξγφηεξα αληηθαηα-

ζηάζεθε απφ κία GeForce FX 5200 κε 128 Mb πξνζσξηλήο κλήκεο.  

 

Κάζε άιιν πξφγξακκα πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ηεξκαηηδφηαλ, έηζη ψζηε λα 

απειεπζεξσζεί ην κέγηζην πνζφ πξνζσξηλήο κλήκεο θαη ν επεμεξγαζηήο λα κελ απαζρν-

ιείηαη κε άιιεο εξγαζίεο. Οη ξπζκίζεηο ζην παηρλίδη ήηαλ ηέηνηεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ηζνξξνπία πνηφηεηαο θαη ηαρχηεηαο. Ζ αλάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 1024Υ768 εη-

θνλνζηνηρεία.  

 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ δχν δξφκνη. Έλαο κνλήο θαηεχζπλζεο θπθινθνξίαο, κε απηνθίλεηα θαη ζηηο 

δχν ισξίδεο θαη κε 8 απηνθίλεηα λα αλαθπθιψλνληαη κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα. Ο δεχηε-

ξνο ήηαλ δηπιήο θαηεχζπλζεο, κε δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε θαη κε 8 απ-

ηνθίλεηα λα αλαθπθιψλνληαη κε κέηξηα ηαρχηεηα. ε θάζε δξφκν γηλφηαλ πέληε κεηξήζεηο. 

Σξεηο ζηε κέζε ηνπ, θνηηψληαο ίζηα, δεμηά θαη αξηζηεξά θαη δχν ζηηο άθξεο ηνπ, θνηηψληαο 

είηε πξνο ηελ πιεπξά πνπ έξρνληαλ ηα απηνθίλεηα είηε πξνο ηελ πιεπξά πνπ απνκαθξχλν-

ληαλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 8.1 θαη 8.2.  

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά, κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εμήο παξαηεξήζεηο: 

 Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο θαξέ/δεπηεξφιεπην εκθαλίδεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζηηο 

άθξεο ηνπ δξφκνπ. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ, γηαηί ζε απηά ηα ζεκεία ν ρξήζηεο έρεη ην 

κέγηζην νπηηθφ πεδίν, άξα ρξεηάδεηαη λα ζρεδηαζηεί θαη λα θηλεζεί ν κεγαιχηεξνο α-

ξηζκφο πνιπγψλσλ. 
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 Ο αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην δελ έπεθηε ζε θακία πεξίπησζε θάησ απφ ηα 35 γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζηηγκηαίεο πηψζεηο ζε πνιχ κηθξφηεξεο ηηκέο αθνξνχζαλ 

ηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ φια ηα απηνθίλεηα πεξλνχζαλ ηαπηφρξνλα απφ ην ζεκείν 

παξαηήξεζεο. 

 Ο ρξήζηεο είλαη ζε δηαξθή θίλεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη δηαξθήο απμνκείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην. Δίλαη επφκελν λα ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ν αξηζ-

κφο ηνπο ζα θηάλεη ζε έλα θξίζηκν ζεκείν. Πξφβιεκα ζα ππήξρε αλ απηή ε θαηάζηαζε 

δελ ήηαλ ζηηγκηαία ή αλ ν αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην θηλνχηαλ ζηαζεξά ζε ρακε-

ιά επίπεδα. 

 Οη θαιχηεξεο επηδφζεηο επηηπγράλνληαλ πεξίπνπ ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο ησλ απηνθη-

λήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη δηαβάζεηο θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπνζεηνχληαη θαη απηέο πεξί-

πνπ ζην κέζν ηνπ κήθνπο ελφο δξφκνπ, θαλφλαο πνπ αθνινπζήζεθε. 

 

Μνλφδξνκνο, δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο, 8 απηνθίλεηα, 90 ρικ/ψξα 

 max 

fps 

min 

fps 

Μέζνο  

φξνο fps 

ηηγκηαία 

min fps (<1 sec) 

Μέζε θνηηψληαο δεμηά 90 50 70 49 

Μέζε θνηηψληαο αξηζηεξά 76 47 61,5 46 

Μέζε θνηηψληαο ίζηα 83 50 66,5 44 

Αξηζηεξή άθξε θνηηψληαο δεμηά  50 36 43 35 

Γεμηά άθξε θνηηψληαο αξηζηεξά 44 31 37,5 30 

Μέζνο φξνο 68,6 42,8 55,7 40,8 

Πίλαθαο 8.1 Μεηξήζεηο ζε κνλόδξνκν(fps=θαξέ/δεπηεξόιεπην) 

 

Γηπιήο θαηεχζπλζεο, δχν ισξίδεο αλά θαηεχζπλζε, 8 απηνθίλεηα, 64 ρικ/ψξα 

 max 

fps 

min 

fps 

Μέζνο  

φξνο fps 

ηηγκηαία 

min fps (<1 sec) 

Μέζε θνηηψληαο δεμηά 83 39 61 35 

Μέζε θνηηψληαο αξηζηεξά 70 34 52 23 

Μέζε θνηηψληαο ίζηα 128 42 85 28 

Αξηζηεξή άθξε θνηηψληαο δεμηά  42 32 37 25 

Γεμηά άθξε θνηηψληαο αξηζηεξά 42 30 36 21 

Μέζνο φξνο 73 35,4 54,2 26,4 

Πίλαθαο 8.2 Μεηξήζεηο ζε δξόκν δηπιήο θαηεύζπλζεο 
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Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ πξψηε ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ δνθηκαζηηθνχ επηπέδνπ, απ’ φ-

πνπ θάλεθε φηη απφ ηερληθήο απφςεσο δελ ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, έκελε λα δνζεί 

ιχζε ζε έλα θαίξην δήηεκα. Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ δξφκσλ αλαπηχρζεθε έλαο πξψηνο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ην κήθνο πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη “θελά” 

ζηελ θπθινθνξία (§ 8.1.5). ε απηή ηε θάζε ηεο εξγαζίαο ζηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ 

πξνζηέζεθαλ νη παξάκεηξνη ηεο ηαρχηεηαο ησλ απηνθηλήησλ, ηνπ πιάηνπο ηνπ δξφκνπ θαη 

ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο ηνπ ρξήζηε.  

 

Ο πξνβιεκαηηζκφο είρε ζαλ ζθνπφ ηελ εχξεζε ζπλδπαζκψλ κήθνπο δξφκνπ, ηαρχηεηαο 

απηνθηλήησλ, πιάηνπο δξφκνπ θαη ηαρχηεηαο θίλεζεο ηνπ ρξήζηε ψζηε λα πξνζνκνηψλν-

ληαη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα δεκηνπξγνχληαη “θελά” ζηελ θπθινθνξία φπνπ: 

1. Μεξηθά λα είλαη πνιχ κηθξά θαη αθαηάιιεια γηα δηάζρηζε δξφκνπ. 

2. Μεξηθά λα είλαη κηθξά θαη λα επηηξέπνπλ δηάζρηζε δξφκνπ κε νξηαθή αζθάιεηα. 

3. Μεξηθά λα έρνπλ ην “ζσζηφ” κέγεζνο θαη λα επηηξέπνπλ δηάζρηζε δξφκνπ κε αζθά-

ιεηα. 

4. Να κελ ππάξρνπλ κεγάια “θελά” πνπ λα επηηξέπνπλ ην ρξήζηε λα πεξάζεη ρσξίο έιεγ-

ρν.  

 

Σν ηειεπηαίν ζεκείν βέβαηα δελ αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Τπάξρνπλ πξάγκαηη θν-

ξέο πνπ ζε έλα δξφκν δελ θπθινθνξνχλ απηνθίλεηα κε ηέηνηα ζπρλφηεηα ψζηε λα είλαη 

απαξαίηεηνο ν έιεγρνο. κσο απηή ε εθδνρή παξαιείθζεθε, γηαηί ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο 

εθαξκνγήο είλαη λα εμαζθήζεη ηα παηδηά ζην λα αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο θπθινθνξί-

αο, ζπλεπψο ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζπλερψο απηνθίλεηα ζηνπο δξφκνπο. 

 

Ζ πξψηε κεηαβιεηή πνπ θαζνξίζηεθε ήηαλ ε ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ ρξήζηε. Απηή νξίζηε-

θε λα είλαη έλαο γξήγνξνο βεκαηηζκφο (ην παηρλίδη επηηξέπεη ηε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο 

θίλεζεο ηνπ ρξήζηε). Απηφ έγηλε γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη φηη θαη ζηελ πξαγκαηη-

θφηεηα φηαλ θάπνηνο δηαζρίδεη έλα δξφκν, ην θάλεη κε έλα γξήγνξν βεκαηηζκφ. Ο δεχηε-

ξνο είλαη φηη ν απηφο θαζ’ απηφο ν ρξφλνο δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ είλαη πνιχ κηθξφο ζε 

ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα ειέγμεη ηελ θπθινθνξία. ην δνθηκαζηη-

θφ επίπεδν ε δηάζρηζε δξφκσλ πιάηνπο 6-8 κέηξσλ θπκαηλφηαλ απφ 1-3 δεπηεξφιεπηα α-

λάινγα κε ηε ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο ηνπ ρξήζηε. Οξίδνληαο ηελ θίλεζε ζαλ έλα 

γξήγνξν βεκαηηζκφ, ν ρξφλνο δηάζρηζεο ήηαλ 1,5-2 δεπηεξφιεπηα.  
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Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα νξηζηεί ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ρξήζηε, κε ηη ηαρχηεηα δε-

ιαδή λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ην θεθάιη ηνπ. Απηή ήηαλ ζηελ νπζία θαη ε θξηζηκφηεξε 

κεηαβιεηή. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο (πνπ θαη απηή κπνξεί λα ξπζκηζηεί) δελ έπξεπε λα 

είλαη νχηε πνιχ κεγάιε νχηε πνιχ κηθξή, αιιά ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ε-

ιέγμεη ην δξφκν πξηλ ηνλ δηαζρίζεη. Πφζνο ρξφλνο φκσο απαηηείηαη γηα έλαλ έιεγρν;  

 

Σα δεδνκέλα δχν εξεπλψλ [24, 89] ζπγθιίλνπλ ζε έλα ρξφλν πνπ θπκαίλεηαη απφ 3,32-5,45 

δεπηεξφιεπηα αλάινγα κε ηελ ειηθία, γηα δξφκνπο δηπιήο θαηεχζπλζεο (πίλαθαο 8.3). π-

γθεθξηκέλα ε πξψηε κειέηε ζε δχν δηαδνρηθέο κεηξήζεηο δίλεη ζπλνιηθνχο ρξφλνπο αζθα-

ινχο δηάζρηζεο (έιεγρνο θαη δηάζρηζε) 5,97-6,03 δεπηεξφιεπηα γηα παηδηά ειηθίαο 7 εηψλ, 

5,68-6,13 δεπηεξφιεπηα γηα παηδηά ειηθίαο 9 εηψλ θαη 5,93-6,18 δεπηεξφιεπηα γηα παηδηά 

ειηθίαο 11 εηψλ. Ζ δεχηεξε κειέηε, πνπ δελ πεξηιάκβαλε δηάζρηζε αιιά κφλν έιεγρν, δί-

λεη ρξφλνπο 5,11-5,45 δεπηεξφιεπηα γηα παηδηά ειηθίαο 7-8 εηψλ, 3,76-4,38 δεπηεξφιεπηα 

γηα παηδηά ειηθίαο 10-11 εηψλ θαη 3,32 δεπηεξφιεπηα γηα ελήιηθεο 

 

 Ζιηθία 

 7-8 εηψλ 9-10 εηψλ 10-11 εηψλ 

 min max min max min max 

1
ε
 Μειέηε*  4,47 4,53 4,18 4,63 4,43 4,68 

2
ε
 Μειέηε 5,11 5,45 - - 3,76 4,38 

* Από ηελ πξώηε κειέηε αθαηξέζεθε ππνζεηηθόο ρξόλνο δηάζρηζεο 1,5 δεπηεξόιεπηα 

Πίλαθαο 8.3 Φξόλνη ειέγρνπ πξηλ από ηε δηάζρηζε δξόκνπ 

 

Ζ δεχηεξε κειέηε πξνρσξά έλα βήκα παξαπάλσ, κεηξψληαο ηηο θνξέο πνπ ειέγρζεθε ν 

δξφκνο πξηλ απνθαζηζηεί ε δηάζρηζε ζηνπο παξαπάλσ ρξφλνπο. Ο έιεγρνο νξίδεηαη σο ν 

κέζνο φξνο ησλ θνξψλ πνπ ην παηδί θνίηαμε αξηζηεξά, ζην θέληξν θαη δεμηά πξηλ πεξάζεη 

θαη ήηαλ 3,63-5,16 θνξέο γηα ηα παηδηά ειηθίαο 7-8 εηψλ θαη 4,74-5 θνξέο γηα ηα παηδηά 

ειηθίαο 10-11 εηψλ.  

 

ε κία ηξίηε κειέηε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ “θελά” 6,8 θαη 10 δεπηεξνιέπησλ [15]. Αμίδεη λα 

γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηή, γηαηί αλ θαη ην δείγκα είλαη πνιχ κηθξφ (απφ 6 άηνκα 

ζηηο ειηθίεο 5-9, 10-14, 15-19 θαη άλσ ησλ 19 εηψλ), είλαη ε κνλαδηθή ζηε βηβιηνγξαθία 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε κία κνξθή εκβπζηζκέλεο Δ.Π. γηα λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ ζην δξφκν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα “θελά” ζηελ θπ-

θινθνξία.  
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ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο αλαθέξεηαη φηη ν κέζνο ρξφλνο δηάζρηζεο (έιεγρνο θαη δηάζρη-

ζε) ελφο εηθνληθνχ κνλφδξνκνπ πιάηνπο 6 κέηξσλ ήηαλ πεξίπνπ 8 δεπηεξφιεπηα. Έλα ελ-

δηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηαρχηεηαο θαη απνζηάζεσλ πνπ είραλ 

γίλεη, ππνινγίζηεθε ζηα 5,4 δεπηεξφιεπηα ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα  ηε δηάζρηζε ηνπ 

δξφκνπ κε νξηαθή αζθάιεηα.    

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ θαίλεηαη φηη ην θαηάιιειν “θελφ” ζηελ θπθιν-

θνξία γηα αζθαιή δηάζρηζε (έιεγρνο θαη δηάζρηζε) κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 6-8 δεπηε-

ξφιεπηα, γχξσ ζηα 5 δεπηεξφιεπηα γηα δηάζρηζε κε νξηαθή αζθάιεηα θαη θάησ απφ ηα 5 

δεπηεξφιεπηα ε δηάζρηζε πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ή έγηλε ζε αθαηάιιειν ρξφλν ή δελ έγηλε 

επαξθήο έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο. Έηζη ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν έγηλαλ δχν πξάγκαηα: α) 

ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ ρξήζηε νξίζηεθε έηζη ψζηε λα ηνπ επηηξέπεη 4-

5 ειέγρνπο ζηα 4-6 δεπηεξφιεπηα θαη β) νη ηαρχηεηεο ησλ απηνθηλήησλ θαη νη κεηαμχ ηνπο 

απνζηάζεηο νξίζηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξάγνληαη “θαηλνκεληθά ηπραία θελά”, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θαηάιιεια γηα δηάζρηζε.  

 

Ο φξνο “θαηλνκεληθά ηπραία θελά” αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη ηα “θελά” 

ζηελ θπθινθνξία. ηελ ηξίηε κειέηε, ε ξνή ηεο θπθινθνξίαο παξαγφηαλ ζε έλα κνλφδξν-

κν κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο κε δχν ηξφπνπο: α) έρνληαο φια ηα απηνθίλεηα λα θηλνχ-

ληαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα θαη ηηο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο λα δηαθέξνπλ θαη β) ηε κεηαμχ 

ηνπο απφζηαζε ζηαζεξή κε ηηο ηαρχηεηεο λα δηαθέξνπλ. Μάιηζηα ππήξραλ κφλν 10 απην-

θίλεηα πνπ φηαλ πεξλνχζαλ φια, ν δξφκνο παξέκελε θελφο θαη αζθαιήο γηα δηάβαζε. ηηο 

άιιεο δχν κειέηεο νη δξφκνη ήηαλ δηπιήο θαηεχζπλζεο αιιά θαη πάιη κε κία ισξίδα θπ-

θινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε.   

     

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνινχζεζε κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηηο κειέηεο πνπ αλα-

θέξζεθαλ πην πάλσ. Πξψηα απ’ φια ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλαθχθισζεο ησλ απηνθηλήησλ, 

θαλέλαο δξφκνο δελ παξέκελε γηα ψξα ρσξίο λα θπθινθνξνχλ απηνθίλεηα. Έηζη ηα παηδηά 

πάληα αληηκεηψπηδαλ ην πξφβιεκα ηεο δηάζρηζεο ηνπ δξφκνπ. 

 

Κάζε δξφκνο, κνλφδξνκνο ή δηπιήο θαηεχζπλζεο, ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν αξρηθά θαη ζηα 

ππφινηπα επίπεδα ζηε ζπλέρεηα, είρε δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε. Σα απην-

θίλεηα ζηε κία ισξίδα είραλ δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα θαη δηαθνξεηηθή κεηαμχ ηνπο απφζηα-

ζε απφ ηελ άιιε. Ζ ζθέςε ήηαλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην κνηίβν ηεο θπθινθνξίαο ησλ 
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απηνθηλήησλ δελ ζα ήηαλ εχθνια αλαγλσξίζηκν απφ ηα παηδηά. Παξ’ φια απηά, αλ πεξίκε-

λαλ γηα αξθεηή ψξα, πηζαλψο λα ην αλαθάιππηαλ θαη έηζη ε δηάζρηζε ηνπ δξφκνπ δελ ζα 

ήηαλ ζέκα ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, αιιά αλαγλψξηζεο ηνπ κνηίβν.  

 

Απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ απνθαζίζηεθε λα πξνζηεζεί κία ρξνληθή θαζπζηέξεζε εκθάληζεο 

ησλ απηνθηλήησλ πνπ θηλνχληαλ ζε επζχγξακκε ηξνρηά, ηεο ηάμεο ησλ 0,3-0,5 δεπηεξνιέ-

πησλ ζηε κία απφ ηηο δχν ισξίδεο. Ζ θαζπζηέξεζε απηή δεκηνπξγνχζε έλα αζξνηζηηθφ 

απνηέιεζκα (0,3 δεπηεξφιεπηα ηελ πξψηε θνξά, 0,6 ηε δεχηεξε, 0,9 ηελ ηξίηε, θ.ν.θ.) ζην 

ξπζκφ εκθάληζεο ησλ απηνθηλήησλ. Έηζη ν ξπζκφο δελ ήηαλ πνηέ ζηαζεξφο, κε απνηέιε-

ζκα: α) λα πξνζνκνηψλεηαη ε πξαγκαηηθή θπθινθνξία θαη β) λα απνηξέπνληαη ηα παηδηά 

λα πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πφηε ζα εκθαληζηεί ην επφκελν απηνθίλεην. 

 

8.1.7  Δηζαγσγή θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 

Ζ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ήηαλ απφ ηηο πην πεξίπινθεο εξ-

γαζίεο ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν. πσο θαη ζην πξψην κνληέιν εξγαζίαο (§ 6.5), έπξεπε λα 

βξεζεί έλαο ηξφπνο πνπ λα ελαιιάζζνληαη ζσζηά νη ελδείμεηο ζην ζεκαηνδφηε ησλ απην-

θηλήησλ θαη ζην ζεκαηνδφηε ησλ πεδψλ θαη ηαπηφρξνλα λα ζηακαηάεη θαη λα μεθηλά ε θί-

λεζε ησλ απηνθηλήησλ αλάινγα κε ηελ έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ηνπο. Ζ ιχζε 

ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν δελ ήηαλ άκεζα πξνγξακκαηηζηηθή, αιιά έκκεζε, ρξεζηκνπνηψ-

ληαο νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ κε νληόηεηεο θαη νξίδνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

 

Σν πξφβιεκα νξγαλψζεθε πξψηα ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηάγξακκα (ζρήκα 8.2). Κεληξηθφ 

ζεκείν ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ην θαλάξη ησλ απηνθηλήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνξην-

θαιί -πνπ επεηδή εθηειεί δχν δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο- αληηκεησπίζηεθε ζαλ δχν δηαθν-

ξεηηθέο ελδείμεηο. Τπνζέηνληαο φηη ν θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο ησλ απηνθηλήησλ μεθηλά απφ 

ην θφθθηλν, ηφηε ηα βήκαηα πνπ εθηεινχληαη κε ηε ζεηξά είλαη: 

 Βήκα 1
ν
 Κφθθηλν θαλάξη γηα ηα απηνθίλεηα. Πξέπεη λα δνζνχλ ηέζζεξηο εληνιέο: α) 

φπνην απηνθίλεην θηάλεη ζηα θαλάξηα λα ζηακαηά, β) άλακκα ηνπ πξάζηλνπ θαλαξηνχ 

γηα ηνπο πεδνχο, γ) θαζπζηέξεζε κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ, ζβήζηκν ηνπ πξάζηλνπ θαη 

άλακκα ηνπ πνξηνθαιί θαη δ) πέξαζκα ηνπ ειέγρνπ ζην επφκελν βήκα. 

 Βήκα 2
ν
. Πνξηνθαιί θαλάξη γηα ηα απηνθίλεηα. Πξέπεη λα δνζνχλ ηξεηο εληνιέο: α) 

άλακκα ηνπ θφθθηλνπ γηα ηνπο πεδνχο, β) θαζπζηέξεζε κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ, ζβή-

ζηκν ηνπ πνξηνθαιί θαη άλακκα ηνπ πξάζηλνπ θαη γ) πέξαζκα ηνπ ειέγρνπ ζην επφκε-

λν βήκα. 
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 Βήκα 3
ν
. Πξάζηλν θαλάξη γηα ηα απηνθίλεηα. Πξέπεη λα δνζνχλ ηξεηο εληνιέο: α) φ-

πνηα απηνθίλεηα ήηαλ ζηακαηεκέλα μεθηλνχλ, φζα θηάλνπλ ζην θαλάξη πεξλνχλ, β) 

θαζπζηέξεζε κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ, ζβήζηκν ηνπ πξάζηλνπ θαη άλακκα ηνπ πνξην-

θαιί θαη γ) πέξαζκα ηνπ ειέγρνπ ζην επφκελν βήκα.  

 Βήκα 4
ν
 Πνξηνθαιί θαλάξη γηα ηα απηνθίλεηα. Πξέπεη λα δνζνχλ ηξεηο εληνιέο: α) φ-

πνην απηνθίλεην θηάλεη ζηα θαλάξηα λα ζηακαηά, β) θαζπζηέξεζε κεξηθψλ δεπηεξν-

ιέπησλ, ζβήζηκν ηνπ πνξηνθαιί θαη άλακκα ηνπ θφθθηλνπ θαη γ) πέξαζκα ηνπ ειέγρνπ 

ζην πξψην βήκα.  

 

Γηα λα πινπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ βήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ζθαλδάιεο πνπ επη-

ηξέπνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ νξίδνληαο δηαθνξεηηθά γεγνλόηα γηα 

ηελ θάζε κία. Οη ζθαλδάιεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ελεξγνπνηνχζαλ: α) ηελ επφκελε 

ζθαλδάιε ζηε ζεηξά, β) νληφηεηεο πνπ νλνκάδνληαη animation changers πνπ επηηξέπνπλ ην 

άλακκα θαη ην ζβήζηκν ησλ θψησλ ησλ θαλαξηψλ θαη γ) ηηο ζθαλδάιεο γηα ην μεθίλεκα θαη 

ην ζηακάηεκα ησλ απηνθηλήησλ (εηθόλα 8.20).  

 

8.1.8  Υσξηζκόο ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο ζε ππν-επίπεδα  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ δνθηκαζηηθνχ επηπέδνπ κε ηε ζπλερή ηνπνζέηεζε νληνηήησλ θαη αληηθεη-

κέλσλ, θαηέιεμε λα είλαη αξθεηά πεξίπινθε. Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα ππάξρεη κία 

ηππνπνίεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ νληνηήησλ πνπ ζπλεξγάδνληαλ γηα λα εθηειεζηεί κία 

ιεηηνπξγία, γηα παξάδεηγκα ε θάζε νληόηεηα είρε έλα φλνκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ηεο θαη ηεο ζέζεο ηεο κέζα ζην επίπεδν. Παξ’ φια απηά, ν κεγάινο αξηζκφο ηνπο θαη 

νη ζχλζεηεο ζρέζεηο ηνπο (κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα θαλάξηα), θαηέζηεζαλ 

ζηαδηαθά δχζθνιε ηελ επνπηεία ηνπ επηπέδνπ, ηε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ θαη νληνηήησλ, 

ηελ πξνζζήθε λέσλ θαη γεληθά ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο. 

 

Με ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαλαξηψλ ππήξμε θαη κία κηθξή επίπησζε ζηε ηαρχηεηα εθηέιε-

ζεο ηεο εθαξκνγήο. Έπξεπε ινηπφλ λα βξεζεί κία ιχζε πνπ λα επηηξέπεη επθνιφηεξε δηα-

ρείξηζε θαη λα βειηηψζεη ηαπηφρξνλα ηηο επηδφζεηο. Αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην γηα ηε δηα-

ρείξηζε ησλ κνληέισλ, ησλ πθψλ θαη ηεο θίλεζεο απφ ηηο κεραλέο παηρληδηώλ (§ 7.4.7), φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηνπ ρσξηζκνχ ζε ηνκείο (sectors), έηζη ψζηε νξηζκέλνη λα κελ 

ζρεδηάδνληαη θαη λα απειεπζεξψλνληαη πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Παξαηεξψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ήηαλ θηηαγκέλα ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ παηρλη-

δηνχ, δηαπηζηψζεθε ν ρσξηζκφο ζε ηνκείο ήηαλ αξθεηά ζπρλφο, αιιά έγηλε θαη κία αθφκα 

παξαηήξεζε. Καλέλα απφ απηά δελ ήηαλ δνκεκέλν ζε κία εληαία επηθάλεηα, αιιά ζε αξθε-

ηέο κηθξφηεξεο θαη απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο, πνπ ελψλνληαλ κε θάπνην ηξφπν ψζηε ν 

παίθηεο λα έρεη ηελ αίζζεζε φηη είλαη κφλν κία (εηθόλα 8.21). Ο ηξφπνο πνπ επηηπγράλν-

ληαλ απηφ ήηαλ κε ηε ρξήζε κίαο νληφηεηαο ηειεκεηαθνξάο (teleport entity) πνπ φηαλ ν 

παίθηεο έκπαηλε κέζα ζε απηή κεηαθεξφηαλ αθαξηαία ζε έλα άιιν ππν-επίπεδν, πνπ απν-

ηεινχζε θαη ρσξηζηφ ηνκέα. Ζ ηερληθή απηή θάλεθε πνιχ ρξήζηκε ζηελ εξεπλεηηθή εθαξ-

κνγή, βειηηψλνληαο αξθεηά ηηο επηδφζεηο θαη επηηξέπνληαο θαιχηεξε ζρεδηαζηηθή δηαρεί-

ξηζε.  

 

ε πνιιά ζεκεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαπάλσ απφ έλα ζεκεία εηζφδνπ-εμφδνπ ζε θάζε 

ππν-επίπεδν, έηζη ψζηε λα κελ είλαη γξακκηθή ε εμεξεχλεζε ηεο εηθνληθήο πφιεο. Μάιη-

ζηα ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ ακθίδξνκε, έηζη ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

επηζηξέςνπλ πίζσ, λα κειεηήζνπλ θάηη πνπ παξέιεηςαλ ή λα δνθηκάζνπλ μαλά κία δξα-

ζηεξηφηεηα.  

 

Τπήξμαλ σζηφζν δχν πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ρσξηζκφ ζε ππν-επίπεδα. 

Έπξεπε ε δηάηαμε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ δξφκσλ λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα νδεγνχληαη ηα 

παηδηά πξνο ηα ζεκεία εηζφδνπ-εμφδνπ ηνπ ππν-επηπέδνπ. Αθνινπζήζεθε κία ιχζε παξφ-

κνηα κε απηή ηνπ ζεκείνπ εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ (§ 8.1.5). Αλάκεζα ζε θηίξηα ππήξ-

ραλ πεδφδξνκνη πνπ νδεγνχζαλ απφ ηνλ έλα δξφκν ζηνλ άιιν. ην κέζν ηνπο ήηαλ ηνπν-

ζεηεκέλεο νληόηεηεο ηειεκεηαθνξάο. Έηζη, κπαίλνληαο ηα παηδηά ζε έλαλ πεδφδξνκν, κεηα-

θέξνληαλ ζην επφκελν ππν-επίπεδν (εηθόλα 8.22).  

 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα ήηαλ φηη ε εηθφλα πνπ έβιεπαλ ηα παηδηά ζην ζεκείν εηζφδνπ, έπξε-

πε λα είλαη ε ίδηα κε απηή ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ, γηα λα κελ θαίλεηαη φηη άιιαμαλ επίπεδν. 

Γελ ζα ήηαλ ινγηθφ λα κπαίλεη έλα παηδί ζε έλαλ πεδφδξνκν βιέπνληαο ζην βάζνο κία Α 

εηθφλα ηεο ζπλέρεηαο ηεο πφιεο θαη ακέζσο κεηά λα βιέπεη κία Β, ιφγσ ηεο ηειεκεηαθν-

ξάο. Γηα ην ιφγν απηφ θάπνηα θηίξηα, δέλδξα, δξφκνη θαη πεδφδξνκνη ηεο κίαο πιεπξάο, 

ήηαλ ηνπνζεηεκέλα θαη ζηελ άιιε θαη ην αληίζηξνθν.  

 

Γελ ζηάζεθε απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελφο ππν-επηπέδνπ ζην άι-

ιν. Αξθνχζε ε ηνπνζέηεζε φζσλ ήηαλ ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ ρξήζηε κπαίλνληαο ζηνλ πε-
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δφδξνκν. Σνπνζεηψληαο ηα κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη κε δεδνκέλν φηη ε 

κεηάβαζε απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν ήηαλ αθαξηαία, ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ιεηηνπξ-

γηθήο θαη αηζζεηηθήο απφςεσο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ.    

 

8.1.9  Δηζαγσγή αιιειεπηδξαζηηθώλ θαη γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ, ηξόπνο ζπιινγήο  

          δεδνκέλσλ  

Σν δνθηκαζηηθφ επίπεδν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε θάζε ήηαλ κελ πιήξσο ιεηηνπξγηθφ, κε 

ηελ έλλνηα φηη πξνζέθεξε έλα ρψξν γηα εμάζθεζε ησλ παηδηψλ, αιιά ηνπ έιεηπαλ ηα ζηνη-

ρεία εθείλα πνπ ζα ην έθαλαλ αιιειεπηδξαζηηθφ. Δπίζεο έπξεπε λα εμεηαζηνχλ θάπνηεο 

ηδέεο γηα ην πψο ζα γίλεηαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη νδεγηψλ. Σέινο, έπξεπε λα εμεηαζηεί 

κε πνην ηξφπν ζα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κέζα ζηνλ εηθν-

ληθφ θφζκν. 

 

Σν ζέκα ηεο ζπιινγήο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ είρε ιπζεί ζην πξψην κνληέιν εξγαζίαο 

πξνγξακκαηηζηηθά κε ηε ρξήζε κεηξεηψλ ζε θάζε δξφκν θαη δηάβαζε (§ 6.5). Παξφκνηα 

πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα επηρεηξεζεί θαη ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν ηνπ δεχηεξνπ κνληέ-

ινπ εξγαζίαο κε ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε νληνηήησλ (ζθαλδάιεο, κεηξεηέο, θηι). Παξφηη ε-

πηρεηξήζεθε θάηη ηέηνην, εγθαηαιείθζεθε εμαηηίαο κίαο πνιχ απιήο παξαηήξεζεο.  

 

Σν παηρλίδη αλήθεη ζε εθείλε ηελ θαηεγνξία παηρληδηψλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα, ρσξίο 

θακία ελέξγεηα απφ ην ζρεδηαζηή, λα “καγλεηνζθνπείηαη” ε θάζε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε, λα 

απνζεθεχεηαη ζε έλα αξρείν θαη ζηε ζπλέρεηα λα “παίδεη” ζαλ έλα είδνο ηαηλίαο. ε πξνε-

γνχκελν θεθάιαην κάιηζηα είρε δηαηππσζεί ε άπνςε φηη θάηη ηέηνην ζπληζηά έλα ηζρπξφ 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν (§ 7.1.3). ηελ νπζία είλαη ζαλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλε κία βηληενθά-

κεξα κέζα ζην παηρλίδη πνπ θαηαγξάθεη φηη αθξηβψο βιέπεη θαη αθνχεη ν ρξήζηεο.  

 

Έηζη αμηνπνηήζεθε απηφ ην ζηνηρείν ιφγσ ησλ πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη: 

 Γίλεηαη θαηαγξαθή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο θαλέλαλ εμνπιηζκφ θαη θαιχηεξα 

απφ θάζε εμνπιηζκφ. 

 Σν κέγεζνο ησλ αξρείσλ ηεο “καγλεηνζθφπεζεο” είλαη δεθάδεο θνξέο κηθξφηεξν απφ 

αληίζηνηρα ίζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαλνληθά αξρεία βίληεν. Απηφ γηαηί θαηαγξάθν-

ληαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζέζεσλ ηνπ ρξήζηε θαη φρη εηθφλεο. 
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 ηαλ ην παηρλίδη είλαη δηθηπαθφ, αξθεί ε θαηαγξαθή λα γίλεη απφ έλα κφλν ειεθηξνλη-

θφ ππνινγηζηή. Απηφ κεηψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ αξηζκφ ησλ αξρείσλ θαη ην ζπ-

λνιηθφ ηνπο κέγεζνο.  

 Με ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο θαηά ηε δηάξθεηα “παημίκαηνο” ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο, 

είλαη δπλαηφ λα εκθαλίδεηαη ν ρξφλνο, λα επηηαρχλεηαη ή λα επηβξαδχλεηαη ε ηαρχηεηα, 

λα ρσξίδεηαη ε νζφλε ζε ηφζα παξάζπξα φζνη νη ρξήζηεο πνπ ην θαζέλα λα δείρλεη ηη 

έθαλε ν θάζε ρξήζηεο μερσξηζηά ή ηέινο φιε ε νζφλε λα δείρλεη ηη έθαλε έλαο κφλν 

ρξήζηεο. 

 Γελ ππάξρεη ζχγρπζε θαη απψιεηα δεδνκέλσλ ιφγσ ειιηπνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

Ζ πξψηε αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε πνπ πινπνηήζεθε ήηαλ νη επηπηψζεηο ηεο επαθήο 

ηνπ κε θηλνχκελν φρεκα. Ο Serious Editor δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε έλα κεηξε-

ηή πνπ αληηζηνηρεί κε ηε “δσή” ηνπ ρξήζηε. Γίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζε θηλνύκελεο ν-

ληόηεηεο (moving brushes) λα πξνμελνχλ βιάβε ζην ρξήζηε κεηψλνληαο, κε θαζνξηδφκελν 

απφ ην ζρεδηαζηή ξπζκφ, ην κεηξεηή ηεο “δσήο”. Έηζη, ζην κεηξεηή ηεο “δσήο” νξίζηεθε 

κία κηθξή ηηκή θαη ζηηο θηλνύκελεο νληόηεηεο νξίζηεθε λα ηνλ κεηψλνπλ πνιχ. Απνηέιεζκα 

ήηαλ θάζε θηλνχκελν φρεκα λα κπνξεί λα “ζθνηψζεη” ην ρξήζηε κε ηελ πξψηε ηνπ επαθή 

κε απηφ.  

 

Ο “ζάλαηνο” ηνπ ρξήζηε είλαη αξθεηά εληππσζηαθφο. Αλ ην φρεκα αθνπκπήζεη ην πιαίζην 

(collision box) πνπ πεξηβάιιεη ην ρξήζηε ζε θάπνηα αθκή, ηφηε ηνλ πεηάεη ζηελ άθξε ηνπ 

δξφκνπ. Αλ ηνλ αθνπκπήζεη ζε θάπνηα έδξα, ηφηε ηνλ παξαζχξεη κέρξη ηα ζχλνξα ηνπ επη-

πέδνπ. ην ζεκείν απηφ αθαηξέζεθε επίζεο ην “αίκα” πνπ ζπλνδεχεη ην “ζάλαην”.    

 

Μπνξνχζε λα επηιερζεί κία άιιε πξνζέγγηζε ζην ζέκα, γηα παξάδεηγκα ηα απηνθίλεηα λα 

πεξλάλε κέζα απφ ην ρξήζηε ρσξίο λα ηνπ πξνμελνχλ δεκηά. Ζ ζθέςε ήηαλ φηη κε κία ηέ-

ηνηα πινπνίεζε ππήξρε ν θίλδπλνο ηα παηδηά λα ζεσξήζνπλ φηη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή εί-

λαη έλα παηρλίδη θαη φρη κεηαθνξά ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ηα απηνθί-

λεηα ζθνηψλνπλ.  

 

Σν βέβαην είλαη φηη ειιείςεη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ε παξάκεηξνο ηνπ “ζαλάηνπ” ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν αμίδεη λα δηεξεπλεζεί, ηφζν γηα ηελ αληίδξαζε ησλ παηδηψλ θαηά ηε ζηηγκή 

ηνπ “αηπρήκαηνο” φζν θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηνπο 
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ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, αλ δειαδή γίλνληαη πην πξνζεθηηθά, πην δηζηαθηηθά ή αλ δελ ππάξρεη 

θάπνηα επίπησζε.   

 

Οη αιιειεπηδξάζεηο ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ελεξγεηηθέο θαη 

παζεηηθέο. Δλεξγεηηθέο είλαη εθείλεο φπνπ ρξεηάδεηαη θάπνηα ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε γηα λα 

ελεξγνπνηεζεί έλα γεγνλόο. Παζεηηθέο είλαη εθείλεο πνπ ην γεγνλόο ελεξγνπνηείηαη κφλν 

ηνπ, φηαλ ν ρξήζηεο πιεζηάζεη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν. Γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πάιη ζθαλδάιεο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ν-

ληόηεηεο.  

 

Οη ελεξγεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηα γλσζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα 

έρεη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή. Έηζη δνθηκάζηεθε κία ηδέα γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα 

παίξλνπλ ηα παηδηά νδεγίεο ή πιεξνθνξίεο. Σνπνζεηήζεθαλ πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ πνπ 

πεξηείραλ ζπλνπηηθά θάπνηα πιεξνθνξία θαη δίπια ηνπο ηνπνζεηήζεθε έλαο δηαθφπηεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ν ρξήζηεο ην δηαθφπηε, έπαηξλε αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πίλαθα (εηθόλα 8.23).  

 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ηδηαίηεξα απιφο. Ο δηαθόπηεο πνπ είλαη 

θαη απηφο κία νληόηεηα κε δχν θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο (αλνηρηφο-θιεηζηφο), ελεξγνπνη-

νχζε κία ζθαλδάιε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ελεξγνπνηνχζε κία νληόηεηα δηαρείξηζεο ήρνπ. Γε-

ληθά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Serious Editor νη νληόηεηεο δελ ελεξγνπνηνχλ άκεζα ε 

κία ηελ άιιε, αιιά έκκεζα κέζσ θάπνηαο ζθαλδάιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηφ λα 

ελεξγνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα κέρξη δέθα γεγνλφηα απφ θάζε ζθαλδάιε. 

 

Γηα ηηο παζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ε αληηκεηψπηζε ήηαλ παξφκνηα, κε ηελ εμήο δηαθνξά. 

Ζ κεραλή παηρληδηνύ πξέπεη λα μέξεη ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη έλα γεγν-

λφο. Απηφ γίλεηαη κέζσ κίαο νληόηεηαο εληνπηζκνύ ηνπ ρξήζηε (WatchPlayer). Μπαίλνληαο 

κέζα ζην ρψξν ηεο (ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη απφ ην ζρεδηαζηή), ελεξγνπνηνχληαη 

ζθαλδάιεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ελεξγνπνηνχλ γεγνλόηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχζαλ 

γηα παξάδεηγκα, λα αλνίγνπλ νη πφξηεο απηφκαηα ή λα εκθαλίδνληαη πίλαθεο αλαθνηλψζε-

σλ (εηθόλα 8.24). 
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Δηθόλα 8.19 Τνπνζεηώληαο moving brush markers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σρήκα 8.2 Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλαξηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8.20 Οη νληόηεηεο πνπ ζπλέζεηαλ ηα θαλάξηα θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο 
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Δηθόλα 8.21 Φσξηζκόο επηπέδνπ ζε ππν-επίπεδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8.22 Σεκείν ηειεκεηαθνξάο ζε πεδόδξνκν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Δηθόλα 8.23      Δηθόλα 8.24 

  Τξόπνο παξνρήο ερεηηθώλ πιεξνθνξηώλ  Απηόκαην άλνηγκα ηεο πόξηαο 
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8.1.10  Αμηνιόγεζε ηνπ κνληέινπ εξγαζίαο 

Έρνληαο πιένλ έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ κνληέιν εξγαζίαο, έγηλε ε ηειηθή ηνπ αμηνιφγεζε. 

πσο αλαθέξζεθε ήδε, ε θαηαζθεπή ηνπ είρε γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κέηξησλ επηδφ-

ζεσλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (§ 8.1.6), νπφηε φιεο νη κεηξήζεηο επηδφζεσλ ζε απηφλ ήηαλ 

βέβαην φηη αληηζηνηρνχζαλ κε ηηο επηδφζεηο πνπ ζα είραλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ελφο 

ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ.  

 

πσο θαη κε ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε θάζε ηεο εηζαγσγήο θηλνχκελσλ αληηθεηκέ-

λσλ, έηζη θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ειέγρζεθε ν αξηζκφο ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην. κσο 

απηή ηε θνξά ν έιεγρνο πεξηιάκβαλε θάζε ζεκείν ηνπ επηπέδνπ. Δθηφο απφ ζηηγκηαίεο 

κεηψζεηο ζηελ επηθίλδπλε δψλε ησλ 20-30 θαξέ/δεπηεξφιεπην, ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψ-

ζεηο ε ηηκή ήηαλ πεξίπνπ 50 θαξέ/δεπηεξφιεπην.  

 

Γνθηκάζηεθαλ δηάθνξνη ζπλδπαζκνί ξπζκίζεσλ πνηφηεηαο-επηδφζεσλ, γηα παξάδεηγκα 

αχμεζε ηεο αλάιπζεο θαη κείσζε ηνπ ρξσκαηηθνχ βάζνπο ησλ πθψλ, πνπ έδηλαλ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα ζηηο κεηξήζεηο. Γνθηκάζηεθε ε δηθηπαθή εθηέιεζε ηνπ επηπέδνπ γηα λα ε-

ιεγρζεί ηπρφλ επίδξαζε ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Ζ επίδξαζε ήηαλ αζή-

καληε (ηεο ηάμεο ησλ 2-3 θαξέ/δεπηεξφιεπην).  

 

Γνθηκάζηεθε ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε πνιχ ηθαλνπνηεηη-

θά, δεκηνπξγψληαο αξρεία πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο αθφκα θαη κεηά απφ πνιχσξε θαηαγξα-

θή. Διέγρζεθε επίζεο ε χπαξμε άιισλ δπζιεηηνπξγηψλ, φπσο πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο 

κε ην πιηθφ θαη ην ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε εθαξκνγή είλαη εμαηξεηηθά ζηαζεξή θαη εθηε-

ιείηαη ρσξίο πξφβιεκα.  

 

Έλα ηειεπηαίν ζέκα πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ε ζπλεξγαζία ηνπ παηρληδηνχ θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνπ δνθηκαζηηθνχ επηπέδνπ κε έλα ρεηξηζηήξην παξφκνην κε απηφ ηνπ πξψηνπ κνληέινπ 

εξγαζίαο (§ 6.3). Σν παηρλίδη επηηξέπεη πνιχ πεξηζζφηεξεο ξπζκίζεηο απ’ φηη ην αξρηθφ 

πξφγξακκα θαηαζθεπήο εηθνληθψλ θφζκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ξχζκηζε ηεο επαηζζεζί-

αο, ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο θαη πεξηζηξνθήο, ηνλ νξηζκφ ησλ πιήθηξσλ θαη ησλ κνριψλ 

πνπ εθηεινχλ δηάθνξεο ελέξγεηεο, θηι. Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί κε κεγάιε επθνιία λα ρεηξί-

δεηαη ηελ εθαξκνγή, πξνζαξκφδνληαο κάιηζηα ην ρεηξηζηήξην ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο.  
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Να ζεκεησζεί φηη ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζηα επίπεδα ηεο εξεπλεηηθήο εθαξ-

κνγήο, ηα κφλα πιήθηξα πνπ ρξεηάδνληαλ -ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζην ρεηξηζηήξην- ήηαλ έλα 

γηα ηε ρξήζε ησλ δηαθνπηώλ (§ 8.1.9) θαη έλα γηα λα κπνξνχλ λα γίλνληαη άικαηα. Οη θη-

λήζεηο κπξνζηά-πίζσ, πάλσ-θάησ, δεμηά-αξηζηεξά, εθηεινχληαλ κε ηνπο κνρινχο.   

 

Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, θξίζεθε φηη ην δεχηεξν δνθηκαζηηθφ κνληέιν εξγα-

ζίαο πιεξεί φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ ηεζεί (§ 5.7.1) θαη απνθαζίζηεθε ε 

θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ βάζε ην ζπγθεθξηκέλν παη-

ρλίδη. 
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8.2  Θέκαηα θαηαζθεπήο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο 

Ζ θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο δελ πεξηιάκβαλε κφλν ηελ θαηαζθεπή ησλ επη-

πέδσλ πνπ ην θάζε έλα ζα πινπνηνχζε κία δηδαθηηθή ελφηεηα. Έρνληαο θαηά λνπ ηε δεκη-

νπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ (§ 8.1), ζεσξήζεθε απαξαίηεηε κία ζεηξά άιισλ εξ-

γαζηψλ πνπ λα νδεγνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ ήηαλ: 

1. Σππνπνίεζε, πινπνίεζε θνηλψλ ζηνηρείσλ ζε φια ηα επίπεδα. 

2. Σξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ παηρληδηνχ, δεκηνπξγία θξπθνχ επηπέδνπ. 

3. Σειηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο. 

4. Γεκηνπξγία αξρείνπ δηαλνκήο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

8.2.1  Η θαηαζθεπή ησλ επηπέδσλ-δηδαθηηθώλ ελνηήησλ 

ην 2
ν
 θεθάιαην θαζνξίζηεθαλ νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο (§ 

2.8.3) θαη κε βάζε απηέο έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ ηζάξηζκα επίπεδα ζηνλ εηθνληθφ θφ-

ζκν. Γελ είλαη ζθφπηκν λα γίλεη εθηελήο θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ θαηα-

ζθεπήο ηνπ θάζε επηπέδνπ. Δμάιινπ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηείραλ αλαπηχζζνληαη ζην 

9
ν
 θεθάιαην, καδί κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε λα ππάξρεη πιεξέζηε-

ξε εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε ελφηεηαο.  

 

Ωζηφζν, ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζε ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγ-

καηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αμηνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηεο κεραλήο παηρλη-

δηνύ πξνο φθεινο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε πνιχ θαιή 

γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα λα πινπνηεζνχλ ζχλζεηεο ηδέεο θαη πεξίπινθα ζελάξηα, ην 

κφλν πνπ ρξεηάζηεθε ήηαλ θαιή δηαηχπσζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο, ινγηθή νξγάλσζή 

ηνπ θαη ρξήζε ζπλδπαζκψλ νληνηήησλ.    

 

Καηαζθεπή ελφο αφξαηνπ ιαβχξηλζνπ 

ηελ πξψηε ελφηεηα, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο είλαη ε δηάθξηζε δεμηνχ-αξηζηεξνχ θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν. Μία πνιχ απιή θαη ζπλεζηζκέλε δξαζηεξηφηεηα δηάθξηζεο 

δεμηνχ-αξηζηεξνχ είλαη λα ρσξίδεηαη έλα θνκκάηη ραξηί ζε ηεηξαγσλάθηα θαη λα δίλνληαη 

πξνθνξηθέο ή γξαπηέο νδεγίεο ζηα παηδηά λα αθνινπζήζνπλ κία δηαδξνκή πεγαίλνληαο 

έλαλ αξηζκφ ηεηξαγψλσλ κπξνζηά, πίζσ, δεμηά ή αξηζηεξά.  

 

Κάηη αληίζηνηρν πινπνηήζεθε ζαλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ πξψηε ελφηεηα, ζε κεγαιχηεξε 

φκσο θιίκαθα. Σα παηδηά αθνινπζνχλ ερεηηθέο νδεγίεο πνξείαο ζε έλα ρψξν ρσξηζκέλν 
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ζε ηεηξάγσλα. Οληόηεηεο εληνπηζκνύ ηνπ ρξήζηε, ζπλδεδεκέλεο κε νληόηεηεο δηαρείξηζεο 

ήρνπ, αλέιαβαλ ην ξφιν λα δίλνπλ ηηο νδεγίεο φηαλ ηα παηδηά έθηαλαλ ζην ζσζηφ ηεηξά-

γσλν. Κάηη φκσο έπξεπε λα ζπκβαίλεη φηαλ ην παηδί βγεη απφ ηελ πνξεία ηνπ, φηαλ αθν-

ινπζήζεη δειαδή ιάζνο ηηο νδεγίεο. Αλαθέξζεθε φηη ε νληόηεηα ηειεκεηαθνξάο ρξεζηκν-

πνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ην ρξήζηε απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν (§ 8.1.8). Έηζη, ηνπνζε-

ηήζεθαλ απηέο νη νληόηεηεο ζην ρψξν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα νξίδνπλ ηε ζσζηή δηαδξν-

κή θαη ζπλδέζεθαλ κε ην ζεκείν εθθίλεζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηαλ έλα παηδί έκπαηλε 

κέζα ζε απηέο (φηαλ έρεη βγεη δειαδή εθηφο πνξείαο), λα γπξίδεη πάιη ζην ζεκείν εθθίλε-

ζεο (εηθόλα 8.25).    

 

Καηαζθεπή ρξνλνκέηξνπ  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ππνινγη-

ζκνχ ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ αζθαιή δηάζρηζε ελφο δξφκνπ. Υξεηαδφηαλ ινηπφλ λα πινπνηεζεί 

κία δξαζηεξηφηεηα πνπ λα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα δνθηκάζνπλ πφζν ρξφλν ζέινπλ γηα λα 

δηαζρίζνπλ έλα δξφκν, αθνινπζψληαο κάιηζηα φιε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ. πλεπψο ζην 

δξφκν έπξεπε λα ππάξρεη έλα ρξνλφκεηξν πνπ λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κφιηο ην παηδί αξ-

ρίδεη λα θνηηάεη πξνο κία θαηεχζπλζε, λα κεδελίδεηαη φηαλ πεξάζεη απέλαληη θαη λα επη-

ηξέπεη ηελ επαλάιεςε ηεο δνθηκήο απφ ην ίδην ή απφ άιια παηδηά. 

 

ηηο ζθαλδάιεο κπνξεί λα νξηζηεί έλα πνζφ ρξφλνπ ζε δεπηεξφιεπηα, πξηλ ελεξγνπνηήζνπλ 

έλα γεγνλόο. Κάηη ηέηνην εθαξκφζηεθε ζηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ νξίδνληαο κία ρξν-

ληθή θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζή ηνπο (§ 8.1.6) θαη ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, νξίδν-

ληαο ηε δηάξθεηα ηνπ θφθθηλνπ, ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ πνξηνθαιί (§ 8.1.7). Αλαθέξζεθε ε-

πίζεο φηη ε νληόηεηα εληνπηζκνύ ηνπ ρξήζηε ελεξγνπνηεί γεγνλόηα ή ζθαλδάιεο φηαλ ν ρξή-

ζηεο κπεη κέζα ζην πεδίν ηεο (§ 8.1.9).  

 

πλδπάδνληαο απηέο ηηο νληόηεηεο θαη κε δηαδνρηθή ελεξγνπνίεζε ζθαλδαιώλ, θηηάρηεθε 

ηειηθά έλα αιιειεπηδξαζηηθφ ρξνλφκεηξν (εηθόλα 8.26). Μπαίλνληαο θάπνηνο ζηα αξηζηε-

ξά ηεο εηθφλαο κέζα ζην πεδίν ηεο νληόηεηαο εληνπηζκνύ ηνπ ρξήζηε, ελεξγνπνηείηαη ε 

πξψηε ζθαλδάιε πνπ αλάβεη ηελ πξψηε έλδεημε ζην ρξνλφκεηξν ζηα δεμηά. Μεηά απφ έλα 

δεπηεξφιεπην, πεξλά ηνλ έιεγρν ζηε δεχηεξε ζθαλδάιε πνπ ζβήλεη ηελ πξψηε έλδεημε θαη 

αλάβεη ηε δεχηεξε, θ.ν.θ. Ζ ηειεπηαία ζθαλδάιε ζβήλεη φιεο ηηο ελδείμεηο (κεδεληζκφο) 

θαη ην ρξνλφκεηξν είλαη θαη πάιη έηνηκν γηα ρξήζε. 
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Αιιάδνληαο ηνλ θαηξφ 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθφηεξα κε ηε βξνρή θαη ην 

ζθνηάδη. πλεπψο ρξεηάδεηαη θάπνηα ζηηγκή λα “βξέρεη” ζην επίπεδν θαη θάπνηα ζηηγκή λα 

είλαη “βξάδπ”. Γηα ηε βξνρή ηνπνζεηήζεθε κία νληόηεηα ειέγρνπ ζσκαηηδίσλ πεξηβάιιν-

ληνο (Environment Particles Holder) πνπ εθηφο απφ βξνρή κπνξεί λα παξάγεη θαη ρηφλη ζε 

φιν ην επίπεδν ή ζε κία νξηδφκελε απφ ην ζρεδηαζηή πεξηνρή.  

 

Σνπνζεηήζεθε επίζεο ν ήρνο ηεο βξνρήο, πνπ ηνλ έιεγρε κία νληόηεηα δηαρείξηζεο ήρνπ. 

Μία άιιε νληόηεηα, ν ειεγθηήο θαηαηγίδσλ (Storm Controller) πνπ παξάγεη ηπραίνπο θε-

ξαπλνχο, ηνπνζεηήζεθε επίζεο ζην επίπεδν. Σέινο, ε Serious Engine κπνξεί θαη ελαιιάζ-

ζεη ηηο νληόηεηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνλ νξίδνληα θαη ηνλ νπξαλφ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πε-

ξίπησζε ρξεηάζηεθε κία νληόηεηα πνπ δηαρεηξηδφηαλ έλα ζπλλεθηαζκέλν νπξαλφ (κάιηζηα 

κε θηλνχκελα ζχλλεθα) θαη κία πνπ δηαρεηξηδφηαλ έλαλ βξαδηλφ νπξαλφ (εηθόλα 8.27). 

 

Με ηελ εθθίλεζε ηνπ επηπέδνπ κία ζθαλδάιε ελεξγνπνηνχζε απηφκαηα ηηο νληόηεηεο ηεο 

βξνρήο, ηνπ ήρνπ ηεο βξνρήο, ηεο θαηαηγίδαο θαη ηνπ ζπλλεθηαζκέλνπ νπξαλνχ. ε άιιν 

ζεκείν ηνπ επηπέδνπ, κία νληόηεηα εληνπηζκνύ ηνπ ρξήζηε ελεξγνπνηνχζε κία δεχηεξε 

ζθαλδάιε, πνπ απελεξγνπνηνχζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο νληόηεηεο θαη ελεξγνπνηνχζε ην 

βξαδηλφ νπξαλφ. Δπεηδή κάιηζηα ε νληόηεηα ηνπ ζπλλεθηαζκέλνπ νπξαλνχ κπνξνχζε λα 

απελεξγνπνηεζεί ζηαδηαθά, ε κεηάβαζε απφ ηε βξνρή ζηε λχρηα ήηαλ ηδηαίηεξα νκαιή. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφ λα πξνζνκνησζνχλ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο ή 

ζπλδπαζκφο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

Τινπνίεζε ζελαξίσλ 

Σα αηπρήκαηα θαη ηα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ην αληηθείκελν ηεο πέκπηεο ελφηε-

ηαο. ε θάζε αηχρεκα πινπνηήζεθε θαη έλα κηθξφ ζελάξην, ζπκβαίλεη δειαδή έλα αηχρε-

κα, ηα παηδηά θαινχλ ηειεθσληθά ζε βνήζεηα θαη έξρεηαη ην θαηάιιειν φρεκα. Καη πάιη 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ πνπ ελεξγνπνηνχληαλ ή απε-

λεξγνπνηνχληαλ απφ ζθαλδάιεο.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ζην πξψην αηχρεκα ζπκβαίλεη κία έθξεμε κε απνηέιεζκα λα πάξεη θσηηά 

έλα θηίξην θαη πξέπεη λα έξζεη έλα ππξνζβεζηηθφ φρεκα γηα λα ηε ζβήζεη. πλεπψο ρξεηα-

δφηαλ λα γίλνπλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

1. Να βξεζεί έλαο ηξφπνο ψζηε λα δνπλ ηα παηδηά ην αηχρεκα. 



 261 

2. Να ρξεζηκνπνηεζνχλ εθέ θαη ήρνη έθξεμεο θαη θαπλνχ. 

3. Να θάλνπλ ηα παηδηά έλα δηάινγν κε ηελ θαηάιιειε ππεξεζία. 

4. Να έξζεη έλα ππξνζβεζηηθφ φρεκα πνπ λα ζβήζεη ηε θσηηά 

 

Καη’ αξρήλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νληόηεηεο εληνπηζκνύ ηνπ ρξήζηε ηνπνζεηεκέλεο κε ηέηνην 

ηξφπν έηζη ψζηε, απφ φπνηα θαηεχζπλζε θαη λα έξζεη έλα παηδί, λα κπεη κέζα ζην πεδίν 

ηνπο. Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο έδηλαλ ζήκα ζε κία ζθαλδάιε λα ελεξγνπνηήζεη: α) κία νληό-

ηεηα ηνπ εθέ ηεο έθξεμεο (έλαξμε αηπρήκαηνο), β) κία νληόηεηα δηαρείξηζεο ήρνπ (ηεο έ-

θξεμεο ζηελ πεξίπησζε απηή) θαη γ) κία δεχηεξε ζθαλδάιε πνπ ελεξγνπνηνχζε κε θαζπ-

ζηέξεζε ελφο δεπηεξνιέπηνπ πέληε νληόηεηεο ηνπ εθέ ηνπ θαπλνύ, ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψ-

ζηε λα θαίλεηαη φηη ν θαπλφο βγαίλεη κέζα απφ ηα παξάζπξα (θσηηά ζην θηίξην). 

 

Απέλαληη απφ ην θηίξην ηνπνζεηήζεθαλ ηξεηο ηειεθσληθνί ζάιακνη πνπ ήηαλ δηαθόπηεο. Ο 

θάζε δηαθφπηεο κέζσ ηεο ζθαλδάιεο ηνπ ελεξγνπνηνχζε: α) κία νληόηεηα δηαρείξηζεο ήρνπ 

πνπ ήηαλ νη εξσηήζεηο ηνπ ππεχζπλνπ ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο, ερνγξαθεκέλεο κε θελά 

κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ ψζηε λα κπνξεί λα απαληά ζε απηέο ν ρξήζηεο (δηάινγνο ηνπ παη-

δηνχ κε ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία) θαη β) κε θαζπζηέξεζε ίζε κε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ, 

κία νληόηεηα θίλεζεο αληηθεηκέλνπ πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε είηε κε ην κνληέιν ελφο πεξηπν-

ιηθνχ είηε ελφο αζζελνθφξνπ είηε ελφο ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο (μεθηλά ην θαηάιιειν 

φρεκα). Αλάινγα κε ην δηαθφπηε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο, μεθηλά κε απηφ ηνλ 

ηξφπν έλα απφ ηα ηξία νρήκαηα θαη αθνινπζεί κία ηξνρηά πνπ ην θέξλεη ζηνλ ηφπν ηνπ α-

ηπρήκαηνο.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έξζεη ην ππξνζβεζηηθφ φρεκα (εηθόλα 8.28), ηφηε ε ηειεπηαία ζηε 

ζεηξά νληόηεηα νξηζκνύ ζεκείσλ ηξνρηάο θηλνύκελνπ αληηθεηκέλνπ ελεξγνπνηνχζε κία 

ζθαλδάιε πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ελεξγνπνηνχζε: α) ηελ νληόηεηα ηνπ εθέ ηνπ ηξερνύκελνπ 

λεξνύ, ηνπνζεηεκέλνπ έηζη ψζηε λα θαίλεηαη φηη βγαίλεη απφ ην ππξνζβεζηηθφ φρεκα κε 

θαηεχζπλζε πξνο ην θηίξην (αξρίδεη ε θαηάζβεζε ηεο θσηηάο), β) ζθαλδάιεο πνπ κε θαζπ-

ζηέξεζε κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ ε κία απφ ηελ άιιε απελεξγνπνηνχζαλ δηαδνρηθά ηηο ν-

ληόηεηεο ηνπ εθέ ηνπ θαπλνύ (ζβήλεη ζηαδηαθά ε θσηηά), γ) κία ζθαλδάιε πνπ απελεξγν-

πνηνχζε κε θαζπζηέξεζε ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

ζθαλδαιώλ ην εθέ ηνπ ηξερνύκελνπ λεξνύ (ζηακαηά ε θαηάζβεζε), δ) κία ζθαλδάιε πνπ 

απελεξγνπνηνχζε ηελ νληόηεηα δηαρείξηζεο ήρνπ ηεο ζεηξήλαο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ νρήκα-

ηνο κε θαζπζηέξεζε ίζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε (ηέινο ηνπ αηπρήκαηνο). 
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8.2.2  Σππνπνίεζε, πινπνίεζε θνηλώλ ζηνηρείσλ ζε όια ηα επίπεδα 

Έλαο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ε εξγνλνκία ηεο εθαξκνγήο ήηαλ λα ππάξρνπλ θάπνηα ζηνη-

ρεία θνηλά ζε φια ηα επίπεδα. Απηφ γηαηί ηα θνηλά ζηνηρεία επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα εμνη-

θεησζνχλ πην γξήγνξα κε ηελ εθαξκνγή θαη λα γλσξίδνπλ ζε φιεο ηηο ελφηεηέο ηεο ηη λα 

αλαδεηήζνπλ θάζε θνξά, γηα παξάδεηγκα απφ πνχ λα παίξλνπλ νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο. 

 

ην πξψην κνληέιν εξγαζίαο είρε ζεσξεζεί ζθφπηκν λα θαηαζθεπαζηεί έλαο ρψξνο πνπ ηα 

παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ ζεκείν ζπλάληεζεο ή ζαλ ζεκείν εθηέιεζεο δηαθφξσλ δξα-

ζηεξηνηήησλ θαη ζαλ ηέηνηνο είρε νξηζηεί λα είλαη έλα ζρνιείν (§ 6.3). Ζ ηδέα απηή δηαηε-

ξήζεθε θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, κε κία δηαθνξά.  

 

Αληί γηα ζρνιείν, θαηαζθεπάζηεθε έλα ζπίηη θαη ε απιή ηνπ (εηθόλα 8.29). Απφ ην ζπίηη 

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην δσκάηην ησλ παηδηψλ μεθηλνχζαλ φια ηα επίπεδα. Ζ απιή ηνπ 

ζπηηηνχ έπαηδε ην ξφιν ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο νξηζκέλσλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξηλ 

ηα παηδηά πεξάζνπλ ζηνλ θπξίσο ρψξν ηνπ επηπέδνπ, δειαδή ζηελ θπθινθνξία ζε έλα 

θνκκάηη ηεο εηθνληθήο πφιεο θαη ηελ εθηέιεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Δθηφο απφ ην θνηλφ ζεκείν εθθίλεζεο, θξίζεθε ζθφπηκν λα ππάξρεη θαη έλα θνηλφ ζηνηρείν 

ηεξκαηηζκνχ. Γηαηεξψληαο έλα κηθξφ κέξνο απφ ηε ινγηθή ησλ παηρληδηψλ, ηα παηδηά αθνχ 

εθηεινχζαλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επηπέδνπ, ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιήγνπλ ζε έλα 

ζεκείν πνπ ε “απνζηνιή” ηνπο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ζα νινθιεξσλφηαλ θαη ζα κπνξνχ-

ζαλ λα αξρίζνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ζην ηέινο ηνπ 

θάζε επηπέδνπ ηνπνζεηήζεθε κία “πχιε ηειεκεηαθνξάο” (εηθόλα 8.30).  

 

Ζ πχιε απηή κάιηζηα, ζα κπνξνχζε λα είλαη “θιεηδσκέλε” θαη λα ελεξγνπνηείηαη κε θά-

πνην ηξφπν. Κάηη ηέηνην πινπνηήζεθε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο, ηνπνζεηψληαο εξσηή-

ζεηο πνπ ε ζσζηή απάληεζή ηνπο ελεξγνπνηνχζε ηελ πχιε θαη επέηξεπε ηελ έμνδν ησλ 

παηδηψλ απφ ην επίπεδν. Ζ έμνδνο νδεγνχζε πάληα ζε έλα επίπεδν κε δηαθνξεηηθέο “πχιεο 

ηειεκεηαθνξάο” (εηθόλα 8.30). Ζ θάζε κία απφ απηέο ηηο πχιεο αληηζηνηρνχζε ζε κία δηα-

θνξεηηθή ελφηεηα-επίπεδν ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο. 

 

Μία άιιε κνξθή ηππνπνίεζεο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ην ζχζηεκα παξνρήο νδεγηψλ θαη 

ζπκβνπιψλ. Ζ ηδέα πνπ πινπνηήζεθε ζην δνθηκαζηηθφ επίπεδν γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ (§ 8.1.9), δηαηεξήζεθε ζε φια ηα επίπεδα ηεο ε-
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ξεπλεηηθήο εθαξκνγήο (εηθόλα 8.31). Έηζη ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ φηη δί-

πια ζε θάζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ππάξρεη θαη έλαο δηαθόπηεο πνπ εμεγεί παξαπάλσ θά-

πνηα πξάγκαηα ή δίλεη νδεγίεο γηα λα εθηειεζηεί θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Οη δηαθόπηεο εί-

ραλ αθφκα έλα ξφιν. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγνπνηνχληαλ απφ απηνχο. Θέηνληαο μα-

λά ην δηαθόπηε ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, ε δξαζηεξηφηεηα ή ε ερεηηθή νδεγία επαλαιακβα-

λφηαλ. 

 

ηελ αξρή ηνπ θάζε επηπέδνπ, κέζα ζην δσκάηην ησλ παηδηψλ, ηνπνζεηήζεθε έλαο ειε-

θηξνληθφο ππνινγηζηήο, πνπ ν ξφινο ηνπ ήηαλ παξφκνηνο κε ηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, 

κε ηε δηαθνξά φηη παξείρε γεληθέο πιεξνθνξίεο ή έβαδε έλαλ πξψην πξνβιεκαηηζκφ γηα ην 

αληηθείκελν ηεο θάζε ελφηεηαο. Σνλ ίδην ξφιν είρε θαη έλαο δεχηεξνο ειεθηξνληθφο ππνιν-

γηζηήο, ηνπνζεηεκέλνο πξηλ απφ θάπνηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα (εηθόλα 8.31).  

 

8.2.3  Σξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο νζόλεο ηνπ παηρληδηνύ, δεκηνπξγία θξπθνύ επηπέδνπ 

Αλαθέξζεθε φηη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ παηρληδηψλ βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ είλαη ε βία 

πνπ φκσο ζαλ ζηνηρείν κπνξεί λα αθαηξεζεί (§ 7.1.3). ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή απηφ έ-

γηλε απιά παξαιείπνληαο ηε ρξήζε νληνηήησλ φπισλ θαη αληηπάισλ θαη δίλνληαο ηελ ε-

ληνιή ζην παηρλίδη λα κελ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία “δσήο” θαη ζθνξ ζηελ νζφλε ηνπ 

ρξήζηε (εηθόλα 8.32).  

 

ην ζεκείν απηφ έγηλε επίζεο κία κηθξή ηξνπνπνίεζε ζην κνληέιν πνπ αλαπαξηζηά ηνλ 

παίθηε, δεκηνπξγψληαο άιια δχν ίδηα, κε αιιαγκέλε φκσο ηελ πθή ησλ ξνχρσλ ηνπο. Δπί-

ζεο ην θάζε κνληέιν είρε ζηελ πιάηε ηνπ έλα φλνκα (Νίθνο, Άθεο, Υξήζηνο), ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθφο “παίθηεο” πνπ λα αλαπαξηζηά ην θάζε παηδί ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν.  

 

Απέκελε φκσο έλα ζηνηρείν αθφκα ηα νπνίν έπξεπε λα αθαηξεζεί. Καλνληθά, θαηά ηελ έ-

λαξμε ηνπ παηρληδηνχ, εθθηλεί απηφκαηα έλα επίπεδν κε ηε κνξθή θηλεκαηνγξαθηθνχ ηξέη-

ιεξ πνπ δείρλεη ηνλ ήξσα λα κάρεηαη κε έλα κεγάιν αξηζκφ αληηπάισλ. Δίλαη πξνθαλήο ν 

ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε έλα άιιν επίπεδν πνπ εκθαλίδεη θπιηφκε-

λεο ηηο ιέμεηο “Κπθινθνξηαθή Αγσγή” θαη κεξηθά ζήκαηα θπθινθνξίαο πνπ ήηαλ θαη ν 

ινγφηππνο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο.  

 

Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ πξνζηέζεθε ζηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή δελ είρε θάπνηα ιεη-

ηνπξγηθή ρξήζε, αιιά είρε ζαλ ζθνπφ λα ηελ νινθιεξψζεη κε έλα ηξφπν παξφκνην κε απ-
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ηφλ πνπ νινθιεξψλνληαη ηα παηρλίδηα, μεθεχγνληαο έηζη γηα ιίγν απφ ηα ζηελά πιαίζηα 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σειεηψλνληαο ηα παηδηά ην ηειεπηαίν επί-

πεδν-δηδαθηηθή ελφηεηα, κεηαθέξνληαη ζε έλα ρψξν φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη δχν ππν-

ινγηζηέο πνπ ηνπο έδηλαλ νδεγίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υξεζηκνπνηψ-

ληαο θάπνηεο νληόηεηεο εθέ, ηα κνληέια ησλ ππνινγηζηψλ αληηθαζίζηαληαη απφ αλζξψπηλα 

κνληέια, ηα νπνία απνραηξεηνχλ ηα παηδηά, βαδίδνπλ απηφκαηα πξνο έλα δηαζηεκφπινην 

θαη θεχγνπλ (εηθόλα 8.33).   

 

8.2.4  Σειηθόο έιεγρνο 

Ο ηειηθφο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο πεξηιάκβαλε εμαληιεηηθέο δνθηκέο θαη ειέγρνπο φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχζαλ ηηο δηάθνξεο ελφηεηεο ηεο εθαξκνγήο. Διέγρζεθαλ: 

 Ζ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηνπ θάζε επηπέδνπ θαη ε κεηαβνιή ηεο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκί-

ζεηο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηα ζεκεία πνπ δηαπηζηψζεθε πηψζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θαξέ/δεπηεξφιεπην, αληηθαηαζηάζεθαλ νξηζκέλα κνληέια απηνθηλήησλ απφ άιια 

κηθξφηεξνπ αξηζκνχ πνιπγψλσλ ή αλαδηαηάρζεθαλ θηίξηα θαη δξφκνη, ψζηε λα ππάξ-

ρεη νκνηνγελέζηεξε θαηαλνκή πνιπγψλσλ ζην επίπεδν. 

 Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη δηάηαμε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη κνληέισλ, γηα παξά-

δεηγκα θηηξίσλ, δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ, θηι.  

 Σα “ζχλνξα” ηνπ θάζε επηπέδνπ ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε λα βξεζεί ην παηδί 

απφ ιάζνο ζηνλ θελφ ρψξν γχξσ απφ ην επίπεδν. 

 Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε πθψλ. Σνπνζεηψληαο κεξηθέο θνξέο πθέο ζηα θηίξηα, ε εηθφλα 

ηνπ θηηξίνπ δελ αληηζηνηρνχζε κε ηε ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ, γηα παξάδεηγκα ε 

κέζε ελφο παξαζχξνπ λα έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε γσλία ηνπ θηηξίνπ. ε απηή ηελ πεξί-

πησζε ζπξξηθλσλφηαλ ή κεγεζπλφηαλ ε πθή, ψζηε λα ηαηξηάδεη απφιπηα ζην κέγεζνο 

ηνπ θηηξίνπ.  

 Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία δηαθνπηψλ, ήρσλ, θαλαξηψλ θαη γεληθά ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα απμεζεί ε πεξηνρή πνπ έλαο ήρνο 

νδεγίαο κπνξνχζε λα αθνπζηεί, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη φιε ε νκάδα ησλ παηδηψλ ζα 

άθνπγε ηελ νδεγία. 

 Ζ νκαιή κεηάβαζε απφ ην έλα ππν-επίπεδν ζην άιιν, θάλνληαο κηθξνδηνξζψζεηο ζηηο 

ζέζεηο ησλ θηηξίσλ ή αιιάδνληαο ιίγν ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ “ηειεκεηαθνξάο”. 

 Ζ ζέζε ησλ απηνθηλήησλ θαη ε νκαιή ηνπο θίλεζε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηε-

θε λα ηξνπνπνηεζεί ε ηξνρηά ησλ απηνθηλήησλ ψζηε λα κελ πιεζηάδνπλ πνιχ ζην πε-
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δνδξφκην. Ο ιφγνο ήηαλ λα απνθεπρζνχλ “αηπρήκαηα” απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ παη-

δηνχ. 

 

8.2.5  Γεκηνπξγία αξρείνπ δηαλνκήο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο 

Έρνληαο νινθιεξψζεη φιεο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ ηεο εξεπλεηηθήο εθαξ-

κνγήο, είρε παξαρζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο αξρείσλ, πνπ ην ζπλνιηθφ κέγεζφο ηνπο μεπεξ-

λνχζε ηα 2,4 Gb. Σα αξρεία απηά ζπγθξνηνχζαλ ηα δηάθνξα επίπεδα, ηα κνληέια, ηηο πθέο, 

ηνπο ήρνπο θαη ηηο ξπζκίζεηο. κσο πνιιά απφ ηα αξρεία δελ ήηαλ απαξαίηεηα, είηε γηαηί 

ήηαλ θάπνηεο δνθηκέο είηε γηαηί ήηαλ ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηειηθά. Γηα λα κεησζεί ν φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο, δηαγξάθεθαλ φζα αξρεία δελ ήηαλ πιένλ 

απαξαίηεηα θαη δηαηεξήζεθαλ κφλν φζα αθνξνχζαλ θαζαξά ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή.  

 

Σν πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ην πψο κπνξεί λα γίλεη ε αθξηβήο κεηαθνξά ησλ αξρείσλ 

θαη ησλ ξπζκίζεσλ απφ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε έλαλ άιιν. Πψο λα γίλεη δειαδή 

ε κεηαθνξά ησλ αξρείσλ απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ε εθαξ-

κνγή, ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ελφο ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο.  

 

Μπνξνχζε λα γίλεη εγγξαθή φισλ ησλ αξρείσλ ζε δχν CD (ε εθαξκνγή μεπεξλά ζε κέγε-

ζνο ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ελφο) θαη ζηε ζπλέρεηα αληηγξαθή ηνπο ζηνπο άιινπο ειεθηξνλη-

θνχο ππνινγηζηέο. Ζ ιχζε φκσο πνπ πξνηηκήζεθε είλαη πην “θνκςή” θαη είλαη ε ίδηα κε 

απηή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα. Μεηαηξάπεθαλ φια ηα αξρεία, κε 

ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Inno Setup Compiler [212], ζε έλα θαη κφλν αξρείν απηφκα-

ηεο εγθαηάζηαζεο (εηθόλα 8.34). Έηζη κπνξνχζε λα γίλεη ε δηαλνκή θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο 

εθαξκνγήο κε πνιχ απιφ ηξφπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζρεδφλ θακία ελέξγεηα απφ ηε κεξηά 

ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε.  

 

Με απηή ηε θάζε εξγαζίαο νινθιεξψζεθε θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ παξαγσγή ηνπ πεξηβάιινληνο Δ.Π. γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κ.Α. ην επφκελν θεθάιαην 

εμεηάδεηαη ε παξαγσγή ηνπ έληππνπ πιηθνχ, θαζψο επίζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έληππν 

θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ ζπγθξνηνχζε κία δηδαθηηθή ελφηεηα. 
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Δηθόλα 8.25 Καηαζθεπή ιαβύξηλζνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.26 Υινπνίεζε ρξνλνκέηξνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8.27 Υινπνίεζε θαηαηγίδαο θαη λύρηαο κε αληίζηνηρεο νληόηεηεο  
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Δηθόλα 8.28 Υινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζβεζεο ηεο θσηηάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 8.29 Τν δσκάηην ησλ παηδηώλ, ην ζπίηη θαη ε απιή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δηθόλα 8.30 Πύιεο ηειεκεηαθνξάο 
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Δηθόλα 8.31 Πίλαθεο πιεξνθνξηώλ θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.32 Αθαίξεζε ζηνηρείσλ βίαο θαη ζθνξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.33 Τν ηειεπηαίν επίπεδν ηεο εθαξκνγήο 
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Δηθόλα 8.34 Τν πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο 
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9.  Σν δηδαθηηθό πιηθό ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο 

  

Έρνληαο πινπνηήζεη ην πξαθηηθφ-ηερληθφ κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, κπνξνχζαλ 

πιένλ λα θαζνξηζηνχλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε πνπ ζα νινθιήξσλαλ ηελ χιε ηεο 

θάζε ελφηεηαο. Δπεηδή κάιηζηα ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή επξφθεηην λα ζπγθξηζεί κε ηηο 

ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (§ 4), ήηαλ επίζεο απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή ηνπ αληί-

ζηνηρνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. πλεπψο ην δηδαθηηθφ πιηθφ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ειεθηξν-

ληθφ θαη έληππν.  

 

Σν ειεθηξνληθφ πιηθφ είλαη ν εηθνληθφο θφζκνο κε ηα δηάθνξα επίπεδά ηνπ πνπ θαηα-

ζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε φια φζα αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα γηα ηελ Δ.Π. 

θαη γηα ην δεχηεξν κνληέιν εξγαζίαο (§ 3, § 8). Κάζε επίπεδν αληηζηνηρεί κε κία δηδαθηηθή 

ελφηεηα θαη πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο επηδηψμεηο 

θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ Κ.Α ζην 2
ν
 θεθάιαην.  

 

Ο φξνο δξαζηεξηφηεηα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν δελ πεξηιακβάλεη κφλν θάπνηεο αζθήζεηο, 

αιιά θαη ηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ αζθαιή 

θπθινθνξία ζην δξφκν. Απηφ γηαηί ηα παηδηά ρξεηάδεηαη λα θηλνχληαη θαη λα εμεξεπλνχλ 

έλα πεξηβάιινλ πνπ ζε κεγάιν βαζκφ πξνζνκνηψλεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θπθινθν-

ξίαο, ηηο νπνίεο θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά. 

 

Σν έληππν πιηθφ απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Δ.Π. 

θαη ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. Απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο καζεηέο έρνληαο ηε κνξθή ελφο 

“ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ”, φζν θαη ζηνπο δαζθάινπο έρνληαο ηε κνξθή “βηβιίνπ γηα ην δά-

ζθαιν”. Τπάξρεη φκσο κία βαζηθή δηαθνξά ζην έληππν πιηθφ ηνπ καζεηή γηα ηα δχν είδε 

δηδαζθαιίαο. Σν “ηεηξάδην εξγαζηψλ” ηνπ καζεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπκβαηηθή δη-

δαζθαιία, είλαη απαξαίηεην λα ελζσκαηψλεη κε θείκελα θαη θσηνγξαθίεο φιεο ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

Δ.Π. ην αληίζηνηρν ηεηξάδην γηα ηα καζήκαηα Δ.Π. θάηη ηέηνην δελ είλαη απαξαίηεην, πε-

ξηζζφηεξν είλαη ν ρψξνο πνπ ηα παηδηά θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο. Σν πιηθφ πνπ απνηειεί ην “βηβιίν γηα ην δάζθαιν” είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θνηλφ θαη 

ζηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο. Σν έληππν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 
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9.1  Σν δηδαθηηθό πιηθό γηα ηα καζήκαηα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

ηελ αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ησλ καζεκάησλ Δ.Π., αθνινπζείηαη ην εμήο ζρήκα:  

 Γίλνληαη νη ζηφρνη ηεο ελφηεηαο. 

 Παξνπζηάδεηαη ην ζελάξην ηεο θάζε ελφηεηαο, κία πεξίιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ηα παηδηά ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. 

 Αλαιχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γελη-

θνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Αλαιχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ εη-

θνληθνχ θφζκνπ. 

 

Δηζαγσγηθή ελφηεηα 

Σηόρνη ηεο ελόηεηαο: Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κία πξψηε επαθή κε ην πεξη-

βάιινλ ηεο εηθνληθήο πφιεο.  

 

Σελάξην: Ζ ελφηεηα απνηειείηαη απφ δχν αλεμάξηεηα ζθέιε. ην πξψην νη καζεηέο γλσξί-

δνπλ ηα πιήθηξα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ θαη γλσξίδνπλ ηα θνη-

λά ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (ηνλ ππνινγηζηή-

θαζνδεγεηή, ηνπο κνρινχο, ηα πιήθηξα, θηι). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φινη νη καζεηέο λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε άλεζε ην ρεηξηζηήξην. Γελ ρξεηάδεηαη λα βηάδνληαη λα πξν-

ρσξήζνπλ παξαθάησ. Κάπνηα παηδηά κάιηζηα κπνξεί λα δπζθνιεπηνχλ ηδηαίηεξα θαη γηα 

ην ιφγν απηφ ζα αθηεξσζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελφηεηαο ζην ρεηξηζκφ. ην δεχηεξν 

ζθέινο θαη ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ, εμεξεπλνχλ έλα θνκκάηη ηεο πφιεο κε 

ζθνπφ λα βξνπλ ηελ πχιε ηειεκεηαθνξάο πνπ νινθιεξψλεη ηελ ελφηεηα.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Δμνηθείσζε κε ην ρεηξηζηήξην θαη ην πεξηβάιινλ εξγα-

ζίαο: Σα παηδηά έρνπλ αξρηθά ζηε δηάζεζή ηνπο έλα ρψξν γηα λα εμαζθεζνχλ ζηα πιήθηξα 

θαη ηνπο κνρινχο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (εηθόλα 9.1). Παξάιιεια εμνηθεηψλνληαη θαη ζην ζπ-

ληνληζκφ ησλ θηλήζεψλ ηνπο θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο πνπ είλαη 

θαη απηά παξφληα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. 

 

Δμεξεπλψληαο ην ρψξν, ζα αλαθαιχςνπλ κία θιεηζηή πφξηα, πνπ αλνίγεη κε έλα δηαθφπηε 

θαη νδεγεί ζε έλα δεχηεξν ρψξν, κε κία πνιχ ζηελή γέθπξα πνπ πξέπεη λα δηαζρίζνπλ. Ο 

ζθνπφο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, ψζηε λα πε-

ηπραίλνπλ αθξηβείο θαη ιεπηέο θηλήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ θάλνπλ απφηνκεο θηλήζεηο 
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δελ ζα κπνξέζνπλ λα πεξάζνπλ ηε γέθπξα, ζα πέζνπλ θαη ζα πξνζπαζήζνπλ μαλά. Πεξ-

λψληαο ηε γέθπξα, θηάλνπλ ζε έλα ηξίην ρψξν, κε δχν ζπίηηα πνπ ζην έλα βξίζθεηαη ν π-

πνινγηζηήο-θαζνδεγεηήο, πνπ ηνπο εμεγεί ην ξφιν ηνπ θαη ηνπο δίλεη ηελ ηειεπηαία νδεγία 

ηεο ελφηεηαο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Δύξεζε ηεο πύιεο ηειεκεηαθνξάο: Μπαίλνληαο ζην 

θνκκάηη ηεο ελφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ην ηκήκα ηεο πφιεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αθν-

ινπζήζνπλ φπνηα δηαδξνκή ζέινπλ πνπ ηνπο νδεγεί φκσο ζε δχν θξίζηκα ζεκεία. ην 

πξψην πξέπεη λα πεξάζνπλ έλα δξφκν κνλήο θαηεχζπλζεο πνπ ηα απηνθίλεηα ηξέρνπλ κε 

ηέηνηα ηαρχηεηα ψζηε δελ ππάξρεη αζθαιέο “θελφ”. Ο κφλνο αζθαιήο ηξφπνο είλαη λα ε-

ληνπίζνπλ θαη λα πεξάζνπλ απφ κία ππέξγεηα δηάβαζε πεδψλ (εηθόλα 9.2).  

 

Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη ε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ δηπιήο θαηεχζπλζεο θπθινθνξίαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ “θελά” ζηελ θπθινθνξία, αιιά, ην ζεκαληηθφηεξν, ππάξρεη 

δηάβαζε κε θαλάξηα (εηθόλα 9.3). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαη αθνχ δελ έρεη πξνεγεζεί 

θάπνηα θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν, ηα παηδηά ζα ιεηηνπξγήζνπλ δηαηζζεηηθά κε βάζε ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ. Δίλαη επφκελν φηη θάπνηνπο καζεηέο ζα ηνπο 

ρηππήζεη απηνθίλεην θαη ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ αξρή.  

 

Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα παξαηεξήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, ηφζν ζαλ νκάδα φζν 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ πέξαζαλ απηά ηα δχν ζεκεία, γηα λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε φηαλ ηα 

παηδηά ζα νινθιεξψζνπλ ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. πσο θαη ζην πξνε-

γνχκελν ζθέινο ηεο ελφηεηαο, ηα παηδηά δελ ρξεηάδεηαη λα βηάδνληαη θαη κάιηζηα θαιφ ζα 

ήηαλ λα πεξάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηα δχν ζεκεία.  

  

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Σπδήηεζε γηα ηνλ ηξόπν πνπ δηαζρίδεηαη έλαο δξόκνο: Με αθνξκή 

ηνλ ηξφπν πνπ πέξαζαλ νη καζεηέο ηα θαλάξηα θαη ηελ ππέξγεηα δηάβαζε, γίλεηαη κία πξψ-

ηε ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ θαη γηα ηηο αηηίεο πνπ θάπνηνη καζε-

ηέο είραλ αηχρεκα. Γελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επέθηαζε γηαηί ηα ζέκαηα απηά αληηκεησπίδν-

ληαη ζε επφκελεο ελφηεηεο. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα γίλεη ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, κε ηηο ελέξγεηεο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Ζ ελφηεηα ιφγσ ηνπ εηζαγσγηθνχ ηεο ραξαθηήξα δελ πεξηιακβάλεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.   
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Δλφηεηα 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, νδεγίεο γηα ηελ εχξεζε ελφο πξννξηζκνχ 

Σηόρνη ηεο ελόηεηαο: Αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο επζχλεο θαη αλεμαξηεζίαο, δηάθξηζε ηνπ δε-

μηνχ-αξηζηεξνχ, αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

Σελάξην: Ξεθηλψληαο ηα παηδηά απφ ην δσκάηηφ ηνπο, ζα πάξνπλ ηελ νδεγία λα αθνινπζή-

ζνπλ ην δξφκν έμσ απφ ηελ απιή θαη λα ζπλαληήζνπλ ηνλ “κηθξφ” αδεξθφ ηνπ ππνινγη-

ζηή. Δθείλνο αξρηθά ζα ηα θαζνδεγήζεη ζε έλα ιαβχξηλζν κε νδεγίεο πνξείαο δεμηά-

αξηζηεξά. ηε ζπλέρεηα θαη κε ζεκείν εθθίλεζεο κία πιαηεία, ζα πξέπεη λα πάξνπλ θαη λα 

δψζνπλ νδεγίεο εχξεζεο ελφο πξννξηζκνχ. Ζ ελφηεηα, πνπ δελ πεξηιακβάλεη θηλνχκελα 

νρήκαηα, νινθιεξψλεηαη κε ηελ απάληεζε κίαο νκάδαο εξσηήζεσλ.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Ο ρώξνο κε ηα ηεηξάγσλα: Πξφθεηηαη γηα άζθεζε δηά-

θξηζεο δεμηνχ-αξηζηεξνχ. Οη καζεηέο ζα βξεζνχλ ζε έλα ρψξν πεξηζηνηρηζκέλν κε ηνί-

ρνπο, ρσξηζκέλν ζε ηεηξάγσλα, κε κία είζνδν θαη κία έμνδν (εηθόλα 9.4). Παηψληαο ζην 

αξρηθφ ηεηξάγσλν, ηνπο δίλεηαη ε νδεγία λα πξνρσξήζνπλ έλαλ αξηζκφ ηεηξαγψλσλ 

κπξνζηά, δεμηά ή αξηζηεξά. Φηάλνληαο ζην ζσζηφ ηεηξάγσλν παίξλνπλ λέεο νδεγίεο θαη 

νχησ θαζ’ εμήο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ αθνινπζήζεη ζσζηά ηηο νδεγίεο, 

επαλέξρεηαη ζηελ αξρή ηνπ ρψξνπ απηνχ θαη δνθηκάδεη πάιη. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Αθνινπζώ ζύλζεηεο νδεγίεο εύξεζεο πξννξηζκνύ: Σα 

παηδηά ζα θηάζνπλ ζε κία πιαηεία απ’ φπνπ μεθηλνχλ κία ζεηξά απφ πεδφδξνκνπο πνπ δηα-

θιαδίδνληαη ή δηαζηαπξψλνληαη κε άιινπο (εηθόλα 9.5). Με ζεκείν εθθίλεζεο ηελ πιαηεί-

α, ηα παηδηά παίξλνπλ νδεγίεο πνπ ηα νδεγνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θηίξην. Παξφηη νη νδε-

γίεο είλαη δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα, είλαη ζχλζεηεο θαη πνιιέο, γη’ απηφ άιισζηε κπν-

ξνχλ λα ηηο ζεκεηψζνπλ. Θα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ην θηίξην, λα θαηαγξάςνπλ ην ρξψκα 

ηνπ θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ πιαηεία. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηηο αθνινπζήζνπλ ζσζηά, 

θαηαιήγνπλ ζε αδηέμνδα θαη πξέπεη λα δνθηκάζνπλ μαλά.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Γίλσ νδεγίεο εύξεζεο πξννξηζκνύ: Δπηζηξέθνληαο 

ζηελ πιαηεία, ε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα αληηζηξέθεηαη. Σα παηδηά αληί λα αθνινπζή-

ζνπλ νδεγίεο, πξέπεη λα δψζνπλ νδεγίεο έηζη ψζηε θάπνηνο λα θηάζεη ζε έλα άιιν θηίξην. 

Θα πξέπεη λα βξνπλ πξψηα ην πψο ζα πάλε ζε απηφ θαη κεηά λα θαηαγξάςνπλ ηε δηαδξν-

κή. Κξχβεηαη κία παγίδα. Ζ πην ζχληνκε δηαδξνκή πνπ ινγηθά ζα αθνινπζήζνπλ ζαλ 

πξψηε επηινγή, δελ ηνπο νδεγεί ζην θηίξην απηφ (ε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή δελ είλαη πάληα 
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ε ζσζηή-αζθαιέζηεξε). Δπίζεο, δελ ππάξρεη κφλν κία ζσζηή δηαδξνκή πνπ λα νδεγεί ζην 

θηίξην. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Απαληώ ζηηο εξσηήζεηο: Ζ πχιε ηειεκεηαθνξάο ηεο 

ελφηεηαο ελεξγνπνηείηαη φηαλ ηα παηδηά απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ζέηεη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηελ ηάμε. Οη εξσηήζεηο αθν-

ξνχλ ηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ φηη είλαη αζθαιή φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ ελήιηθα, ηε βηα-

ζχλε ηνπο ζην πέξαζκα ησλ δξφκσλ φηαλ έρνπλ αξγήζεη λα θηάζνπλ θάπνπ, ην φηη αθφκα 

θαη κία γλσζηή δηαδξνκή δελ ζεκαίλεη φηη είλαη απαιιαγκέλε απφ θηλδχλνπο θαη φηη φηαλ 

δηαζρίδνπλ έλα δξφκν ε πξνζνρή ηνπο δελ πξέπεη λα απνζπάηαη αιινχ. Να ζεκεησζεί φηη 

ιάζνο απάληεζε ζε θάπνηα εξψηεζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ ελεξγνπνηεζεί ε πχιε 

θαη ηα παηδηά πξέπεη λα ειέγμνπλ θαη πάιη ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Κπθινθνξηαθή απηνλνκία ησλ παηδηώλ: πδήηεζε κε ηνπο καζε-

ηέο γηα θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πηζηεχνπλ φηη είλαη αλεμάξηεηνη, γηα πξάγκα-

ηα πνπ θάλνπλ κφλνη ηνπο ρσξίο λα πάξνπλ νδεγίεο απφ θάπνην κεγάιν. Ζ ζπδήηεζε, κε 

αθνξκή κάιηζηα ηνλ ηξφπν πνπ αθνινχζεζαλ ηηο νδεγίεο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ 

ζηηο εξσηήζεηο, ζηξέθεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην αλ ηνπο επηηξέπεηαη λα θάλνπλ κφλνη ηνπο 

θάπνηεο δηαδξνκέο θαη πνηεο είλαη απηέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη ζαλ ζθνπφ λα εθηηκήζνπλ 

νη καζεηέο κέρξη πνην βαζκφ είλαη απηφλνκνη ζην δξφκν θαη πνηεο αηηίεο πεξηνξίδνπλ απηή 

ηελ απηνλνκία ηνπο. 

  

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Αθνινπζώ θαη δίλσ νδεγίεο: Άζθεζε-παηρλίδη ζηελ απιή, παξφ-

κνηα κε απηή ηεο δηάθξηζεο δεμηνχ-αξηζηεξνχ θαη ησλ νδεγηψλ εχξεζεο πξννξηζκνχ. Έλαο 

καζεηήο δίλεη νδεγίεο θαη κία νκάδα καζεηψλ ηηο αθνινπζεί. Οη ξφινη ελαιιάζζνληαη έηζη 

ψζηε φινη νη καζεηέο λα βξεζνχλ ζηε ζέζε απηνχ πνπ αθνινπζεί αιιά θαη απηνχ πνπ δίλεη 

νδεγίεο. 
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Δλφηεηα 2
ε
: Οη δηαβάζεηο 

Σηόρνη ηεο ελόηεηαο: πλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην κεησκέλν 

χςνο θαη νπηηθφ πεδίν ησλ παηδηψλ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ ππνινγηζκνχ απνζηάζεσλ, αλά-

πηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ γηα αζθαιή δηέιεπζε, ζπλεηδεηνπνίεζε 

φηη αθφκα θαη νη δηαβάζεηο δελ είλαη πάληα αζθαιείο. 

 

Σελάξην: Δλψ νη δχν πξψηεο ελφηεηεο έζεζαλ βαζηθά ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ, απφ απηή 

ηελ ελφηεηα θαη κεηά ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο πνπ πξνζν-

κνηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ελφηεηα αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο άμνλεο, κε αξθεηέο θαη 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο πξψηνο άμνλαο, πνπ πινπνηείηαη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ, 

ζρεηίδεηαη κε ην χςνο θαη ην νπηηθφ πεδίν ηνπ παηδηνχ θαη ην πψο απηφ επεξεάδεη ην ηη 

βιέπεη, ηη δελ βιέπεη θαη αλ ην βιέπνπλ. Ο δεχηεξνο αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή δηάζρηζε ελφο δξφκνπ ζε ζρέζε κε ηα θηλνχκελα 

νρήκαηα. Ο ηξίηνο άμνλαο ηέινο, επηδηψθεη λα δείμεη ζηα παηδηά φηη νη δηαβάζεηο είλαη α-

ζθαιείο ππφ πξνυπνζέζεηο.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τα ζθαινπάηηα ζηελ απιή: Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα 

ζρεηίδεηαη κε ην χςνο ησλ παηδηψλ θαη ηη ζπκβαίλεη φηαλ βξίζθνληαη δίπια ζε έλα εκπφδην. 

ηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηξία ζθαινπάηηα πνπ ην θαζέλα αληηπξνζσπεχεη 

ην χςνο ζε δηάθνξεο ειηθίεο, κηθξνχ παηδηνχ, κεγαιχηεξνπ θαη ελήιηθα (εηθόλα 9.6). Γί-

πια ζηα ζθαινπάηηα, ππάξρεη έλαο ηνίρνο πνπ δελ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα δνπλ κία πηλα-

θίδα πνπ ππάξρεη απφ πίζσ φηαλ είλαη ζην πξψην ζθαινπάηη (κηθξή ειηθία). Ζ πηλαθίδα 

θαίλεηαη νξηαθά ζην δεχηεξν ζθαινπάηη (κεγαιχηεξν χςνο) θαη θαίλεηαη θαζαξά ζην ηξίην 

(χςνο ελήιηθα).  

 

Σα παηδηά ζα δηαπηζηψζνπλ φηη αλεβαίλνληαο ηα ζθαινπάηηα, δειαδή αλάινγα κε ην χςνο, 

έρνπλ ρεηξφηεξν ή θαιχηεξν νπηηθφ πεδίν. εκαληηθφ ζεκείν είλαη λα θαηαιάβνπλ φηη έηζη 

φπσο θαη απηά δελ βιέπνπλ πίζσ απφ ην εκπφδην, έηζη θαη νη νδεγνί δελ ηα βιέπνπλ φηαλ 

είλαη “θξπκκέλα” πίζσ απφ παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα ή άιια εκπφδηα. Πνιχ ζεκαληηθφ-

ηεξν είλαη λα θαηαιάβνπλ ηη ζπκβαίλεη ζηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε, ζην κεζαίν ζθαινπά-

ηη, εθεί φπνπ βιέπνπλ νξηαθά ηελ θξπκκέλε πηλαθίδα θαη πφζν ζεκαληηθφ θίλδπλν θξχβεη.  

 

Έγηλε αλαθνξά ζην θαηλφκελν ηνπ εγσθεληξηζκνύ, ζπλέπεηα ηνπ νπνίνπ είλαη φηη ηα παηδηά 

έρνπλ ηελ ηάζε λα ζεσξνχλ φηη εθφζνλ βιέπνπλ θάπνηνλ φηη θαη εθείλνο ηα βιέπεη. (§ 
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2.1.3). Έηζη ηα παηδηά κπνξεί λα ππνζέζνπλ φηη θάπνηνο νδεγφο ζηε ζέζε ηεο θξπκκέλεο 

πηλαθίδαο έζησ θαη νξηαθά ηα βιέπεη, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχλ φηη δελ δηαηξέρνπλ θίλ-

δπλν. Γελ ζπλππνινγίδνπλ φηη ε πξνζνρή ηνπ νδεγνχ κπνξεί λα είλαη ζηξακκέλε αιινχ 

θαη φηη ιφγσ νπηηθήο γσλίαο κπνξεί λα κελ θαίλνληαη θαζφινπ.   

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τα απηνθίλεηα ζηελ απιή: Δίλαη γλσζηφ φηη ην νπηηθφ 

πεδίν ηνπ παηδηνχ είλαη παξφκνην αιιά φρη ίδην κε απηφ ελφο ελήιηθα, φηη δελ έρεη πιήξσο 

αλεπηπγκέλε ζηξαηεγηθή νπηηθήο αλαδήηεζεο θαη φηη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ κφλν ζε 

φηη είλαη κπξνζηά ηνπ θαη ζε φηη ην ελδηαθέξεη [9]. Σν κηθξφ ζσκαηηθφ κέγεζνο κάιηζηα ην 

πεξηνξίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν. Γη’ απηφ άιισζηε είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβεη φηη πξέπεη 

λα γπξίζεη ην θεθάιη ηνπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, ψζηε λα απνθηήζεη πιήξε εληχπσζε 

ηνπ ηη ζπκβαίλεη. Απηφ πινπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, πνπ δηεπθνιχλεη ηα παη-

δηά λα δηαπηζηψλνπλ ην ξφιν ηεο πεξηθεξεηαθήο φξαζεο θαη ηε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ψζηε λα δνπλ έλα αληηθείκελν.   

 

ηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ έρνπλ ηνπνζεηεζεί δχν απηνθίλεηα δεμηά θαη αξηζηεξά απφ έλα ζε-

κείν ζην νπνίν θαιείηαη λα ζηαζεί έλα παηδί θνηηψληαο επζεία κπξνζηά, ζρεκαηίδνληαο 

έηζη γσλία 90
ν
 κεηαμχ ηνπ ελφο απηνθηλήηνπ θαη ηεο επζείαο φπνπ θνηηά. ε απηή ηε ζέζε 

ην παηδί πξέπεη λα γπξίζεη αξθεηά ην θεθάιη ηνπ πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ψζηε λα δεη ηα 

απηνθίλεηα. Μεηαθηλψληαο ηα απηνθίλεηα ιίγν κπξνζηά θαη παξάιιεια κε ηελ αξρηθή 

ηνπο ζέζε, ε γσλία παξαηεξεηή-απηνθηλήηνπ κεηψλεηαη, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη κη-

θξφηεξε θίλεζε ηνπ θεθαιηνχ. Μεηψλνληαο ηε γσλία αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηα δχν απην-

θίλεηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ κέζα ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ παξαηεξεηή, ρσξίο απηφο λα 

ρξεηάδεηαη λα θηλήζεη ην θεθάιη ηνπ (εηθόλα 9.7).  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τα θαλάξηα ζηελ απιή: Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ησλ δχν πξνεγνχκελσλ. ρεηίδεηαη ηφζν κε ην χςνο ησλ παηδηψλ φζν 

θαη κε ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ θνηηψληαο θαη πξνο ηα 

πάλσ. ηελ απιή έρεη ηνπνζεηεζεί έλαο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο νρεκάησλ θαη πεδψλ (εηθό-

λα 9.8). Εεηείηαη απφ ηα παηδηά λα πιεζηάζνπλ αξγά ηνλ ζεκαηνδφηε θαη λα ζεκεηψζνπλ 

ζε πνηα απφζηαζε δελ ηνλ βιέπνπλ νιφθιεξν (ππάξρεη αξίζκεζε ζε κέηξα).  

 

Πξέπεη λα νδεγεζνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη ρξεηάδεηαη λα ζεθψζνπλ πνιχ ή ιίγν ην θεθάιη 

ηνπο γηα λα δνπλ νιφθιεξν ην ζεκαηνδφηε ή κία πηλαθίδα θπθινθνξίαο. ηε ζπλέρεηα, έλα 
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παηδί ηεο νκάδαο ζηέθεηαη δίπια ζηελ θνιψλα ηνπ ζεκαηνδφηε, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα 

απνθηήζνπλ αίζζεζε ηνπ χςνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ην χςνο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ηα 

θαλάξηα θαη νη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο.    

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Πνην όρεκα είλαη πην θνληά: Ζ δξαζηεξηφηεηα ζρεηί-

δεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ απφζηαζε ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο 

ελφο αληηθεηκέλνπ. Καηά ηνλ Piaget, ε αληίιεςε ηεο πξννπηηθήο εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζηελ 

ειηθία ησλ 10 εηψλ [27]. Δίλαη πηζαλφ ηα παηδηά λα ζεσξνχλ φηη έλα θηλνχκελν φρεκα, κε-

γάιν ζε φγθν, είλαη πην θνληά ζε απηά, ζε ζρέζε κε έλα φρεκα κηθξφηεξνπ φγθνπ πνπ απέ-

ρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ίδην ή ιηγφηεξν.  

 

Σα παηδηά θηάλνπλ ζε έλα ρψξν φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί παξάιιεια έλα ιεσθνξείν, έλα 

απηνθίλεην θαη κία κνηνζηθιέηα (εηθόλα 9.9). Σν αξρηθφ ζεκείν παξαηήξεζεο ησλ νρεκά-

ησλ απέρεη αξθεηά απφ ηα παηδηά θαη θαινχληαη λα θξίλνπλ πνην φρεκα είλαη πην θνληά 

ηνπο. Πξνρσξψληαο πην θνληά ζηα νρήκαηα, ηνπο δεηείηαη θαη πάιη λα εθηηκήζνπλ αλ θά-

πνην φρεκα είλαη πην θνληά ή πην καθξηά απφ ην ζεκείν παξαηήξεζεο. Φηάλνληαο ηέινο 

δίπια ζηα νρήκαηα, είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζνπλ φηη θαη ηα ηξία απέρνπλ ην ίδην. Σνπο 

δεηείηαη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηη κπνξεί λα ηα νδήγεζε λα πηζηέςνπλ φηη θά-

πνην φρεκα ήηαλ πην θνληά απφ έλα άιιν.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Ο ρξόλνο δηάζρηζεο ελόο δξόκνπ: Σν πξψην βήκα γηα 

λα κπνξεί λα ππνινγίδεη έλα παηδί ην “θελφ” ζηελ θπθινθνξία, είλαη λα έρεη κία αληίιεςε 

ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πεξάζεη έλα δξφκν. Βέβαηα, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

λα δηαζρίζεη θάπνηνο έλα δξφκν θαηά πιάηνο είλαη πνιχ κηθξφο, ηεο ηάμεο ησλ δχν δεπηε-

ξνιέπησλ πεξίπνπ. ην ρξφλν δηάζρηζεο πξέπεη φκσο λα ππνινγηζηεί θαη ν ρξφλνο ειέγρνπ 

πξηλ ηε δηάζρηζε, πνπ αλεβάδεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ζε 6-8 δεπηεξφιεπηα (§ 8.1.6). Δπηδίσ-

με ινηπφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα δηαπηζηψζνπλ ηα παηδηά πφζν ρξφλν ρξεηάδνληαη 

γηα ειέγμνπλ θαιά αξηζηεξά, ην ίδην δεμηά, λα επαλειέγμνπλ αξηζηεξά θαη κεηά λα πεξά-

ζνπλ έλα δξφκν. 

 

Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ ηα παηδηά ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηα θέξλεη ζε κία δηάβαζε ε-

λφο δξφκνπ ρσξίο θπθινθνξία, πνπ ζην απέλαληη απφ απηά πεδνδξφκην έρεη ηνπνζεηεζεί 

έλα ρξνλφκεηξν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κφιηο θαηέβνπλ ζην νδφζηξσκα. Αξρηθά δνθηκάδνπλ 

λα πεξάζνπλ απέλαληη ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν θαη ζεκεηψλνπλ ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθαλ. 
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ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηείηαη λα θνηηάμνπλ θαιά αξηζηεξά-δεμηά-αξηζηεξά πξηλ πεξάζνπλ 

θαη λα ζεκεηψζνπλ θαη πάιη ην ρξφλν. Μπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία φζεο θν-

ξέο ζέινπλ, δνθηκάδνληαο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ηαρχηεηαο θίλεζεο ηνπ θεθαιηνχ ηνπο 

αξηζηεξά-δεμηά-αξηζηεξά.  

 

Σα παηδηά θαηαιήγνπλ έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη ε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ απηή 

θαζ’ απηή πνπ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, αιιά ν έιεγρνο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη πν-

ιχ ζεκαληηθή επεηδή εμαζθεί ηα παηδηά ζηε ζσζηή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη επεηδή ηα παη-

δηά δηαπηζηψλνπλ κφλα ηνπο ή κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ, φηη ε πνιχ γξήγνξε θί-

λεζε αξηζηεξά-δεμηά-αξηζηεξά ηζνδπλακεί κε θαζφινπ έιεγρν. Απνθηά έηζη λφεκα ην 

“θνηηάδσ θαιά πξηλ πεξάζσ” θαη φηη απηφ δελ είλαη κία απιή ηειεηνπξγία, φπσο αλαθέξ-

ζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (§ 2.1.1).  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Γηάζρηζε δξόκνπ ζε ζρέζε κε θηλνύκελν όρεκα: Ζ 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε δηάβαζε ηνπ ίδηνπ δξφκνπ, εηζά-

γνληαο φκσο απηή ηε θνξά ηελ παξάκεηξν ηνπ θηλνχκελνπ νρήκαηνο. Δίλαη ε πξψηε επα-

θή ησλ παηδηψλ κε ηελ έλλνηα ηνπ “θελνχ” ζηελ θπθινθνξία θαη ηνπ πφζν κεγάιν πξέπεη 

λα είλαη απηφ ψζηε λα δηαζρίζνπλ έλα δξφκν κε αζθάιεηα, ζέκα πνπ αλαπηχρζεθε ζην θε-

θάιαην 2.1.1. Ζ δξαζηεξηφηεηα εθηειείηαη ζε δχν θάζεηο.  

 

ηελ πξψηε, δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα εθηηκήζνπλ αλ πξνιαβαίλνπλ λα πεξάζνπλ απέλα-

ληη φηαλ έξρεηαη έλα απηνθίλεην πνπ βξίζθεηαη 250 κέηξα καθξηά απφ ην ζεκείν πνπ είλαη 

ηα ίδηα θαη θηλείηαη κε 90 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. Δθθηλνχλ ην φρεκα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ρξνλνκέηξνπ δηαπηζηψλνπλ φηη ρξεηάδεηαη 10 δεπηεξφιεπηα γηα λα θηάζεη κέρξη ηε δηάβα-

ζε (εηθόλα 9.10). Γλσξίδνληαο ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθαλ ηα ίδηα γηα λα πεξάζνπλ ηε δηά-

βαζε, κπνξνχλ λα ζπκπεξάλνπλ φηη πξνιαβαίλνπλ, αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπο κε κία 

απιή αθαίξεζε (ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε ην απηνθίλεην γηα λα θηάζεη ζηε δηάβαζε-ρξφλνο 

πνπ ρξεηάζηεθε ην παηδί γηα λα πεξάζεη ηε δηάβαζε).    

 

ηε δεχηεξε θάζε πνπ είλαη ε νπζηαζηηθή, ηα παηδηά δηαζρίδνπλ ην δξφκν, αιιά ηαπηφ-

ρξνλα κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, μεθηλά θαη ην απηνθίλεην ην νπνίν θαη ζηα-

καηά κφιηο πεξάζνπλ απέλαληη. Σα παηδηά κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ πφζα κέηξα πξηλ απφ 

ηε δηάβαζε ζηακάηεζε ην απηνθίλεην (ππάξρεη αξίζκεζε ζην νδφζηξσκα) θαη λα θξίλνπλ 

αλ ν ζπλδπαζκφο απφζηαζεο θαη ηαρχηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηε κία, κε ην ρξφλν δηά-
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ζρηζεο απφ ηελ άιιε, ηα επέηξεπε λα πεξάζνπλ κε αζθάιεηα. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβά-

λεηαη δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα αθήζνπλ ην απηνθίλεην λα πιεζηάζεη πεξηζζφηεξν πξηλ 

αξρίζνπλ λα ειέγρνπλ, κεηψλνληαο έηζη ην “θελφ”, κέρξηο φηνπ λα βξνπλ πνηα απφζηαζε 

ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηε δηάβαζε δελ επηηξέπεη αζθαιή δηέιεπζε. Σν απηνθίλεην ζηε ζπ-

γθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πεξλά κέζα απφ ηα παηδηά ρσξίο λα ηα ρηππήζεη.     

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Γελ είλαη όιεο νη δηαβάζεηο αζθαιείο: Πξφθεηηαη γηα 

κία δξαζηεξηφηεηα εληνπηζκνχ θηλδχλσλ (§ 2.1.1). Πξηλ μεθηλήζεη φκσο ε δξαζηεξηφηεηα, 

ηα παηδηά ελεκεξψλνληαη γηα δχν άξζξα ηνπ Κ.Ο.Κ. ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πεδψλ θαη 

νδεγψλ ζηηο δηαβάζεηο, κε ηε ζεκείσζε φηη νη νδεγνί δπζηπρψο ζπάληα ηεξνχλ ην άξζξν 

πνπ ηνπο αθνξά. Σν θνκκάηη ηεο πφιεο ζην νπνίν εθηπιίζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα απνηε-

ιείηαη απφ ηξεηο παξάιιεινπο δξφκνπο. ε θάζε δξφκν ππάξρνπλ δχν αξηζκεκέλεο δηαβά-

ζεηο, κία αζθαιήο θαη κία πνπ θξχβεη θάπνην θίλδπλν.  

 

πγθεθξηκέλα, ζε κία δηάβαζε έλα απηνθίλεην θάλεη φπηζζελ κε ηνλ νδεγφ λα κελ ειέγρεη 

θαιά θαηά πφζν ππάξρεη πεδφο πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ην δξφκν, ζε κία άιιε ππάξρεη έλα 

ζηαζκεπκέλν ιεσθνξείν δίπια ζηε δηάβαζε κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κελ βιέπνπλ θα-

ζφινπ αλ έξρεηαη απηνθίλεην θαη ζηελ ηξίηε κία δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα δελ εκπνδίδεη α-

πφιπηα ηελ νξαηφηεηα ηνπ πεδνχ, αιιά ηνλ θξχβεη απφ ηα απηνθίλεηα πνπ έξρνληαη απφ 

ηελ πιεπξά ηεο πηλαθίδαο (εηθόλα 9.11).  

 

Σα παηδηά θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηα δεπγάξηα δηαβάζεσλ ηνπ θάζε δξφκνπ, λα βξνπλ ηε 

δηάβαζε κε ην πξφβιεκα, λα αηηηνινγήζνπλ γηαηί ππάξρεη πξφβιεκα, λα επηιέμνπλ ηελ 

άιιε δηάβαζε θαη λα δηαζρίζνπλ ην δξφκν ειέγρνληαο κε ηνλ ηξφπν πνπ δηδάρζεθαλ ζηηο 

δχν πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πχιε ηειεκεηαθνξάο ηεο ελφηεηαο ελεξγνπνηείηαη 

φηαλ ηα παηδηά θαηεβάζνπλ ηνπο κνρινχο κε ηα λνχκεξα ησλ ζσζηψλ δηαβάζεσλ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Εσγξαθίδσ θάπνηνλ δίπια ζε έλα θαλάξη: Σα παηδηά δσγξαθί-

δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, έλα θίιν ή κία θίιε ηνπο, δίπια ζε έλα θαλάξη ή κία πηλαθίδα. ηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο κπαίλνπλ δσγξαθηέο πνπ ε θιίκαθα είλαη ζσζηή, αιιά 

θαη δσγξαθηέο κε ιάζνο θιίκαθα. Οη καζεηέο ηηο ζρνιηάδνπλ, κε ηε ζπδήηεζε λα πεξη-

ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ζσζηήο απφδνζεο ηεο θιίκαθαο. 
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Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Βιέπσ αιιά δελ κε βιέπνπλ: Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη επέθηαζε 

ηεο αληίζηνηρεο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν πνπ αθνξνχζε ην χςνο θαη ηα εκπφδηα (ηα ζθαινπά-

ηηα ζηελ απιή). Έλαο καζεηήο βγαίλεη γηα ιίγν έμσ απφ ηελ ηάμε θαη κεξηθνί άιινη θξχβν-

ληαη πίζσ απφ ζπκκαζεηέο ηνπο ή πίζσ απφ αληηθείκελα, κε ηέηνην ηξφπν φκσο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα βιέπνπλ πξνο ηελ είζνδν. ηαλ ν καζεηήο ζα μαλακπεί ζηελ ηάμε, ζα έρεη κφ-

λν 5 δεπηεξφιεπηα γηα λα εληνπίζεη ηνπο θξπκκέλνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, πξάγκα πνπ είλαη 

αδχλαην. Ο καζεηήο απηφο αληηπξνζσπεχεη έλαλ νδεγφ θαη νη θξπκκέλνη καζεηέο είλαη 

παηδηά πίζσ απφ εκπφδηα. Βιέπνπλ αιιά δελ ηα βιέπνπλ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ ήρνπ: Με έλα καληίιη δέλν-

ληαη ηα κάηηα ελφο καζεηή θαη ηνπνζεηείηαη ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο. Οη άιινη καζεηέο α-

θνχ αιιάμνπλ ζέζε θαη κε ηπραία ζεηξά, θσλάδνπλ ην φλνκά ηνπ θαη ζα πξέπεη λα εληνπί-

ζεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ήρνπ. ηε ζπλέρεηα ε ίδηα δξαζηεξηφηεηα επαλαιακβάλεηαη ρσξίο 

ηα κάηηα ηνπ καζεηή λα είλαη δεκέλα. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπκπιεξψλεη ην δίπηπρν “βιέπσ 

θαη αθνχσ πξηλ πεξάζσ ην δξφκν”. Δμαζθεί ηα παηδηά ζην λα εληνπίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε 

απφ ηελ νπνία έξρεηαη έλαο ήρνο θαη λα ηε ζπλδπάδνπλ κε νπηηθά εξεζίζκαηα.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Καηαγξαθή ήρσλ ηνπ δξόκνπ: Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ζην ηε-

ηξάδην εξγαζηψλ ήρνπο πνπ αθνχλ ζην δξφκν, εληνπίδνληαο απηνχο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

θίλδπλν. Ο δάζθαινο ίζσο ρξεηαζηεί λα επηζεκάλεη ζηα παηδηά φηη ππάξρνπλ θαη νρήκαηα 

πνπ δελ θάλνπλ θάπνην ζφξπβν (π.ρ. πνδήιαηα, ηξφιετ) πνπ θαη απηά φκσο θξχβνπλ θηλδχ-

λνπο. 
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Δηθόλα 9.6 Τα ζθαινπάηηα ζηελ απιή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

             Δηθόλα 9.7 Ζ ηειηθή ζέζε ησλ απηνθηλήησλ             Δηθόλα 9.8 Τν ύςνο ησλ θαλαξηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 9.9 Κνληηλή άπνςε ησλ νρεκάησλ 
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Δηθόλα 9.10 Φξνλνκέηξεζε απηνθηλήηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 9.11 Οη επηθίλδπλεο δηαβάζεηο 
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Δλφηεηα 3
ε
: ήκαηα θπθινθνξίαο γηα πεδνχο θαη απηνθίλεηα. Ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο θπ-

θινθνξίαο πεδψλ 

Σηόρνη ηεο ελόηεηαο: Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ βαζηθψλ ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ 

ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο, θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο βαζηθψλ πηλαθίδσλ 

γηα πεδνχο θαη νρήκαηα, αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξσλ θαηαζηάζεσλ θπθινθνξίαο (εκπφδηα 

ζην πεδνδξφκην, απνπζία πεδνδξνκίσλ, κνλφδξνκνη, θηι). 

 

Σελάξην: ηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηα παηδηά ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ζήκαηα θπθινθνξί-

αο. Παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ην ζρήκα θαη ην ρξψκα ηνπο, θαζψο 

επίζεο θαη νξηζκέλα ζήκαηα πνπ είλαη εμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα. ηελ απιή βξίζθνληαη ε-

πίζεο δηάζπαξηεο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπο. Καηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζηελ πφιε ζα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξεο θα-

ηαζηάζεηο θπθινθνξίαο κε εκπφδηα ζην πεδνδξφκην, θαζφινπ πεδνδξφκην, κνλφδξνκνπο, 

θηι.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Οη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο: Αλαθέξζεθε φηη, ελψ ηα 

ζήκαηα θπθινθνξίαο είλαη έλα αληηθείκελν πνπ απαζρνιεί φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, εληνχηνηο δελ ππάξρεη θακία κέξηκλα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε 

θάπνηνπο θαλφλεο θαη λα εμεγεζεί ε ζεκαζία ηνπο (§ 2.3.2). Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αληη-

κεησπίδεη ην ζέκα εμεγψληαο ζηα παηδηά φηη ππάξρνπλ κεξηθνί πνιχ απινί θαλφλεο πνπ 

ηνπο επηηξέπνπλ λα εμεγνχλ ηε ζεκαζία φισλ ζρεδφλ ησλ ζεκάησλ θπθινθνξίαο (κε βάζε 

ην ζρήκα θαη ην ρξψκα ηνπο). Δμεγείηαη επίζεο ε ζεκαζία νξηζκέλσλ πνιχ ζεκαληηθψλ 

πηλαθίδσλ πνπ είλαη ε εμαίξεζε ζηνπο θαλφλεο, θαζψο επίζεο ε ζεκαζία ησλ δηαγξακκί-

ζεσλ ζην νδφζηξσκα (εηθόλα 9.12).  

 

ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα καληέςνπλ ηε ζεκαζία αξθεηψλ πηλαθίδσλ θπθιν-

θνξίαο πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο απιήο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο (εηθόλα 9.13). Γηα λα 

ην πεηχρνπλ απηφ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ κφιηο δηδάρζεθαλ. Γελ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ε αθξηβήο εμήγεζε, φζν ε ζσζηή γεληθή απφδνζε ηνπ λνήκαηνο ηεο πη-

λαθίδαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ηξίγσλεο πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιέμεηο 

φπσο θίλδπλνο θαη πξνζνρή, ζηηο ηεηξάγσλεο ιέμεηο φπσο πιεξνθνξία θαη ελεκέξσζε. 

Αθνχ καληέςνπλ ηε ζεκαζία, κπνξνχλ αθνπκπψληαο ηελ θάζε πηλαθίδα λα αθνχζνπλ ηελ 

αθξηβή ζεκαζία ηεο θαη λα ειέγμνπλ θαηά πφζν ε δηθή ηνπο εξκελεία ήηαλ ζσζηή.   
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Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Αθνινπζώ ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο: Σα παηδηά ζα 

πξέπεη λα δηαζρίζνπλ έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη ηεο πφιεο. Γηα λα βνεζεζνχλ, νξηζκέλεο 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο πνπ αθνξνχλ απηνθίλεηα ηξνπνπνηήζεθαλ (βάδνληαο έλα αλζξσ-

πάθη) θαη δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ή πνχ απαγνξεχεηαη λα 

πάλε. Δμαζθνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξαθηηθά ζηε ρξήζε ησλ πηλαθίδσλ παίξλνληαο πν-

ιχηηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Σν ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο φκσο δελ είλαη ε ρξήζε ησλ πηλαθίδσλ. Πξηλ 

μεθηλήζνπλ ηελ εμεξεχλεζε ηεο πφιεο, παίξλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ 

φηαλ δελ ππάξρεη πεδνδξφκην, ηη θάλνπλ φηαλ ν δξφκνο είλαη κνλφδξνκνο, πνχ πξέπεη λα 

βαδίδνπλ ζην πεδνδξφκην, πψο πξνζπεξλνχλ εκπφδηα ζην πεδνδξφκην. Πξφθεηηαη γηα κία 

δέζκε ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο πεδφο.  

 

Αθνχ πάξνπλ φιεο ηηο νδεγίεο απφ ηνλ ππνινγηζηή-θαζνδεγεηή, κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ 

ηελ εμεξεχλεζε, κε ηελ πξνηξνπή απφ ην δάζθαιν λα κελ βηάδνληαη, λα εμεηάδνπλ θαιά 

θαη λα ζπδεηνχλ ηελ θάζε θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη. Δίλαη απηνλφεην φηη πξφ-

θεηηαη λα ζπλαληήζνπλ φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (εηθόλα 9.14). Ο δά-

ζθαινο παξαηεξεί ηηο νκάδεο θαη επεκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ κία νκάδα δελ κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ηη λα θάλεη ή φηαλ έλα παηδί ζπλαληά πξνβιήκαηα. Δλλνείηαη φηη θάζε πέξα-

ζκα ηνπ δξφκνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δηδάρζεθαλ ηα παηδηά ζηελ πξνεγνχ-

κελε ελφηεηα.    

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Πνηα πηλαθίδα θπθινθνξίαο είλαη ε ζσζηή: Ζ δξαζηε-

ξηφηεηα πνπ νινθιεξψλεη ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, αθνξά έλα 

θνκκάηη ηεο πφιεο πνπ νη δξφκνη ηεο είλαη ππφ θαηαζθεπή θαη δελ ππάξρεη θπθινθνξία. 

Απφ ιάζνο, ζε πέληε ζεκεία ηνπνζεηήζεθαλ δηπιέο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο. Σα παηδηά 

πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηνπο, λα ειέγμνπλ ην νδηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ην-

πνζεηήζεθαλ, λα δνπλ ηη επηπηψζεηο έρεη ε θάζε κία θαη λα επηιέμνπλ ηε ζσζηή, ψζηε λα 

ελεξγνπνηεζεί ε πχιε ηειεκεηαθνξάο (εηθόλα 9.15). Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ζεκείν ηνπν-

ζεηήζεθε κία πηλαθίδα πνπ ππνρξεψλεη ζε επζεία πνξεία θαη κία πνπ ππνρξεψλεη ζε δεμηά 

ζηξνθή, φκσο επζεία ν δξφκνο δελ ζπλερίδεηαη.  
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αλ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεη ην ζέκα ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο, βάδνληαο ηα παη-

δηά λα ηηο αληηκεησπίζνπλ απφ ηε ζθνπηά ηνπ νδεγνχ θαη πψο απηφο παίξλεη θαη ρξεζηκν-

πνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δίλνπλ.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε -Σπδήηεζε γηα παξόκνηεο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο: Με 

αθνξκή ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλάληεζαλ ηα παηδηά ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ ηηο αληηκεηψπηζαλ ή ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. Ο δά-

ζθαινο θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλεη αληηζηνίρεζε ησλ θαηα-

ζηάζεσλ ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ κε δξφκνπο θαη πεδνδξφκηα πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Εσγξαθίδσ κία θαληαζηηθή πηλαθίδα θπθινθνξίαο: Ζ δξαζηεξηφ-

ηεηα θαιεί ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηε ζεκαζία κίαο θαληαζηηθήο πη-

λαθίδαο θπθινθνξίαο ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη ρηνπκνξηζηηθή. Σν ζεκαληηθφ ζεκείν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα παηδηά ζηελ πηλαθίδα πνπ ζα δσγξαθίζνπλ θαη ζηελ εξκελεία 

πνπ ζα δψζνπλ, λα αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ δηδάρζεθαλ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφ-

ηεηα απηήο ηεο ελφηεηαο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Γξάθσ έλα θαληαζηηθό Κ.Ο.Κ.: Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Κ.Ο.Κ. 

πνπ ηα παηδηά ζπλάληεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο απ-

ηήο ηεο ελφηεηαο, θαινχληαη λα γξάςνπλ ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηνπο κεξηθά άξζξα ελφο 

θαληαζηηθνχ Κ.Ο.Κ. γηα κία ρψξα πνπ ππάξρνπλ κφλν πινία ή κφλν ππνβξχρηα ή κφλν 

αεξνπιάλα. Ζ πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη θαη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ρηνπκνξηζηηθή, 

νδεγψληαο πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο 

ηνπ Κ.Ο.Κ.   
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Δηθόλα 9.12 Δμεγώληαο ηε ζεκαζία ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9.13 Μαληεύνληαο ηε ζεκαζία ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 
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Δηθόλα 9.14 Παξάδεηγκα επηθίλδπλνπ πεξάζκαηνο εκπνδίνπ ζην πεδνδξόκην 
(Σην βάζνο δηαθξίλεηαη όρεκα πάλσ ζε πεδνδξόκην πνπ επίζεο πξέπεη λα πεξαζηεί από ηε κέζα πιεπξά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9.15 Παξάδεηγκα επηινγήο ηεο ζσζηήο πηλαθίδαο 
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Δλφηεηα 4
ε
: Καηξηθέο ζπλζήθεο, πξνθπιάμεηο, ζεκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 

Σηόρνη ηεο ελόηεηαο: πλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ απηνθηλήησλ 

ζην βξεγκέλν/παγσκέλν/ρηνληζκέλν δξφκν, θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησ-

πίδνπλ νδεγνί θαη πεδνί θπξίσο ζηε βξνρή θαη ζην ζθνηάδη αιιά θαη ζηηο άιιεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη 

λα παίξλνληαη θαηά ηελ θπθινθνξία ζηε βξνρή θαη ην ζθνηάδη. 

 

Σελάξην: Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ θσηηζκνχ. Αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξηο ππνελφηεηεο, δχν γηα θάζε πεξίπησζε θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη αθνξνχλ ην εληνπηζκφ θηλδχλσλ (§ 2.1.1). ηηο πξψ-

ηεο δχν ππνελφηεηεο βξέρεη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ζηηο επφκελεο δχν έρεη βξαδηάζεη (εη-

θόλα 9.16). Δπίζεο, ε πχιε δελ ιεηηνπξγεί γηαηί έρεη ραιάζεη απφ ηε βξνρή θαη νη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα θάλνπλ φιε ηε δηαδξνκή αληίζηξνθα, γπξίδνληαο μαλά ζην ζπίηη γηα λα 

βξνπλ κία άιιε πχιε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τν θξελάξηζκα ησλ απηνθηλήησλ: Οη θαηξηθέο ζπλζή-

θεο αιιάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα δεδνκέλα θπθινθνξίαο ζην δξφκν, ηφζν ησλ πεδψλ φζν 

θαη ησλ απηνθηλήησλ, εηζάγνληαο θηλδχλνπο πνπ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα 

απνθεχγνπλ. Ο πην ζεκαληηθφο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο απφζηαζεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα 

φρεκα γηα λα ζηακαηήζεη φηαλ ν νδεγφο ηνπ θξελάξεη. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ αξθεί λα 

γλσξίδνπλ ηα παηδηά φηη ε απφζηαζε θξελαξίζκαηνο πεξίπνπ δηπιαζηάδεηαη ζην νιηζζεξφ 

νδφζηξσκα. Υξεηάδεηαη λα έρνπλ έλα κέηξν ζχγθξηζεο, πξάγκα πνπ πινπνηεί ε ζπγθεθξη-

κέλε δξαζηεξηφηεηα.  

 

Κάησ απφ έλα κεγάιν ππφζηεγν έρνπλ ηνπνζεηεζεί δχν απηνθίλεηα, έλα κπιε θαη έλα 

θφθθηλν. Σν κπιε φηαλ μεθηλήζεη ζα θηλεζεί κε 60 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα θαη ην θφθθηλν κε 

100 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. ε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θξελάξνπλ θαη ηα δχν θαη δηαλχνπλ 

κία απφζηαζε κέρξη λα ζηακαηήζνπλ. Σα παηδηά κεηξνχλ απηή ηελ απφζηαζε (ππάξρεη α-

ξίζκεζε ζην νδφζηξσκα) θαη ηελ θαηαγξάθνπλ. Έμσ απφ ην ππφζηεγν, ζηε βξνρή, ππάξ-

ρνπλ δχν ίδηα κε ηα πξνεγνχκελα απηνθίλεηα, ηα νπνία θαη απηά θξελάξνπλ, αιιά απηή ηε 

θνξά ζε βξεγκέλν δξφκν (εηθόλα 9.17). Καη πάιη θαηαγξάθεηαη ε απφζηαζε πνπ ρξεηά-

ζηεθαλ γηα λα ζηακαηήζνπλ.  
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πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο πνπ θαηέγξαςαλ, ηα παηδηά δηαπηζηψλνπλ πφζν κεγαιχηεξε απφ-

ζηαζε δηαλχεη θαηά ην θξελάξηζκα έλα απηνθίλεην ζε βξεγκέλν δξφκν. Οη αξρηθέο ηαρχ-

ηεηεο θαη νη απνζηάζεηο θξελαξίζκαηνο ησλ απηνθηλήησλ είλαη ηέηνηεο ψζηε ζρεηηθά εχ-

θνια ζα βγεη ην ζπκπέξαζκα ηεο δηπιάζηαο απφζηαζεο θξελαξίζκαηνο ζηε βξνρή. εκα-

ληηθφ είλαη λα θαηαιήμνπλ ηα παηδηά ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε πεξίπησζε βξνρήο, ην “θελφ” 

ζηελ θπθινθνξία πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν πξηλ απνθαζίζνπλ λα δηαζρίζνπλ έλα δξφκν. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Κπθινθνξία ζηε βξνρή: Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνε-

γνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά κπαίλνπλ ζε έλα θνκκάηη ηεο πφιεο φπνπ εμαηηίαο ηεο 

βξνρήο ν θσηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κεησκέλνο, κε απνηέιεζκα ηα αληηθείκελα θαη 

θπξίσο ηα απηνθίλεηα λα κελ δηαθξίλνληαη απφ κεγάιε απφζηαζε. Δπίζεο, φια ηα θαλά-

ξηα έρνπλ ραιάζεη θαη ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζε απηά γηα ηελ αζθαιή δηέ-

ιεπζε ελφο δξφκνπ. Πξέπεη ινηπφλ λα εθαξκφζνπλ κε αθφκα κεγαιχηεξε πξνζνρή φζα 

έκαζαλ ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.   

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Φαίλνληαη θαιά ηα ρξώκαηα;: Σν δεχηεξν κέξνο ηεο 

ελφηεηαο αζρνιείηαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θπθινθνξίαο ην βξάδπ. Καζψο ηα παηδηά 

πιεζηάδνπλ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα απηήο ππνελφηεηαο, ε βξνρή ζηακαηάεη θαη ηαπ-

ηφρξνλα βξαδηάδεη, κεηψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην θσηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

πξψηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλαληνχλ έρεη λα θάλεη κε ην πνηα ρξψκαηα θαίλνληαη θαζα-

ξφηεξα ζην ζθνηάδη.  

 

Μία καθξφζηελε πηλαθίδα έρεη βαθηεί κε δηάθνξα ρξψκαηα, απφ πνιχ ζθνχξα κέρξη πνιχ 

αλνηρηά. Απφ ην ζεκείν παξαηήξεζεο ηεο πηλαθίδαο ηα παηδηά ζα δπζθνιεπηνχλ λα δηα-

θξίλνπλ ηα ζθνχξα ρξψκαηα θαη ζα κπεξδέςνπλ ηνπο ηφλνπο ηνπ γθξη (εηθόλα 9.18) . Γίπια 

ζηελ πηλαθίδα ππάξρεη έλαο δηαθφπηεο πνπ αλάβεη θψηα πνπ ηε θσηίδνπλ. Αλάβνληάο ηα, 

ηα παηδηά ζα δηαπηζηψζνπλ ηε κεγάιε δηαθνξά ζηε δηάθξηζε ησλ ρξσκάησλ ζην θσο ή ηελ 

εκέξα θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζην ζθνηάδη θαη γεληθά ζε ζπλζήθεο κεησ-

κέλνπ θσηηζκνχ ρξεηάδεηαη λα θνξνχλ αλνηρηφρξσκα ξνχρα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τη είλαη νη αληαλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο: Με ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά ζα δηαπηζηψζνπλ φηη ρξψκαηα 

επάλσ ζε αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα θαίλνληαη πνιχ θαιχηεξα θαη ζε κεγαιχηεξε απφ-
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ζηαζε ζην ιίγν θσο ή ην ζθνηάδη απφ ηα ίδηα ρξψκαηα πνπ δελ είλαη φκσο επάλσ ζε αληα-

λαθιαζηηθή επηθάλεηα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τα δπλαηά θώηα ηπθιώλνπλ: Έλαο άιινο θίλδπλνο θα-

ηά ηελ θπθινθνξία ην βξάδπ πξνέξρεηαη απφ ηα δπλαηά θψηα ησλ απηνθηλήησλ. Αλάβν-

ληαο ηα θψηα ελφο ζηακαηεκέλνπ απηνθηλήηνπ, απηφ “ράλεηαη” κέζα ζην θσο (εηθόλα 

9.19). Σα παηδηά ζπδεηψληαο κεηαμχ ηνπο ή θαζνδεγνχκελα απφ ην δάζθαιν, ζα πξέπεη λα 

εληνπίζνπλ φηη απηφ δελ ηνπο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπλ ηελ απφζηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα 

ελφο θηλνχκελνπ απηνθηλήηνπ.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Μέρξη πνύ βιέπεη ν νδεγόο;: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, 

φπσο θαη άιιεο ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηνπ εγσθεληξηζκνχ 

(§ 2.1.3). Σα παηδηά πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη επεηδή βιέπνπλ ηα θψηα ελφο απηνθηλή-

ηνπ, δελ ζπλεπάγεηαη θαη φηη ν νδεγφο ηα έρεη δεη. ε έλα δηάδξνκν κε αξίζκεζε έρεη ην-

πνζεηεζεί έλα απηνθίλεην κε αλακκέλα ηα δπλαηά ηνπ θψηα (εηθόλα 9.20). Ζ έληαζε ηνπ 

θσηηζκνχ κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη ράλεηαη εληειψο ζε κία νξηζκέλε απφζηαζε.  

 

Σα παηδηά ζα δηαπηζηψζνπλ φηη ην θσο είλαη αξθεηφ γηα λα βιέπεη ν νδεγφο ζε κία απφ-

ζηαζε κφλν 40-50 κέηξσλ, κέρξη ηα 80-90 κέηξα δχζθνια δηαθξίλνληαη ηα αληηθείκελα θαη 

κεηά απφ απηή ηελ απφζηαζε δελ δηαθξίλεηαη ηίπνηα. πδεηψληαο ή θαζνδεγνχκελα κπν-

ξνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θπξίσο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηη ε-

λέξγεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

πξέπεη λα αθήζνπλ ην απηνθίλεην λα πεξάζεη ή φηη πξέπεη λα δηαζρίδνπλ ην δξφκν φηαλ ε 

απφζηαζε ησλ απηνθηλήησλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζπλεζηζκέλε ή λα ζηέθνληαη ζε θα-

ιά θσηηζκέλα ζεκεία. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Κπθινθνξία ην βξάδπ: πσο θαη θαηά ηελ θπθινθνξία 

ησλ παηδηψλ ζηε βξνρή, έηζη θαη ζε απηφ ην ζεκείν, ππάξρεη ε πξφζζεηε παξάκεηξνο φηη 

ηα απηνθίλεηα δηαθξίλνληαη δχζθνια. Δπίζεο, επεηδή ε πχιε ηειεκεηαθνξάο πνπ ζα βξνπλ 

ζην ηέινο ηεο εμεξεχλεζήο ηνπο δελ ιεηηνπξγεί, ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπλ αληίζηξνθα φιε 

ηε δηαδξνκή κέρξη ην ζπίηη ηνπο φπνπ ππάξρεη κία “εθεδξηθή” πχιε. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

θάηη ηέηνην γίλεηαη γηα παξαπάλσ εμάζθεζε. Δπηπιένλ, ν ππνινγηζηήο-θαζνδεγεηήο ελε-

κεξψλεη ηα παηδηά γηα κία παξάθακςε πνπ είλαη αξθεηά επηθίλδπλε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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πξφθεηηαη γηα κία δηάβαζε ζην δξφκν ηεο επηζηξνθήο πνπ επεηδή βξίζθεηαη ζε κέξνο ρσξίο 

θαζφινπ νξαηφηεηα, ζα ήηαλ ιάζνο λα ηελ επηιέμνπλ ηα παηδηά. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Παληνκίκα: Κάζε νκάδα ζα αλαιάβεη λα παξνπζηάζεη κε παλην-

κίκα κία απφ ηηο παξαθάησ θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπο: βξνρή, ρηφλη, νκί-

ριε, ειηφινπζηε κέξα, βξάδπ, πνιχ δπλαηφο αέξαο. Οη άιιεο νκάδεο ζα πξέπεη λα καληέ-

ςνπλ πνηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πεξηγξάθνληαη θαη λα αλαθέξνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηέο 

θξχβνπλ. αλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε φια φζα αληηκεηψπηζαλ ηα παηδηά ζηνλ εηθνλη-

θφ θφζκν θαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζή-

θεο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Παηρλίδηα κε ην θσο: ε ζπζθνηηζκέλε αίζνπζα, ν δάζθαινο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα θαθφ θσηίδνληαο κε ηε ζεηξά, αληαλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, κία ιηγφ-

ηεξν αληαλαθιαζηηθή, κία άζπξε, κία ζθνχξα, κία καχξε, επηθάλεηεο κε δηάθνξα ρξψκαηα 

θαη έλα δηάθαλν πιηθφ. ηε ζπλέρεηα πιεζηάδεη ην θαθφ ζε κία επηθάλεηα θαη ζηαδηαθά 

ηνλ απνκαθξχλεη. πδεηψληαο κε ηνπο καζεηέο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα θαηλφκελα ηεο αληα-

λάθιαζεο, ηεο απνξξφθεζεο θαη ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηφο ζε ζρέζε βέβαηα κε ηελ θπθιν-

θνξία ησλ παηδηψλ ζην δξφκν.  
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Δηθόλα 9.16 Δλαιιαγή βξνρήο θαη λύρηαο ζηνλ εηθνληθό θόζκν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9.17 Τν θξελάξηζκα ησλ απηνθηλήησλ ζηε βξνρή 
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Δηθόλα 9.18 Τα ρξώκαηα ζην ζθνηάδη θαη ην θσο 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9.19 Τα δπλαηά θώηα ηπθιώλνπλ         Δηθόλα 9.20 Απόζηαζε πνπ θσηίδνπλ ηα θώηα 
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Δλφηεηα 5
ε
: Αηπρήκαηα 

Σηόρνη ηεο ελόηεηαο: Αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο, θα-

ηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπο, επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα παξνρήο βνήζεηαο ζε ζπλαλζξψ-

πνπο καο, θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 

Σελάξην: Ζ ελφηεηα ζην πξψην κέξνο ηεο παξνπζηάδεη ηα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο (πε-

ξηπνιηθφ, αζζελνθφξν, ππξνζβεζηηθφ φρεκα). ην δεχηεξν κέξνο νη καζεηέο, ρσξίο λα έ-

ρνπλ πξνεηδνπνηεζεί, ζα ζπλαληήζνπλ θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζηελ πφιε ηξία έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά (θσηηά ζε θηίξην, ηξνραίν κε ηξαπκαηίεο θαη απιή ζχγθξνπζε δχν απηνθηλή-

ησλ). Θα ρξεηαζηεί λα θαιέζνπλ βνήζεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηειεθσληθνχο ζαιάκνπο πνπ 

βξίζθνληαη θνληά.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ απιή: Οη καζεηέο 

ζα πάξνπλ κεξηθέο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ξφιν ηεο αζηπλνκίαο, ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαη ηεο 

ππξνζβεζηηθήο, βιέπνληαο απφ θνληά ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (εηθόλα 9.21). 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τα ηξία αηπρήκαηα: θνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ πνηα ππεξεζία πξέπεη λα θαιέζνπλ αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα κπνξνχλ λα δίλνπλ ηφπν θαη αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ θάζε πεξηζηα-

ηηθνχ. αλ δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο.  

 

Βγαίλνληαο απφ ηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ, ηα παηδηά ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μεθηλήζνπλ 

ηελ εμεξεχλεζε ελφο κέξνπο ηεο πφιεο. Καηά ηελ εμεξεχλεζε απηή πξφθεηηαη λα ζπλα-

ληήζνπλ κία θσηηά ζε έλα θηίξην, έλα ζνβαξφ ηξνραίν αηχρεκα κε ηξαπκαηίεο θαη κία α-

πιή ζχγθξνπζε απηνθηλήησλ (εηθόλα 9.22).  

 

Κνληά ζηνλ ηφπν ηνπ θάζε αηπρήκαηνο ππάξρνπλ ηειεθσληθνί ζάιακνη πνπ θαινχλ ην 

100, ην 166 ή ην 199. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα θαιέζνπλ ην ζσζηφ λνχκεξν ζε θάζε πεξί-

πησζε θαη λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνλ ππεχζπλν -ζηνλ εηθνληθφ θφζκν φλησο απαληά θά-

πνηνο- δίλνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα δψζνπλ αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο, φινη νη δξφκνη ηεο ελφηεηαο έρνπλ ηακπέιεο κε ηα νλφκαηα ησλ νδψλ.  

 



 296 

Δπεηδή ηα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ απξνζδφθεηα, είλαη πηζαλφ ηα παηδηά πάλσ ζηε βηαζχλε 

ηνπο λα εληνπίζνπλ ηνπο ηειεθσληθνχο ζαιάκνπο, λα αγλνήζνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα δηαζρί-

ζνπλ, φπσο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ζσζηά ηνπο δξφκνπο θαη ζα πξέπεη ν δάζθαινο 

λα ηνπο ην ζπκίζεη.   

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Γξακαηνπνίεζε: Έλαο καζεηήο ηεο θάζε νκάδαο πεξηγξάθεη 

ζηνπο άιινπο έλα θαληαζηηθφ ή έλα πξαγκαηηθφ αηχρεκα. Έλαο άιινο καζεηήο απφ ηελ 

νκάδα θαιεί ζε βνήζεηα θαη ν ηξίηνο είλαη απηφο πνπ απαληά ζην ηειέθσλν. ηε ζπλέρεηα 

νη ξφινη αιιάδνπλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη επέθηαζε ηεο αληίζηνηρεο ηνπ εηθνληθνχ θφ-

ζκνπ θαη έρεη ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Αηηίεο αηπρεκάησλ: Οη νκάδεο ησλ παηδηψλ θαηαγξάθνπλ ζην ηε-

ηξάδην εξγαζηψλ ηηο πηζαλέο αηηίεο ελφο απφ ηα εμήο είδε αηπρεκάησλ: ηξνραίνπ ζηελ ε-

ζληθή νδφ, ηξνραίνπ κφλν κε απηνθίλεηα ζηελ πφιε, ηξνραίνπ κε απηνθίλεην θαη πεδφ 

ζηελ πφιε, ζηδεξνδξνκηθνχ αηπρήκαηνο, θσηηάο ζε ζπίηη, θσηηάο ζε εξγνζηάζην, ηξαπκα-

ηηζκνχ ζε νηθνδνκή πνπ ρηίδεηαη, ηξαπκαηηζκνχ ζην ζρνιείν, ηξαπκαηηζκνχ ζην ζπίηη. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη αηηίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ, γίλεηαη ζπδήηεζε πάλσ ζε απ-

ηέο απφ φια ηα παηδηά, πξνζζέηνληαο θαη άιιεο αηηίεο.  

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε-Καξηέια έθηαθηεο αλάγθεο: Σα παηδηά ζε έλα πξνηππσκέλν 

ζθιεξφ ραξηί ζα ζεκεηψζνπλ ην φλνκα θαη ην επίζεηφ ηνπο, ηε δηεχζπλζε πνπ κέλνπλ, ην 

ηειέθσλν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, άιια ηειέθσλα επηθνηλσλίαο κε ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα θαη 

θάπνην ηξίην ζηελφ ζπγγελή, ην ηειέθσλν ηνπ θέληξνπ δειεηεξηάζεσλ, ην ηειέθσλν ηεο 

Άκεζεο δξάζεο, ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο. Σν ραξηί απηφ κπνξνχλ λα ην έ-

ρνπλ πάληα καδί ηνπο ζε κία ζήθε ηεο ηζάληαο ηνπο. Ζ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα 

εζηηάζεη ζηε δηπιή ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο θαξηέιαο (είλαη ρξήζηκε αλ ηξαπκαηηζηνχλ ζε 

αηχρεκα, αιιά θαη αλ ρξεηαζηεί νη ίδηνη λα επηθνηλσλήζνπλ γηα θάπνην έθηαθην πεξηζηαηη-

θφ).  

 

Δλφηεηα 6
ε
: Κπθινθνξία ζε ζχλζεην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

Σηόρνο ηεο ελόηεηαο: Κηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξη-

θνξψλ πνπ νη καζεηέο απφθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ.  
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Σελάξην: Ζ ελφηεηα απηή νινθιεξψλεη ην πξφγξακκα ηεο Κ.Α. Απφ πνιιέο πιεπξέο είλαη 

ε πην ζχλζεηε θαη ε πην δχζθνιε ζηελ εθηέιεζή ηεο. Γελ ζα γίλεη κε νκαδηθή εξγαζία, αι-

ιά ν θάζε καζεηήο ζα είλαη κφλνο ηνπ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. θνπφο ηνπ είλαη λα βξεη 

κία ηειεπηαία πχιε ηειεκεηαθνξάο. Γηα λα ην πεηχρεη, ζα πξέπεη λα εμεξεπλήζεη έλα 

πξαγκαηηθά κεγάιν κέξνο ηεο πφιεο ρσξίο λα έρεη νπζηαζηηθά θακία βνήζεηα θαη ρσξίο 

ηνπο θαζνδεγεηέο-ππνινγηζηέο λα ηνλ θαηεπζχλνπλ. Δπηπιένλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε πχιε 

ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί ηα δχν εηθνληθά κνπζεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πφιε. ηαλ πεξά-

ζεη απφ ηελ πχιε, ζα βξεζεί ζε έλα “θξπθφ” επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ νη δχν ππν-

ινγηζηέο-εθπαηδεπηέο ηνλ απνραηξεηνχλ. ιν ην δίσξν ζα αθηεξσζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ελφηεηαο απηήο.  

 

Οη δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ηα παηδηά φηαλ επηρεηξνχλ λα δηαζρίζνπλ ηνπο δξφκνπο 

είλαη ζεκαληηθέο. Αξθεηά θαλάξηα δελ δνπιεχνπλ, ην πξάζηλν γηα ηνπο πεδνχο ζε κεξηθά 

θαλάξηα δηαξθεί πνιχ ιίγν, ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαβάζεηο δελ ππάξρνπλ θαλάξηα, δελ π-

πάξρνπλ παληνχ πεδνδξφκηα, αξθεηέο δηαβάζεηο δελ είλαη αζθαιείο. Δπίζεο, ε ππθλφηεηα 

ησλ απηνθηλήησλ θαη ε ηαρχηεηά ηνπο είλαη απμεκέλε. Μφλν ινηπφλ κε πξνζεθηηθή κειέηε 

ηεο θπθινθνξίαο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ηελ ελεξγνπνί-

εζε φισλ ησλ δεμηνηήησλ ζηηο νπνίεο εμαζθήζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζα είλαη 

ζε ζέζε νη καζεηέο λα δηαζρίζνπλ ηνπο δξφκνπο κε αζθάιεηα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Ζ Δζληθή Πηλαθνζήθε: Γίλεηαη κία ζχληνκε παξνπζί-

αζε ηνπ El Greco. ε πέληε αίζνπζεο παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη πίλαθέο ηνπ θαη 

ηα παηδηά κπνξνχλ λα ηνπο πεξηεξγαζηνχλ απφ θνληά (εηθόλα 9.23). πσο θαη ζην επφκελν 

κνπζείν, ηα παηδηά δελ είλαη απαξαίηεην λα αθηεξψζνπλ ψξα αλ ην αληηθείκελν δελ ηα ελ-

δηαθέξεη. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε πχιε αξθεί λα πεξάζνπλ ηελ είζνδν ηνπ θάζε κνπζείνπ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν-Τν κνπζείν ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο: Παξνπζηάδνληαη 

νη πιαλήηεο Δξκήο, Αθξνδίηε θαη Γίαο (εηθόλα 9.24). Πέξα απφ ηελ αλαθνξά ζηα ηδηαίηε-

ξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηε βαξχηε-

ηα ζε θάζε πιαλήηε θάλνληαο άικαηα θαη κεηξψληαο ηελ απφζηαζε πνπ κπνξνχλ λα πε-

δήμνπλ. Ζ απφζηαζε δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ πιαλήηε πνπ βξίζθνληαη θαη κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ζπγθξίζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο.  

 

 



 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 9.21 Παξάδεηγκα νρήκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 9.22 Παξάδεηγκα αηπρήκαηνο  
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Δηθόλα 9.23 Ζ Δζληθή Πηλαθνζήθε 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 9.24 Τν κνπζείν ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο  
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9.2  Σν δηδαθηηθό πιηθό ησλ ελνηήησλ γηα ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ην δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ην καζεηή ηεο ζπκ-

βαηηθήο δηδαζθαιίαο ελζσκαηψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ηεο δηδαζθα-

ιίαο Δ.Π. ζε έληππε κνξθή θαη φιεο νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θνηλέο. Ωο εθ ηνχ-

ηνπ, ζην ζεκείν απηφ ζα αλαπηπρζνχλ κφλν νη κεηαζρεκαηηζκέλεο ζε έληππε κνξθή δξα-

ζηεξηφηεηεο. Να ζεκεησζεί φηη ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία δελ ππάξρνπλ ε εηζαγσγηθή θαη 

ε ηειηθή ελφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο Δ.Π.  

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί επίζεο ην γεγνλφο φηη νη θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην 

ηεηξάδην ηνπ καζεηή ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο, απεηθνλίδνπλ κία θαηάζηαζε κε πξνν-

πηηθή “πξψηνπ πξνζψπνπ”, φκνηα κε ηνλ εηθνληθφ θφζκν (§ 3.4). Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ζηα 

έληππα είλαη λα απεηθνλίδνπλ κία θαηάζηαζε κε πξννπηηθή “ηξίηνπ πξνζψπνπ”, λα πεξηέ-

ρεηαη δειαδή θαη ν παξαηεξεηήο ζηε θσηνγξαθία. Αληίζεηα, κε ηελ πξννπηηθή “πξψηνπ 

πξνζψπνπ”, ν παξαηεξεηήο δελ πεξηέρεηαη ζηε θσηνγξαθία θαη ε θαηάζηαζε απεηθνλίδε-

ηαη έηζη φπσο αθξηβψο ηε βιέπεη απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά.  

 

Θεσξήζεθε φηη θάηη ηέηνην, παξφηη κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηα παηδηά (πνπ είλαη ζπλεζηζκέ-

λα ζην άιιν είδνο θσηνγξαθηψλ), σζηφζν απνδίδεη ηελ θαηάζηαζε κε πην πηζηφ, πην αιε-

ζνθαλή ηξφπν. Σέινο, φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά ζηνλ εηθν-

ληθφ θφζκν αληηθαηαζηάζεθαλ ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία κε αληίζηνηρα θείκελα.  

 

Δλφηεηα 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, νδεγίεο γηα ηελ εχξεζε ελφο πξννξηζκνχ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο δηάθξηζεο δεμηνχ-αξηζηεξνχ (Ο ρώξνο κε ηα ηεηξάγσλα), αληηθαηα-

ζηάζεθε κε κία ζειίδα ρσξηζκέλε ζε ηεηξαγσλάθηα (εηθόλα 9.25). Σα παηδηά μεθηλνχλ απφ 

ην ηεηξαγσλάθη κε ην Υ θαη αθνινπζψληαο νδεγίεο θηάλνπλ ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα γιπθά. 

Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα παηδηά αθνινπζνχλ θαη δίλνπλ νδεγίεο εχξεζεο πξννξη-

ζκνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θάηνςε κεξηθψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 9.25. Σα παηδηά αθνινπζνχλ νδεγίεο μεθηλψληαο απφ ην ζεκείν Α πνπ ηα νδεγνχλ 

ζην ζρνιείν θαη θαηαγξάθνπλ νδεγίεο γηα λα θηάζεη θάπνηνο απφ ην ζεκείν Β ζηελ εθ-

θιεζία.  

 

Δλφηεηα 2
ε
: Οη δηαβάζεηο 

Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία πνπ αληηζηνηρνχλ κε ηηο δξαζηεξηφηε-

ηεο ζηελ απιή ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ (Σα ηξία ζθαινπάηηα, Τα απηνθίλεηα ζηελ απιή θαη Τα 
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θαλάξηα ζηελ απιή), ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαδνρηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απνδίδνπλ ηη βιέπεη 

ην παηδί ζε θάζε πεξίπησζε (εηθόλα 9.26 ). 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρξφλνπ δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ θαη ηεο δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ ζε 

ζρέζε κε έλα θηλνχκελν φρεκα, αληηθαηαζηάζεθαλ κε δχν δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξψηε εθηε-

ιείηαη ζην ηεηξάδην ηνπ καζεηή θαη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη ην 

απηνθίλεην λα θηάζεη ζηε δηάβαζε. Ζ δεχηεξε εθηειείηαη ζην δηάδξνκν ή ηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ, φπνπ νξίδεηαη έλαο ρψξνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πιάηνο ελφο δξφκνπ θαη ηα 

πεδνδξφκηα ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ. Οη καζεηέο πεξλνχλ ην “δξφκν” ειέγρνληαο αξηζηεξά-

δεμηά-αξηζηεξά. Ο δάζθαινο ρξνλνκεηξεί θαη αλαθνηλψλεη ην ρξφλν δηάζρηζεο ηνπ θάζε 

καζεηή.  

 

Γηαδνρηθέο εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ εχ-

ξεζε ηεο αζθαινχο δηάβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ δχν θσηνγξαθίεο γηα θά-

ζε δηάβαζε, ε κία ην ηη βιέπεη ην παηδί θνηηψληαο αξηζηεξά θαη ε άιιε θνηηψληαο δεμηά. 

 

Δλφηεηα 3
ε
: ήκαηα θπθινθνξίαο γηα πεδνχο θαη απηνθίλεηα. Ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο θπ-

θινθνξίαο πεδψλ 

Ζ αληίζηνηρε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ζηελ απιή πινπνηείηαη κε 

ηελ παξνπζίαζε κίαο ζεηξάο πηλαθίδσλ ησλ νπνίσλ ηε ζεκαζία ηα παηδηά πξέπεη λα κα-

ληέςνπλ (εηθόλα 9.27). Έρεη πξνεγεζεί βέβαηα επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ εξκελείαο ησλ πηλα-

θίδσλ θπθινθνξίαο παξφκνηα κε απηή ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Οη απαληήζεηο γηα ηε ζεκα-

ζία ησλ πηλαθίδσλ βξίζθνληαη ζηελ επφκελε ζειίδα θαη έηζη ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπ-

γθξίλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.   

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ φπνπ ηα παηδηά ζπλαληνχλ ηδηαί-

ηεξεο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο (Αθνινπζώ ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο), αληηθαηαζηάζεθε 

απφ κία ζεηξά θσηνγξαθηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θα-

ηαζηάζεσλ θαη ηα παηδηά πξέπεη λα εληνπίζνπλ ην ιάζνο (εηθόλα 9.28). κνηα, γηα ηε δξα-

ζηεξηφηεηα ηεο επηινγήο ηεο ζσζηήο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσην-

γξαθίεο κε ηα δεπγάξηα ησλ πηλαθίδσλ θαη ηα παηδηά εμεγνχλ ηελ επηινγή πνπ θάλνπλ (εη-

θόλα 9.29). 
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Δλφηεηα 4
ε
: Καηξηθέο ζπλζήθεο, πξνθπιάμεηο, ζεκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο απφζηαζεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα απηνθίλεηα φηαλ 

θξελάξνπλ ζε βξεγκέλν δξφκν (Τν θξελάξηζκα ησλ απηνθηλήησλ), πινπνηείηαη ζηε ζπκβα-

ηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ελφο δηαγξάκκαηνο πνπ δείρλεη ηηο απνζηάζεηο πνπ ρξεηάδε-

ηαη ην θάζε φρεκα φηαλ θξελάξεη (εηθόλα 9.30). 

 

Ζ ίδηα πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθε θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ηα παηδηά πξέπεη λα 

ππνινγίζνπλ ηελ απφζηαζε πνπ θσηίδνπλ πνιχ ή ιηγφηεξν ηα θψηα ελφο απηνθηλήηνπ 

(Μέρξη πνύ βιέπεη ν νδεγόο), φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 9.31. 

 

Γηα ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο θσηνγξαθηψλ 

πνπ λα απεηθνλίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαη ζηηο πξνε-

γνχκελεο ελφηεηεο. 

 

Δλφηεηα 5
ε
: Αηπρήκαηα 

Ζ δξαζηεξηφηεηα φπνπ ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο αηπρεκάησλ ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν (Τα ηξία αηπρήκαηα), απνδφζεθαλ ζηελ έληππε κνξθή κε θσηνγξαθίεο ησλ αηπρε-

κάησλ απηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο πξνζηέζεθαλ νη δηεπζχλζεηο ησλ νδψλ, ψζηε λα κπνξνχλ 

ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ πιεξνθνξία (εηθόλα 9.32).  
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Δηθόλα 9.25 Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο 1
εο

 ελόηεηαο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 9.26 Γηαδνρηθέο εηθόλεο ηνπ ηη βιέπεη ην παηδί ζε θάζε πεξίπησζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9.27 Ζ ζεκαζία ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 



 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 9.28 Ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο 

 

 

Δηθόλα 9.28 Ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9.29 Δπηινγή ηεο ζσζηήο πηλαθίδαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9.30 Απόζηαζε θξελαξίζκαηνο ησλ απηνθηλήησλ 
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Δηθόλα 9.31 Απόζηαζε πνπ θσηίδνπλ ηα θώηα ελόο απηνθηλήηνπ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 9.32 Παξάδεηγκα αηπρήκαηνο 
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9.3  Άιιν έληππν πιηθό 

Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο καζεηέο, θαηαζθεπάζηεθε θαη έλαο 

πιήξεο νδεγφο δηδαζθαιίαο, έλα “βηβιίν γηα ην δάζθαιν”, κε πεξηερφκελν ζε κεγάιν βαζ-

κφ θνηλφ θαη γηα ηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο. Ξεθεχγνληαο απφ ηα ζηελά πιαίζηα κίαο ε-

ξεπλεηηθήο εθαξκνγήο, ζθνπφο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα βνεζήζεη φπνηνλ επηζπκεί 

λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα, είηε ζηε κία ηνπ κνξθή είηε ζηελ άιιε. Δπεθηείλεηαη κάιη-

ζηα αθφκα πεξηζζφηεξν, πξνηείλνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ εθηφο ηεο 

ηάμεο.  

 

Ζ γεληθή δηάξζξσζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ είλαη: 

 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία, ζηφρνη ηεο Κ.Α. ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

 Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ ζρήκα. 

 Αλάιπζε ηεο θάζε ελφηεηαο, ζηφρνη, θχξηα ζεκεία πξνζνρήο, κελχκαηα πξνο ηα παη-

δηά, δξαζηεξηφηεηεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, επηπιένλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

θαη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπ καζεηή.   

 

Δπεηδή νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο, έλα “ηεηξάδην 

εξγαζηψλ” αλά νκάδα, θξίζεθε ζθφπηκν λα ηνπο δνζεί θαη έλα πνιχ κηθξφ βηβιηαξάθη κε 

ηνλ ηίηιν “Θπκάκαη θαη θπθινθνξψ κε αζθάιεηα”, πνπ λα ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζεκεία 

ηεο θάζε ελφηεηαο. Ο ζθνπφο ηνπ βέβαηα δελ είλαη λα απνκλεκνλεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο 

θαλφλεο θπθινθνξίαο, αιιά λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζεκείν αλαθνξάο κεηά ηε ιήμε ησλ κα-

ζεκάησλ. 

 

Σέινο, ζην παθέην ηνπ έληππνπ πιηθνχ γηα ηα καζήκαηα Δ.Π., πεξηιακβάλεηαη θαη έλα ηε-

ρληθφ εγρεηξίδην. Δίλαη γεγνλφο φηη έλαο άπεηξνο ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζα 

ζπλαληήζεη αξθεηά ηερληθά πξνβιήκαηα, εηδηθά αλ επηρεηξήζεη λα παξακεηξνπνηήζεη ην 

πξφγξακκα ρσξίο λα μέξεη αθξηβψο ηηο επηπηψζεηο ηεο θάζε παξακέηξνπ. θνπφο ηνπ ηε-

ρληθνχ εγρεηξηδίνπ είλαη λα ηνλ θαηεπζχλεη βήκα-βήκα ζηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξν-

πνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα θεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλεη είλαη:  

 

 Απαηηήζεηο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Πεξηγξάθνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο απφ ην π-

ιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ, θαζψο επίζεο θαη ε πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε γηα ηε βέιηηζηε 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.   
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 Δγθαηάζηαζε-Δθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πεξηγξάθεηαη βήκα-βήκα ε δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Πεξηγξάθεηαη επίζεο ν ηξφπνο 

ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ έλα καζεηή ή απφ νκάδα καζεηψλ κε ηε ρξήζε ησλ δη-

θηπαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ.      

 Παξακεηξνπνίεζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ην πην ζεκαληηθφ θαη πεξίπινθν ζεκείν. 

Αλαιχνληαη φια ηα κελνχ θαη ππνκελνχ επηινγψλ, θαζψο επίζεο θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

θάζε επηινγήο ζηελ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Πξνηείλνληαη επίζεο 

νξηζκέλεο ηππηθέο ξπζκίζεηο αλάινγα κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ρξή-

ζηε, είηε γηα βέιηηζηε απφδνζε είηε γηα βέιηηζηε πνηφηεηα.   

 Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ηππηθά πξνβιήκαηα πιηθνχ 

θαη ινγηζκηθνχ θαη δίλεηαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  
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10.  Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο, κεζνδνινγία ζπιινγήο 

       δεδνκέλσλ 

 

Ζ δηακφξθσζε θαη παξαγσγή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ νινθιήξσζε ηε δεκηνπξγία ελφο 

πιήξνπο πξνγξάκκαηνο Κ.Α. γηα δηδαζθαιία ηφζν κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π. 

φζν θαη γηα δηδαζθαιία κε ζπκβαηηθφ ηξφπν. Σν πιηθφ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απεπζπ-

λφηαλ ζε καζεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ απηέο απνηεινχζαλ ηελ ειηθία-ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο (§ 4).  

 

Πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δ.Π., επηιεγκέλεο ελφηεηεο εθηε-

ιέζηεθαλ πηινηηθά απφ έλα κηθξφ δείγκα καζεηψλ. πγθεθξηκέλα δεηήζεθε απφ δχν παη-

δηά ρσξίο γλψζεηο ρξήζεο ππνινγηζηψλ, απφ έλα κε αξθεηά θαιέο γλψζεηο θαη απφ έλα κε 

πνιχ θαιέο γλψζεηο, λα εθηειέζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηελ εηζαγσγηθή, ηελ ηξίηε θαη ηελ 

ηειεπηαία ελφηεηα. Σα παηδηά νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ ηηο παξα-

ηεξήζεηο ηνπο θαη παξάιιεια θαηαγξάθνληαλ νη αληηδξάζεηο ηνπο, δπζθνιίεο ρεηξηζκνχ, 

δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ησλ αζθήζεσλ θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ πξνβιεκάηηζε, δπ-

ζθφιεςε ή δελ άξεζε. Απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δελ δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο ειιείςεηο 

ζην ζρεδηαζκφ ή ζεκαληηθέο δπζθνιίεο απφ ηε κεξηά ησλ παηδηψλ.      

 

ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ ηξία δεκνηηθά ζρνιεία ζηα νπνία ζα εθαξκνδφηαλ ην πξφγξακ-

κα ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη έλα ζην νπνίν ζα εθαξκνδφηαλ ε δηδαζθαιία Δ.Π. 

Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ ζρνιείσλ ήηαλ λα βξίζθνληαη ζε αζηηθφ θέληξν, λα έρεη εθ-

δεισζεί ελδηαθέξνλ απφ ηελ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξφγξακ-

κα κεγάιεο δηάξθεηαο θαη λα κελ έρεη εθαξκνζηεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ Κ.Α. Δπηπξφζζεηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ην πξφγξακκα κε ρξήζε Δ.Π. ήηαλ πξσηίζησο ε δηαζεζηκφηεηα θαη δεπηεξεπφλησο ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο. 

 

Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη ηξεηο νκάδεο δεηγκάησλ καζεηψλ, κε καζεηέο απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο ε 

θάζε κία. Ζ πξψηε νκάδα επξφθεηην λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εθαξκνγή Δ.Π., ε δεχηεξε νκάδα ηα καζήκαηα κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ε 

ηξίηε απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ, δελ παξαθνινχζεζε δειαδή θαλέλα είδνο καζήκαηνο 

Κ.Α.  
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Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ ηηο ηξεηο απηέο νκάδεο, ζα επέηξεπε ηειηθά 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα κία ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο νξγά-

λσζεο θαη εθηέιεζεο ησλ καζεκάησλ, θαζψο επίζεο ε κεζνδνινγία ζπιινγήο εξεπλεηη-

θψλ δεδνκέλσλ. 

 

10.1  Οξγαλσηηθά ζέκαηα ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο 

Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ καζεκάησλ Δ.Π., ρξεηάζηεθε λα γίλεη κία ζεηξά απφ παξεκβά-

ζεηο ζην ζρνιείν πνπ επξφθεηην λα γίλνπλ απηά ηα καζήκαηα. Οη παξεκβάζεηο ήηαλ δηνη-

θεηηθνχ-νξγαλσηηθνχ θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα θαη ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή πνξεία 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

ε πξψηε θάζε έγηλε έιεγρνο ηεο ππνδνκήο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο. 

Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ππήξραλ ηερληθά πξνβιήκαηα γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε 

ηεο εθαξκνγήο, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο ηεο ρψ-

ξαο έρνπλ εμνπιηζηεί ην δηάζηεκα 2001-2003 κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο” πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γ’ Κνηλνηηθφ 

Πιαίζην ηήξημεο.  

 

Δλψ νη πξνδηαγξαθέο ησλ ππνινγηζηψλ  είλαη ηέηνηεο πνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο [213], εληνχηνηο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο νη θάξηεο γξαθηθψλ θαη 

ήρνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα πνηνηηθέο. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε θαη έγηλε πξνκήζεηα 9 

θαξηψλ γξαθηθψλ θαη 9 θαξηψλ ήρνπ (φζνη δειαδή θαη νη ππνινγηζηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαζηεξίνπ). Έγηλε επίζεο πξνκήζεηα ίζνπ αξηζκνχ ρεηξηζηεξίσλ θαη αθνπζηηθψλ, έηζη 

ψζηε ηα παηδηά λα αθνχλ θαιχηεξα ηηο δηάθνξεο νδεγίεο θαη ήρνπο ρσξίο λα ελνρινχληαη 

απφ ηε θαζαξία ζηελ ηάμε. Σν θφζηνο ηνπ επηπιένλ εμνπιηζκνχ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

10.1.  

 

Δίδνο Πνζφηεηα Σηκή κνλάδαο € χλνιν € 

Κάξηα γξαθηθψλ 9 70 630 

Κάξηα ήρνπ 9 40 360 

Υεηξηζηήξην 9 40 360 

Αθνπζηηθά 9 10 90 

  160 1440 

Πίλαθαο 10.1 Κόζηνο επηπιένλ εμνπιηζκνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο 
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Αθνινχζεζε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ. Αλαβαζκίζηεθε 

επίζεο ην ινγηζκηθφ φζνλ αθνξά ηνπο νδεγνχο ησλ θαξηψλ θαη εγθαηαζηάζεθε ε λεφηεξε 

έθδνζε ηνπ DirectX (§ 5.3) γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ πιηθνχ κε ηελ εθαξκνγή. 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ησλ αξρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Κ.Α., αθνινχζεζε κία ζεηξά 

ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ηνπ θάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ξπζκίζεσλ ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο, ψζηε απηφ λα εθηειείηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζε φινπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

απφ ηνπο ειέγρνπο δελ πξνέθπςε θάπνην άιιν πξφβιεκα θαη φηη ε εθαξκνγή απέδηδε ίδην 

αξηζκφ θαξέ/δεπηεξφιεπην φπσο θαη ζην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε αξρηθά (§ 8.1.6).  

 

Σέινο, κεηαθηλήζεθαλ νη ππνινγηζηέο, ηνπνζεηήζεθαλ ζξαλία θαη δηακνξθψζεθε ν ρψξνο, 

έηζη ψζηε ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ, ηφζν ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν φζν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε.  

 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ. ηα 

ζρνιεία ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο δελ ππήξμε θάπνην πξφβιεκα γηαηί κέζα ζε έλα δίσ-

ξν κία ελφηεηα κπνξνχζε λα δηδαρζεί ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε. Έηζη ρξεηάζηεθε λα βξεζεί -

θαη βξέζεθε- κία εκέξα ηελ εβδνκάδα φπνπ ην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο θάζε ηάμεο επέ-

ηξεπε ηελ εθηέιεζε θάπνηαο απφ ηηο πέληε ζπλνιηθά ελφηεηεο ζηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιί-

αο. 

 

Ζ θαηάζηαζε γηα ηα καζήκαηα Δ.Π. ήηαλ δηαθνξεηηθή. Σν ζρνιηθφ εξγαζηήξην, φπσο άι-

ισζηε θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, είρε πνιχ 

κηθξφηεξν αξηζκφ ππνινγηζηψλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ κίαο ηάμεο. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη εθφζνλ ην θάζε παηδί ζα ρξεζηκνπνηνχζε απφ έλαλ ππνινγηζηή, έπξεπε λα γίλεη ρσξη-

ζκφο ζε νκάδεο, φπνπ ε θάζε νκάδα λα έρεη ελληά παηδηά, φζνη δειαδή θαη νη ππνινγηζηέο 

ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 

Πξνέθπςε φκσο θαη έλα δεχηεξν πξφβιεκα. Ζ αξρηθή ηδέα ήηαλ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

λα εθαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα κελ δεκη-

νπξγεζεί αλαζηάησζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εκεξήζηνπ ζρνιείνπ. κσο δηαπηζηψζεθε φηη 

ελψ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ είρε δειψζεη φηη ζα πα-

ξαθνινπζήζεη ην νινήκεξν, ν αξηζκφο ηνπο έπεζε πεξίπνπ ζην κηζφ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφ-

λνπ, κε θίλδπλν ε έξεπλα λα κελ έρεη ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα. ηαλ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ 

ηνπ νινήκεξνπ ζηαζεξνπνηήζεθε, έγηλε ν ρσξηζκφο ζε νκάδεο. Έρεη αλαθεξζεί φηη ε εξ-
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γαζία ησλ παηδηψλ ζα δελ ζα γηλφηαλ αηνκηθά, αιιά κε ηε ζπγθξφηεζε ηξηκειψλ νκάδσλ 

(§ 2.8.4). πλππνινγίδνληαο θαη απηφ ην ζηνηρείν, ιήθζεθε κέξηκλα ψζηε ε θάζε ηξηάδα 

λα απνηειείηαη απφ καζεηέο ηεο ίδηαο ηάμεο. 

 

ε ζπλελλφεζε κε ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ θαη επεηδή ην δείγκα ηνπ νινήκεξνπ ήηαλ 

ηειηθά κηθξφ, απνθαζίζηεθε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα θαη νη καζεηέο ηνπ εκεξή-

ζηνπ ζρνιείνπ πνπ δελ παξαθνινπζνχζαλ ην νινήκεξν. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη ράξε ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ δαζθάισλ, ζπκκεηείραλ ζην εξεπλεηηθφ πξφ-

γξακκα φινη νη καζεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ. Γεκηνπξγήζεθαλ 7 νκάδεο παη-

δηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη εθφζνλ ζην πξφγξακκα Δ.Π. πεξηιακβάλνληαλ 7 δηδαθηη-

θέο ελφηεηεο, έπξεπε λα γίλνπλ 49 δηδαζθαιίεο, δηάξθεηαο δχν σξψλ ε θάζε κία. Με βάζε 

απηά ηα δεδνκέλα θαηαξηίζηεθαλ δχν σξνιφγηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο, έλα γηα ην ε-

κεξήζην θαη έλα γηα ην νινήκεξν ζρνιείν.  

 

πλνςίδνληαο, νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο έηζη φπσο ε-

πξφθεηην λα γίλνπλ ήηαλ: 

 

Οκνηφηεηεο: 

 Ίδηα δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθαξκφζηεθε ε “θαζνδεγνχκε-

λε ζπλεξγαζία” θαη ε εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ.  

 πσο παξνπζηάζηεθε ζην 9
ν
 θεθάιαην, ε δηδαθηηθή χιε (ζεσξία, αζθήζεηο, δξαζηε-

ξηφηεηεο) ήηαλ θνηλή.  

 Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ήηαλ λα εκςπρψλεη, λα θαζνδεγεί θαη λα ζπδεηά κε ηα παηδηά 

θαη φρη λα δηδάζθεη. 

 Ζ δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηεο θάζε ελφηεηαο ήηαλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

Γηαθνξέο: 

 Άιινο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηελ χιε. 

 Μηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ αλά “ηάμε” Δ.Π., ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ 

ζην εξγαζηήξην, θαλνληθφο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ζπκβαηηθή ηάμε. 

 Γπζθνιφηεξε ε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Δ.Π., 

εμαηηίαο θαη πάιη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ. 
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10.2  Γεληθέο παξαηεξήζεηο από ηελ εθηέιεζε ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη ζηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο, ελεκεξψζεθαλ νη 

καζεηέο φηη ζα παξαθνινπζήζνπλ κία ζεηξά καζεκάησλ Κ.Α., φηη ζα εξγαζηνχλ κε έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ φηη έρνπλ ζπλεζίζεη θαη φηη δελ ζα ππάξρεη θάπνην δηαγψληζκα ή 

βαζκνινγία. Δηδηθά ην ηειεπηαίν ζεκείν ρξεηάζηεθε λα ηνληζηεί αξθεηέο θνξέο, αθφκα θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, πξάγκα πνπ πξνθαιεί εληχπσζε θαη δείρλεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά θάζε είδνπο ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα. Σε ζπλδένπλ 

ακέζσο κε ηηο έλλνηεο ηεο επίδνζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, πξνβιεκαηίδνληαη θαη αγρψλν-

ληαη. ηε ζπλέρεηα ζρεκαηίζηεθαλ νη ηξηάδεο ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο θαη κε κφλν θξηηήξην ηα παηδηά λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε.   

 

Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο ζηα καζήκαηα Δ.Π., εμεγήζεθε ζηα παη-

δηά ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (αλ θαη αληίζηνηρν ζεκείν πεξηιακβάλεηαη κέζα 

ζηνλ εηθνληθφ θφζκν), ν ηξφπνο πνπ θνξηνχληαη ηα αθνπζηηθά, δεηήζεθε λα θάζνληαη πά-

ληα ζηελ ίδηα ζέζε θαη εμεγήζεθε φηη ε εξγαζία αλά ηξεηο δελ αθνξνχζε κφλν ηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο εθηφο εηθνληθνχ θφζκνπ, αιιά θαη εληφο.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη ε εμήο παξαηήξεζε. ζα παηδηά παίδνπλ δηάθνξα ειε-

θηξνληθά παηρλίδηα, ην πξψην πξάγκα πνπ ξψηεζαλ κε ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ήηαλ 

“πνχ είκαη εγψ;” ή “πνηνο απφ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ βιέπσ είκαη εγψ;”. Ζ κεγάιε πιεην-

ςεθία ησλ παηδηψλ είλαη ζπλεζηζκέλε ζε παηρλίδηα κε πξννπηηθή “ηξίηνπ πξνζψπνπ”, λα 

βιέπνπλ δειαδή θαη ην ραξαθηήξα (avatar) πνπ ηα αλαπαξηζηά κέζα ζην παηρλίδη θαη δελ 

είλαη ζπλεζηζκέλα ζε παηρλίδηα κε πξννπηηθή “πξψηνπ πξνζψπνπ”. Έηζη ρξεηάζηεθε λα 

εμεγεζεί φηη δελ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά κφλν ηνπο άιινπο δχν ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

φηη κπνξνχλ λα ηνπο μερσξίζνπλ απφ ηα ξνχρα πνπ θνξνχλ θαη απφ ην φλνκα ζηελ πιάηε 

ηνπο (§ 8.2.3).  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παηδηά ζπλήζηζαλ πνην κνληέιν αλαπαξη-

ζηά πνην παηδί, αξθεηέο θνξέο απεπζχλνληαλ ην έλα ζην άιιν κε βάζε ην φλνκα ηνπ κν-

ληέινπ. Ο ρεηξηζκφο γεληθά δελ απνηέιεζε πξφβιεκα. Αλ θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία παξνπ-

ζηάδνληαη ζην 11
ν
 θεθάιαην, κπνξεί λα εηπσζεί φηη κνλάρα έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ καζε-

ηψλ δελ θαηάθεξε λα ρεηξίδεηαη κε κεγάιε άλεζε ην ρεηξηζηήξην κεηά θαη απφ ην δεχηεξν 

κάζεκα (εηθόλα 10.1).  
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Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο φπσο θαη’ επαλάιεςε ζεκεηψζεθε, ήηαλ ε “θαζνδεγνχκελε ζπλεξ-

γαζία”. ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ παηδηψλ δελ ζεκεηψζεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

νχηε ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία νχηε ζηε δηδαζθαιία Δ.Π. πσο ήηαλ αλακελφκελν, π-

πήξμαλ νκάδεο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά, ππήξμαλ θαη νκάδεο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ 

ιηγφηεξν θαιά, κε ηελ θαηάζηαζε λα βειηηψλεηαη απφ κάζεκα ζε κάζεκα. 

 

Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνχξγεζε ε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ κέζα 

ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, εηδηθά ζην πέξαζκα ησλ δηαβάζεσλ. Παξαηεξήζεθε φηη φηαλ έλα 

παηδί πεξλνχζε έλα δξφκν, πεξίκελε κέρξη πνπ λα πεξάζνπλ θαη ηα ππφινηπα παηδηά, είηε 

απφ κφλν ηνπ είηε γηαηί ην δεηνχζαλ ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο. Τπήξρε φκσο ε ηάζε φηαλ 

έλα παηδί ζπλαληνχζε πξνβιήκαηα ζηνλ έιεγρν ηνπ δξφκνπ, ηα ππφινηπα λα ην βνεζνχλ 

ειέγρνληαο θαη εθείλα ην δξφκν θαη ιέγνληάο ηνπ πφηε λα πεξάζεη απέλαληη. ε απηφ ην 

ζεκείν ρξεηάζηεθε παξέκβαζε, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν ην πην αδχλακν παηδί ζηεξηδφηαλ 

απνθιεηζηηθά ζηε βνήζεηα ησλ άιισλ. Έηζη δεηήζεθε απφ ηα παηδηά ε βνήζεηα θαη ε ζπ-

λεξγαζία λα ππάξρεη ζε φια ηα άιια ζέκαηα εθηφο ηεο δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ. 

 

Ο γεληθφηεξνο φκσο ηξφπνο εξγαζίαο, πέξα απφ ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο, μέληζε ηα παη-

δηά. Ζ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ έγηλε ακέζσο αληηιεπηή. Σα παηδηά θαη ζηηο δχν 

κνξθέο δηδαζθαιίαο, ήηαλ ζπλεζηζκέλα -αλ φρη εζηζκέλα- ζε έλα πξφηππν πνιχ ζαθέο θαη 

θαζνξηζκέλν: ν δάζθαινο δηδάζθεη θαη θάλεη εξσηήζεηο, νη καζεηέο πξνζέρνπλ ηε δηδα-

ζθαιία θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο. Απηφ ην πξφηππν αλαηξάπεθε εληειψο ζηα καζήκα-

ηα Δ.Π. θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία.  

 

Ζ πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα απαίηεζε ρξφλν απφ ηε κεξηά ησλ παηδηψλ. Δλψ ζηα αξ-

ρηθά καζήκαηα ηα παηδηά κε ηελ πξψηε δπζθνιία θαηέθεπγαλ ακέζσο ζε εξσηήζεηο φπσο: 

“απφ πνχ λα πάκε;”, “ηη λα θάλσ ηψξα;”, “ηη λα θάλνπκε ζε απηή ηελ άζθεζε;”, “είλαη 

ζσζηή ε απάληεζε;”, ζηαδηαθά αλέιαβαλ ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ 

επζχλε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, κεηψλνληαο αληίζηνηρα ησλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ πξνο ην 

δάζθαιν, αληηκεησπίδνληάο ηνλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζαλ θαζνδεγεηή.  

 

Ζ κεγαιχηεξε αλαηξνπή ησλ παγησκέλσλ ξφισλ ζηα καζήκαηα Δ.Π., κπνξεί λα εξκελεπ-

ηεί απφ ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηελ χιε. Απηφ γηαηί 

θαη ζηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο ππήξρε δάζθαινο ζηελ ηάμε, ε εξγαζία γηλφηαλ νκαδηθά 

θαη ε χιε ήηαλ ίδηα. κσο ζηα καζήκαηα Δ.Π., κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή πα-
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ξεκβάιιεηαη ν εηθνληθφο θφζκνο. Έηζη, δίλνληαη άκεζα απαληήζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο ε-

ξσηήζεηο ησλ παηδηψλ, απιά δνθηκάδνληαο θαη βιέπνληαο ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκήο. Έλα 

δεχηεξν θηιηξάξηζκα ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα. Αλ έλα παηδί δελ 

πάξεη ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην εξψηεκά ηνπ δνθηκάδνληαο ζηνλ ππνινγηζηή, κπνξεί 

λα απεπζπλζεί ζηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Αλ θαη απφ εθεί δελ πάξεη ηθαλνπνηεηηθή 

απάληεζε, ηφηε απεπζχλεηαη ζην δάζθαιν.  

 

Ζ δπζθνιία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ καζεκάησλ Δ.Π. ήηαλ λα ζπλεζίζνπλ ηα παηδηά αθξη-

βψο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, ε απνπζία ηνπ ππνινγηζηή επέ-

ηξεπε ηειηθά λα γίλνληαη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο θαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε εμάξηεζε 

απφ ην δάζθαιν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ην εμήο ζηνηρείν. Δπεηδή ζηα καζήκαηα Δ.Π. ν 

αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ήηαλ κηθξφηεξνο απ’ φηη ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, ν έ-

ιεγρνο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ παηδηψλ θαη ε πα-

ξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ πην εχθνιε.  

 

Απφ ηελ άιιε φκσο, ην έξγν ηνπ δαζθάινπ ήηαλ πην δχζθνιν, κε ηελ έλλνηα φηη νη ζπκ-

βνπιέο θαη ε θαζνδήγεζε γηλφηαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν ή ην πνιχ ζε επίπεδν νκάδαο. ε 

κία ζπκβαηηθή δηδαζθαιία είλαη εχθνιν ν δάζθαινο λα επηζεκάλεη θάηη ζε νιφθιεξε ηελ 

ηάμε ιέγνληάο ην κφλν κία θνξά. ηα καζήκαηα Δ.Π. απηφ ζηάζεθε δχζθνιν γηαηί ηα παη-

δηά θνξψληαο αθνπζηηθά θαη φληαο απνξξνθεκέλα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, δελ άθνπγαλ θαη 

δελ έβιεπαλ ην δάζθαιν, παξά κφλν φηαλ απηφο ήηαλ δίπια ηνπο ή φηαλ απηά δεηνχζαλ ηε 

βνήζεηά ηνπ.      

 

Ζ δηάξθεηα ησλ ελνηήησλ ήηαλ ε πξνβιεπφκελε, κε εμαίξεζε ηε δεχηεξε ελφηεηα θαη ζηηο 

δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο (§ 9.1, § 9.2). Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο χιεο πεξηιήθζεθαλ ζε απ-

ηή πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηά ηελ πνξεία θξίζεθε ζθφπηκν λα κελ 

γίλνπλ φιεο καδί. Υξεηάζηεθε ινηπφλ λα γίλεη ζε δχν δίσξα, πξάγκα πνπ αλέβαζε ην ζπ-

λνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ ζε 56 (8 γηα θάζε ηάμε) γηα ηελ Δ.Π. θαη ζε 18 (6 γηα θάζε 

ηάμε) γηα ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. Απηφ νδήγεζε ζε αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

δηδαζθαιίαο, ρσξίο φκσο θάπνην αμηνζεκείσην πξφβιεκα.   

 

Σα παηδηά αληηκεηψπηζαλ ηα καζήκαηα θαη ζηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο κε ηδηαίηεξε ραξά 

θαη ελζνπζηαζκφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζρεδφλ ζε θάζε κάζεκα Δ.Π., πεξίκελαλ έμσ 

απφ ηελ πφξηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο πξηλ απφ ην κάζεκα. Μία άι-
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ιε έλδεημε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ήηαλ φηη απφ κφλα ηνπο δήηεζαλ λα κελ βγαίλνπλ έμσ 

ζηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο αλάκεζα ζηηο δχν ψξεο δηδαζθαιίαο. Μφλν ζηελ αξρή ησλ 

καζεκάησλ ππήξμαλ νξηζκέλα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά φπνπ ν εηθνληθφο θφζκνο αληηκε-

ησπίζηεθε ζαλ παηρλίδη. Γεληθά ε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα καζήκαηα είλαη κία 

πνιχ ηζρπξή έλδεημε γηα ην πφζν ζέινπλ κία δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ηξφπν δηδαζθαιί-

αο. 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο ζηα καζήκαηα Δ.Π. είρε πεξηιεθζεί θαη 

έλα κηθξφ θνκκάηη κίαο πφιεο, γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηα παηδηά κία πξψηε εληχπσζε γηα ην 

ηη αθξηβψο ζα θάλνπλ ζηα επφκελα καζήκαηα (§ 9.1). Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ παηδηψλ πέ-

ξαζε ηνπο δξφκνπο απφ ηπραίν ζεκείν θαη κάιηζηα ζεκεηψζεθαλ αξθεηνί “ζάλαηνη”. ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε κεηά ην κάζεκα, δηθαηνιφγεζαλ απηή ηελ ελέξγεηά ηνπο ιέγν-

ληαο φηη έηζη θάλνπλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ απνηειεί έλδεημε γηα δχν πξάγκαηα: 

α) φηη κεηέθεξαλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ θπθινθνξία απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ζηνλ 

εηθνληθφ θαη β) κε δεδνκέλν φηη ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία αληηκεηψπηζαλ ηνλ εηθνληθφ 

θφζκν ζαλ “έγθπξν” θφζκν θαη φρη ζαλ παηρλίδη, ε θπθινθνξηαθή ηνπο θνπιηνχξα ήηαλ 

πνιχ κηθξή.  

 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη ηα παηδηά αληηκεηψπηζαλ ζαλ “έγθπξν” ηνλ εηθνληθφ 

θφζκν είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ βάδηδαλ ζην πεδνδξφκην. Αλ θαη ζε πάξα πνιιά ζεκεία π-

πήξραλ πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνί ρψξνη κε πξάζηλν, φπνπ ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαζρίζνπλ δηαγψληα ζπληνκεχνληαο ηε δηαδξνκή κέρξη ηνλ επφκελν δξφκν, εληνχηνηο 

πξνηηκνχζαλ λα αθνινπζνχλ ην πεδνδξφκην. Ζ εμήγεζε πνπ έδσζαλ ήηαλ φηη ην ζσζηφ εί-

λαη λα πεξπαηάλε ζην πεδνδξφκην. 

 

Σα παηδηά δελ δπζθνιεχηεθαλ κε ην ζχζηεκα παξνρήο νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ (ν ππν-

ινγηζηήο ζην ζπίηη, νη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη νη δηαθφπηεο παξνρήο ερεηηθψλ νδε-

γηψλ). Δμαίξεζε απνηέιεζε ε πξψηε ελφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ε δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ 

ρψξν πνπ ήηαλ ρσξηζκέλνο ζε ηεηξαγσλάθηα (§ 8.1). Απηφ γηαηί δελ πεξίκελαλ λα αθνχ-

ζνπλ νιφθιεξε ηελ νδεγία πξηλ ζπλερίζνπλ, κε απνηέιεζκα λα επηζηξέθνπλ ζπλερψο ζην 

ζεκείν εθθίλεζεο. 

 

Απφ ηηο δηάθνξεο ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ Δ.Π., ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε πξνμέλεζαλ 

ηξεηο ελφηεηεο. Ζ ηέηαξηε, φπνπ αξρηθά έβξερε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη κεηά βξάδηαζε, 
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αιιά νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελφηεηαο δπζθφιεςαλ αξθεηά ηα παηδηά. Ζ πέκπηε, εηδηθά ζην 

πξψην αηχρεκα φπνπ γηλφηαλ κία έθξεμε θαη έλα θηίξην άξπαδε θσηηά. Ζ ηειεπηαία, πνπ 

παξά ηε δπζθνιία ηεο, ηα παηδηά έδεημαλ πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πιαλήηεο θαη 

πέξαζαλ αξθεηή ψξα δνθηκάδνληαο ηε βαξχηεηα ζε απηνχο. Σν “θξπθφ” επίπεδν κε ην ν-

πνίν έθιεηλαλ ηα καζήκαηα ζπγθίλεζε ηα παηδηά θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ην πξφγξακκα 

Κ.Α. είρε ηειεηψζεη, δήηεζαλ λα επαλαιεθζνχλ ηα καζήκαηα ή λα θηηαρηνχλ θαηλνχξηα 

επίπεδα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 10.1 Σηηγκηόηππα από ηα καζήκαηα Δ.Π. 
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10.3  Καηεγνξίεο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

Οη γεληθέο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ πην πάλσ, δίλνπλ κία πξψηε εληχπσζε γηα ηα 

καζήκαηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε φκσο ελφο εξεπλεηηθνχ πξν-

γξάκκαηνο αθνξά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ εξεπλψληαη, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αμίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνλ εληνπηζκφ ηπ-

ρφλ αδπλακηψλ θαη ηε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ κε άιιεο αληίζηνηρεο κεζφ-

δνπο. Πξέπεη ινηπφλ λα δηαηππσζνχλ κε ζαθήλεηα ηα εξσηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ 

παξνχζα εξγαζία θαη πνηνη ήηαλ νη ηξφπνη ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

Σν ζχζηεκα θαηαγξαθήο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθε, κπνξεί 

λα ζπλνςηζηεί ζηηο εμήο γεληθέο θαηεγνξίεο: α) ηερληθά ζέκαηα, β) γλσζηηθά-παηδαγσγηθά 

ζέκαηα θαη γ) άιια ζέκαηα.  

 

Σερληθά ζέκαηα 

Ζ θαηεγνξία απηή δεδνκέλσλ αθνξά ζέκαηα επρξεζηίαο ηεο εθαξκνγήο θαη γεληθά ην πε-

ξηβάιινλ εξγαζίαο, ηπρφλ ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ, ζέκαηα επηδφζεσλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ θαη ηέινο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Έηζη κπνξνχλ λα απαληεζνχλ νη εμήο εξσηήζεηο: 

 

Δπρξεζηία-Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη ην παηδί γηα λα κάζεη ην ρεηξηζηήξην, ηνπο κνρινχο θαη ηα πιή-

θηξα ηνπ. 

 Αλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ρξήζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Πφζν θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην είλαη ην ζχζηεκα παξνρήο νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ. 

 Αλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα πινεγεζνχλ κε άλεζε ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη αλ πα-

ξνπζηάδνληαη θαηλφκελα απνπξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Πφζν “πξαγκαηηθφο” θαίλεηαη ν εηθνληθφο θφζκνο, πνηνο είλαη ν βαζκφο ξεαιηζκνχ 

ηνπ, θαηά πφζν δειαδή ηα παηδηά εκβπζίδνληαη ζε απηφλ.  

 Πφζν ζπκβαηφ είλαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηε ρξή-

ζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 
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Σσκαηηθά πξνβιήκαηα 

 Αλ θνπξάδεη ην ρεηξηζηήξην, αλ ην κέγεζνο ή ην βάξνο ηνπ είλαη θαηάιιειν.   

 Αλ παξαηεξείηαη δπζθνξία ή δάιε ή φπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 

Θέκαηα πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ 

 Πφζν ζηαζεξή είλαη ε εθαξκνγή, αλ ππάξρνπλ απφηνκνη θαη αλαπάληερνη ηεξκαηηζκνί 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Πψο απνδίδεη γεληθά ην πιηθφ ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, ηη αιιαγέο ρξεηάδνληαη. 

 Πψο απνδίδεη ην ηνπηθφ δίθηπν, αλ νη ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγη-

ζηψλ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο.  

 

Γλσζηηθά-Παηδαγσγηθά ζέκαηα 

Σα δεδνκέλα απηά εληνπίδνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζηηο γλψζεηο, ζηηο αληηιήςεηο, ζηηο δεμηφηε-

ηεο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ εμαηηίαο ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζην εηθνληθφ πεξηβάι-

ινλ. Μπνξνχλ λα δνζνχλ έηζη απαληήζεηο ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 

Απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε ηνπ εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο 

 Αλ ιεηηνπξγεί θαη θαηά πφζν ε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. 

 Αλ ιεηηνπξγεί γεληθά ην δηδαθηηθφ ζρήκα. 

 Ση αξέζεη θαη ηη δελ αξέζεη ζηα παηδηά ζηνλ εηθνληθφ θφζκν έηζη φπσο θαηαζθεπάζηε-

θε. 

 Πνηα είλαη ηα ζπλεζέζηεξα ιάζε ζηελ θπθινθνξία ζηνπο εηθνληθνχο δξφκνπο θαη αλ 

παξαηεξείηαη κείσζή ηνπο.  

 Καηά πφζν ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο δηάζρηζεο ησλ δξφκσλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, ζρεηί-

δεηαη ή δηαθέξεη κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ ζηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα.  

 Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηα αηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ γεληθά ηα 

παηδηά ζε ζρέζε κε ηελ νδηθή ηνπο αζθάιεηα.  
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Σύγθξηζε κεηαμύ ηεο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε Δ.Π. θαη ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο  

 Αλ ππάξρνπλ κεηξήζηκεο δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο δχν κνξθέο δηδα-

ζθαιίαο θαη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο. 

 Αλ θαη θαηά πφζν ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ δίλεη επηπιένλ θίλεηξα γηα κάζεζε ζε ζρέζε 

κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. 

 Αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαθφξσλ αζθή-

ζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο δχν κεζφδνπο. 

 

Άιια ζέκαηα 

ηελ νκάδα απηή εληάζζνληαη γεληθέο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο πνπ δίλνπλ απα-

ληήζεηο ζηα εμήο δεηήκαηα: 

 Πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ηη αιιαγέο ρξεηάδνληαη ζηα 

σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ψζηε ην πξφγξακκα λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα θαη κα-

δηθά. 

 Αλ ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξθεηή ψζηε λα θαιχςεη πιήξσο φια ηα ζέκα-

ηα.  

 Πνηα είλαη ε ζρέζε θφζηνπο-νθέινπο γηα ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, αλ επηηπγράλεηαη 

ν φξνο γηα κία νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ιχζε. 

 Πνηα ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δαζθάινπο. 

 Ση βειηηψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (γλσζηηθνχο-παηδαγσγηθνχο, 

ηερληθνχο, θηι) ηεο εθαξκνγήο. 
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10.4  Δξγαιεία θαη κεζνδνινγία ζπιινγήο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

Γηα λα ζπιιεγνχλ δεδνκέλα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχλζεην 

ζχζηεκα πνπ ζηεξίρζεθε ζε εξσηεκαηνιφγηα, ζε ζπλεληεχμεηο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο η-

δηνζπγθξαζίαο ησλ παηδηψλ, ζε παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ καζε-

κάησλ, ζε παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο απφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π., 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηα ηεηξάδηα ησλ καζεηψλ θαη ηέινο 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν.  

 

Κξίζεθε ζθφπηκν λα κελ απνθιεηζηεί θαλέλα παηδί απφ ηα καζήκαηα θαη φπσο άιισζηε 

αλαθέξζεθε ζπκκεηείραλ νιφθιεξεο ηάμεηο (§ 10.1). κσο επεηδή ζεκεηψζεθαλ πνιιέο 

απνπζίεο (ηα καζήκαηα έγηλαλ ρεηκψλα θαη ππήξμαλ αξθεηέο αζζέλεηεο) θαη παξά ηηο αι-

ιαγέο θαη κεηαζέζεηο ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, έλαο πνιχ κηθξφο α-

ξηζκφο παηδηψλ έραζε ηειηθά δχν ή θαη παξαπάλσ καζήκαηα. Σα παηδηά ζπλέρηζαλ λα πα-

ξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα θαλνληθά, αιιά δελ έγηλε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ απφ απηά.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πξάγκα πνπ εμάιινπ θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, φηη επηδηψρζεθε ε ζπι-

ινγή ζηνηρείσλ γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα λα γίλεηαη κε παξαπάλσ απφ έλαλ ηξφπνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε επθνιία ρεηξηζκνχ θαηαγξαθφηαλ κε παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κα-

ζήκαηνο, κε αληίζηνηρε εξψηεζε θαηά ηε ζπλέληεπμε θαη κε παξαηήξεζε ζηνλ ηξφπν πνπ 

θηλνχηαλ ν θάζε καζεηήο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Ο ζθνπφο ησλ πνιιαπιψλ πεγψλ θαη ηεο 

δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη αληηθεηκε-

ληθφηεξε απνηχπσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πηπρψλ ηεο εθαξκνγήο. Σα εξσηεκαηνιφγηα, ηα 

δειηία θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ, ηα θχιια αμηνιφγεζεο θαη νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ 

βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ρνξεγήζεθαλ θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο δεηγκάησλ (θα-

κία δηδαζθαιία, ζπκβαηηθή, Δ.Π. δηδαζθαιία) δχν εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην απνζθν-

πνχζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ, πφζν εθηεζεηκέ-

λνη είλαη δειαδή ζην νδηθφ πεξηβάιινλ θαη πφζν απηφλνκα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε απηφ. 

αλ παξάκεηξνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί κπνξεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεηξήζεηο λα 

δείμεη πφζν ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο έρνπλ ηα παηδηά γηα ηελ θπθινθνξία ζην 

δξφκν θαη πψο απηέο νη αληηιήςεηο κεηαβάιινληαη ή επηδξνχλ ζηα δχν είδε καζεκάησλ. 

Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν επηζηξνθήο ησλ παηδηψλ απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη 
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ηνπο, αλ θάλνπλ θαη κε ηη ηξφπν κεξηθέο ηππηθέο δηαδξνκέο (ζε θηιηθά ζπίηηα, ζην πεξίπηε-

ξν ηεο γεηηνληάο ή ην ζνχπεξ κάξθεη), αλ έρνπλ θαη πψο ρξεζηκνπνηνχλ πνδήιαην. 

 

Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην αθνξνχζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο πνπ έ-

ρνπλ νη πνηθίιεο ειεθηξνληθέο θνλζφιεο παηρληδηψλ (Playstation, Nitendo, Gameboy, θηι) 

θαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Μία απφ ηηο βαζηθέο 

ππνζέζεηο είλαη φηη θαη νη δχν θαηεγνξίεο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ έρνπλ αξθεηά ζεκαληη-

θφ βαζκφ δηείζδπζεο. Ζ επαθή ησλ παηδηψλ κε απηέο κπνξεί απφ ηε κία λα ζπκβάιεη ζηελ 

νκαιφηεξε εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ έλλνηα φηη πηζαλψο λα ρξεηάδεηαη κηθξφηε-

ξνο ρξφλνο εμνηθείσζεο κε ηελ εθαξκνγή. Απφ ηελ άιιε, νη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηε ρξήζε ηνπο, κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφο παξά-

γνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κπνξεί δειαδή λα ην 

αληηκεησπίζνπλ ζαλ έλα αθφκα παηρλίδη.  

 

Τπάξρεη κία πνιχ ιεπηή δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ δχν δηακεηξηθά αληίζεησλ θα-

ηαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ην πνηεο θνλζφιεο παηρλη-

δηψλ έρνπλ θαη πφζεο ψξεο παίδνπλ κε απηέο, αλ έρνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη, 

πφζεο ψξεο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ, ηη εξγαζίεο θάλνπλ κε απηφλ, πψο έκαζαλ ηε ρξήζε ηνπ 

θαη αλ παίδνπλ κφλνη ηνπο ή κε ηνπο θίινπο ηνπο. 

 

Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ θαη ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο, 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζκηζκέλεο θιίκαθεο [214], δεκηνπξγήζεθε ην πξνθίι ηεο ηδηνζπ-

γθξαζίαο ηνπ θάζε καζεηή, πνπ πεξηιάκβαλε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 10.2. Ζ θαηαγξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςπρν-πλεπκαηηθψλ πα-

ξαγφλησλ πνπ παίδνπλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δχν κνξθψλ 

δηδαζθαιίαο. 
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Δπίδνζε ζηα  

ζεηηθά καζήκαηα 

Παξαηεξεηηθφηεηα Αληίδξαζε ζε θαλφλεο Δπζπλεηδεζία 

 

Δπίδνζε ζηα  

ζεσξεηηθά καζήκαηα 

Μλήκε 

 

πλεξγαηηθφηεηα 

 

Δπεξεζηζηφηεηα 

Ηθαλφηεηα ζηελ  

γξαπηή έθθξαζε 

Πεξηέξγεηα 

 

Κνηλσληθφηεηα  Δπηζεηηθφηεηα. 

 

Ηθαλφηεηα ζηελ  

πξνθνξηθή έθθξαζε 

Σαρχηεηα κάζεζεο 

 

Ηζρπξνγλσκνζχλε 

 

Απηνπεπνίζεζε 

πκκεηνρή ζηε  

δηδαζθαιία 

Κξηηηθή  

ηθαλφηεηα-ζθέςε 

Δγσθεληξηζκφο 

θηιαπηία 

Δζσζηξέθεηα 

 

Πξνζαξκνγή ζην  

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

Πξνζπκία 

 

Ζγεηηθέο ηθαλφηεηεο 

 

Γεηιία 

 

Μεζνδηθφηεηα 

 

Δπηκνλή πγθαηαβαηηθφηεηα Γπζπηζηία 

 

Φαληαζία, 

δεκηνπξγηθφηεηα 

   

Πίλαθαο 10.2 Φαξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ παηδηώλ πνπ θαηαγξάθεθαλ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ζηε δηδαζθαιία Δ.Π., θαηαγξάθνληαλ κε παξαηήξεζε 

θαη γηα θάζε καζεηή ηα εμήο ζηνηρεία: παξάπνλα, αλαθνξά δάιεο ή θνχξαζεο, ε εμνηθείσ-

ζε κε ην ρεηξηζηήξην ζε ιεπηά θαη ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα ε επθνιία ρεηξηζκνχ, ε θαηα-

λφεζε ησλ νδεγηψλ, ε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα θάζε άζθεζε θαη δξαζηεξηφ-

ηεηα εληφο θαη εθηφο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Δπίζεο θαηαγξαθφηαλ ε “παξνπζία” ηνπ παη-

δηνχ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, πφζν δειαδή απνξξνθεκέλν ήηαλ κε φηη έθαλε ζηελ εηθνληθή 

πφιε, αλ αληηδξνχζε έληνλα κε φηη ζπλέβαηλε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ή αλ αληίζεηα ππήξρε 

απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ρακειή ζπκκεηνρή θαη ζπλαη-

ζζεκαηηθή εκπινθή ζηα γεγνλφηα εληφο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ.  

 

Σέινο, θαηαγξάθνληαλ νη ζσκαηηθέο θηλήζεηο, θαηά πφζν δειαδή ην παηδί θηλνχζε θαη ην 

ζψκα ηνπ παξάιιεια κε ην ρεηξηζκφ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. αλ έλδεημε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επθνιία ρεηξηζκνχ, κπνξεί λα εξκελεπηεί είηε σο γεληθεπκέλε δπζθνιία (αλ ζπλππάξρεη κε 

δπζθνιία ρεηξηζκνχ) είηε σο κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (αλ 

ζπλππάξρεη κε επθνιία ρεηξηζκνχ). ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία ππήξρε παξφκνηα θαηα-

γξαθή ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα θάζε άζθεζε θαη δξαζηεξηφηεηα, ησλ 

παξαπφλσλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ νδεγηψλ. 

 

Αλά δχν δηδαθηηθέο ελφηεηεο (3
ε
, 5

ε
, 7

ε
) ζηε δηδαζθαιία Δ.Π., γηλφηαλ αηνκηθή ζπλέληεπ-

με ησλ καζεηψλ. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλέληεπμεο ήηαλ νιηγφιεπηε, ην παηδί δελ πηεδφηαλ 

λα δψζεη απαληήζεηο θαη γεληθά θαηαγξαθφηαλ ε πξψηε απζφξκεηε αληίδξαζε-απάληεζή 

ηνπ. Ο ζθνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ κέζσ ηεο ζπδήηεζεο λα ζπιιεγνχλ ζηνηρεία γηα ηε-
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ρληθά θαη γλσζηηθά ζέκαηα, γηα ην ηη άξεζε θαη ηη δελ άξεζε ζηα παηδηά θαη θαηά πφζν εκ-

βπζίζηεθαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. 

 

Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ αμηνινγήζεθαλ ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα νη αζθή-

ζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα ηεηξάδηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν 

ηχπσλ καζήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε γηλφηαλ κε βάζε ην θαηά πφζν ηα παηδηά εληφπηζαλ θαη 

πεξηέγξαςαλ ζσζηά θαη κε πιεξφηεηα ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ε θάζε άζθεζε.  

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα Δ.Π. θαηέγξαθαλ ζην ηε-

ηξάδην ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη κεηέθεξαλ ηηο απαληήζεηο απφ ηηο αζθήζεηο ζηνλ εηθνλη-

θφ θφζκν ζε απηφ θαη επεηδή νη αζθήζεηο ήηαλ θνηλέο κε ηε ζπκβαηηθή κνξθή δηδαζθαιί-

αο, ε αμηνιφγεζε ησλ ηεηξαδίσλ απνηέιεζε ην πξψην κέηξν ζχγθξηζεο ηεο απνηειεζκαηη-

θφηεηαο ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο. 

 

Πεξίπνπ δέθα εκέξεο κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, πξνβιήζεθε ζηα παηδηά ησλ δχν 

κνξθψλ δηδαζθαιίαο (ζπκβαηηθή θαη Δ.Π.) έλα νιηγφιεπην βίληεν απνηεινχκελν απφ 10 

ζθελέο δηάξθεηαο 20-25 δεπηεξνιέπησλ ε θάζε κία θαη δφζεθε κία ζπιινγή 28 θσηνγξα-

θηψλ. Σφζν ην βίληεν, φζν θαη νη θσηνγξαθίεο παξνπζίαδαλ ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο θα-

ηαζηάζεηο θπθινθνξίαο πεδψλ, ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ζηηο αθφινπζεο θαηε-

γνξίεο: α) δηάζρηζε δξφκνπ κε ή ρσξίο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, β) ζέζε ζην πεδνδξφκην, 

γ) πέξαζκα εκπνδίνπ ζην πεδνδξφκην θαη δ) πεξπάηεκα ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην. ηε 

ζπιινγή θσηνγξαθηψλ ππήξραλ δχν αθφκα θαηεγνξίεο, πεξπάηεκα ζηε βξνρή θαη θπθιν-

θνξία ην βξάδπ. Απφ ηα παηδηά δεηήζεθε λα εληνπίζνπλ ηηο ζσζηέο θαη ηηο ιαλζαζκέλεο 

θσηνγξαθίεο θαη ζθελέο βίληεν. Σν βίληεν πξνβαιιφηαλ ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ θάζε 

θνξά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή παξαθνινχζεζή ηνπ.  

 

Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ν ρξφλνο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα παηδηά ήηαλ πεξην-

ξηζκέλνο. Γηα ην βίληεν έπξεπε λα απαληήζνπλ ακέζσο κεηά απφ θάζε ζθελή (ε νπνία δελ 

πξνβαιιφηαλ γηα δεχηεξε θνξά) θαη γηα ηηο θσηνγξαθίεο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο δέθα ιε-

πηά.  

 

Ζ αμηνιφγεζε απφ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ην βίληεν απνηέιεζε ην δεχηεξν κέηξν ζχγθξηζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο. κσο ε ίδηα αμηνιφγεζε θαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν δφζεθε ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ δελ παξαθνινχζεζε θάπνηα κνξθή δη-
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δαζθαιίαο Κ.Α. (νκάδα ειέγρνπ). Έηζη, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα φρη κφλν γηα 

ηηο ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ, αιιά θαη γηα ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ.  

 

Σελ πην ζχλζεηε κνξθή ζπιινγήο ζηνηρείσλ απνηέιεζε ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ ε-

λεξγεηψλ ηνπ θάζε καζεηή ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Πξάγκαηη, ζαλ ζχζηεκα απνδείρζεθε 

αλψηεξν θάζε άιιεο κνξθήο θαηαγξαθήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, γηαηί επέηξεςε αθξη-

βείο κεηξήζεηο ρξφλνπ, επαλάιεςε θαηά βνχιεζε, γξήγνξε θίλεζε κπξνζηά-πίζσ, ηαπηφ-

ρξνλε παξαθνινχζεζε φιεο ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ, ηδαληθή νπηηθή (θαηλφηαλ φηη αθξη-

βψο έβιεπε ην παηδί). Μεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ζπγθεληξψζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ 

φια ηα αξρεία πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα φια ηα καζήκαηα. Απφ ην θάζε αξρείν, γηα θάζε 

παηδί δειαδή, θαηαγξάθεθαλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

Γεληθά ζηνηρεία 

 Γηάξθεηα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π. ζε ιεπηά.  

 Δπθνιία ρεηξηζκνχ (κεηά απφ πφζν ρξφλν γηλφηαλ ε θίλεζή ηνπ νκαιή, αλ εληφπηδε θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία, αλ αθνινπζνχζε επζεία γξακκή φηαλ 

πεξπαηνχζε, ηη έθαλε φηαλ έθηαλε πνιχ θνληά ζε έλα αληηθείκελν, αλ έζηξηβε δεμηά-

αξηζηεξά φηαλ έπξεπε, αλ θνηηνχζε πάλσ-θάησ). 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (αλ πεξλνχζε πνιιέο θνξέο απφ ην ίδην ζεκεί-

ν, ηη έθαλε φηαλ απνκαθξπλφηαλ απφ ηελ ππφινηπε νκάδα). 

 Παξνπζία ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (αλ εμεξεπλνχζε ηε γχξσ πεξηνρή, αλ πεξηεξγαδφηαλ 

ηα δηάθνξα αληηθείκελα). 

 

ηνηρεία θπθινθνξίαο ζηνπο δξφκνπο 

 Αξηζκφο “ζαλάησλ” απφ απξνζεμία θαηά ηε δηάζρηζε ησλ δξφκσλ. 

 Δληνπηζκφο ηνπ “θελνχ” ζηελ θπθινθνξία (πφζεο θνξέο θνηηνχζε πξηλ πεξάζεη θάζε 

δξφκν, πφζν ρξφλν ρξεηαδφηαλ γηα έιεγρν θαη δηάζρηζε, πφζεο θνξέο επαλαιάκβαλε ηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ πξηλ απνθαζίζεη ηειηθά λα πεξάζεη). Σα ζηνηρεία ρξφλνπ δηάζρη-

ζεο εληάρζεθαλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ρξφλνο θάησ απφ 5 δεπηεξφιεπηα, ρξφλνο κεηα-

μχ 5-6 δεπηεξνιέπησλ, ρξφλνο κεηαμχ 6-8 δεπηεξνιέπησλ θαη ρξφλνο πάλσ απφ 8 δεπ-

ηεξφιεπηα. 

 Δίδε ιαζψλ θαηά ηελ θπθινθνξία. Γφζεθαλ βαζκνί “πνηλήο” ζε θάζε πέξαζκα απφ 

δξφκν, γηα θάζε έλα απφ ηα ιάζε ηνπ πίλαθα 10.3.   
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Δίδνο ιάζνπο Βαζκνί 

 

Πέξαζκα δηάβαζεο κε/ρσξίο θαλάξηα ρσξίο θαλέλα ιάζνο 0 

Μεξηθφ πέξαζκα εθηφο νξίσλ δηάβαζεο 1 

Δπηινγή ηεο ρεηξφηεξεο κεηαμχ δχν θνληηλψλ δηαβάζεσλ 1 

Θέζε ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ 1 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε κε θαλάξηα ρσξίο έιεγρν ζηακαηήκαηνο απηνθηλήησλ 3 

πλνιηθφ πέξαζκα εθηφο νξίσλ δηάβαζεο 3 

Πέξαζκα εκπνδίνπ ζην πεδνδξφκην απφ ηελ έμσ πιεπξά 3 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε ρσξίο θαλάξηα κε κεξηθφ έιεγρν αξηζηεξά-δεμηά 3 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε ρσξίο θαλάξηα θνηηψληαο ζε ιάζνο θαηεχζπλζε 4 

Πέξαζκα δξφκνπ απφ ηπραίν ζεκείν 5 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε ρσξίο θαλάξηα ρσξίο έιεγρν 5 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε κε εκπφδην ζηελ νξαηφηεηα  5 

Βάδηζκα ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην κε πιάηε ζηα απηνθίλεηα 5 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε κε θαλάξηα κε θφθθηλν πεδψλ 5 

Πίλαθαο 10.3 Δίδε ιαζώλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ εηθνληθό θόζκν  

 

Γλσζηηθά ζηνηρεία-ζπλεξγαζία 

 Αλ πεξλνχζε ην παηδί πξψην ή ηειεπηαίν έλα δξφκν, αλ ππήξρε ή δελ ππήξρε ζπλελλφ-

εζε γηα ην πνηνο ζα πεξλάεη έλα δξφκν θάζε θνξά. 

 Αλ αθνινπζνχζε ηελ νκάδα ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, αλ ζπκκεηείρε ζε απηέο.  

 Αλ κειεηνχζε ηνπο πίλαθεο πιεξνθνξηψλ. 

 Με πφζε αθξίβεηα εθηεινχζε ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 Δίδνο καζήκαηνο 

 Κακία  

δηδαζθαιία 

πκβαηηθφ Δ.Π. 

Δξσηεκαηνιφγην γηα θνλζφιεο θαη Ζ/Τ    
Δξσηεκαηνιφγην θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο    
Πξνθίι καζεηψλ    
Αμηνιφγεζε ηεηξαδίσλ    
Αμηνιφγεζε κε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν    
Καηαγξαθή ελεξγεηψλ κε παξαηήξεζε    
Καηαγξαθή ελεξγεηψλ απφ ην πξφγξακκα Δ.Π.    

Πίλαθαο 10.4 Τν ζύζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ, έγηλε απνδειηίσζε θαη ζηα-

ηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πνπ πα-

ξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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11.  Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία  

 

Ζ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έδσζε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηφζν ζην επίπεδν 

ζχγθξηζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο φζν θαη γηα ηνπο παξά-

γνληεο πνπ επεξέαζαλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Δ.Π. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ε-

πίζεο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα ιάζε ζηελ θπθινθνξία θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν πνπ νη 

καζεηέο έιεγραλ θαη δηέζρηδαλ ηνπο εηθνληθνχο δξφκνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχ-

ζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, έηζη φπσο πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έδσζε 

έλαλ εμαηξεηηθά κεγάιν φγθν ζηνηρείσλ (ελδεηθηηθά γηα θάζε καζεηή πνπ ζπκκεηείρε ζηα 

καζήκαηα Δ.Π. θαηαγξάθεθαλ πάλσ απφ 750 κεηαβιεηέο). ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ 

παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη 

ηα ζηαηηζηηθά κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα εξκελεχζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επε-

ξέαζαλ ηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο. 

 

11.1  Γεληθά πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, ηαπηόηεηα ηεο έξεπλαο  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 198 καζεηέο θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο. Απφ απηνχο 67 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, δελ δηδάρζεθαλ δειαδή Κ.Α., 71 πξνέξρνληαλ απφ 

ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη 60 πξνέξρνληαλ απφ ηε δηδαζθαιία Δ.Π. Αλαιπηηθά 

ε θαηαλνκή αλά ηάμε, θχιν θαη είδνο καζήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 11.1. 

 

Σάμε Φχιν Δίδνο καζήκαηνο Άηνκα 

 

 

 

Γ 

Αγφξη   Κακία δηδαζθ. 16 

  πκβαηηθφ 16 

  Δ.Π. 8 

Κνξίηζη   Κακία δηδαζθ. 12 

  πκβαηηθφ 13 

  Δ.Π. 13 

 

 

 

Δ 

Αγφξη   Κακία δηδαζθ. 9 

  πκβαηηθφ 9 

  Δ.Π. 11 

Κνξίηζη   Κακία δηδαζθ. 8 

  πκβαηηθφ 11 

  Δ.Π. 7 

 

 

 

Σ 

Αγφξη   Κακία δηδαζθ. 12 

  πκβαηηθφ 12 

  Δ.Π. 13 

Κνξίηζη   Κακία δηδαζθ. 10 

    πκβαηηθφ 10 

    Δ.Π. 8 

Πίλαθαο 11.1 Σπκκεηέρνληεο αλά ηάμε, θύιν θαη είδνο καζήκαηνο 



 327 

Ζ θπθινθνξηαθή απηνλνκία, ην πφζν δειαδή ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ζε δηά-

θνξεο θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο, απνδφζεθε ζε θιίκαθα απφ 1 σο 5, φπνπ κηθξφο βαζ-

κφο ζπλεπάγεηαη κηθξή απηνλνκία. πσο παξαηεξείηαη, ηα παηδηά ηεο η΄ ηάμεο είλαη πε-

ξηζζφηεξν απηφλνκα, πξάγκα ην νπνίν θαη ήηαλ αλακελφκελν (πίλαθαο 11.2). Γηαθνξν-

πνηήζεηο παξαηεξνχληαη επίζεο ζην θχιν, κε ηα θνξίηζηα λα είλαη ιηγφηεξν απηφλνκα. 

Μάιηζηα, απηή ε δηαθνξά γίλεηαη εληνλφηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηάμε. 

   Βαζκφο Κπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο 

Σάμε Φχιν N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Γ 
Αγφξη 40 1 5 2,79375 0,980397 

Κνξίηζη 38 1,25 4,5 2,447368 0,872163 

Δ 
Αγφξη 29 1,25 4,75 3,137931 0,89788 

Κνξίηζη 26 1,25 4,5 2,644231 0,778374 

Σ 
Αγφξη 37 1,25 5 4,054054 0,901648 

Κνξίηζη 28 2 4,75 3,330357 0,729832 

Πίλαθαο 11.2 Βαζκόο θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο 

 

Σν 63,13% ησλ παηδηψλ παίδνπλ κε θάπνηα ειεθηξνληθή θνλζφια παηρληδηψλ θαη ην 70,7% 

έρνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνλ νπνίν θαη ρξεζηκνπνηνχλ. Μφλν ην 11.11% 

δελ έρεη θακία επαθή κε θάπνην απφ ηα δχν είδε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Πξέπεη λα ζε-

κεησζεί φηη ηα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ νηθηαθή ρξήζε θαη φρη γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε πνπ 

γίλεηαη κεηαμχ θίισλ ή ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ γίλνληαη ζην νινήκεξν ζρνιείν. 

Αλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη απηνί νη παξάγνληεο, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ επαθή 

κε ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο αγγίδεη ην 100%.  

 

Σηο θνλζφιεο παηρληδηψλ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα (64%) παξά 

ηα θνξίηζηα (36%). Καηά κέζν φξν, ηα παηδηά αθηεξψλνπλ πεξίπνπ ηξεηο ψξεο ηελ εβδν-

κάδα παίδνληαο παηρλίδηα κε απηέο. Παξαηεξνχληαη φκσο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ψξεο παη-

ρληδηνχ αλά θχιν, κε ηα αγφξηα λα αθηεξψλνπλ πεξίπνπ κία ψξα πεξηζζφηεξε Μηθξφηεξεο 

είλαη νη δηαθνξέο ζηηο ψξεο παηρληδηνχ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ (πίλαθαο 11.3). 

   Ώξεο κε θνλζφιεο 

Σάμε Φχιν N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Γ 
Αγφξη 30 1 11 3,47 2,837 

Κνξίηζη 17 1 9 2,65 2,149 

Δ 
Αγφξη 22 1 11 3,23 2,429 

Κνξίηζη 17 1 6 2,41 1,543 

Σ 

 

Αγφξη 28 1 9 4,00 2,509 

Κνξίηζη 11 1 7 3,00 2,191 

 
 

 
125 1 11 3,25 2,415 

Πίλαθαο 11.3 Καηαλνκή σξώλ απαζρόιεζεο κε θνλζόιεο παηρληδηώλ αλά ηάμε θαη θύιν 
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Ζ θαηάζηαζε κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη δηαθνξεηηθή. ρεδφλ ζην 

ίδην πνζνζηφ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αγφξηα (51,13%) θαη θνξίηζηα (48,57%). Ζ δηαθνξν-

πνίεζε ζηηο ψξεο ρξήζεο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ θαη κεηαμχ ησλ ηάμεσλ είλαη κη-

θξή (πίλαθαο 11.4). Απηφ πνπ παξαηεξείηαη πάλησο είλαη φηη νη θνλζφιεο παηρληδηψλ ρξε-

ζηκνπνηνχληαη απφ ηα παηδηά πεξίπνπ ην δηπιάζην ρξφλν απ’ φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγη-

ζηέο (ΜΚνλζφιεο=3,25, ΜΖ/Τ=1,72). 

   Ώξεο κε ππνινγηζηή 

Σάμε Φχιν N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Γ 

 

Αγφξη 32 1 5 1,72 1,054 

Κνξίηζη 32 1 4 1,59 0,798 

Δ 

 

Αγφξη 17 1 6 2,06 1,249 

Κνξίηζη 21 1 3 1,43 0,598 

Σ 

 

Αγφξη 23 1 5 1,91 1,041 

Κνξίηζη 15 1 3 1,73 0,884 

 
 

 
140 1 6 1,72 0,953 

Πίλαθαο 11.4 Καηαλνκή σξώλ ρξήζεο ππνινγηζηή αλά ηάμε θαη θύιν 

 

Ζ ζπλεζέζηεξε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ είλαη γηα παηρλίδη (86,4%), ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έρνπλ παηδαγσγηθφ-δηδαθηηθφ ραξαθηήξα ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 45,7% δειψλεη φηη ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή γηα λα εηνηκάδεη δηάθνξεο 

εξγαζίεο γηα ην ζρνιείν θαη ην 28,6% δειψλεη φηη ηνλ ρξεζηκνπνηεί γηα λα κειεηά εγθπ-

θινπαίδεηεο ή άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Σν Internet έρεη κία δηείζδπζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 50,7%. Οη γλψζεηο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ πξνήιζαλ θαηά 39,3% απφ ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηψλ, θαηά 26,4% απφ ηα αδέιθηα ηνπο θαη θαηά 2,9% απφ θίινπο ηνπο. Έλα αξθε-

ηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ (31,4%) δειψλεη φηη έκαζε λα ηνπο ρξεζηκνπνηεί κφλν ηνπ. Μφλν 

έλα 5% ησλ παηδηψλ αλαθέξεη δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ.  

 

Σέινο, ελδηαθέξνλ έρεη ην θαηά πφζν ην παηρλίδη ζηνπο ππνινγηζηέο είλαη θνηλσληθή δξα-

ζηεξηφηεηα. Πεξίπνπ ηα κηζά παηδηά δειψλνπλ φηη παίδνπλ κφλα ηνπο ή ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο κφλα ηνπο (26,4% θαη 24,3% αληίζηνηρα), πάληα ή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηνπο 

θίινπο ηνπο κφλν έλα 7,2% (2,9% θαη 4,3% αληίζηνηρα) θαη έλα 41,4% ησλ παηδηψλ δειψ-

λεη φηη κεξηθέο θνξέο παίδνπλ κφλα ηνπο θαη κεξηθέο θνξέο κε ηνπο θίινπο ηνπο. 

 

Έηζη, έλα πξψην ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή φπσο 

νξγαλψζεθε (ρξεζηκνπνηψληαο επηηξαπέδηα Δ.Π. θαη ρεηξηζηήξην γηα ηελ πινήγεζε), είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ηεο ζπληξηπηη-

θήο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ. 
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11.2  Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζπλεξγαζίαο, ελδηαθέξνληνο, πιεξόηεηαο αζθήζεσλ θαη 

         δξαζηεξηνηήησλ ησλ δύν ππό ζύγθξηζε κεζόδσλ δηδαζθαιίαο 

πσο αλαθέξζεθε (§ 10.4), ζηνηρεία γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ θαη γηα ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ην κάζεκα, θαηαγξάθνληαλ ζε θάζε άζθεζε θαη δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο δχν 

κνξθέο δηδαζθαιίαο (ζπκβαηηθή θαη Δ.Π.).   

 

πγθξίλνληαο ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ κε-

ηαμχ ηνπο πνιχ θαιά (Μ=4,24175, ΜΔΠ=4,3487, max.=5), πξάγκα πνπ απνηειεί έλδεημε 

φηη θαη ν έλαο θαη ν άιινο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ κε επηηπρία ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο “θαζνδεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο” (πίλαθαο 11.5).  

 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη απηφ θηλήζεθε ζε πνιχ πςειέο ηηκέο, κε ηα καζήκαηα 

Δ.Π. λα αγγίδνπλ ζρεδφλ ηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο (Μ=4,43806, ΜΔΠ=4,8028, max.=5).  

 

Δθεί πνπ παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο είλαη ζηελ 

πιεξφηεηα ησλ αζθήζεσλ ζην ηεηξάδην (Μ=3,68234, ΜΔΠ=4,24117, max.=5) θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε (Μ=3,35387, ΜΔΠ=4,09792, max.=5).  

Πίλαθαο 11.5 Σύγθξηζε γεληθώλ κέζσλ όξσλ κεηαμύ ζπκβαηηθήο θαη Δ.Π. δηδαζθαιίαο 

 

Δμεηάδνληαο ην γξάθεκα πνπ δείρλεη ηελ εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ παηδηψλ απφ ηελ 

πξψηε κέρξη θαη ηελ πέκπηε ελφηεηα, θαίλεηαη φηη φλησο θαη νη δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο 

πέηπραλ πςειφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ (γξάθεκα 11.1).  

 

 Γεληθνί κέζνη φξνη 

Δίδνο καζήκαηνο   N Mean Std. Deviation 

πκβαηηθφ 

 

 

 

πλεξγαζία 71 4,24175 0,760678 

Δλδηαθέξνλ 71 4,43806 0,700088 

Πιεξφηεηα ζην ηεηξάδην 71 3,68234 0,416392 

Πιεξφηεηα δξαζηεξηνηήησλ 71 3,35387 0,709309 

Δ.Π. 

 

 

 

 

πλεξγαζία 60 4,34870 0,480533 

Δλδηαθέξνλ 60 4,80280 0,339884 

Πιεξφηεηα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν 60 4,27960 0,455090 

Πιεξφηεηα ζην ηεηξάδην 60 4,24117 0,374732 

Πιεξφηεηα δξαζηεξηνηήησλ 60 4,09792 0,632410 

πλνιηθά 

πλεξγαζία 131 4,290732 0,64748 

Δλδηαθέξνλ 131 4,605114 0,591287 

Πιεξφηεηα ζην ηεηξάδην 131 3,938290 0,484983 

Πιεξφηεηα δξαζηεξηνηήησλ 131 3,694656 0,768703 
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Ζ δεχηεξε (νη δηαβάζεηο) θαη ε πέκπηε ελφηεηα (ηα αηπρήκαηα), θαίλεηαη φηη ζπγθέληξσ-

ζαλ ην πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ (γξάθεκα 11.2). Οη αζθήζεηο ζην ηεηξάδην ηεο ηξίηεο ελφ-

ηεηαο (ζήκαηα θπθινθνξίαο, εηδηθέο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο) δπζθφιεςαλ αξθεηά πε-

ξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ παξαθν-

ινχζεζαλ ηε δηδαζθαιία Δ.Π. (γξάθεκα 11.3). Κάηη αληίζηνηρν θαίλεηαη φηη ζπλέβε θαη κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο (γξάθεκα 11.4).  
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3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

Δλφηεηα

πκβαηηθό 4,371831 4,521126761 4,34084507 4,298591549 4,657276995

Δ.Π. 4,680000 4,894444444 4,791666667 4,67 4,977777778

1 2 3 4 5

Γξάθεκα 11.2 Μέζνη όξνη ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ αλά ελόηεηα δηδαζθαιίαο 

 

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

Δλφηεηα

πκβαηηθό 4,093897 4,153169014 4,059859155 4,256338028 4,643192488

Δ.Π. 3,900000 4,529166667 4,255555556 4,316666667 4,738888889

1 2 3 4 5

Γξάθεκα 11.1 Μέζνη όξνη ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηώλ αλά ελόηεηα δηδαζθαιίαο 

 

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

Δλφηεηα

πκβαηηθό 3,588028 3,639839034 3,230046948 3,911971831 4,042253521

Δ.Π. 3,958333 4,352777778 4,25 4,4625 4,183333333

1 2 3 4 5

Γξάθεκα 11.3 Μέζνη όξνη πιεξόηεηαο αζθήζεσλ ζην ηεηξάδην 

αλά ελόηεηα δηδαζθαιίαο 

 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Δλφηεηα

πκβαηηθό 2,591549296 3,429577465 3,366197183 4,028169014

Δ.Π. 3,758333333 4,066666667 3,95 4,616666667

1 2 3 4 5

Γξάθεκα 11.4 Μέζνη όξνη πιεξόηεηαο δξαζηεξηνηήησλ αλά ελόηεηα δηδαζθαιίαο 

 

- 

- 
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11.3  Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηα ιάζε ησλ καζεηώλ ζηελ αμηνιόγεζε κε  

         θσηνγξαθίεο θαη βίληεν 

πσο αλαθέξζεθε ζην 10
ν
 θεθάιαην (§ 10.4), ε αμηνιφγεζε θαη ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ κα-

ζεηψλ έγηλε κε ηνλ εληνπηζκφ ζσζηψλ θαη ιαλζαζκέλσλ θαηαζηάζεσλ θπθινθνξίαο ζε 

θσηνγξαθίεο θαη ζε βίληεν, νξγαλσκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. Γηα ηε βαζκνιφγεζε 

ησλ ζσζηψλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ αθνινπζήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά ζπζηή-

καηα.  

 

ην πξψην ζχζηεκα δίλνληαλ 0 βαζκνί γηα θάζε ζσζηή απάληεζε θαη 1 βαζκφο γηα θάζε 

ιαλζαζκέλε. ην δεχηεξν ζχζηεκα δίλνληαλ 0 βαζκνί γηα θάζε ζσζηή απάληεζε, 1 βαζ-

κφο γηα θάζε απάληεζε φπνπ κία ζσζηή θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε ραξαθηεξηδφηαλ ζαλ 

ιαλζαζκέλε θαη 2 βαζκνί γηα θάζε απάληεζε φπνπ κία ιαλζαζκέλε θαηάζηαζε θπθινθν-

ξίαο ραξαθηεξηδφηαλ σο ζσζηή. ην ηξίην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο δίλνληαλ 0 βαζκνί γηα 

θάζε ζσζηή απάληεζε θαη 1, 2, 5 θαη 10 βαζκνί γηα θάζε ιαλζαζκέλε, αλάινγα κε ηε βα-

ξχηεηα ηνπ ιάζνπο.  

 

Ζ αηηία πνπ νδήγεζε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο βαζκνιφγεζεο ήηαλ ε επηζήκαλζε 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα φηη ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα ζεσξνχλ ζαλ ιαλζαζκέλεο 

αθφκα θαη ζσζηέο θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο (§ 2.1.1, [10]). Πξάγκαηη, ζεκεηψζεθαλ 

παξφκνηα πεξηζηαηηθά, κε πην ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: α) πνιιά παηδηά ζεψξεζαλ ζαλ 

ιάζνο ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ γηα λα αλάςεη πξάζηλν ζε κία δηάβαζε πειεθάλνπ γηαηί 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπο μέξνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα θνπκπηά δελ ιεηηνπξγνχλ 

θαη β) ζεψξεζαλ ζαλ ιάζνο ην πέξαζκα ελφο παξθαξηζκέλνπ απηνθηλήηνπ πάλσ ζην πεδν-

δξφκην απφ ηε κέζα πιεπξά, γηαηί ηνπο θάλεθε φηη απηφ ήηαλ ζε θίλεζε.  

 

πσο ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα (§ 11.5), ζηαηηζηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

θαη ηνπο ηξεηο ηξφπνπο βαζκνιφγεζεο, έδσζαλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. πλεπψο πξέπεη λα 

ζεσξεζεί φηη θαη ηα ηξία ζπζηήκαηα απνηππψλνπλ έγθπξα ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζεκείν απηφ είλαη κε βάζε ην ηξίην ζχζηεκα. 

 

Ζ πξψηε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ δείρλεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα ζπλνιηθά ιά-

ζε (θσηνγξαθίεο θαη βίληεν) κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ (ΜΚ=60,10, Μ=48,25, ΜΔΠ= 

19,03), κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα Δ.Π. λα θάλνπλ ζαθψο ιηγφ-

ηεξα ιάζε (πίλαθαο 11.6). Ζ δηαθνξά απηή θαίλεηαη θαζαξά αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα αλά 
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ηάμε θαη είδνο καζήκαηνο (πίλαθαο 11.7). Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ηέινο, φηη ζην ίδην εί-

δνο καζήκαηνο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα ιάζε πνπ έθαλαλ ηα αγφξηα θαη 

ηα θνξίηζηα (πίλαθαο 11.8).  

 

      χλνιν ιαζψλ 

Δίδνο καζήκαηνο N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Κακία δηδαζθ. 67 0 189 60,10 30,015 

πκβαηηθφ 71 0 122 48,25 24,542 

Δ.Π. 60 0 74 19,03 17,901 

Πίλαθαο 11.6 Μέζνη όξνη ιαζώλ θακίαο, ζπκβαηηθήο θαη Δ.Π. δηδαζθαιίαο 

 

   χλνιν ιαζψλ 

Δίδνο καζήκαηνο Σάμε N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Κακία δηδαζθ.  

  

Γ 28 31 189 67,46 32,103 

Δ 17 0 85 36,12 21,897 

Σ 22 30 109 69,27 22,693 

πκβαηηθφ 

  

  

Γ 29 7 122 56,38 24,320 

Δ 20 0 77 37,50 24,323 

Σ 22 10 78 47,32 21,944 

Δ.Π. 

  

  

Γ 21 0 45 13,24 14,411 

Δ 18 0 56 19,56 15,286 

Σ 21 0 74 24,38 21,759 

Πίλαθαο 11.7 Μέζνη όξνη ιαζώλ αλά ηάμε 

 
 

   χλνιν ιαζψλ 

Φχιν Δίδνο καζήκαηνο N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Αγφξη 

  

  

Κακία δηδαζθ. 37 15 128 62,59 26,771 

πκβαηηθφ 37 0 91 48,24 22,797 

Δ.Π. 32 0 56 18,25 15,616 

Κνξίηζη 

  

  

Κακία δηδαζθ 30 0 189 57,03 33,808 

πκβαηηθφ 34 0 122 48,26 26,659 

Δ.Π. 28 0 74 19,93 20,461 

Πίλαθαο 11.8 Μέζνη όξνη ιαζώλ αλά θύιν 

 



 334 

11.4  Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηα καζήκαηα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο κε ρξήζε  

         Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Ζ πξψηε παξάκεηξνο πνπ ελδηαθέξεη γηα ηα καζήκαηα Δ.Π. είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παη-

δηψλ κε ην ρεηξηζηήξην θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, δειαδή ε θακπχιε 

εθκάζεζεο (§ 7.1.2). Δπεηδή κάιηζηα κεζνιαβνχζε θάπνηνο ρξφλνο κεηαμχ ησλ καζεκά-

ησλ, πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ ζε θάζε κάζεκα ρξεηαδφηαλ ή δελ ρξεηαδφηαλ ηα παηδηά θά-

πνην ρξφλν γηα λα εμνηθεησζνχλ θαη πάιη.  

 

Τπήξραλ ηξεηο κεηαβιεηέο ζε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ πεξηέγξαθαλ ηελ θακπχιε εθ-

κάζεζεο: α) ν ρξφλνο εμνηθείσζεο κε ην ρεηξηζηήξην εθθξαζκέλνο ζε ιεπηά, β) ε επθνιία 

ρεηξηζκνχ θαη γ) ε επθνιία πξνζαλαηνιηζκνχ, εθθξαζκέλεο ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα. Πα-

ξαηεξψληαο ηνπο ρξφλνπο εμνηθείσζεο κε ην ρεηξηζηήξην, θαίλεηαη φηη ηνπιάρηζην ζηελ 

εηζαγσγηθή ελφηεηα ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη ζην θχιν θαη ζηελ ηάμε (γξάθεκα 11.5), δηα-

θνξέο φκσο πνπ εμνκαιχλνληαη απφ ην δεχηεξν κάζεκα (1
ε
 ελφηεηα) θαη κεηά.    

 

Αληίζηνηρε θαηάζηαζε παξαηεξείηαη ζηελ επθνιία ρεηξηζκνχ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, κε ηα παη-

δηά ηεο Γ΄ ηάμεο λα δπζθνιεχνληαη αξρηθά πεξηζζφηεξν απφ ηα παηδηά ησλ άιισλ ηάμεσλ 

θαη ηα θνξίηζηα λα δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα (γξάθεκα 11.6). Οη δηαθν-

ξέο απηέο κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ απφ ην δηαθνξεηηθφ πξνθίι ρξήζεο πνπ έρνπλ ηα παη-

δηά αλαθνξηθά κε ηηο θνλζφιεο παηρληδηψλ (§ 11.1), φπνπ παξαηεξήζεθε φηη ηα αγφξηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν απηέο ηηο ζπζθεπέο απ’ φηη ηα θνξίηζηα. Σέινο, ε 

θάκςε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε δπζθνιία ηεο.  

 

ρεδφλ ηαπηφζεκα κε ηελ επθνιία ρεηξηζκνχ είλαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ επθνιία 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Καη ζε απηή ηελ παξάκεηξν ηα θνξίηζηα θαη 

ηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο αξρηθά δπζθνιεχηεθαλ πεξηζζφηεξν.  

 

Πξάγκαηη θαη νη ηξεηο παξάκεηξνη ηεο θακπχιεο εθκάζεζεο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κε ηελ ηάμε, ην θχιν, αιιά επίζεο θαη κε αλ ηα παηδηά έρνπλ θνλζφιεο παηρληδηψλ 

θαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ηάμε πνπ πεγαίλεη ν καζε-

ηήο επεξεάδεη ην ρξφλν εμνηθείσζεο κε ην ρεηξηζηήξην (F2,59=4,409, p=0,0127), ηελ επθν-

ιία ρεηξηζκνχ (F2,59=29,71, p<0,001) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ παηδηνχ ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν (F2,59=24,544, p<0,001). Καη ζηηο ηξεηο παξακέηξνπο ηεο θακπχιεο εθκάζεζεο, ηα 

κεγαιχηεξα παηδηά ηα πήγαλ θαιχηεξα (πίλαθαο 11.9).   
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 Σάμε  Mean 

Std.  

Deviation F Sig. 

Υξφλνο εμνηθείσζεο Γ 3 3,885 4,409 0,0127 

 Δ 2,09 2,360   

 Σ 2,08 2,468   

      

Δπθνιία ρεηξηζκνχ Γ 3,86 1,096 29,710 0,0000 

 Δ 4,57 0,686   

 Σ 4,51 0,706   

      

Δπθνιία  

Πξνζαλαηνιηζκνχ Γ 3,97 1,066 24,544 0,0000 

 Δ 4,41 0,888   

 Σ 4,67 0,541   

Πίλαθαο 11.9 Παξάγνληεο ρεηξηζκνύ πνπ επεξεάδνληαη από ηελ ηάμε ηνπ καζεηή  

 

Σα θνξίηζηα ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εθαξκνγή 

(F1,59=5,842, p=0,0161), ν ρεηξηζκφο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ήηαλ ιηγφηεξν θαιφο απ’ φηη ησλ 

αγνξηψλ (F1,59=58,876, p<0,001), φπσο επίζεο ην ίδην ίζρπζε θαη γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπο κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (F1,59=26,357, p<0,001) (πίλαθαο 11.10). 

  Φχιν Mean 

Std.  

Deviation F Sig. 

Υξφλνο εμνηθείσζεο Αγφξη 2,0714 2,321 5,842 0,0161 

 Κνξίηζη 2,7857 3,662   

      

Δπθνιία ρεηξηζκνχ Αγφξη 4,6026 0,774 58,876 0,0000 

 Κνξίηζη 3,9591 0,944   

      

Δπθνιία  

Πξνζαλαηνιηζκνχ Αγφξη 4,5535 0,796 26,357 0,0000 

 Κνξίηζη 4,1122 0,965   

Πίλαθαο 11.10 Παξάγνληεο ρεηξηζκνύ πνπ επεξεάδνληαη από ην θύιν ηνπ καζεηή  

 

πσο είλαη ινγηθφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηνχζε έλα ρεηξηζηήξην παξφ-

κνην κε απηφ πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξεο θνλζφιεο παηρληδηψλ, ηα παηδηά πνπ ηηο ρξεζηκν-

πνηνχλ, ρξεηάζηεθαλ θαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εθαξκνγή 

(F1,59=6,066, p=0,014182) θαη ήηαλ θαιχηεξα ζην ρεηξηζκφ (F1,59=41,6, p<0,001). κσο 

νη θνλζφιεο παηρληδηψλ δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην πψο ην παηδί πξνζαλαηνιηδφηαλ 

κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (πίλαθαο 11.11). 
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 Κνλζφια Mean 

Std.  

Deviation F Sig. 

Υξφλνο εμνηθείσζεο ρη 2,8342857 3,746 6,066 0,014182 

 Ναη 2,0979592 2,371   

      

Δπθνιία ρεηξηζκνχ ρη 3,9771429 1,056 41,600 0,0000 

 Ναη 4,5346939 0,716   

      

Δπθνιία  

Πξνζαλαηνιηζκνχ ρη 4,28 0,957 1,677 0,196021 

 Ναη 4,3959184 0,865   

Πίλαθαο 11.11 Παξάγνληεο ρεηξηζκνύ πνπ επεξεάδνληαη από ην αλ ην παηδί έρεη θνλζόια παηρληδηώλ 

 

Ζ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ ηα παηδηά, επηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ φηη νη 

θνλζφιεο παηρληδηψλ. πκβάιιεη ζηελ επθνιία ρεηξηζκνχ (F1,59=22,352, p<0,001), αιιά 

θαη ζην πφζν θαιά πξνζαλαηνιηδφηαλ ην παηδί ζηνλ εηθνληθφ θφζκν (F1,59=4,018, 

p=0,04567), ελψ αληίζεηα, δελ ζπκβάιιεη ζην ρξφλν εμνηθείσζεο (πίλαθαο 11.12). Απηφ 

κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, γηα 

λα παίδνληαη ηα δηάθνξα παηρλίδηα, ρξεζηκνπνηείηαη ην πνληίθη θαη ην πιεθηξνιφγην θαη 

φρη θάπνην ρεηξηζηήξην. 

 Ζ/Τ Mean 

Std.  

Deviation F Sig. 

Υξφλνο εμνηθείσζεο ρη 2,6541353 3,287 1,312 0,25274 

 Ναη 2,2891986 2,915   

      

Δπθνιία ρεηξηζκνχ ρη 4 1,044 22,352 0,00000 

 Ναη 4,4425087 0,812   

      

Δπθνιία  

Πξνζαλαηνιηζκνχ ρη 4,2180451 1,040 4,018 0,04567 

 Ναη 4,4076655 0,831   

Πίλαθαο 11.12 Παξάγνληεο ρεηξηζκνύ πνπ επεξεάδνληαη από ην αλ ην παηδί έρεη ππνινγηζηή 

 

Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν φκσο είλαη ν ηξφπνο πνπ επέδξαζαλ νη ελφηεηεο ζηηο παξακέ-

ηξνπο ηεο θακπχιεο εθκάζεζεο (πίλαθαο 11.13). Παξαηεξείηαη φηη απφ ελφηεηα ζε ελφηε-

ηα ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζην ρξφλν εμνηθείσζεο (F6,59=158,378, 

p<0,001) θαη ζηελ επθνιία ρεηξηζκνχ (F6,59=9,959, p<0,001) θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

(F6,59=3,171, p=0,00472). 
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  Δλφηεηα Mean 

Std.  

Deviation F Sig. 

Υξφλνο εμνηθείσζεο  1 8,4 4,081 158,378 0,00000 

 2 2,9833 1,372   

 3 1,2333 0,722   

 4 1,0833 0,530   

 5 1,0666 0,516   

 6 1,0666 0,516   

 7 1 0,000   

      

Δπθνιία ρεηξηζκνχ 1 3,6333 1,377 9,959 0,00000 

 2 4,15 0,880   

 3 4,2333 0,871   

 4 4,3666 0,758   

 5 4,45 0,746   

 6 4,7 0,530   

 7 4,5833 0,591   

      

Δπθνιία  

Πξνζαλαηνιηζκνχ 1 4,1 1,362 3,171 0,00472 

 2 4,05 1,111   

 3 4,5833 0,696   

 4 4,4666 0,536   

 5 4,4 0,807   

 6 4,3166 0,748   

 7 4,5166 0,701   

Πίλαθαο 11.13 Παξάγνληεο ρεηξηζκνύ πνπ επεξεάδνληαη από ηελ δηδαθηηθή ελόηεηα 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ γηα ην 

πξνθίι ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ απφ ηα παηδηά (§ 11.1), φηη δειαδή νη θνλζφιεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππνινγηζηέο, φηη ηα αγφξηα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα θαη φηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά παίδνπλ κε απηέο ιίγε ψξα πα-

ξαπάλσ απφ ηα κηθξφηεξα. Τπελζπκίδνληαο φηη θνλζφιεο θαη ππνινγηζηέο έρνπλ πνιχ κε-

γάιε δηείζδπζε, απηφ πνπ έκελε λα απαληεζεί είλαη ηη ζπλέβε κε ηα παηδηά πνπ δελ είραλ 

θακία πξνεγνχκελε επαθή κε θνλζφιεο θαη κε ππνινγηζηέο.  

 

Βιέπνληαο ηε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο θακπχιεο εθκάζεζεο απφ 

ελφηεηα ζε ελφηεηα, κπνξεί λα βγεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη φπνηεο δπζθνιίεο μεπεξάζηεθαλ 

αξθεηά γξήγνξα. Απηφ πνπ κπνξεί επίζεο λα εηπσζεί κε αξθεηή βεβαηφηεηα είλαη φηη ε εη-

ζαγσγηθή ελφηεηα ήηαλ πξάγκαηη απαξαίηεηε.  

 

Οη ζσκαηηθέο θηλήζεηο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν γεληθά δελ ήηαλ έληνλεο (Μ=1,619, Std. deviation=0,98078). Απφ ηνλ πίλαθα 11.14 

θαίλεηαη φηη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηάμε (F2,59=61,44, p<0,001) κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά 
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λα θηλνχληαη ιηγφηεξν, απφ ην θχιν (F1,59=23,827, p<0,001) κε ηα αγφξηα λα θηλνχληαη ιη-

γφηεξν, απφ αλ ην παηδί έρεη θνλζφια παηρληδηψλ (F1,59=9,778, p=0,00189) θαη φηη απφ ε-

λφηεηα ζε ελφηεηα ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (F6,59=12,628, p<0,001). κσο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο παηδηνχ πνπ θηλνχηαλ ιίγν, ηαηξηάδνπλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

παηδηνχ πνπ ρεηξηδφηαλ άλεηα ηελ εθαξκνγή, φπσο παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ. Απηφ νδε-

γεί ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα παηδί θηλνχηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο, φρη γηαηί ζπκκεηείρε έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά, αιιά γηαηί δπζθνιεπφηαλ.  

 

  σκαηηθέο θηλήζεηο 

  Mean 

Std.  

Deviation F Sig. 

Σάμε Γ 2,2108844 1,136 61,446 0,00000 

 Δ 1,531746 0,918 

 Σ 1,1020408 0,346 

Φχιν Αγφξη 1,40625 0,798 23,827 0,00000 

 Κνξίηζη 1,8622449 1,108 

Κνλζφια ρη 1,7942857 1,105 9,778 0,00189 

 Ναη 1,4938776 0,862 

Τπνινγηζηήο ρη 1,6616541 1,086 0,367 0,54511 

 Ναη 1,5993031 0,929 

Δλφηεηα 1 2,45 1,371 12,628 0,00000 

 2 1,5666667 0,871 

 3 1,5333333 0,911 

 4 1,3833333 0,715 

 5 1,3666667 0,758 

 6 1,2 0,546 

 7 1,8333333 0,960 

Πίλαθαο 11.14 Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηηο ζσκαηηθέο θηλήζεηο ησλ παηδηώλ 

 

Ζ “παξνπζία” ησλ παηδηψλ, δειαδή πφζν απνξξνθεκέλα ήηαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, θπ-

κάλζεθε ζε πςειά επίπεδα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξμε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παη-

δηψλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ (πίλαθαο 11.15). Ζ “πα-

ξνπζία” δηαηεξήζεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Δμαίξεζε απνηειέζαλ δχν 

θνξίηζηα ηεο Δ΄ ηάμεο ζηελ ηέηαξηε θαη ζηελ έθηε ελφηεηα θαη έλα αγφξη ηεο η΄ ηάμεο 

ζηελ πέκπηε ελφηεηα, ηα νπνία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο γεληθά δελ ζπκκεηείραλ θαη 

δελ ελδηαθέξνληαλ. 
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 Παξνπζία ζηνλ εηθνληθφ θφζκν 

  Min. Max. Mean Std. Deviation 

3 ελφηεηα  2 5 4,62 0,804 

4 ελφηεηα  1 5 4,40 1,045 

5 ελφηεηα  1 5 4,68 0,854 

6 ελφηεηα  1 5 4,67 0,968 

Πίλαθαο 11.15 Παξνπζία ζηνλ εηθνληθό θόζκν αλά ελόηεηα  

 

πλνιηθά ζεκεηψζεθαλ 86 “ζάλαηνη” ζε φιεο ηηο ελφηεηεο εθηφο ηεο εηζαγσγηθήο. αλ κε-

ηαβιεηή δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο παξάγνληεο ρεηξηζκνχ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Δπί-

ζεο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηάμεσλ θαη ηνπ θχινπ 

ησλ παηδηψλ κε κφλε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία ελφηεηα, φπνπ ηα θνξίηζηα ηεο Δ΄ ηάμεο εί-

ραλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ “ζαλάησλ” απ’ φηη ηα αγφξηα (πίλαθαο 11.16). Γεληθά ν 

αξηζκφο ησλ “ζαλάησλ” ήηαλ κηθξφο θαη δελ πξνζθέξεηαη γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

πλεπψο ηα αηπρήκαηα ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαζαξά ζηελ απξνζεμία ηνπο 

θαζψο δηέζρηδαλ ην δξφκν.  

  Δλφηεηα 

Σάμε Φχιν 3 4 5 6 

Γ 
Αγφξη 9 6 0 1 

Κνξίηζη 6 8 1 2 

Δ 
Αγφξη 6 4 0 2 

Κνξίηζη 5 4 3 7 

Σ 
Αγφξη 2 3 1 5 

Κνξίηζη 3 0 1 7 

Πίλαθαο 11.16 Αξηζκόο ζαλάησλ αλά ελόηεηα, ηάμε θαη θύιν 

 

Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα Δ.Π. έθαλαλ απφ ηελ ηξίηε κέρξη θαη ηελ έθηε 

ελφηεηα ζπλνιηθά 2.968 δηαζρίζεηο δξφκσλ, πνζφ πνπ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. 

Απφ ηηο δηαζρίζεηο απηέο 2.054 (69,2%) ραξαθηεξίδνληαη ζσζηέο θαη 914 (30,8%) ραξα-

θηεξίδνληαη ιαλζαζκέλεο (πίλαθαο 11.17). Σν πην ζπλεζηζκέλν ιάζνο ήηαλ ν κεξηθφο έ-

ιεγρνο πξηλ απφ ηε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ (63,24% ησλ ιαζψλ). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

σο κεξηθνί έιεγρνη ζηνπο δξφκνπο δηπιήο θαηεχζπλζεο, ζεσξήζεθαλ εθείλεο νη πεξηπηψ-

ζεηο πνπ ην παηδί δελ νινθιήξσλε έλα πιήξε θχθιν θνηηψληαο αξηζηεξά-δεμηά-αξηζηεξά ή 

ζε πνιιαπινχο ειέγρνπο ην ηειεπηαίν θνίηαγκα δελ ήηαλ αξηζηεξά, πνπ ήηαλ θαη ε ζπλε-

ζέζηεξε πεξίπησζε. ηνπο κνλφδξνκνπο ζα έπξεπε λα θνηηάμεη γηα ηειεπηαία θνξά είηε 

δεμηά είηε αξηζηεξά, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ απηνθηλήησλ.  
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Ο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζε απηφ ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο κίαο δηάζρηζεο δξφκνπ ήηαλ: α) ν δηα-

ρσξηζκφο απφ ηνλ θαζφινπ έιεγρν πξηλ απφ ηε δηάζρηζε θαη ηνλ έιεγρν πξνο ιάζνο θα-

ηεχζπλζε θαη β) γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζν ηα παηδηά θαηάιαβαλ θαη εθάξκνζαλ ηελ “νδε-

γία” λα ειέγρνπλ θαιά πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο πξηλ πεξάζνπλ έλα δξφκν. Απφ ηα άιια 

ιάζε, παξαηεξείηαη φηη κφλν ζε 158 πεξηπηψζεηο (5,32% φισλ ησλ δηαζρίζεσλ), ηα παηδηά 

πέξαζαλ έλα δξφκν αγλνψληαο ηα θαλάξηα, ηηο δηαβάζεηο θαη ρσξίο λα ειέγμνπλ θαζφινπ.  

 

Δίδνο ελέξγεηαο χλνιν 

Πέξαζκα δηάβαζεο κε/ρσξίο θαλάξηα ρσξίο θαλέλα ιάζνο 2054 

Πέξαζκα εκπνδίνπ ζσζηά απφ ηε κέζα πιεπξά 227 

Βάδηζκα ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην ζσζηά 142 

Απφξξηςε δηάβαζεο κε εκπφδην ζηελ νξαηφηεηα 128 

Δπηινγή ηεο θαιχηεξεο κεηαμχ δχν δηαβάζεσλ 64 

  

Πέξαζκα απφ δηάβαζε ρσξίο θαλάξηα κε κεξηθφ έιεγρν αξηζηεξά-δεμηά-αξηζηεξά 578 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε ρσξίο θαλάξηα ρσξίο έιεγρν 116 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε κε θαλάξηα ρσξίο έιεγρν ζηακαηήκαηνο ησλ απηνθηλήησλ 74 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε ρσξίο θαλάξηα θνηηψληαο ζε ιάζνο θαηεχζπλζε 74 

Δπηινγή ηεο ρεηξφηεξεο κεηαμχ δχν δηαβάζεσλ 48 

Βάδηζκα ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην κε πιάηε ζηα απηνθίλεηα 42 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε κε εκπφδην ζηελ νξαηφηεηα 30 

Πέξαζκα δξφκνπ απφ ηπραίν ζεκείν 29 

Πέξαζκα απφ δηάβαζε κε θαλάξηα κε θφθθηλν πεδψλ 13 

Πέξαζκα εκπνδίνπ ζε πεδνδξφκην ιάζνο απφ ηελ έμσ πιεπξά 0 

Πίλαθαο 11.17 Σσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο θαηά ηε δηάζρηζε ησλ δξόκσλ 

 

ηηο ελφηεηεο ππήξραλ θαη αξθεηέο θαηαζηάζεηο έηζη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα θέξνπλ ην 

παηδί ζε δίιεκκα. Απηέο ήηαλ: α) εκπφδηα επάλσ ζην πεδνδξφκην, φπνπ ζα έπξεπε λα πε-

ξαζηνχλ απφ ηε κέζα πιεπξά (100% ζσζηά), β) αλαγθαζηηθή πνξεία ζε δξφκν φπνπ δελ 

ππάξρεη πεδνδξφκην (77,174% ζσζηά), γ) δηαβάζεηο πνπ ε νξαηφηεηα ηνπ πεδνχ εκπνδηδφ-

ηαλ θαη ζα έπξεπε λα αλαδεηεζεί άιιε δηάβαζε (81,01% ζσζηά) θαη δ) επηινγή κεηαμχ 

δχν δηαβάζεσλ, γηα παξάδεηγκα κία δηάβαζε ρσξίο θαλάξηα θαη ιίγν πην καθξηά -αιιά ν-

ξαηή- κία δηάβαζε κε θαλάξηα (57,143% ζσζηά).  

 

Παξαηεξψληαο γεληθά ηηο ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ αλά ελφηεηα, 

παξαηεξείηαη κία ζηαζεξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ πνπ γίλεηαη εληνλφηεξε 
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ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα (γξάθεκα 11.7), παξά ην γεγνλφο φηη απηή ήηαλ ε πην δχζθνιε θαη 

ε πην κεγάιε ζε έθηαζε. 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ πξνθχπηνπλ κεξηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. Σν πξψην 

αθνξά ηελ αίζζεζε γηα ηε δηάξθεηα πνπ νη καζεηέο βξίζθνληαλ εληφο ηνπ εηθνληθνχ θφ-

ζκνπ. πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11.18, ελψ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα πεξίπνπ 40 

ιεπηά ηνπο ππνινγηζηέο, ηα ίδηα ζεψξεζαλ φηη ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα πεξίπνπ δηπιά-

ζην ρξφλν.  

 

Να ζεκεησζεί φηη θαηά ηηο ζπλεληεχμεηο ηνλίζηεθε αξθεηέο θνξέο ζηα παηδηά φηη ε εθηίκε-

ζή ηνπο έπξεπε λα είλαη γηα ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη φρη γηα ηε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Απηή ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ρξήζεο, κπνξεί λα εξκελεπηεί ζαλ κεγάιε απνξξφθεζε ησλ παηδηψλ 

θαη φηη ηνπο έθαλε ηφζν κεγάιε εληχπσζε ν εηθνληθφο θφζκνο, ψζηε ζεψξεζαλ φηη ρξεζη-

κνπνηνχζαλ ηνπο ππνινγηζηέο πνιχ πεξηζζφηεξε ψξα. Σν ζπκπέξαζκα απηφ βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε φζα αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο γηα ην κεγάιν ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ θαη γηα ηνλ πςειφ βαζκφ “παξνπζίαο” ηνπο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν.    

 

  Min. Max. Mean 

Std. 

Deviation 

3 ελφηεηα δηάξθεηα 22 52 38,30 6,074 

4 ελφηεηα δηάξθεηα 30 60 39,35 7,936 

5 ελφηεηα δηάξθεηα 20 43 30,00 6,727 

6 ελφηεηα δηάξθεηα 18 81 42,12 13,469 

1 πλέληεπμε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ  15 160 84,08 41,144 

2 πλέληεπμε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ 15 200 83,91 39,331 

3 πλέληεπμε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ 15 120 72,46 29,586 

Πίλαθαο 11.18 Αληίιεςε ηεο δηάξθεηαο παξνπζίαο ζηνλ εηθνληθό θόζκν 

 

ζνλ αθνξά ηελ αίζζεζε πνπ άθεζε ην ρεηξηζηήξην θαη ηε δπζθνιία ρξήζεο ηνπ, έλα παη-

δί θαηά ηελ πξψηε ζπλέληεπμε αλέθεξε φηη δπζθνιεχηεθε πνιχ. Έλα άιιν παηδί θαηά ηε 

δεχηεξε ζπλέληεπμε αλέθεξε φηη ην κπέξδεςε αξθεηά ε ζέζε ησλ κνριψλ γηα ηελ θίλεζε 

κπξνζηά-πίζσ θαη πάλσ-θάησ. ε φιεο ηηο άιιεο ζπλεληεχμεηο νη απαληήζεηο ήηαλ φηη ην 

ρεηξηζηήξην ήηαλ εχθνιν θαη βνιηθφ ζηε ρξήζε ηνπ.  
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ηηο ηξεηο ζπλεληεχμεηο έλα 6,67% ησλ παηδηψλ ζεψξεζε φηη ν εηθνληθφο θφζκνο δελ έρεη 

θακία νκνηφηεηα κε ηνλ πξαγκαηηθφ, έλα 16,67% φηη έρεη κηθξή νκνηφηεηα, έλα 6,77% φηη 

είλαη κέηξηα ε νκνηφηεηά ηνπ θαη ην ππφινηπν 69,89% ησλ παηδηψλ ραξαθηήξηζε ηελ ν-

κνηφηεηα κεγάιε ή πνιχ κεγάιε.  

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ επίζεο, φηη ζηελ εξψηεζε “ηη ζνπ άξεζε;” ε πξψηε απζφξκεηε απά-

ληεζε ήηαλ “φια” ζε έλα πνζνζηφ 53,3% ζηελ πξψηε ζπλέληεπμε, 31,7% ζηε δεχηεξε θαη 

38,3% ζηελ ηξίηε. ηαλ δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ πην ζπγθεθξηκέλε ηελ απά-

ληεζή ηνπο, έδσζαλ κία κεγάιε πνηθηιία απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζρεδφλ φια ηα 

ζηνηρεία ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ πνπ είραλ επηζθεθζεί κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

ηελ αληίζεηε αθξηβψο εξψηεζε, δειαδή ηη δελ ηνπο άξεζε θαη πάιη ε πξψηε απζφξκεηε 

απάληεζε ήηαλ “κνπ άξεζαλ φια” ζε πνζνζηά ιίγν πςειφηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ε-

ξψηεζε (38,3%, 43,3% θαη 46,7% αληίζηνηρα). ηα ζηνηρεία πνπ δελ άξεζαλ ζηα παηδηά 

πεξηιακβάλνληαη αξθεηέο αζθήζεηο πνπ ηνπο θάλεθαλ δχζθνιεο, αιιά θπξίσο ζηνηρεία 

θπθινθνξίαο ζην δξφκν πνπ ηνπο δπζθφιεςαλ, γηα παξάδεηγκα φηη νξηζκέλα θαλάξηα δελ 

δνχιεπαλ, φηη θάπνηα απηνθίλεηα έηξεραλ πνιχ θαη φηη φηαλ ηνπο ρηππνχζε απηνθίλεην 

ζθνηψλνληαλ.  

 

Πάλσ απφ ηα κηζά παηδηά (50%, 55%, 53,3%) αλέθεξαλ φηη δελ είραλ θακία δπζθνιία ζην 

λα θαηαλνήζνπλ ηηο αζθήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ηα ππφινη-

πα φηη ζπλάληεζαλ κφλν κηθξέο δπζθνιίεο. Καλέλα παηδί δελ αλέθεξε φηη είρε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. Πνιχ κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ ζεψξεζε φηη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ζηελ νπνία αλήθε ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά (81,7%, 76,7%, 81,7%). ηα πξν-

βιήκαηα ζπλεξγαζίαο αλαθέξζεθαλ πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθηέιεζε ησλ αζθή-

ζεσλ ζην ηεηξάδην, γηα παξάδεηγκα θάπνην παηδί ηεο νκάδαο ήζειε λα ηα θάλεη φια κφλν 

ηνπ θαη πξνβιήκαηα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, φπσο δηαθσλίεο ζην πνηα θαηεχζπλζε λα αθν-

ινπζήζνπλ.  

 

Καηά ηε δεχηεξε ζπλέληεπμε αλαθέξζεθε απφ δχν παηδηά θνχξαζε θαη δάιε απφ ηε ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηή. Μφλν δχν παηδηά ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο αλέθεξαλ φηη βαξέζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, κφλν δχν παηδηά ζηε δεχηεξε θαη ζηελ ηξίηε ζπλέ-

ληεπμε δήισζαλ φηη ηα καζήκαηα δελ ηα βνήζεζαλ ζην λα θαηαιάβνπλ πψο γίλεηαη ε ζσ-

ζηή θπθινθνξία ζην δξφκν, γηαηί ζεψξεζαλ φηη ήδε γλσξίδνπλ αξθεηά πξάγκαηα. Οη απα-
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ληήζεηο φισλ ησλ άιισλ παηδηψλ πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, δεια-

δή φηη απηά πνπ έκαζαλ ζα ηα βνεζήζνπλ λα είλαη πην αζθαιή θαη λα θπθινθνξνχλ θαιχ-

ηεξα ζην δξφκν. Σέινο, πνιχ κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ δειψλεη φηη είλαη 

εχθνιε ε εθαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ φζσλ έκαζε θαη φηη θάπνηα απφ απηά ηα 

εθαξκφδνπλ ήδε (83,3%, 90%, 82,6%). 
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 Γξάθεκα 11.5 Φξόλνη εμνηθείσζεο κε ην ρεηξηζηήξην αλά θύιν θαη ηάμε 
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Γξάθεκα 11.7 Ζ πνξεία ησλ ζσζηώλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηώλ αλά ελόηεηα 
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11.5  Μνληέιν εξκελείαο ησλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ  

         θαη ησλ ηξηώλ νκάδσλ ζηα καζήκαηα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο 

ηα γεληθά πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ αμηνιφγεζε θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ 

καζεηψλ (§ 11.3), επηζεκάλζεθε φηη ππήξραλ δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ιαζψλ, 

κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φηη ηα παηδηά πνπ δηδάρζεθαλ κε Δ.Π. έθαλαλ ζπγθξη-

ηηθά ιηγφηεξα ιάζε. κσο απηή ε παξαηήξεζε απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη αλ 

νη δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

 

Μία πξψηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα εμεηαζηνχλ έλαο πξνο έλαο φινη νη παξάγν-

ληεο πνπ ζεσξείηαη φηη επεξέαζαλ ηα ιάζε ησλ παηδηψλ ζηελ αμηνιφγεζε. Πξάγκαηη, ε-

θαξκφδνληαο απιή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (one-way ANOVA), θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηα-

ηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ θαη ηνπ είδνπο ηνπ καζήκαηνο 

(F2,197=45,295, p<0,001) θαη κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ θαη ηεο ηάμεο πνπ πεγαίλεη 

ην παηδί (F2,197=6,745, p=0,001), ελψ δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ 

θαη ηνπ θχινπ. κσο κε απηφ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ππάξρεη θίλδπλνο ζηαηηζηηθήο παξεξκε-

λείαο. πγθξίλνληαο έλαλ παξάγνληα θάζε θνξά κε ην ζχλνιν ησλ ιαζψλ, δελ ιακβάλν-

ληαη ππφςε νη επηδξάζεηο ησλ άιισλ παξαγφλησλ. Έηζη δελ είλαη γλσζηφ γηα παξάδεηγκα 

πψο επέδξαζε ζην ζχλνιν ησλ ιαζψλ ν ζπλδπαζκφο ηνπ είδνπο ηνπ καζήκαηνο κε ηελ ηά-

με πνπ πήγαηλε ην παηδί.  

 

Αληίζεηα, ε εθαξκνγή ελφο κνληέινπ ην νπνίν βνεζά ζηελ εχξεζε ηεο γξακκηθήο ζρέζεο 

πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηξήζηκσλ παξαγφλησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο, έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη ειέγρεη ηαπηφρξνλα ηελ επίδξαζε φισλ ησλ παξαγφλησλ. Μπνξεί γηα 

παξάδεηγκα, λα ειέγρεη αλ ηα ιάζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη: α) πεξηζζφηεξα 

απφ ηνπο καζεηέο κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο ή θχινπ θαη β) αλ κία κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

βνεζά ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ. Λακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε θαη ηνπο ππφινηπνπο πα-

ξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο, απν-

θεχγνληαη νη ζηαηηζηηθέο παξεξκελείεο.  

 

Γηα λα κειεηεζεί ινηπφλ ε επίδξαζε ησλ κεηξήζηκσλ παξαγφλησλ ζηελ αμηνιφγεζε, δεκη-

νπξγήζεθε έλα κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, ζην νπνίν νξίζηεθε σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ε αμηνιφγεζε θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη παξάγνληεο πνπ ππνηέζεθε 

φηη επεξέαζαλ απηή ηελ αμηνιφγεζε.  
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Ζ επίδνζε ησλ παηδηψλ φπσο αλαθέξζεθε, θαηαγξάθεθε κέζσ κίαο κεζνδνινγίαο αμηνιφ-

γεζεο κε ηε ρξήζε βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ θαη φπσο επίζεο αλαθέξζεθε ππήξραλ 3 ηξφ-

πνη βαζκνιφγεζεο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο (§ 11.3).  

 

Έηζη, παξάγνληαη ζπλνιηθά έμη κεηαβιεηέο αμηνιφγεζεο, ε κέηξεζε ηεο επίδνζεο κε ηε 

ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη ε κέηξεζε ηεο επίδνζεο κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν 

καδί, γηα ηνπο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο βαζκνιφγεζεο. Έηζη νξίδεηαη σο tjiy ,,  ε αμην-

ιφγεζε ηνπ t  καζεηή κε ηελ ρξήζε ηνπ i  κέζνπ ζχκθσλα κε ηελ j  κέζνδν.  

 

Αθνχ ππάξρνπλ 198 καζεηέο, 3 κέζνδνη βαζκνιφγεζεο κε ηε ρξήζε 2 κέζσλ (θσηνγξαθί-

εο, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν καδί) ηφηε 198,....,2,1t , 2,1i  θαη 3,2,1j : 

ty ,1,1 : Αμηνιφγεζε κε ηελ Α κέζνδν θαη ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ. 

ty ,2,1 : Αμηνιφγεζε κε ηελ Β κέζνδν θαη ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ. 

ty ,3,1 : Αμηνιφγεζε κε ηελ Γ κέζνδν θαη ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ. 

ty ,1,2 : Αμηνιφγεζε κε ηελ Α κέζνδν θαη ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. 

ty ,2,2 : Αμηνιφγεζε κε ηελ Β κέζνδν θαη ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. 

ty ,3,2 : Αμηνιφγεζε κε ηελ Γ κέζνδν θαη ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ έρνπλ κεηξεζεί ζηελ έξεπλα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα παξαπάλσ κν-

ληέια είλαη νη εμήο: ε ηάμε πνπ πήγαηλε ν καζεηήο, ην θχιν ηνπ, ην είδνο ηνπ καζήκαηνο 

πνπ παξαθνινχζεζε (θακία δηδαζθαιία, ζπκβαηηθή, Δ.Π.), ν βαζκφο ηεο θπθινθνξηαθήο 

απηνλνκίαο ηνπ, νη ψξεο πνπ αθηεξψλεη ζε παηρλίδη κε θνλζφιεο, νη ψξεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ ππνινγηζηή θαη νη ηξφπνη πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί θαη ηέινο νη 29 παξάγνληεο πνπ πξνζ-

δηφξηδαλ ην πξνθίι ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ (γηα παξάδεηγκα πεξηέξγεηα, ηζρπξνγλσκνζχ-

λε, απηνπεπνίζεζε, θηι) φπσο αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 10.4. 

  

πλνιηθά πεξηιήθζεθαλ 43 παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Σν κνληέιν εθθξάδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 ,,0~ 2
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xy
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φπνπ tjiy ,,  είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ t  καζεηή κε ηελ ρξήζε ηνπ i  κέζνπ ζχκθσλα κε ηελ j  

κέζνδν,  ,,....,,,1 ,44,2,1 tttt xxxx   είλαη ην δηάλπζκα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 

 ,,...,,, 43210    είλαη ην δηάλπζκα ησλ παξακέηξσλ πξνο εθηίκεζε θαη t  είλαη ηα 

θαηάινηπα ηνπ κνληέινπ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αζπζρέηηζηα, νκνζθεδαζηηθά θαη λα α-

θνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

Δθαξκφδεηαη έλα κνληέιν ην νπνίν πεξηέρεη φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζηε ζπ-

λέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο (Stepwise Regression 

Analysis) πνπ θαηαιήγεη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

ε θάζε βήκα, ε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε εηζάγεη ζηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο ηελ αλε-

μάξηεηε κεηαβιεηή πνπ έρεη p-value ηνπ F κηθξφηεξν απφ 5% θαη πνπ δελ είλαη κέζα ζηελ 

εμίζσζε. Απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη ήδε κέζα ζην κνληέιν, δηαγξάθνληαη απηέο πνπ ε 

p-value ηνπ F γίλεηαη κεγαιχηεξε απφ 10%. Ζ κέζνδνο ηεξκαηίδεη φηαλ δελ ππάξρνπλ πηα 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εθηφο ηνπ κνληέινπ πνπ λα έρνπλ p-value κηθξφηεξν απφ 5% θαη 

κεηαβιεηέο εληφο ηνπ κνληέινπ πνπ λα έρνπλ p-value κεγαιχηεξν απφ 10%. 

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο εθαξκφδεηαη 6 θνξέο, φζεο δειαδή θαη νη 

κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. ην Παξάξηεκα ΗΗΗ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κεζνδνινγίαο, γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ηξίηνο ηξφπνο βαζκνιφγεζεο ησλ ζσζηψλ θαη ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ κε 

ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν καδί. Σν κνληέιν ηα νπνίν θαηαιήγεη ν αιγφξηζκνο εί-

λαη: 

 .,0~

660,5895,6208,4416,7712,24326,92

2

23383214,3,2





N

xxxxxy

t

tt 
 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 11.19 πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ θαη ην δη-

νξζσκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ην κνληέιν εμεγεί γχξσ ζην 65% ηεο κεηαβιεηφ-

ηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Σν πνζνζηφ απηφ ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά πςειφ, εηδη-

θά ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο σο εξκελεπηηθνί παξάγνληεο 

[215], φπσο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Οπφηε έρνπλ εθθξαζηεί ζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ.  
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Ο ζπληειεζηήο Durbin-Watson ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειεγρζεί ε χπαξμε γξακκηθήο ζπ-

ζρέηηζεο ζηα θαηάινηπα ηνπ κνληέινπ. Αλ ε ηηκή ηνπ είλαη κεηαμχ 1,8 θαη 2,2 ηφηε είλαη 

ηζρπξή έλδεημε φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηα θαηάινηπα ηνπ κνληέινπ. Αθνχ ε ηηκή ηνπ 

ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 1,984, ην κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμαγσγή ζπ-

κπεξαζκάησλ αθνχ ε ππφζεζε λα κελ ππάξρνπλ απηνζπζρεηηδφκελα θαηάινηπα ηζρχεη. 

 

 

R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson 

0,811 0,658 0,638 1,984 

Πίλαθαο 11.19 Σπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνύ κνληέινπ ζπλόινπ ιαζώλ 

 

Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εηζάγνληαη θαη ζηα έμη κνληέια είλαη θνηλνί θαη δελ πα-

ξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα ζρεηίδνληαη θάπνηνη παξάγνληεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέ-

ιν. Απηή είλαη ηζρπξή έλδεημε γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο. 

 

Ο πίλαθαο 11.20 παξνπζηάδεη ηνπο παξάγνληεο κε ηε ζεηξά πνπ εηζάγνληαη απφ ηε βεκαηη-

θή παιηλδξφκεζε ζην κνληέιν. Πην ηζρπξφο παξάγνληαο ζεσξείηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφ-

δνπ δηδαζθαιίαο Δ.Π. Ζ ηηκή ηεο t ειεγρνζπλάξηεζεο γηα ηε κεηαβιεηή δηδαζθαιία Δ.Π. 

πνπ είλαη ίζε κε -6,615 δείρλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηαηη-

ζηηθά ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ζηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο. Ο ζπληειεζηήο -24,712 πιεξνθνξεί φηη έλαο καζεηήο πνπ παξαθνινχζεζε απηή ηε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο, αλακέλεηαη λα έρεη πεξίπνπ 25 βαζκνχο “πνηλήο” ιηγφηεξνπο (πεξί-

πνπ ηνπο κηζνχο, Μχλνιν ιαζψλ=43,41, Std. Deviation=29,934) ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ια-

ζψλ ηνπ απφ έλαλ καζεηή πνπ δελ παξαθνινχζεζε απηή ηε κέζνδν.  

 B Std. Error t Sig. 

Γηδαζθαιία Δ.Π. -24,712 3,736 -6,615 ,000 

Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε -7,416 2,457 -3,018 ,003 

Δπηκνλή -4,208 1,888 -2,228 ,029 

Πξνζπκία  -6,895 2,176 -3,169 ,002 

πλεξγαηηθφηεηα 5,660 2,437 2,323 ,023 

Πίλαθαο 11.20 Σεκαληηθνί παξάγνληεο ζην κνληέιν ηνπ ζπλόινπ ησλ ιαζώλ 

 

Μείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ ππάξρεη επίζεο αλ ν καζεηήο έρεη θαιή επίδνζε ζηελ 

πξνθνξηθή έθθξαζε (7,4 βαζκνί “πνηλήο” ιηγφηεξνη), αλ είλαη επίκνλνο (4,2 βαζκνί “πνη-

λήο” ιηγφηεξνη) θαη αλ ν καζεηήο ραξαθηεξίζηεθε απφ ην δάζθαιφ ηνπ σο πξφζπκνο (6,9 
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βαζκνί “πνηλήο” ιηγφηεξνη). Αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ παξαηεξείηαη φηαλ ν καζε-

ηήο ραξαθηεξίδεηαη ζπλεξγαηηθφο (5,66 βαζκνί “πνηλήο” πεξηζζφηεξνη). 

 

ην ζεκείν απηφ θαιφ είλαη λα γίλεη κία παξαηήξεζε πνπ βνεζά ζηελ εξκελεία ησλ απν-

ηειεζκάησλ πνπ έδσζαλ ηα έμη κνληέια. Αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 10.4 φηη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ νξηζκέλσλ ςπρν-πλεπκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηή-

ζεθαλ απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ ζηαζκηζκέλεο θιίκαθεο. Δληνχηνηο, φηαλ δίλεηαη 

έλαο ραξαθηεξηζκφο ζε ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ππάξρεη πάληα ζε θάπνην βαζκφ π-

πνθεηκεληθφηεηα. Τπάξρνπλ θνξέο πνπ ν δάζθαινο θξίλεη κε βάζε φρη κφλν κε απηά πνπ 

παξαηεξεί ζηελ ηάμε γηα θάπνην καζεηή, αιιά θαη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο. 

Έηζη, ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε “πξνζπκία” κπνξεί λα εξκελεπηεί σο πξνζπκία λα βν-

εζά ν καζεηήο ηνπο άιινπο, αιιά θαη σο πξνζπκία γηα κάζεζε. Αληίζηνηρα, ε επηκνλή εξ-

κελεχεηαη σο ηάζε ηνπ παηδηνχ λα κελ απνζαξξχλεηαη εχθνια ή λα εξγάδεηαη κε πξνζνρή 

κέρξη λα ππεξληθήζεη ηηο δπζθνιίεο.  

 

Ωο παξάγνληαο αχμεζεο ησλ ιαζψλ (θαηά 6 πεξίπνπ βαζκνχο), εκθαλίδεηαη ε παξάκεηξνο 

ηνπ πφζν θαιά ζπλεξγάδεηαη έλα παηδί κε ηα άιια. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο εμήο: 

Παηδηά πνπ ηα δηαθξίλεη ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε ζπλεξγαζία, ζηεξίδνληαη ζηελ νκάδα γηα 

ηελ εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο. κσο ε ζσζηή δηάζρηζε ελφο δξφκνπ είλαη αηνκηθή θαη 

φρη νκαδηθή ελέξγεηα. 

  

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα δίλεη ην κνληέιν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κφλν ζηηο 

θσηνγξαθίεο. Δμεγείηαη γχξσ ζην 59% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

πνπ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη ν ζπληειεζηήο Durbin-Watson δείρλεη φηη θαη πάιη δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα κε ηα θαηάινηπα ηνπ κνληέινπ (πίλαθαο 11.21). 

 

R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson 

0,778 0,605 0,582 1,901 

Πίλαθαο 11.21 Σπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνύ κνληέινπ ιαζώλ ζηηο θσηνγξαθίεο 

 

Ο πίλαθαο 11.22 παξνπζηάδεη ηνπο παξάγνληεο κε ηε ζεηξά πνπ εηζάγνληαη απφ ηε βεκαηη-

θή παιηλδξφκεζε ζην κνληέιν. Ηζρπξφο παξάγνληαο ζεσξείηαη θαη πάιη ε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ δηδαζθαιίαο Δ.Π. Ζ ηηκή ηεο t ειεγρνζπλάξηεζεο γηα ηελ αληίζηνηρε κεηαβιεηή 

πνπ είλαη ίζε κε -4,865, δείρλεη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ, φηη π-
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πάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κείσζε. Ο ζπληειεζηήο -14,963 πιεξνθνξεί φηη έλαο καζε-

ηήο πνπ παξαθνινχζεζε απηή ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, αλακέλεηαη λα έρεη πεξίπνπ 15 βαζ-

κνχο ιηγφηεξνπο (θαη πάιη πεξίπνπ ηνπο κηζνχο, ΜΛάζε θσην=27,86, Std. Deviation=22.345) 

ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ιαζψλ ηνπ ζηηο θσηνγξαθίεο, απφ έλαλ καζεηή πνπ δελ παξαθν-

ινχζεζε απηή ηε κέζνδν.  

 

Απηή ηε θνξά εκθαλίδνληαη θαη σο παξάγνληεο κείσζεο ησλ ιαζψλ ε θαιή επίδνζε ηνπ 

παηδηνχ ζηα ζεηηθά καζήκαηα θαη αλ ην παηδί δηαθξίλεηαη γηα ηελ πεξηέξγεηά ηνπ, δειαδή 

αλ πεξηεξγάδεηαη θαη παξαηεξεί θαηαζηάζεηο, αλ αλαδεηά απαληήζεηο ζηηο απνξίεο ηνπ. Ζ 

ζπλεξγαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη θαη πάιη σο παξάγνληαο αχμεζεο ησλ ιαζψλ. 

 B Std. Error t Sig. 

Γηδαζθαιία Δ.Π. -14,963 3,075 -4,865 0,000 

Πξνζπκία -6,137 1,712 -3,584 0,001 

Πεξηέξγεηα -5,667 2,125 -2,667 0,009 

Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα -3,449 1,701 -2,028 0,046 

πλεξγαηηθφηεηα 5,953 1,899 3,134 0,002 

Πίλαθαο 11.22 Σεκαληηθνί παξάγνληεο ζην κνληέιν ησλ ιαζώλ ζηηο θσηνγξαθίεο 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε πάλησο παξαηήξεζε είλαη φηη ε κέζνδνο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο 

δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε θαλέλα απφ ηα 6 κνληέ-

ια. Οπφηε ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία δελ επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά. Γειαδή έλαο καζεηήο είηε παξαθνινχζεζε ην πξφ-

γξακκα ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο είηε δελ παξαθνινχζεζε θαλέλα πξφγξακκα, έρεη 

ζηαηηζηηθά ηνλ ίδην αξηζκφ ιαζψλ. 

 

Ζ ηάμε πνπ πεγαίλεη ν καζεηήο θαη απηή δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζην κέ-

ηξν αμηνιφγεζήο ηνπ, αθνχ νη αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηα κνληέια. Ο-

πφηε ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ δε ζπζρεηίδεηαη νχηε κε ηελ ηάμε πνπ πεγαίλεη ν καζεηήο. Γε-

ληθφηεξα, φπνηα απφ ηηο ππνςήθηεο κεηαβιεηέο δελ εηζάγεηαη ζηα κνληέια, δελ έρεη ζηαηη-

ζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. πλεπψο, νχηε ην θχιν νχηε ν 

βαζκφο θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο νχηε ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ 

καζεηή επεξέαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ πνπ έγηλαλ. 

 

πλνςίδνληαο, εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία Δ.Π., αξλεηηθή ζρέζε κε ηε κέηξεζε αμηνιφγεζεο 

(κεηψλνπλ δειαδή ηα ιάζε) έρνπλ νη παξάγνληεο: επίδνζε ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε, επη-
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κνλή, πξνζπκία, πεξηέξγεηα θαη επίδνζε ζηα ζεηηθά καζήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε ζπλεξγα-

ηηθφηεηα έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηε κέηξεζε ηεο αμηνιφγεζεο. Άξα, έλαο καζεηήο πνπ πα-

ξαθνινχζεζε ηε δηδαζθαιία Δ.Π., είλαη επίκνλνο, πξφζπκνο, ηνλ δηαθξίλεη ε πεξηέξγεηα 

θαη είλαη θαιφο ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε θαη ηα ζεηηθά καζήκαηα, ζα έρεη ζεκαληηθά κεη-

σκέλν αξηζκφ ιαζψλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ ζην δξφ-

κν.  
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11.6  Μνληέιν εξκελείαο ησλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηηο επηκέξνπο νκάδεο  

         θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν 

πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 10.4, ην βίληεν θαη νη θσηνγξαθίεο ήηαλ νκαδνπνηεκέλεο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Δλδηαθέξνληα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέηαζε απηψλ 

ησλ νκάδσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ ελφ-

ηεηα 11.5, κειεηάηαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο ιαζψλ πνπ έθαλαλ νη καζεηέο, πνπ 

ήηαλ νη εμήο:  

1. Λάζε ζε πέξαζκα απφ δηάβαζε (νκάδα 1). 

2. Λάζε ζηε ζέζε ηνπ πεδνχ ζην πεδνδξφκην (νκάδα 2). 

3. Λάζε απφ πέξαζκα εκπνδίνπ επάλσ ζην πεδνδξφκην (νκάδα 3). 

4. Λάζε ζηελ θπθινθνξία ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην (νκάδα 4). 

 

ην Παξάξηεκα ΗΗΗ πεξηέρνληαη νη αλαιπηηθνί πίλαθεο γηα ηα βήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ ηεο 

βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο. Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα ιάζε ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ην βίληεν καδί, 

ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, αθνινπζψληαο θαη πάιη ηελ ηξίηε κέζνδν βαζκνιφγεζεο. 

 

ηα ιάζε πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 1 (πέξαζκα απφ δηάβαζε), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη αλ νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ηε δηδαζθαιία Δ.Π., αλ είλαη επίκνλνη θαη δχζπη-

ζηνη (πίλαθαο 11.23). Παξαηεξείηαη φηη ε επηκνλή ηνπ παηδηνχ εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη πξνζηίζεηαη ε δπζπηζηία, φηη δειαδή δελ δέρεηαη 

άθξηηα νξηζκέλα πξάγκαηα. Έλαο καζεηήο πνπ παξαθνινχζεζε ηε δηδαζθαιία Δ.Π., αλα-

κέλεηαη λα έρεη πεξίπνπ 14 βαζκνχο ιάζνπο ιηγφηεξνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 

(ΜΟ1=16,53, Std. Deviation=16,264). Δπίζεο νη καζεηέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν δεηινί α-

λακέλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε πνπ είλαη ινγηθφ, γηαηί ε δηάζρηζε ησλ δξφκσλ ζέ-

ιεη σο έλα βαζκφ θαη απηνπεπνίζεζε. Να ζεκεησζεί φηη ε νκάδα απηή ιφγσ ησλ πνιιψλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ, αληηπξνζσπεπφηαλ κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θσην-

γξαθηψλ θαη ζθελψλ βίληεν.  

 

Πίλαθαο 11.23 Σεκαληηθνί παξάγνληεο ζην κνληέιν ησλ ιαζώλ ηεο νκάδαο 1 

 B Std. Error t Sig. 

Γηδαζθαιία Δ.Π. -14,019 2,112 -6,639 0,000 

Δπηκνλή -3,568 1,006 -3,545 0,001 

Γεηιία 2,507 0,958 2,617 0,010 

Γπζπηζηία -2,444 1,131 -2,161 0,033 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη ζηα ιάζε πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 2 θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηε ζέζε ηνπ πεδνχ ζην πεδνδξφκην (πίλαθαο 11.24). Ζ νκάδα απηή είλαη ε κφλε πεξίπησζε 

πνπ ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο Δ.Π. δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε. Οη παξάγνληεο 

πνπ επηδξνχλ είλαη ε πξνζπκία ηνπ καζεηή (2,412 ιηγφηεξνη βαζκνί ιάζνπο, ΜΟ2=7,172, 

Std. Deviation=7,079) θαη ην θαηά πφζν δειψλεη φηη παίδεη κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγη-

ζηή (4,389 ιηγφηεξνη βαζκνί ιάζνπο).  

 

Σν ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνχ κε ηνλ ππνινγηζηή σο παξάγνληα κείσζεο ησλ ιαζψλ ζηε ζπ-

γθεθξηκέλε νκάδα, κπνξεί λα εξκελεπηεί σο εμήο. Ζ ζσζηή αληίιεςε γηα ηε ζέζε πνπ 

πξέπεη λα έρεη έλαο πεδφο ζην πεδνδξφκην ζρεηίδεηαη γεληθφηεξα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρψ-

ξνπ. ην θεθάιαην γηα ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ησλ βηληενπαηρληδηψλ (§ 7.3) είρε ζεκεησζεί 

φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα (πνπ είλαη ε ζπλεζέζηεξε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ απφ ηα 

παηδηά) ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη κεηψλνπλ ηηο δηαθνξέο 

πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.  

  B Std. Error t Sig. 

Πξνζπκία -2,412 0,621 -3,885 0,000 

Παίδσ κε 

Ζ/Τ 
-4,389 1,888 -2,325 0,022 

Πίλαθαο 11.24 Σεκαληηθνί παξάγνληεο ζην κνληέιν ησλ ιαζώλ ηεο νκάδαο 2 

 

Ζ κείσζε ησλ ιαζψλ πνπ γίλνληαη ζηελ ηξίηε νκάδα (ιάζε απφ πέξαζκα εκπνδίνπ επάλσ 

ζην πεδνδξφκην) έρεη ζρέζε κε ην αλ νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ηε δηδαζθαιία Δ.Π. 

(6,77 βαζκνί ιάζνπο ιηγφηεξνη, ΜΟ3=6,939, Std. Deviation=7,701) θαη αλ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ Δ΄ ηάμε (πίλαθαο 11.25). Δπίζεο, νη καζεηέο πνπ είλαη εζσζηξεθείο, θιεηζκέλνη ζηνλ 

εαπηφ ηνπο, αλακέλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε. Αμηνπεξίεξγν ζηνηρείν είλαη φηη φζα 

παηδηά ζεσξνχλ εχθνιε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ηειηθά θάλνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε ζε 

απηή ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην 95% ησλ παηδηψλ ζεψξεζαλ εχ-

θνιε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ (§ 11.1), κία πηζαλή εξκελεία είλαη φηη κέζα ζε απηφ ην 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ππήξραλ θαη αξθεηά παηδηά πνπ ππεξεθηίκεζαλ ην πφζν εχθνια 

ρεηξίδνληαη ηνλ ππνινγηζηή.  

 B Std. Error t Sig. 

Γηδαζθαιία Δ.Π. -6,770 1,509 -4,485 0,000 

Δ_Σάμε -5,766 1,629 -3,538 0,001 

Δζσζηξέθεηα 2,173 0,706 3,080 0,003 

Δχθνιε ε ρξήζε 

Ζ/Τ 

6,377 3,191 1,999  0,049 

Πίλαθαο 11.25 Σεκαληηθνί παξάγνληεο ζην κνληέιν ησλ ιαζώλ ηεο νκάδαο 3 
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Σέινο, ζηελ νκάδα 4 (ιάζε ζηελ θπθινθνξία ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην), ν αξηζκφο ησλ 

ιαζψλ αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο γηα ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα 

Δ.Π. (6,6 βαζκνί ιάζνπο ιηγφηεξνη, ΜΟ4=10,404, Std. Deviation=10,608), έρνπλ αλεπηπγ-

κέλε θξηηηθή ηθαλφηεηα (4,7 βαζκνί ιάζνπο ιηγφηεξνη) θαη είλαη επεξέζηζηα, κε ηελ έλλνηα 

φηη αληηδξνχλ ζηα εξεζίζκαηα θαη φρη επηζεηηθά, πνπ εμάιινπ ήηαλ άιιε παξάκεηξνο (2,8 

βαζκνί ιάζνπο ιηγφηεξνη). Αληίζεηα, παηδηά κε εγσθεληξηθφ ραξαθηήξα ζα θάλνπλ πεξηζ-

ζφηεξα ιάζε (πίλαθαο 11.26). Γηα λα δνζνχλ ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο 

ζθελέο βίληεν ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ρξεηαδφηαλ πξάγκαηη αλεπηπγκέλε θξηηηθή ηθα-

λφηεηα, γηαηί έπξεπε ην παηδί λα εθηηκήζεη απφ πνηα πιεπξά εξρφηαλ ηα απηνθίλεηα θαη ζε 

πνηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ βάδηδε ν πεδφο. 

 

 B Std. Error t Sig. 

Κξηηηθή ηθαλφηεηα -4,695 0,729 -6,437 0,000 

Γηδαζθαιία Δ.Π. -6,600 1,479 -4,462 0,000 

Δπεξεζηζηφηεηα -2,819 0,764 -3,690 0,000 

Δγσθεληξηζκφο 2,017 0,866 2,328 0,022 

Πίλαθαο 11.26 Σεκαληηθνί παξάγνληεο ζην κνληέιν ησλ ιαζώλ ηεο νκάδαο 4 

 

πλνςίδνληαο, ε αλάιπζε ησλ ιαζψλ ζηηο νκάδεο θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν, αλέδεημε θαη 

πάιη ηε δηδαζθαιία Δ.Π. σο θξίζηκν παξάγνληα κείσζεο ησλ ιαζψλ θαη πξνζέζεζε νξη-

ζκέλα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ ζπκβάιινπλ επίζεο ζε απηή ηε 

κείσζε, φπσο ε δπζπηζηία θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα. ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηα 

ιάζε, πξνζηέζεθαλ ε δεηιία, ε εζσζηξέθεηα θαη ν εγσθεληξηζκφο. Ο ξφινο ησλ ειεθηξν-

ληθψλ ππνινγηζηψλ φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε είλαη δηθνξνχκελνο. Απφ ηε κία ην 

παηρλίδη κε απηνχο θαίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ ζε κία νκάδα (ζέζε ζην 

πεδνδξφκην) θαη απφ ηελ άιιε φζα παηδηά ζεσξνχλ εχθνιε ηε ρξήζε ηνπο έρνπλ απμεκέλα 

ιάζε ζε άιιε νκάδα (πέξαζκα εκπνδίνπ ζην πεδνδξφκην).   

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζην επίπεδν απφδνζεο θαηά ηελ αμηνιφ-

γεζε, θαίλεηαη φηη ε δηδαζθαιία κε Δ.Π. επέδξαζε ζεηηθά ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα ησλ πα-

ξαγφλησλ πνπ κεηξήζεθαλ. Μεηψζεθαλ ηα ιάζε ζηελ αμηνιφγεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 

ελψ ηαπηφρξνλα ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία δελ δηαθνξν-

πνηνχληαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απφ ηα παηδηά πνπ δελ δηδάρζεθαλ κε θακία κέζνδν 

Κ.Α.    

 



 355 

ηελ αμηνιφγεζε δελ έπαημαλ επίζεο ξφιν παξάγνληεο πνπ ζα αλέκελε θαλείο λα είλαη ζε-

καληηθνί φπσο ην θχιν, ε ηάμε πνπ παξαθνινπζεί ην παηδί, δειαδή ε ειηθία ηνπ θαη ε θπ-

θινθνξηαθή ηνπ απηνλνκία. Απηφ ην γεγνλφο εληείλεη ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο Δ.Π. 

Έλα παηδί νπνηαζδήπνηε ηάμεο, θχινπ ή θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο, παξαθνινπζψληαο 

ηα καζήκαηα Δ.Π. ζα θάλεη ιηγφηεξα ιάζε απφ έλα παηδί κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

φκσο δελ παξαθνινχζεζε απηή ηε κνξθή δηδαζθαιίαο. 

 

Βεβαίσο θαη έπαημαλ ξφιν ζηα ιάζε ησλ παηδηψλ ζην ζχλνιν ή ζηηο επηκέξνπο νκάδεο, 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο. Ο ξφινο απηφο ήηαλ είηε ζεηηθφο (δεια-

δή κείσζαλ ηα ιάζε) είηε αξλεηηθφο (δειαδή ηα αχμεζαλ). ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε 

επίδξαζή ηνπο ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ απηή ηεο δηδαζθαιίαο Δ.Π. 
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11.7  Μνληέιν εξκελείαο ησλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηε ζπλεξγαζία, ζην  

         ελδηαθέξνλ θαη ζηελ πιεξόηεηα αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηηο ελφηεηεο 11.5 θαη 11.6 αλαιχζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ. κσο, σο αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθα-

ιίαο ιεηηνχξγεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηεηξαδίσλ ησλ καζεηψλ (αζθήζεηο θαη δξαζηε-

ξηφηεηεο), θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπλεξγαζία θαη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ θαηά ηελ εξγαζία ζηελ ηάμε (§ 10.4). Οπφηε είλαη ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί 

αλ θάπνηα απφ ηηο δχν κεζφδνπο είρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο 

κεηά ηε κειέηε ηεο ζεσξίαο ή ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ.  

 

Σν κνληέιν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην θεθάιαην 11.5, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κειεηεζνχλ 

νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλεξγαζία, ην ελδηαθέξνλ, ηελ πιεξφηεηα ησλ αζθή-

ζεσλ ζην ηεηξάδην θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γη’ απηφ ην ιφγν εθαξκφζηε-

θε 4 θνξέο επηπιένλ ε κέζνδνο ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ εμαξ-

ηεκέλεο κεηαβιεηέο:  

1. Σν κέζν φξν ζπλεξγαζίαο. 

2. Σν κέζν φξν ελδηαθέξνληνο. 

3. Σν κέζν φξν πιεξφηεηαο αζθήζεσλ.  

4. Σν κέζν φξν πιεξφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Οη 43 παξάγνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πάιη σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. ην Παξάξηε-

κα ΗΗΗ πεξηέρνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ επηινγήο ησλ ππνςήθησλ εξκε-

λεπηηθψλ παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχζνπλ απφ αξθεηά 

θαιά σο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά (50%-60%) ηε κεηαβιεηφηεηα θαη ησλ ηεζζάξσλ κέζσλ φ-

ξσλ (πίλαθαο 11.27). πγθξίλνληαο πάλησο ηα πνζνζηά εξκελείαο ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 11.5, παξαηεξείηαη φηη νη εξκελεπηηθνί παξάγνληεο έ-

ρνπλ ειαθξψο κεγαιχηεξν βαζκφ ζρέζεο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζεκείν απηφ. 

Model R R Square Adjusted R Square 

Μέζνο φξνο ζπλεξγαζίαο 0,734 0,538 0,524 

Μέζνο φξνο ελδηαθέξνληνο 0,754 0,569 0,552 

Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο ζην ηεηξάδην 0,799 0,639 0,621 

Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ 0,712 0,507 0,487 

Πίλαθαο 11.27 Σπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνύ ησλ κνληέισλ ζπλεξγαζίαο, ελδηαθέξνληνο,  

πιεξόηεηαο αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
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Ο κέζνο φξνο ζπλεξγαζίαο έρεη ζεηηθή επίδξαζε απφ ην πφζν θαιά ζπλεξγάδεηαη έλα παηδί 

κε ηα άιια, πξάγκα αλακελφκελν, αιιά θαη απφ ην θαηά πφζν ην παηδί αληηδξά ζε θαλφ-

λεο. ηελ εθηίκεζε απηήο ηεο παξακέηξνπ κπνξεί λα έρεη εηζέιζεη ε ππνθεηκεληθή θξίζε 

ηνπ δαζθάινπ. Έλα παηδί πνπ αληηδξά ζηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

φηη αληηδξά ζε θάζε είδνπο θαλφλα. Μπνξεί απιά λα κελ ηνπ ηαηξηάδεη ε ζπκβαηηθή δηδα-

ζθαιία θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ απηή ζέηεη. Σα καζήκαηα Κ.Α. απφ ηελ άιιε, κε ηνλ αλνη-

ρηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ πηνζέηεζαλ, κπνξεί λα έδσζαλ ηελ επθαηξία ζε απηά ηα παηδηά 

λα εθθξαζηνχλ θαιχηεξα. Γελ θαίλεηαη λα ζπλεξγάζηεθαλ θαιά ηα παηδηά απφ ηε Γ΄ θαη 

ηελ Δ΄ ηάμε (πίλαθαο 11.28).  

 
B Std. Error t Sig. 

πλεξγαηηθφηεηα 0,241 0,056 4,264 0,000 

Αληίδξαζε ζε θαλφλεο 0,182 0,052 3,516 0,001 

Γ_Σάμε -0,428 0,093 -4,607 0,000 

Δ_Σάμε -0,446 0,195 -4,338 0,000 

Πίλαθαο 11.28 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην κέζν όξν ζπλεξγαζίαο 

 

Ο κέζνο φξνο ελδηαθέξνληνο έρεη ζεηηθή επίδξαζε απφ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, απφ ην αλ ηα 

παηδηά παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα Δ.Π. θαη ην πφζν θαιά πξνζαξκνζκέλα είλαη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (πίλαθαο 11.29). Καη πάιη νη καζεηέο ηεο Γ΄ θαη ηεο Δ΄ ηάμεο έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ρακειφηεξν κέζν φξν ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο.  

 
B Std. Error t Sig. 

πλεξγαηηθφηεηα 0,200 0,043 4,634 0,000 

Γηδαζθαιία Δ.Π. 0,378 0,070 5,403 0,000 

Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν 0,192 0,052 3,714 0,000 

Γ_Σάμε -0,352 0,083 -4,267 0,000 

Δ_Σάμε -0,335 0,101 -3,333 0,001 

Πίλαθαο 11.29 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην κέζν όξν ελδηαθέξνληνο 

 

Ο κέζνο φξνο πιεξφηεηαο ησλ αζθήζεσλ ηνπ ηεηξαδίνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε απφ ηελ πα-

ξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο Δ.Π., απφ ην θχιν (ηα αγφξηα ηα πήγαλ θαιχηεξα), απφ ηελ θα-

ιή επίδνζε ζηα ζεηηθά καζήκαηα θαη απφ ην αλ ην παηδί είλαη δεηιφ, πνπ εξκελεχεηαη σο 

ζπλεζηαικέλν. Μία πηζαλή εμήγεζε γηαηί ηα θνξίηζηα ηα πήγαλ ρεηξφηεξα απφ ηα αγφξηα, 

είλαη φηη ηα θνξίηζηα ζαλ πην κεζνδηθά θαη πην νξγαλσκέλα, δελ κπφξεζαλ λα πξνζαξκν-

ζηνχλ, ηνπιάρηζην γηα ην δηάζηεκα πνπ θξάηεζαλ ηα καζήκαηα, ζηνλ αλνηρηφ ηξφπν δηδα-
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ζθαιίαο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή. Γηα κία αθφκα θνξά θαίλεηαη φηη 

ηα παηδηά ηεο Γ΄ θαη ηεο Δ΄ ηάμεο δελ ηα πήγαλ θαη ηφζν θαιά (πίλαθαο 11.30).   

 
B Std. Error t Sig. 

Γηδαζθαιία Δ.Π. 0,553 0,053 10,417 0,000 

Γ_Σάμε -0,564 0,063 -8,930 0,000 

Φχιν 0,157 0,054 2,923 0,004 

Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 0,108 0,026 4,191 0,000 

Γεηιία 0,084 0,025 3,346 0,001 

Δ_Σάμε -0,176 0,067 -2,619 0,010 

Πίλαθαο 11.30 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά  

ζην κέζν όξν πιεξόηεηαο αζθήζεσλ 

 

ην κέζν φξν πιεξφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ επέδξαζε ζεηηθά, εθηφο απφ ηα καζήκαηα Δ.Π., 

ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη ε θαιή επίδνζή ηνπ ζηα ζεσξεηηθά θαη 

ηα ζεηηθά καζήκαηα (πίλαθαο 11.31). Γελ ηα πήγαλ θαιά ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαιέο επη-

δφζεηο ζηελ γξαπηή έθθξαζε. πλήζσο ζην ζρνιείν ππεξεθηηκάηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ παη-

δηνχ λα εθθξάδεηαη γξαπηά, ηθαλφηεηα πνπ ζπλήζσο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην 

γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ.  

 

Σα καζήκαηα φκσο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο θαη κε ηηο δχν κεζφδνπο, δελ έδηλαλ θακία 

βαξχηεηα ζηε γξαπηή έθθξαζε. Οη απαληήζεηο ζην ηεηξάδην αμηνινγνχληαλ γηα ηελ πιε-

ξφηεηα ηεο άπνςεο κε φπνην ηξφπν θαη αλ απηή είρε εθθξαζηεί. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

απηέο δελ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ γξαπηφ ιφγν, γηα παξάδεηγκα ππήξρε παληνκίκα, δσγξαθηθή, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε απφςεσλ ζηελ ηάμε. Ίζσο απηφο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο λα έδσζε 

ηελ επθαηξία ζηα παηδηά πνπ πζηεξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα λα εθθξαζηνχλ θαιχ-

ηεξα, αμηνπνηψληαο άιιεο ηθαλφηεηεο πνπ ζπλήζσο επηζθηάδνληαη απφ ηε κεγάιε ζεκαζία 

πνπ δίλεηαη ζην γξαπηφ ιφγν. 

 

 
B Std. Error t Sig. 

Γηδαζθαιία Δ.Π. 0,814 0,098 8,282 0,000 

Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν 0,236 0,061 3,880 0,000 

Δπίδνζε ζεσξεηηθά καζήκαηα 0,265 0,082 3,231 0,002 

Δπίδνζε γξαπηή έθθξαζε -0,317 0,077 -4,106 0,000 

Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 0,189 0,079 2,382 0,019 

Πίλαθαο 11.31 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην κέζν όξν  

πιεξόηεηαο δξαζηεξηνηήησλ 
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Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζην επίπεδν ηεο απφδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ καζεκάησλ, πξνέθπςαλ θαη πάιη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. Με εμαίξεζε ην πφζν θαιά 

ζπλεξγάζηεθαλ ηα παηδηά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ ηάμε, φπνπ θακία κέζνδνο δελ επέδξαζε ζεηηθά ή αξλεηηθά, ζε φιεο ηηο άιιεο πεξη-

πηψζεηο ε Δ.Π. εκθαλίδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο. Με απιά ιφγηα, απηφ ζε-

καίλεη φηη ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα κε Δ.Π. φηαλ έθαλαλ ηηο αζθήζεηο 

ζην ηεηξάδην ή φηαλ εθηεινχζαλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ελδηαθέξνληαλ πην πνιχ θαη ηηο 

έθαλαλ θαιχηεξα απφ ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία.  

 

Δδψ ε επίδξαζε ησλ καζεκάησλ Δ.Π. πεξλάεη ζε κεηα-γλσζηηθφ επίπεδν. Απηφ γηαηί νη 

αζθήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ήηαλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ή απιή επαλάιεςε 

ησλ φζσλ έθαλαλ ή κειέηεζαλ ηα παηδηά. Απαηηνχζαλ θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο αξ-

ρηθήο γλψζεο, ζθέςε, θξίζε θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκνγή ηεο γλψζεο απηήο ζε έλα παξφ-

κνην ή δηαθνξεηηθφ πεδίν.  

 

Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ ελφηεηα κε ηα ζήκαηα 

θπθινθνξίαο, πνπ δεηνχζε απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ κία δηθηά ηνπο ρηνπκνξηζηηθή 

θαληαζηηθή πηλαθίδα. Σα παηδηά ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαιάβεη ην λφεκα θαη ηνπο θαλφλεο 

ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ ρξψκαηνο ησλ πηλαθίδσλ θαη κε βάζε απηή ηε γλψζε λα ζθεθηνχλ 

θάηη πξσηφηππν, πνπ λα αθνινπζεί φκσο (ρσξίο λα έρεη δεηεζεί) απηνχο ηνπο θαλφλεο. 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα εθηειέζηεθε απφ ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα 

Δ.Π. πνιχ θαιχηεξα απφ ηα παηδηά ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο.  
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11.8  Αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ δηάζρηζεο δηαβάζεσλ ζηνλ εηθνληθό θόζκν  

Αλαθέξζεθε φηη ηα παηδηά έθαλαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν πεξίπνπ 3.000 δηαζρίζεηο δξφκσλ 

(§ 11.4), πνπ νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχζαλ δηάζρηζε δξφκνπ δηπιήο θαηεχζπλζεο. Έρεη ινη-

πφλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά πεξλνχζαλ ηνπο δξφκνπο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζε θάζε δξφκν δηπιήο θαηεχζπλζεο θαηαγξάθεθαλ ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

ειέγρνπ θαη δηάζρηζεο θαη νη θνξέο πνπ έιεγμε ην παηδί πξηλ ηνλ πεξάζεη (§ 10.4).  

 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξφλνο δηάζρηζεο ηνπ θάζε δξφκνπ εληάρζεθε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: θάησ 

απφ 5 δεπηεξφιεπηα, κεηαμχ 5-6 δεπηεξνιέπησλ, κεηαμχ 6-8 δεπηεξνιέπησλ θαη πάλσ απφ 

8 δεπηεξφιεπηα. Απηφ γηαηί ν ρξφλνο κεηαμχ 6-8 δεπηεξφιεπησλ ζχκθσλα κε ην ζρεδηα-

ζκφ ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ θαη έηζη φπσο είρε πξνθχςεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε, ή-

ηαλ κέζα ζηα φξηα πνπ ην παηδί κπνξνχζε λα ειέγμεη θαη λα πεξάζεη κε αζθάιεηα (§ 

8.1.6). Υξφλνο κεηαμχ 5-6 δεπηεξνιέπησλ ήηαλ νξηαθφο θαη θάησ απφ ηα 5 δεπηεξφιεπηα 

ζεσξήζεθε φηη ην παηδί δελ έιεγμε ζσζηά. Έηζη πξνέθπςαλ νη παξαθάησ κεηαβιεηέο:    

 

1. Μέζνο ρξφλνο δηάζρηζεο ησλ δηαβάζεσλ  

2. Μέζνο φξνο ειέγρσλ πξηλ ηε δηάζρηζε  

3. Κιαζκαηηθφο αξηζκφο δηαζρίζεσλ δηάβαζεο θάησ απφ 5 sec/ζχλνιν δηαζρίζεσλ  

4. Κιαζκαηηθφο αξηζκφο δηαζρίζεσλ δηάβαζεο κεηαμχ 5-6 sec/ζχλνιν δηαζρίζεσλ  

5. Κιαζκαηηθφο αξηζκφο δηαζρίζεσλ δηάβαζεο κεηαμχ 6-8 sec/ζχλνιν δηαζρίζεσλ  

6. Κιαζκαηηθφο αξηζκφο δηαζρίζεσλ δηάβαζεο πάλσ απφ 8 sec/ζχλνιν δηαζρίζεσλ 

 

Οη κεηαβιεηέο απηέο κπνξεί λα ππνζέζεη θάπνηνο φηη επεξεάδνληαη απφ ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, γηα παξάδεηγκα ηελ θπθινθνξηαθή απηνλνκία ηνπο ή απφ άιιεο 

παξακέηξνπο φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν ηνπο. Μπνξεί φκσο λα ππνζέζεη θαλείο φηη επε-

ξεάδνληαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ λα ρεηξίδνληαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, δειαδή 

απφ ην εάλ έρνπλ ειεθηξνληθέο θνλζφιεο παηρληδηψλ ή ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο. Σαπηφ-

ρξνλα, είλαη ρξήζηκν λα κειεηεζεί ε κεηαβνιή απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ καζεκάησλ Δ.Π. 

 

Σα πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 11.32 σο 11.36. 

κσο, απφ ηελ απιή πεξηγξαθή ηνπ κέζνπ κπνξεί θάπνηνο λα νδεγεζεί ζε ιάζνο ζπκπε-

ξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή ησλ κέζσλ ρξφλσλ. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ ηέηαξηε 

κέρξη ηελ έθηε ελφηεηα παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο ρξφλνο δηάζρηζεο κίαο δηάβαζεο απμάλε-
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ηαη (πίλαθαο 11.36). Μπνξεί φκσο απηή ε αχμεζε λα επεξεάδεηαη απφ θάπνηνλ άιιν πα-

ξάγνληα φπσο ην θχιν ή ηελ ηάμε ή λα είλαη απιά έλα ηπραίν γεγνλφο. Μπνξεί αθφκα νη 

δηαθνξέο ζην κέζν ρξφλν δηάζρηζεο ησλ δηαβάζεσλ λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

 

Σάμε  

Μέζνο ρξφλνο 

δηάζρηζεο 

δηαβάζεσλ 

Μέζνο φξνο 

ειέγρνπ 

δηαβάζεσλ < 5 sec 5-6 sec 6-8 sec > 8 sec 

Γ Mean 18,67606 2,76962 0,0729 0,1530 0,6255 0,1524 

Δ Mean 14,13596 2,10407 0,0881 0,1525 0,6409 0,1191 

Σ Mean 10,50411 1,58841 0,1145 0,2559 0,5529 0,0772 

Πίλαθαο 11.32 Μεηαβνιή ηξόπνπ θαη ρξόλνπ δηάζρηζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε 

 

Φχιν   

Μέζνο ρξφλνο 

 δηάζρηζεο 

 δηαβάζεσλ 

Μέζνο φξνο 

 ειέγρνπ  

δηαβάζεσλ < 5 sec 5-6 sec 6-8 sec > 8 sec 

Αγφξη Mean 12,68618 1,87977 0,0817 0,2212 ,5951 0,1042 

Κνξίηζη Mean 16,47405 2,47283 0,1038 0,1519 0,6156 0,1297 

Πίλαθαο 11.33 Μεηαβνιή ηξόπνπ θαη ρξόλνπ δηάζρηζεο ζε ζρέζε κε ην θύιν 

 

Κνλζφιεο   

Μέζνο ρξφλνο 

 δηάζρηζεο 

 δηαβάζεσλ 

Μέζνο φξνο 

 ειέγρνπ  

δηαβάζεσλ < 5 sec 5-6 sec 6-8 sec > 8 sec 

ρη Mean 15,56708 2,39133 0,0841 0,1958 0,6234 0,0977 

Ναη Mean 13,65869 1,98882 0,0976 0,1839 0,5913 0,1293 

Πίλαθαο 11.34 Μεηαβνιή ηξόπνπ θαη ρξόλνπ δηάζρηζεο ζε ζρέζε κε θνλζόιεο 

 

Ζι. 

Τπνινγ.   

Μέζνο ρξφλνο 

δηάζρηζεο 

δηαβάζεσλ 

Μέζνο φξνο 

ειέγρνπ 

δηαβάζεσλ < 5 sec 5-6 sec 6-8 sec > 8 sec 

ρη Mean 14,16561 2,02779 0,0633 0,1864 0,6400 0,1112 

Ναη Mean 14,58742 2,21620 0,1053 0,1900 0,5883 0,1184 

Πίλαθαο 11.35 Μεηαβνιή ηξόπνπ θαη ρξόλνπ δηάζρηζεο ζε ζρέζε κε ππνινγηζηέο 

 

Δλφηεηα 

Μέζνο ρξφλνο 

δηάζρηζεο 

δηαβάζεσλ 

Μέζνο φξνο 

ειέγρνπ 

δηαβάζεσλ < 5 sec 5-6 sec 6-8 sec > 8 sec 

4 13,72172 2,05460 0,1005 0,1932 0,5519 0,1545 

5 14,03367 2,17983 0,1123 0,2048 0,6023 0,0853 

6 15,60617 2,23517 0,0632 0,1685 0,6598 0,1085 

Πίλαθαο 11.36 Μεηαβνιή ηξόπνπ θαη ρξόλνπ δηάζρηζεο αλά ελόηεηα 
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Γηα λα δηαγλσζηεί πνηνη παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, εθαξκφδεηαη έλα γεληθεπκέ-

λν γξακκηθφ κνληέιν (generalized linear model) γηα ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ κε-

ηξνχλ ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ. Αθνχ ππάξρνπλ 6 κεηξήζηκεο κεηα-

βιεηέο εθαξκφδεηαη 6 θνξέο ην κνληέιν ην νπνίν έρεη σο παξάγνληεο ηελ ηάμε, ην θχιν, 

αλ ηα παηδηά έρνπλ θνλζφιεο παηρληδηψλ, αλ έρνπλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο θαη ηε δηδα-

θηηθή ελφηεηα.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο παξάγνληεο, είλαη δπλαηφ λα αθαηξεζνχλ θαη 

πάιη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη παξάγνληεο κεηαμχ ηνπο. Καη’ αξρήλ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάιπζε ν βαζκφο θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο, αθνχ δελ έρεη 

θακία κνξθή ζπζρέηηζεο (γξακκηθή ή κε-γξακκηθή) κε ηνπο ππφ εμέηαζε ρξφλνπο πεξά-

ζκαηνο. Ζ κε χπαξμε επηξξνήο ηνπ βαζκνχ θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο ζηνπο ρξφλνπο 

πεξάζκαηνο είλαη εκθαλήο απφ ηα γξαθήκαηα δηαζπνξάο (scatter plots) πνπ αθνινπζνχλ.  

 

ηνλ θάζεην άμνλα παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο απηνλνκίαο θαη ζηνλ νξηδφληην νη ρξφλνη δηά-

ζρηζεο ηνπ δξφκνπ. Παξαηεξείηαη φηη θαζψο ν βαζκφο θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο απμά-

λεηαη, νη ρξφλνη δελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε λα απμάλνληαη ή λα κεηψλνληαη 

(γξάθεκα 11.8). 
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Γξάθεκα 11.8 Γηαζπνξά ηεο θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ρξόλνπο δηάζρηζεο 

 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ γεληθεπκέλνπ γξακκηθνχ κνληέινπ 

κφλν γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (πίλαθεο 11.37 σο 11.42). 

Οη πιήξεηο πίλαθεο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.  
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Type III  

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Σάμε 1730,214 2 865,107 16,145 0,000 

Πίλαθαο 11.37 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην κέζν ρξόλν δηάζρηζεο δηαβάζεσλ 

 

 

Type III 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Σάμε 34,037 2 17,019 12,363 0,000 

Πίλαθαο 11.38 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ κέζν όξν ειέγρσλ πξηλ ηε δηάζρηζε 

 

 

Type III 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Τπνινγηζηήο 0,081 1 0,081 3,952 0,048 

Πίλαθαο 11.39 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ρξόλνπο δηάζρηζεο <5 δεπηεξνιέπησλ 

 

 

Type III 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Σάμε 0,382 2 0,191 7,864 0,001 

Φχιν 0,198 1 0,198 8,139 0,005 

Πίλαθαο 11.40 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ρξόλνπο δηάζρηζεο 5-6 δεπηεξνιέπησλ 

 

 

Type III  

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Σάμε 0411 2 0,206 5,223 0,006 

Τπνινγηζηήο 0,190 1 0,190 4,816 0,030 

Δλφηεηα 0,350 2 0,175 4,446 0,013 

Πίλαθαο 11.41 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ρξόλνπο δηάζρηζεο 6-8 δεπηεξνιέπησλ 

 

 

Type III  

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Σάμε 0,156 2 0,078 3,493 0,033 

Δλφηεηα 0,149 2 0,074 3,321 0,038 

Πίλαθαο 11.42 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ρξόλνπο δηάζρηζεο >8 δεπηεξνιέπησλ 

 

Ζ παξάκεηξνο κε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε δψλε δηαζρίζεσλ κεηαμχ 6-8 δεπηε-

ξνιέπησλ πνπ είλαη ε ηδαληθή. πσο παξαηεξείηαη, ηα κεγαιχηεξα παηδηά έθαλαλ ζηαηη-

ζηηθψο ζεκαληηθά ιηγφηεξεο δηαζρίζεηο δξφκσλ ζε απηή ηελ θξίζηκε δψλε (F2,59=5,223, 

p=0,006). Ληγφηεξεο επίζεο δηαζρίζεηο ζε απηή ηε δψλε έθαλαλ ηα παηδηά πνπ ρξεζηκν-

πνηνχλ ππνινγηζηή (F1,59=4,816, p=0,03). κσο, απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα, παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δηαζρίζεσλ πνπ γίλνληαη ζην “ζσζηφ” ρξφλν  

(F2,59=4,446, p=0,013). 
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Ζ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεη είλαη ηη επεξέαζε ηηο δηαζρίζεηο ζηε δψλε ησλ 5-6 

δεπηεξνιέπησλ, δειαδή ηηο νξηαθέο. Γχν παξάγνληεο επέδξαζαλ. Σν θχιν, κε ηα θνξίηζηα 

λα θάλνπλ ιηγφηεξεο νξηαθέο δηαζρίζεηο (F1,59=8,139, p=0,005) θαη ε ηάμε, κε ηα κεγαιχ-

ηεξα παηδηά λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο (F2,59=7,864, p=0,001). 

 

Οη δηαζρίζεηο πνπ έγηλαλ θάησ απφ ηα 5 δεπηεξφιεπηα, δειαδή κε θαζφινπ ή ρσξίο επαξ-

θή έιεγρν, επεξεάζηεθαλ έζησ θαη νξηαθά απφ ηε ρξήζε ππνινγηζηή (F1,59=3,952, 

p=0,048), κε ηα παηδηά πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο ηέηνηεο επηθίλδπ-

λεο δηαζρίζεηο.  

 

Οη δηζηαθηηθέο δηαζρίζεηο, δειαδή ε δψλε πάλσ απφ ηα 8 δεπηεξφιεπηα, επεξεάζηεθε απφ 

ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ (F2,59=3,493, p=0,033) θαη απφ ηε δηδαθηηθή ελφηεηα (F2,59=3,321, 

p=0,038). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο απηψλ ησλ δηαζρίζεσλ κεησλφηαλ φζν απ-

μαλφηαλ ε ειηθία ή ε ελφηεηα. 

 

Σέινο, ε ειηθία ηνπ παηδηνχ έπαημε ξφιν ζην κέζν ρξφλν πνπ ρξεηαδφηαλ έλα παηδί γηα λα 

δηαζρίζεη κία δηάβαζε (F2,59=16,145, p<0,001) θαη ζην πφζεο θνξέο έιεγρε πξηλ πεξάζεη 

(F2,59=12,363, p=0,001). Σα κεγαιχηεξα παηδηά είραλ θαη κηθξφηεξν κέζν ρξφλν δηάζρη-

ζεο θαη έθαλαλ ιηγφηεξνπο ειέγρνπο. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ κέζσλ ρξφλσλ δηάζρηζεο πξνθχπηεη φηη νη θνλζφιεο παηρληδηψλ δελ 

επεξέαζαλ θακία παξάκεηξν. Απηφ ην ζηνηρείν είλαη ζεηηθφ, γηαηί κε δεδνκέλε ηε κεγάιε 

αληηζηνηρία ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο κε ηα παηρλίδηα πνπ ηα παηδηά παίδνπλ ζηηο θνλζφ-

ιεο, ππήξρε ν θίλδπλνο λα ηε ζεσξήζνπλ θαη απηή έλα παηρλίδη θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηα 

θάλνπλ φια γξήγνξα. Σέηνηα φκσο αξλεηηθή επίδξαζε θάλεθε λα έρνπλ νη ππνινγηζηέο, 

αθνχ φζα παηδηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ έθαλαλ ιηγφηεξεο δηαζρίζεηο ζηε δψλε ησλ 6-8 δεπ-

ηεξνιέπησλ θαη πεξηζζφηεξεο ζηε δψλε θάησ ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ.  

 

ηα κεγαιχηεξα παηδηά ππάξρεη ε ηάζε λα ειέγρνπλ ιηγφηεξεο θνξέο θαη λα δηαζρίδνπλ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο εηθνληθνχο δξφκνπο ζηε δψλε ησλ 5-6 δεπηεξνιέπησλ παξά ζηε δψλε 

ησλ 6-8, γεγνλφο φκσο πνπ ιίγν σο πνιχ ήηαλ αλακελφκελν Σα θνξίηζηα ζηάζεθαλ πην 

πξνζεθηηθά απφ ηα αγφξηα, θάλνληαο ιηγφηεξεο νξηαθέο δηαζρίζεηο πνπ θαη απηφ ήηαλ α-

λακελφκελν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξν παξνξκεηηθά. Σέινο 

απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα ππήξρε αχμεζε ζηηο δηαζρίζεηο ζην ζσζηφ ρξφλν. 
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11.9  Αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ιάζε θπθινθνξίαο ζηνλ εηθνληθό  

         θόζκν  

Με ην ίδην ζθεπηηθφ, ειέγρζεθε αλ ηα ιάζε ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάζρηζε ησλ δξφκσλ 

ζηνλ εηθνληθφ θφζκν επεξεάζηεθαλ απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. 

πσο θαη πξνεγνπκέλσο, ε θπθινθνξηαθή απηνλνκία δελ πεξηιήθζεθε ζηηο παξακέηξνπο 

γηαηί θαη πάιη ε δηαζπνξά ηεο έδεημε φηη δελ ππάξρεη θακία κνξθή ζπζρέηηζεο (γξακκηθή ή 

κε-γξακκηθή) κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ 

 

Γηα λα δηαγλσζηεί πνηνη παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ιαζψλ, εθαξκφζηεθε θαη πάιη έλα γεληθεπκέλν γξακκηθφ κνληέιν (generalized linear 

model). ηνλ πίλαθα 11.43 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ησλ ιαζψλ αλά ηάμε, θχιν, ρξήζε 

θνλζφιαο παηρληδηψλ, ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη αλά ελφηεηα δηδαζθαιίαο. 

ηνλ πίλαθα 11.44 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ.  

 

Σάμε Mean 

Std.  

Deviation 

 

Φχιν Mean 

Std.  

Deviation 

Γ 0,2393 0,14352  Αγφξη 0,2082 0,14345 

Δ 0,2742 0,18574  Κνξίηζη 0,2606 0,16405 

Σ 0,1903 0,12645  

Κνλζφιεο Mean 

Std.  

Deviation 

 Ζι. 

Τπνινγ. Mean 

Std.  

Deviation 

ρη 0,2129 0,12845  ρη 0,2364 0,15830 

Ναη 0,2467 0,17100  Ναη 0,2309 0,15435 

Δλφηεηα Mean 

Std. 

Deviation 

3 0,3179 0,15389 

4 0,2637 0,15871 

5 0,2073 0,16307 

6 0,1416 0,06927 

 Πίλαθαο 11.43 Μεηαβνιή ιαζώλ ζε ζρέζε κε ηάμε, θύιν, ελόηεηα, Ζ/Υ θαη θνλζόιεο 

 

 

Type III  

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Σάμε 0,249 2 0,125 7,025 0,001 

Φχιν 0,258 1 0,258 14,547 0,000 

Κνλζφιεο 0,156 1 0,156 8,769 0,003 

Τπνινγηζηήο 0,095 1 0,095 5,324 0,022 

Δλφηεηα 1,029 3 0,343 19,325 0,000 

Πίλαθαο 11.44 Σεκαληηθόηεηα ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ιάζε θπθινθνξίαο 

 

Παξαηεξείηαη φηη φινη νη ππφ εμέηαζε παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ιάζε πνπ 

έθαλαλ ηα παηδηά δηαζρίδνληαο ηνπο δξφκνπο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Καη’ αξρήλ, φζα παη-
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δηά έρνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο, έθαλαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ιηγφηε-

ξα ιάζε (F1,59=5,324, p=0,022). ζα φκσο παίδνπλ κε θνλζφιεο παηρληδηψλ έθαλαλ πε-

ξηζζφηεξα (F1,59=8,769, p=0,003). Σν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη αληηθαηηθφ. Οη θνλζφιεο 

παηρληδηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα παηρλίδη. Σα παηδηά πνπ παίδνπλ κε θνλζφ-

ιεο, ζεψξεζαλ ηηο δηαζρίζεηο ησλ εηθνληθψλ δξφκσλ ζαλ έλα αθφκα παηρλίδη, παξά ην γε-

γνλφο φηη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (§ 11.8) θάλεθε δελ επεξέαζαλ ηνπο ρξφλνπο δηά-

ζρηζεο. Αληίζεηα, νη ππνινγηζηέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα παηρλίδη θαη έηζη 

δελ πέξαζε ε ίδηα λννηξνπία ζηα παηδηά πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ.  

 

Τπελζπκίδεηαη φκσο φηη νχηε νη θνλζφιεο νχηε νη ππνινγηζηέο (εθηφο απφ δχν νκάδεο θσ-

ηνγξαθηψλ θαη βίληεν) έπαημαλ ξφιν ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ θαη ζηε ζπλεξ-

γαζία, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ               

( § 11.5, § 11.6, § 11.7). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επίδξαζε απφ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο θνλ-

ζφιεο πεξηνξίζηεθε ζην ηη έθαλαλ ηα παηδηά ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη δελ πέξαζε ζην ηη 

απνθφκηζαλ ηα παηδηά απφ ηνλ εηθνληθφ θφζκν.  

 

Οη ίδηεο αθξηβψο παξαηεξήζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ην θχιν θαη γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Σα 

θνξίηζηα έθαλαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα ιάζε (F1,59=14,547, p<0,001) θαη 

ηα παηδηά ηεο η΄ ηάμεο ιηγφηεξα (F2,59=7,025, p=0,001). Κακία απφ ηηο δχν παξακέηξνπο 

δελ επεξέαζε φκσο ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Ζ εμήγεζε ηειηθά κπνξεί λα δνζεί απφ ην πφ-

ζα ιάζε έθαλαλ ηα παηδηά απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα. Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ ιαζψλ ζηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο (F3,59=19,325, p<0,001). Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ηα παηδηά έθαλαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ζσζηέο δηαζρίζεηο δξφκσλ. 

 

πλνςίδνληαο, ζηηο ελφηεηεο 11.8 θαη 11.9 κειεηήζεθαλ νη επηδξάζεηο πνπ είραλ πέληε πα-

ξάγνληεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν: α) ην θχιν, β) ε ηάμε-

ειηθία, γ) ε ρξήζε ππνινγηζηψλ, δ) ε ρξήζε θνλζφιαο παηρληδηψλ θαη ε) ε πνξεία ησλ κα-

ζεηψλ απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα. πλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

δηάθνξα πξνθίι παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή.    

 

Έλα κεγαιχηεξν ζε ειηθία παηδί αλακέλεηαη λα ρξεηαζηεί ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα δηαζρίζεη 

κία δηάβαζε, ζα ειέγμεη ιηγφηεξεο θνξέο, δελ ζα είλαη δηζηαθηηθφ, ζα θάλεη πνιιά νξηαθά 

πεξάζκαηα, ιηγφηεξα ζηε ζσζηή δψλε, αιιά ηειηθά ζα θάλεη ιηγφηεξα ιάζε θπθινθνξίαο. 

Αθξηβψο ηα αληίζεηα ζα θάλεη έλα κηθξφηεξν ζε ειηθία παηδί. 
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Σα θνξίηζηα είλαη πην πξνζεθηηθά απφ ηα αγφξηα φζνλ αθνξά ηηο νξηαθέο δηαζρίζεηο, αιιά 

ηειηθά θάλνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε θπθινθνξίαο. 

 

ζα παηδηά παίδνπλ κε θνλζφιεο παηρληδηψλ έθαλαλ πεξηζζφηεξα ιάζε θπθινθνξίαο ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν θαη φζα ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο έθαλαλ ιηγφηεξεο δηαζρίζεηο ζηε δψ-

λε ησλ 6-8 δεπηεξνιέπησλ, αξθεηέο ρσξίο έιεγρν, αιιά ηειηθά έθαλαλ ιηγφηεξα ιάζε θπ-

θινθνξίαο. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ απφ ηα παηδηά δελ είλαη μεθάζα-

ξν αλ επέδξαζε ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή. Απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα 

φκσο ππήξραλ θαη ιηγφηεξεο δηζηαθηηθέο δηαζρίζεηο θαη πεξηζζφηεξεο ζε ζσζηφ ρξφλν θαη 

ιηγφηεξα ιάζε. Δίλαη δειαδή ζαθέο φηη θαηά ηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ ππήξρε βειηίσζε 

ζηηο θξηζηκφηεξεο παξακέηξνπο. 
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12.  Γηαπηζηώζεηο-ζπκπεξάζκαηα 

 

ην 1
ν
 θεθάιαην δηαηππψζεθε ε βαζηθή ππφζεζε ηεο εξγαζίαο, φηη ε ρξήζε Δ.Π. γηα ηε δη-

δαζθαιία ηεο Κ.Α. κπνξεί λα επηθέξεη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απ’ φηη ε αληί-

ζηνηρε δηδαζθαιία κε ζπκβαηηθφ ηξφπν. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ, πέξα απφ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ήηαλ ε παξαγσγή κίαο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο πνπ λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί α) ζε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ, β) άκεζα, γ) ρσξίο κεγάιεο αλαηξνπέο θαη α-

λαζηαηψζεηο ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηέινο λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα.  

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηέο νη πξνυπνζέζεηο δελ ηέζεθαλ ηπραία. Οη πεξηζζφηεξεο -αλ φρη 

φιεο- νη εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο, παξφηη πνιχ θαιά νξγαλσκέλεο θαη κε εμαηξεηηθά απνηε-

ιέζκαηα, είλαη δπζηπρψο αλεθάξκνζηεο. Δίηε ε δηάξθεηά ηνπο είλαη πνιχ κεγάιε είηε ν α-

ξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ είλαη κηθξφο είηε απαηηείηαη δεκηνπξ-

γία ππνδνκψλ. Γεληθά νη εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο απαηηνχλ ηφζεο αιιαγέο νη νπνίεο είλαη 

αδχλαην λα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη πξνγξάκκαηνο.  

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε Διιάδα θαηέρεη ηελ “πξσηηά” κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατ-

θήο Έλσζεο ηφζν ζηελ πιεζπζκηαθή αλαινγία ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ απφ ηξνραία 

αηπρήκαηα, φζν θαη ζηνλ εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ αηπρεκάησλ. Δίλαη επίζεο γλσζηφ 

φηη απηφ ζπλεπάγεηαη έλα ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο. αθέζηαηα θαη π-

πάξρεη αλάγθε γηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Γελ ππάξρεη φκσο ε πνιπηέιεηα γηα πξν-

γξάκκαηα ηα νπνία, φζν απνηειεζκαηηθά θαη αλ είλαη, δελ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ άκεζα θαη δελ κπνξνχλ λα ζηε-

ξηρζνχλ ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο. Αληίζεηα, ε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα εξγα-

ζία είλαη ε ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ. Υξεηάδεηαη κία ιχζε άκεζε, εχθνιε 

ζηελ εθαξκνγή, ρσξίο λα ζπζηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απηφ αθξηβψο επηρεηξήζε-

θε λα γίλεη.  

 

Απφ ηε βαζηθή ππφζεζε θαίλεηαη φηη έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ δχν ζνβαξά ζέκαηα. Σν 

πξψην αθνξνχζε ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο Κ.Α. Σν δεχηεξν ήηαλ ε ρξήζε ηεο Δ.Π. σο κέ-

ζνπ γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Έρνληαο πάληα θαηά λνπ 

ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, επηιέρζεθε έλα δηδαθηηθφ ζρήκα θαη χιε, κία ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή Δ.Π. θαη θαηαζθεπάζηεθε ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή, κε δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθε-

θαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 
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Απηφ πνπ κέλεη λα ειεγρζεί είλαη αλ ηθαλνπνηήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη αλ ηειηθά ε ε-

ξεπλεηηθή εθαξκνγή ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο δηαηππψζεθαλ ζην 

10
ν
 θεθάιαην κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα. Οη απαληήζεηο ζε απηά ηεθκεξηψλνπλ ηελ αμία 

θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηη-

θφηεηά ηεο ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. 

 

Σερληθά ζέκαηα 

Δπρξεζηία-Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Πφζν ζπκβαηφ είλαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηε ρξή-

ζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

Μφλν ην 11% ησλ παηδηψλ δελ έρεη θακία επαθή κε θνλζφιεο παηρληδηψλ θαη ειεθηξν-

ληθνχο ππνινγηζηέο. Οη θνλζφιεο παηρληδηψλ έρνπλ κία δηείζδπζε ηεο ηάμεο ηνπ 63% 

θαη νη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 70% ησλ παηδηψλ, ρσξίο λα ππνινγίδν-

ληαη ηπρφλ καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ή ρξήζε κεηαμχ θίισλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ε-

ξεπλεηηθή εθαξκνγή είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζπκβαηή κε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζπζθεπψλ. 

 

 Πφζνο ρξφλνο ρξεηάδεηαη ην παηδί γηα λα κάζεη ην ρεηξηζηήξην, ηνπο κνρινχο θαη ηα 

πιήθηξα ηνπ. Αλ κπνξνχλ ηα παηδηά λα πινεγεζνχλ κε άλεζε ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

θαη αλ παξνπζηάδνληαη θαηλφκελα απνπξνζαλαηνιηζκνχ.  

Ζ ζπλνιηθή επθνιία ρεηξηζκνχ ηεο εθαξκνγήο Δ.Π. πεξηγξαθφηαλ απφ ηηο ηξεηο κεηα-

βιεηέο ηεο “θακπχιεο εθκάζεζεο”, πνπ ήηαλ ν ρξφλνο εμνηθείσζεο κε ην ρεηξηζηήξην, 

ε επθνιία ρεηξηζκνχ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ θαη ε επθνιία πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ εηθνληθφ 

θφζκν. Απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη γηα ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα ν ρξφλνο εμνηθείσ-

ζεο θπκάλζεθε απφ 7 σο 10 ιεπηά, ελψ ζην δεχηεξν κάζεκα ν ρξφλνο απηφο έπεζε ζηα 

2 σο 4 ιεπηά. ηηο επφκελεο ελφηεηεο ν απαξαίηεηνο ρξφλνο εμνηθείσζεο ήηαλ ειάρη-

ζηνο. Αληίζηνηρε θαηάζηαζε παξαηεξήζεθε ζηηο κεηαβιεηέο ηεο επθνιίαο ρεηξηζκνχ 

θαη πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

Σα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο θαη ηα θνξίηζηα δπζθνιεχηεθαλ αξρηθά πεξηζζφηεξν, αιιά ε 

θαηάζηαζε εμνκαιπλφηαλ απφ κάζεκα ζε κάζεκα. Απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί κε ζη-

γνπξηά είλαη φηη ιφγσ ηεο κεγάιεο δηείζδπζεο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ 

νη θνλζφιεο παηρληδηψλ θαη νη ππνινγηζηέο, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ αληηκεηψπηζαλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ρεηξηζκνχ. Ζ αξρηθή δπζθνιία εξκελεχεηαη απφ ην δηαθνξεηηθφ 
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πξνθίι ρξήζεο αλαθνξηθά κε ηηο ζπζθεπέο απηέο, φπνπ παξαηεξήζεθε φηη ηα κεγαιχ-

ηεξα παηδηά θαη ηα αγφξηα θάλνπλ ζπζηεκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπο.  

 

Σν κφλν αμηνζεκείσην πξφβιεκα ζην ζέκα ηεο πινήγεζεο αθνξά ηα παηδηά πνπ παί-

δνπλ ζπζηεκαηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε πξννπηηθή “ηξίηνπ πξνζψπνπ”, φπνπ 

βιέπνπλ ην ραξαθηήξα πνπ ηα αλαπαξηζηά κέζα ζην παηρλίδη. Σα παηδηά απηά ρξεηά-

ζηεθαλ ιίγν ρξφλν παξαπάλσ (πξαθηηθά κέξνο ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο) ψζηε λα 

ζπλεζίζνπλ ηελ πξννπηηθή “πξψηνπ πξνζψπνπ”.  

 

 Αλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ρξήζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Πφζν θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην είλαη ην ζχζηεκα παξνρήο νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ. 

Πάλσ απφ ηα κηζά παηδηά αλέθεξαλ φηη δελ είραλ θακία δπζθνιία ζην λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο αζθήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ηα ππφινηπα φηη ζπλά-

ληεζαλ κηθξέο κφλν δπζθνιίεο. Καλέλα παηδί δελ αλέθεξε φηη είρε ζεκαληηθά πξνβιή-

καηα. Μηθξά πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ αζθήζεσλ εκθαλίζηεθαλ ζηελ πξψηε 

ελφηεηα γηαηί ηα παηδηά δελ είραλ ζπλεζίζεη αθφκα λα αθνχλ νιφθιεξε ηελ ερεηηθή 

νδεγία πξηλ εθηειέζνπλ θάπνηα άζθεζε. 

 

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ξεαιηζκνχ ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, θαηά πφζν ηα παηδηά εκβπζί-

δνληαη ζε απηφλ.  

Ζ “παξνπζία” ησλ παηδηψλ, δειαδή πφζν απνξξνθεκέλα ήηαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, 

θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξμε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Ζ “παξνπζία” δηαηε-

ξήζεθε ζε πςειά επίπεδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Μφλν ηξία παηδηά ζε 

ηξεηο ελφηεηεο δελ ζπκκεηείραλ θαη γεληθά δελ ελδηαθέξνληαλ.  

 

Ο πςειφο βαζκφο “παξνπζίαο” ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ηελ αίζζεζε πνπ είραλ ηα παη-

δηά γηα ηελ ψξα πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Δλψ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα πεξί-

πνπ 40 ιεπηά ηνπο ππνινγηζηέο, ηα ίδηα ζεψξεζαλ φηη ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα πεξί-

πνπ δηπιάζην ρξφλν. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ πξνθχπηεη επίζεο φηη απφ έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 70%, ν εηθνληθφο θφζκνο ζεσξήζεθε φηη έρεη κεγάιε ή πνιχ 

κεγάιε νκνηφηεηα κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.  
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Σέινο, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζκνχ εκβχζηζεο είλαη ηα εμήο πεξηζηαηηθά: α) απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ηα παηδηά ζπλήζηζαλ πνην κνληέιν αλαπαξηζηά πνην παηδί, αξθεηέο θνξέο 

απεπζχλνληαλ ην έλα ζην άιιν κε βάζε ην φλνκα ηνπ κνληέινπ θαη β) πξνηηκνχζαλ λα 

βαδίδνπλ ζην πεδνδξφκην, παξά λα ζπληνκεχζνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο πεξλψληαο κέζα 

απφ ρψξνπο κε πξάζηλν. 

 

Σσκαηηθά πξνβιήκαηα 

 Αλ θνπξάδεη ην ρεηξηζηήξην, αλ ην κέγεζνο ή ην βάξνο ηνπ είλαη θαηάιιειν.   

Έλα παηδί αλέθεξε φηη δπζθνιεχηεθε πνιχ ζην ρεηξηζκφ θαη έλα άιιν φηη κπεξδεχηεθε 

απφ ηε ζέζε ησλ κνριψλ. ια ηα ππφινηπα παηδηά αλέθεξαλ φηη ην ρεηξηζηήξην ήηαλ 

εχθνιν θαη βνιηθφ ζηε ρξήζε ηνπ.  

 

 Αλ παξαηεξείηαη δπζθνξία ή δάιε ή φπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

ε κία ζπλέληεπμε αλαθέξζεθε απφ δχν παηδηά θνχξαζε θαη δάιε απφ ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή. ε θακία άιιε πεξίπησζε δελ αλαθέξζεθε παξφκνην πεξηζηαηηθφ. 

 

Θέκαηα πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ 

 Πφζν ζηαζεξή είλαη ε εθαξκνγή, αλ ππάξρνπλ απφηνκνη θαη αλαπάληερνη ηεξκαηηζκνί 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ζ εθαξκνγή απνδείρζεθε εμαηξεηηθά ζηαζεξή θαη δελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζηελ ε-

θηέιεζή ηεο. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ζηεξίρζεθε ζε κία εμαηξεηηθά επ-

ζηαζή κεραλή παηρληδηνχ, ε αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νη ζπλερείο έιεγρνη, ζπλέ-

ηεηλαλ ζηε ζηαζεξφηεηά ηεο.  

 

 Πψο απνδίδεη γεληθά ην πιηθφ ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, ηη αιιαγέο ρξεηάδνληαη. 

Σν πιηθφ ελφο ηππηθνχ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο παξφηη ζεσξεηηθά ηθαλνπνηεί ηηο 

ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθαξκνγήο, ζηελ πξάμε απνδείρζεθε επαξθέο 

ζην ζέκα ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο, αιιά αλεπαξθέο ζην ζέκα ησλ γξαθηθψλ θαη ηνπ 

ήρνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηάζηεθε λα δαπαλεζεί ην πνζφ ησλ 160  επξψ αλά ππνιν-

γηζηή, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθνπζηηθψλ θαη ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Μία ηέηνηα δαπάλε 

ζεσξείηαη πνιχ κηθξή θαη εληφο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ελφο ζρνιείνπ.   
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 Πψο απνδίδεη ην ηνπηθφ δίθηπν, αλ νη ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγη-

ζηψλ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο.  

Γελ παξαηεξήζεθε θαλέλα πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ην ηνπηθφ δίθηπν, κε απνηέιεζκα ε 

δηθηπαθή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο λα είλαη απξφζθνπηε. 

 

Γλσζηηθά-Παηδαγσγηθά ζέκαηα 

Απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε ηνπ εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο 

 Αλ ιεηηνπξγεί θαη θαηά πφζν ε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. 

Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ, ηεο ηάμεο ηνπ 80%, ζεψξεζε φηη ε νκάδα 

ηνπο ζπλεξγαδφηαλ θαιά. ηα πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο αλαθέξζεθαλ κηθξνπξνβιή-

καηα ζηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ζην ηεηξάδην θαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν.  

 

ρη κφλν ζηε δηδαζθαιία κε Δ.Π., αιιά θαη ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία πινπνηήζεθε 

κε επηηπρία ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο “θαζνδεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο”. Απηφ πξν-

θχπηεη απφ ηνλ πςειφ κέζν φξν ηεο κεηαβιεηήο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ζηηο δχν κνξ-

θέο δηδαζθαιίαο. 

 

Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνχξγεζε ε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ 

κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, ζην πέξαζκα ησλ δηαβάζεσλ. Παξαηεξήζεθε φηη νη καζε-

ηέο πνπ ήηαλ ηθαλφηεξνη ή πην γξήγνξνη ζηε δηάζρηζε ησλ εηθνληθψλ δξφκσλ πεξίκε-

λαλ θαη ηνπο ππφινηπνπο θαη γεληθά θαζνδεγνχζαλ ηνπο πην αδχλαηνπο.  

 

 Αλ ιεηηνπξγεί γεληθά ην δηδαθηηθφ ζρήκα. 

Σν δηδαθηηθφ ζρήκα ηεο “θαζνδεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο” ιεηηνχξγεζε πνιχ θαιά, φ-

πσο θάλεθε θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ θαη απφ ηα ζηνηρεία γηα ηε ζπλεξγα-

ζία ησλ παηδηψλ εληφο θαη εληφο εηθνληθνχ θφζκνπ. κσο πξψηα ρξεηάζηεθε λα ζπλεη-

δεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ην πφζν δηέθεξαλ ηα καζήκαηα Κ.Α. απ’ φηη είραλ ζπλεζίζεη. 

Υξεηάζηεθε λα αλαηξαπεί ην ζηεξεφηππν φηη ν δάζθαινο δηδάζθεη θαη ηα παηδηά πξν-

ζέρνπλ ζην κάζεκα.  

 

Ζ αλαηξνπή απηή ήηαλ εκθαλέζηαηε ζηα καζήκαηα Δ.Π. θαη κηθξφηεξεο έληαζεο ζηε 

ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. ε απηφ ζπλέηεηλε ν ξφινο ηνπ ππνινγηζηή, δειαδή ηνπ εηθν-

ληθνχ θφζκνπ, ζαλ επηπιένλ δηάκεζνπ κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ δαζθάινπ. Γφζεθε 

ζην παηδί ε επθαηξία λα ιχλεη ηηο απνξίεο ηνπ δνθηκάδνληαο θαη βιέπνληαο ην απνηέιε-
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ζκα. ε δεχηεξν επίπεδν, κπνξνχζε λα απεπζπλζεί ζηελ νκάδα ηνπ γηα λα βξεη ηελ α-

πάληεζε ζε απηφ πνπ ην απαζρνινχζε.  

 

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ δηαθνξνπνηήζεθε επίζεο ζεκαληηθά. Λφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ α-

ξηζκνχ καζεηψλ ζηα καζήκαηα Δ.Π., κπνξνχζε λα ειέγρεη θαιχηεξα ηελ φιε δηαδηθα-

ζία θαη λα παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα. Μία δπζθνιία πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη ε 

πξνζνρή ησλ παηδηψλ δχζθνια κπνξνχζε λα απνζπαζηεί γηαηί θνξνχζαλ αθνπζηηθά 

θαη δελ ηνλ έβιεπαλ ή δελ ηνλ άθνπγαλ. 

 

 Ση αξέζεη θαη ηη δελ αξέζεη ζηα παηδηά ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, έηζη φπσο θαηαζθεπάζηε-

θε. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε απάληεζε ζηηο ζπλεληεχμεηο κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40%, 

ήηαλ φηη ηα πάληα ηνπο άξεζαλ. Οη πην ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο αθνξνχζαλ κία κε-

γάιε πνηθηιία ζηνηρείσλ ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ. ηα ζηνηρεία πνπ δελ άξεζαλ ζηα 

παηδηά πεξηιακβάλνληαλ αξθεηέο αζθήζεηο πνπ ηνπο θάλεθαλ δχζθνιεο, αιιά θπξίσο 

ζηνηρεία θπθινθνξίαο ζην δξφκν πνπ ηνπο δπζθφιεςαλ, γηα παξάδεηγκα φηη νξηζκέλα 

θαλάξηα δελ δνχιεπαλ, φηη θάπνηα απηνθίλεηα έηξεραλ πνιχ θαη φηη φηαλ ηνπο ρηππνχ-

ζε απηνθίλεην ζθνηψλνληαλ. κσο απηά ηα ζηνηρεία είλαη πνπ έπξεπε λα πξνθαιέζνπλ 

δπζθνιίεο, αθνχ ε νπζία ηεο εθαξκνγήο είλαη λα δηδάμεη ζηα παηδηά πψο λα θπθινθν-

ξνχλ κε αζθάιεηα ζην δξφκν. 

 

 Πνηα είλαη ηα ζπλεζέζηεξα ιάζε ζηελ θπθινθνξία ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη αλ 

παξαηεξείηαη κείσζή ηνπο. 

ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ παηδηψλ δηέζρηζε ηνπο εηθνληθνχο 

δξφκνπο απφ ηπραίν ζεκείν θαη κάιηζηα ζεκεηψζεθαλ αξθεηνί “ζάλαηνη”. Με δεδνκέ-

λν φηη αληηκεηψπηζαλ ηνλ εηθνληθφ θφζκν ζαλ “έγθπξν”, απηφ ζεκαίλεη φηη ε θπθιν-

θνξηαθή ηνπο θνπιηνχξα θαηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ήηαλ κηθξή. Γίλνληαο ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά λα εμαζθεζνχλ ζηνπο εηθνληθνχο δξφκνπο κε έλα ζχλνιν 3.000 

δηαζρίζεσλ (θαηά κέζν φξν 50 γηα θάζε παηδί), ην απνηέιεζκα ήηαλ ζηελ ηξίηε ελφηε-

ηα ηα ιάζε λα πεξηνξηζηνχλ ζην 30% θαη ζηελ ηειεπηαία ζην 14% ησλ δηαζρίζεσλ. 

 

Πάλσ απφ ηα κηζά ιάζε ζηε δηάζρηζε ησλ εηθνληθψλ δξφκσλ ήηαλ ν κεξηθφο έιεγρνο, 

ε κε νινθιήξσζε ελφο πιήξνπο θχθινπ ειέγρνπ αξηζηεξά-δεμηά-αξηζηεξά πξηλ απφ ηε 

δηάζρηζε. Μφλν έλα 5,32% ησλ δηαζρίζεσλ έγηλαλ ρσξίο θαλέλα έιεγρν. ε απηφ ην 
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ζεκείν ε έξεπλα δηαθέξεη απφ ηα ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ αλεβάδνπλ ην 

πνζνζηφ δηαζρίζεσλ ρσξίο έιεγρν ζην 25-50% ησλ ζπλνιηθψλ δηαζρίζεσλ. Ζ πην πη-

ζαλή εξκελεία, αλ ιεθζεί ππφςε ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ιαζψλ απφ ελφηεηα ζε ελφ-

ηεηα, είλαη φηη ηα καζήκαηα ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο 

θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ πξηλ ηε δηάζρηζε ελφο δξφκνπ.  

 

Καηά ηελ θπθινθνξία ζηελ εηθνληθή πφιε πεξηιακβάλνληαλ φκσο θαη άιιεο θπθινθν-

ξηαθέο θαηαζηάζεηο. ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαλ ηα εκπφδηα ζην πεδνδξφκν ηα 

παηδηά δελ έθαλαλ θαλέλα ιάζνο. ηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο φπνπ δελ ππήξρε πεδνδξφ-

κην ή ππήξρε εκπφδην ζηελ νξαηφηεηα ηεο δηάβαζεο πεξίπνπ ζην 80% ησλ πεξηπηψζε-

σλ αληηκεησπίζηεθε ζσζηά, ελψ ρεηξφηεξε ήηαλ ε επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηηο θαηαζηά-

ζεηο φπνπ έπξεπε λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν θνληηλψλ δηαβάζεσλ πνπ ε κία είρε θάπνην 

πξφβιεκα, κε ην 57% ησλ πεξηπηψζεσλ λα αληηκεησπίδεηαη ζσζηά.  

 

Αλαιχνληαο ηηο αηηίεο ησλ ιαζψλ ζηελ θπθινθνξία ζηνπο εηθνληθνχο δξφκνπο, πξνέ-

θπςε ε ζρέζε ηνπο κε ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, κε ηα αγφξηα θαη ηα κεγαιχ-

ηεξα παηδηά λα θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε. Γελ πξνέθπςε φκσο ζπζρέηηζε κε ηελ θπθιν-

θνξηαθή απηνλνκία ηνπ παηδηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά κε κηθξή απηνλνκία, πνπ 

δελ έρνπλ δειαδή πινχζηεο εκπεηξίεο απφ ηε δηάζρηζε πξαγκαηηθψλ δξφκσλ, σθειή-

ζεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηα καζήκαηα, αιιά θαη ην αληίζηξνθν: Παηδηά κε κεγάιε θπθιν-

θνξηαθή απηνλνκία, πνπ πηζαλψο λα γλψξηδαλ θαη λα έθαλαλ νξηζκέλα πξάγκαηα ιά-

ζνο, επίζεο σθειήζεθαλ.  

 

Σα παηδηά πνπ παίδνπλ κε θνλζφιεο παηρληδηψλ έθαλαλ πεξηζζφηεξα ιάζε θαη απηφ εί-

λαη κία έλδεημε γηα ηελ αξλεηηθή επηξξνή ηνπο ζηα καζήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη ζεσ-

ξήζεθε ε εθαξκνγή θαηά θάπνην ηξφπν ζαλ παηρλίδη. Αληίζεηα, ηα παηδηά πνπ αζρν-

ινχληαη κε ππνινγηζηέο έθαλαλ ιηγφηεξα ιάζε θπθινθνξίαο. ε θάζε πεξίπησζε πά-

λησο, ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν ζε κία εθαξκνγή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επηηξαπέδηα Δ.Π. 

λα κε δερζεί επηδξάζεηο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιχ ζπρλά θπξίσο γηα ςπραγσγία. 
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 Καηά πφζν ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο δηάζρηζεο ησλ δξφκσλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, ζρεηί-

δεηαη ή δηαθέξεη κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ ζηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα.  

Ο ρξφλνο δηάζρηζεο ηνπ θάζε δξφκνπ θαηαηάρζεθε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ δήισ-

λαλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλε δηάζρηζε, νξηαθή δηάζρηζε, δηάζρηζε ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν 

θαη δηζηαθηηθή δηάζρηζε. Δπίζεο κεηξήζεθε ην πφζεο θνξέο έιεγμε ην παηδί πξηλ πε-

ξάζεη θαη πνηνο ήηαλ ν κέζνο ρξφλνο δηάζρηζεο φισλ ησλ δηαβάζεσλ κίαο ελφηεηαο.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θάλεθε φηη νη θνλζφιεο παηρληδηψλ δελ είραλ νχηε 

ζεηηθή νχηε αξλεηηθή επίδξαζε. Γηαπηζηψζεθε φκσο φηη ε ρξήζε ππνινγηζηψλ επέ-

δξαζε αξλεηηθά ζηηο δηαζρίζεηο ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη αχμεζε ηηο νξηαθέο. Απηά 

ηα απνηειέζκαηα είλαη αθξηβψο ηα αληίζεηα απφ ηα αληίζηνηρα γηα ηα ιάζε ηεο θπθιν-

θνξίαο ησλ παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε επίδξαζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ είλαη αληηθαηηθή θαη φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηξφπνη ψζηε 

λα απαιεηθζνχλ νη φπνηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο. 

 

Σα κεγαιχηεξα παηδηά έιεγραλ ιηγφηεξεο θνξέο, θαη δηέζρηδαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δξφκνπο νξηαθά παξά ζηελ δψλε ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ. Απηφ ην γεγνλφο φκσο ήηαλ 

ιίγν σο πνιχ ήηαλ αλακελφκελν, γηαηί ηα κεγαιχηεξα παηδηά έρνπλ θαη πεξηζζφηεξεο 

εκπεηξίεο θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε απφ ηα κηθξφηεξα. Απηφ επαιεζεχεηαη απφ 

ηηο δηζηαθηηθέο δηαζρίζεηο, φπνπ εθεί ηα κηθξφηεξα παηδηά έθαλαλ πεξηζζφηεξεο. Σα 

θνξίηζηα ζηάζεθαλ πην πξνζεθηηθά απφ ηα αγφξηα, θάλνληαο ιηγφηεξεο νξηαθέο δηαζρί-

ζεηο γεγνλφο πνπ ήηαλ αλακελφκελν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα αγφξηα είλαη πεξηζζφ-

ηεξν παξνξκεηηθά. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα παηδηά κεηέθεξαλ ζηνπο εηθνληθνχο 

δξφκνπο ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο δεδνκέλν είλαη φηη απφ ελφηεηα ζε ελφηεηα ππήξμε αχμεζε 

ζηηο δηαζρίζεηο ζην ζσζηφ ρξφλν, εμνκαιχλνληαο έηζη ηηο φπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ειηθηψλ θαη ησλ θχισλ. 

 

 Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηα αηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ γεληθά ηα 

παηδηά ζε ζρέζε κε ηελ νδηθή ηνπο αζθάιεηα.  

Γχν παηδηά δήισζαλ φηη ηα καζήκαηα δελ ηα βνήζεζαλ ζην λα θαηαιάβνπλ πψο γίλε-

ηαη ε ζσζηή θπθινθνξία ζην δξφκν, γηαηί ζεψξεζαλ φηη ήδε γλσξίδνπλ αξθεηά πξάγ-
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καηα. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ θαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο ζηηο 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, δειαδή φηη απ-

ηά πνπ έκαζαλ ζα ηα βνεζήζνπλ λα είλαη πην αζθαιή θαη λα θπθινθνξνχλ θαιχηεξα 

ζην δξφκν. Σέινο, πνιχ κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ δειψλεη φηη είλαη 

εχθνιε ε εθαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ φζσλ έκαζε θαη φηη θάπνηα απφ απηά ηα 

εθαξκφδνπλ ήδε. 

 

Σύγθξηζε κεηαμύ ηεο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε Δ.Π. θαη ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο  

 Αλ ππάξρνπλ κεηξήζηκεο δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο δχν κνξθέο δηδα-

ζθαιίαο θαη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο. 

ηελ νπζία ε απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα θαζνξίδεη ην βαζκφ επηηπρίαο ηνπ εξεπλε-

ηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ιάζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ αλαιχ-

ζεθαλ ζπλνιηθά, θαηά είδνο αμηνιφγεζεο (θσηνγξαθίεο, βίληεν) θαη θαηά νκάδα ια-

ζψλ (δηάζρηζε δξφκνπ, ζέζε ζην πεδνδξφκην, πέξαζκα εκπνδίνπ ζην πεδνδξφκην θαη 

βάδηζκα ζε δξφκν ρσξίο πεδνδξφκην). 

 

Με εμαίξεζε ηελ νκάδα ιαζψλ πνπ αθνξνχζε ηε ζέζε ηνπ πεδνχ ζην πεδνδξφκην, ζε 

φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε δηδαζθαιία κε Δ.Π. είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο 

κείσζεο ησλ ιαζψλ ζηελ αμηνιφγεζε, επηθέξνληαο κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 50%. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κέζνδνο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο δελ ζπκπεξηιήθζεθε σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε θακία πεξίπησζε, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ζπκβα-

ηηθή δηδαζθαιία δελ επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, νχηε ζεηηθά νχηε αξλε-

ηηθά. Γειαδή έλαο καζεηήο, είηε παξαθνινχζεζε ην πξφγξακκα ηεο ζπκβαηηθήο δηδα-

ζθαιίαο είηε δελ παξαθνινχζεζε θαλέλα πξφγξακκα, έρεη ζηαηηζηηθά ηνλ ίδην αξηζκφ 

ιαζψλ. Ζ ηάμε πνπ πεγαίλεη ν καζεηήο θαη απηή δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επί-

δξαζε ζηελ αμηνιφγεζε, νχηε ην θχιν νχηε ν βαζκφο θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο.  

 

Πνιχ ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη επίζεο φηη νη θνλζφιεο παηρληδηψλ δελ έπαημαλ θαη 

απηέο θαλέλα ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ θαη επεξέαζαλ ηε ζπκπε-

ξηθνξά ησλ παηδηψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, ε επίδξαζε απηή δελ πέξαζε ζηα ιάζε πνπ 

αλακέλεηαη λα θάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο ξφινο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη λα είλαη δηθνξνχκελνο. Απφ ηε κία ην παηρλίδη κε απηνχο θαί-

λεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ ζε κία νκάδα (ζέζε ζην πεδνδξφκην) θαη 
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απφ ηελ άιιε φζα παηδηά ζεσξνχλ εχθνιε ηε ρξήζε ηνπο έρνπλ απμεκέλα ιάζε ζε άι-

ιε νκάδα (πέξαζκα εκπνδίνπ ζην πεδνδξφκην).   

 

Απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ παηδηψλ πνπ επίζεο κεηψλνπλ ηα ιάζε, 

πεξηιακβάλνληαη ε επηκνλή, ε πξνζπκία, ε πεξηέξγεηα, ε δπζπηζηία θαη ε θξηηηθή ηθα-

λφηεηα. Αληίζεηα, απμάλνπλ ηα ιάζε ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε δεηιία, ε εζσζηξέθεηα θαη 

ν εγσθεληξηζκφο. Σέινο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαιή επίδνζε ζηα ζεηηθά καζήκαηα θαη 

ηελ πξνθνξηθή έθθξαζε, ζα έρνπλ θαη απηά επίζεο κεησκέλα ιάζε. 

 

 Αλ θαη θαηά πφζν ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ δίλεη επηπιένλ θίλεηξα γηα κάζεζε ζε ζρέζε 

κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα θηλήζεθε ζε πνιχ πςειά επίπεδα, κε ηα καζήκαηα 

Δ.Π. λα αγγίδνπλ ζρεδφλ ηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο. Μφλν δχν παηδηά ζε φιεο ηηο ζπλε-

ληεχμεηο αλέθεξαλ φηη βαξέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά αληηκεηψπηζαλ ηα καζήκαηα θαη ζηηο δχν κνξθέο 

δηδαζθαιίαο κε ηδηαίηεξε ραξά θαη ελζνπζηαζκφ. Δηδηθά ζηα καζήκαηα Δ.Π., πεξίκε-

λαλ έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη απφ κφλα ηνπο δήηεζαλ λα κελ βγαίλνπλ 

έμσ ζηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο. Γεληθά ε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα καζήκαηα 

είλαη κία πνιχ ηζρπξή έλδεημε γηα ην πφζν ζέινπλ κία δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ηξφ-

πν δηδαζθαιίαο. 

 

 Αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαθφξσλ αζθή-

ζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο δχν κεζφδνπο. 

Γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα, θαηαγξάθεθαλ ζηνηρεία γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

αιιά θαη γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο.  

 

ζνλ αθνξά ην πφζν θαιά ζπλεξγάζηεθαλ ηα παηδηά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζε-

σλ ζην ηεηξάδην θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε, θακία κέζνδνο δελ θάλεθε λα 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά. Σν γεγνλφο απηφ επαιεζεχεη ηνλ πςειφ βαζκφ ζπ-

λεξγαζίαο θαη γεληθά ηελ επηηπρία ηεο “ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο” θαη ζηηο δχν κνξ-

θέο δηδαζθαιίαο.  
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ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ηα καζήκαηα κε Δ.Π. εκθαλίδνληαη σο ν ζεκαληηθφηε-

ξνο παξάγνληαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα κε 

Δ.Π. εθηέιεζαλ ηηο αζθήζεηο ζην ηεηξάδην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε κεγαιχηεξν ελδη-

αθέξνλ θαη πιεξφηεηα απφ ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. 

πλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο φηη νη αζθήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχζαλ θα-

ηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο αξρηθήο γλψζεο, ζθέςε, θξίζε θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκν-

γή ηεο γλψζεο απηήο ζε έλα παξφκνην ή δηαθνξεηηθφ πεδίν, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα 

καζήκαηα κε Δ.Π. επέδξαζαλ ζε κεηα-γλσζηηθφ επίπεδν, θάηη πνπ ε ζπκβαηηθή δηδα-

ζθαιία θαηάθεξε ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

 

Άιια ζέκαηα 

 Πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ηη αιιαγέο ρξεηάδνληαη ζηα 

σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ψζηε ην πξφγξακκα λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα θαη κα-

δηθά. 

Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο πνπ είλαη νη πην 

δχζθνιεο απφ πιεπξάο θφξηνπ εξγαζίαο, αξηζκνχ καζεκάησλ θαη δπζθνιίαο πξνζαξ-

κνγήο ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ρξεηάδνληαη 

κηθξέο αιιαγέο ζηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή κεηάζεζεο κα-

ζεκάησλ, ψζηε ην δίσξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Κ.Α. λα κελ επεξεάδεη ηα θχξηα καζή-

καηα.  

 

Τπάξρνπλ φκσο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζην γεληθφηεξν ζεζκηθφ πιαίζη-

ν, πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ πινπνίεζε φρη κφλν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, αιιά 

γεληθά θάζε θαηλνηφκνπ δξάζεο. Θεζκνί πνπ ζα βνεζνχζαλ ηέηνηεο δξάζεηο είηε ε-

θαξκφδνληαη ζε πνιχ κηθξή θιίκαθα (επέιηθηε δψλε) είηε παξέθιηλαλ ησλ αξρηθψλ 

ηνπο ζηφρσλ (νινήκεξν ζρνιείν). Πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο δαζθάινπο ψζηε 

λα αλαιακβάλνπλ ρξήζηκεο γηα ηα παηδηά πξσηνβνπιίεο θαη ην πιαίζην εθείλν ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηηο πινπνηνχλ.  

  

 Αλ ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξθεηή ψζηε λα θαιχςεη πιήξσο φια ηα ζέκα-

ηα.  

Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αξρηθά είρε πξνβιεθζεί ήηαλ επηά δηδαθηηθά δίσξα. 

Καηά ηελ πνξεία φκσο ησλ καζεκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη ε δεχηεξε ελφηεηα πνπ δηα-

πξαγκαηεπφηαλ ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ δηάζρηζεο ελφο δξφκνπ θαη ηηο δηαβάζεηο, πεξη-
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ιάκβαλε πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη ζε 

δχν καζήκαηα, αλεβάδνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ ζε νθηψ. Σν ίδην 

αθξηβψο ζπλέβε θαη κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφθιηζε 

απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ δελ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.   

 

 Πνηα ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δαζθάινπο. 

Ζ έξεπλα εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο καζεηέο. Παξφηη δελ θαηαγξάθεθαλ ζπ-

γθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ λα αθνξνχλ ηνπο δαζθάινπο, εληνχηνηο ε αίζζεζε είλαη φηη 

δελ είλαη κφλν ηα παηδηά πνπ επηζπκνχλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο. 

Σν δσεξφ ελδηαθέξνλ ησλ δαζθάισλ γηα ηα καζήκαηα Δ.Π. είλαη κία πξψηε έλδεημε. 

Σν γεγνλφο φηη δέρζεθαλ λα αλαζηαησζεί ην πξφγξακκά ηνπο γηα δχν κήλεο, είλαη κία 

δεχηεξε έλδεημε. Μία ηξίηε έλδεημε είλαη φηη δέρνληαλ λα ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο κέξεο 

θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ζε κία ηάμε, φηαλ πξνέθππηαλ πξνβιήκαηα απφ ηηο αζζέλεηεο 

ησλ καζεηψλ. 

 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε θφζηνπο-νθέινπο γηα ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, αλ επηηπγράλεηαη 

δειαδή ν φξνο γηα κία νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ιχζε. 

Σν φθεινο είλαη εχθνιν λα εμαρζεί απφ φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Αλ ε έλλνηα ηνπ 

θφζηνπο αθνξά δαπάλεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε ην πξφγξακκα λα είλαη εθαξκφζη-

κν ζηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, ηφηε απηφ είλαη κεδακηλφ.  

 

Αλ ην θφζηνο ελλνείηαη σο θφπνο δηακφξθσζεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ, νξγάλσζεο θαη ε-

θαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφηε πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εξεπλεηηθή εθαξκνγή 

έρεη ηε κνξθή δχν νινθιεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ, ελφο ζπκβαηηθήο δηδα-

ζθαιίαο θαη ελφο γηα δηδαζθαιία κε Δ.Π. Σα δχν απηά παθέηα πεξηιακβάλνπλ αλαιπ-

ηηθνχο νδεγνχο γηα ην δάζθαιν, ηεηξάδηα καζεηψλ, ηερληθφ εγρεηξίδην θαη ην πξφ-

γξακκα ζε κνξθή αξρείνπ απηφκαηεο εγθαηάζηαζεο κε ηέηνηεο ξπζκίζεηο εθηέιεζεο 

ψζηε λα αμηνπνηεί ην πιηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ππνινγηζηψλ. πλεπψο απηφ πνπ ρξεηά-

δεηαη απφ ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ είλαη ε δηάζεζε λα εθαξκφζεη είηε ηε κία κνξθή είηε 

ηελ άιιε.     
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Μεηά απφ απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο, ε αξρηθή ππφζεζε κεηαζρεκαηίδεηαη πιένλ ζε ζέζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο: 

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ρξεζηκνπνηώληαο επηηξαπέδηα Δηθνληθή Πξαγκα-

ηηθόηεηα, επηθέξεη πνιύ θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απ‟ όηη ε αληίζηνηρε δηδαζθαιία 

κε ζπκβαηηθό ηξόπν. Τν δηδαθηηθό θαη ηερληθό ζρήκα πνπ εμεηάζηεθε είλαη εθαξκόζηκν άκε-

ζα, καδηθά, ρσξίο αλαηξνπέο θαη αλαζηαηώζεηο ζηε ζρνιηθή δσή, θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηώλ θαη ην θόζηνο ηνπ είλαη εμαηξεηηθά ρακειό.   
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13.  Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζπλδένπλ ηνλ φξν “Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα” κε ηελ πιήξσο-

εκβπζηζκέλε Δ.Π., κε πεξίπινθεο ζπζθεπέο θαη κε έλα εμαηξεηηθά κεγάιν θφζηνο. Απφ ηελ 

άιιε, ε επηηξαπέδηα Δ.Π. αληηκεησπίδεηαη ζαλ κία θηελή θαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ 

ιχζε. κσο ε δπζαλαινγία ζηε ζρέζε θφζηνπο-νθέινπο ζηελ εκβπζηζκέλε Δ.Π. θαη ε ά-

πνςε φηη ε εκβχζηζε είλαη θπξίσο λνεηηθή θαηάζηαζε, έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο έ-

ξεπλαο πνιιψλ θνξέσλ πξνο ηελ επηηξαπέδηα Δ.Π. Ζ παξνχζα εξγαζία αθνινχζεζε απηή 

ηε γξακκή ζθέςεο θαη πινπνίεζε κία εθαξκνγή γηα ηελ Κ.Α. πνπ απνδείρζεθε απνηειε-

ζκαηηθή.   

 

Σα ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα δελ ζπλεπάγνληαη φηη ην αληηθείκελν εμαληιήζεθε, α-

ληίζεηα νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Βειηηψζεηο θαη αι-

ιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (γλσζηηθφ-παηδαγσγηθφ, ηερληθφ, θηι). Έ-

ηζη ε έξεπλα κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε ηξεηο άμνλεο:  

1. Ο πξψηνο είλαη ε εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κηθξφηεξεο, αιιά θαη ζε κεγαιχηε-

ξεο ειηθίεο. Ζ έξεπλα, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, εμέηαζε ηηο επηδξάζεηο ζηα παηδηά 

ειηθίαο 10 σο 12 εηψλ. Με κηθξέο αιιαγέο, γηα παξάδεηγκα κεηψλνληαο ηελ θίλεζε 

ζηνπο εηθνληθνχο δξφκνπο θαη γεληθά θάλνληαο ηελ εθαξκνγή πην απιή, κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ φπσο θάλεθε απφ 

ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε, είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία Κ.Α. κε ζηνηρεία εμάζθεζεο 

αθφκα θαη ζε παηδηά 5 εηψλ. Γηεπξχλνληαο ηελ έθηαζε ησλ επηπέδσλ, πξνζζέηνληαο 

πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα θαη θαηαζθεπάδνληαο πην πεξίπινθεο θπθινθνξηαθέο θαηα-

ζηάζεηο, κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο ζε κεγαιχηεξα παηδηά θαη εθήβνπο.   

2. ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ν ρξήζηεο ήηαλ πεδφο. Ο δεχηεξνο άμνλαο ινηπφλ είλαη ε 

εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εθαξκνγή γηα ηελ εθκάζεζε ζηνηρείσλ 

θπθινθνξίαο θαη γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο. Αιιάδνληαο ηνλ 

ηξφπν θίλεζεο θαη ηελ νπηηθή γσλία, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζελάξηα φπνπ ν ρξή-

ζηεο είλαη πνδειάηεο ή αθφκα θαη νδεγφο απηνθηλήηνπ. 

3. Ο ηειεπηαίνο άμνλαο αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηε ρνξήγεζή ηεο ζε 

εηδηθέο νκάδεο αηφκσλ. Έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο ηεο Δ.Π. είλαη ε ρξήζε ηεο γηα 

ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή γηα ηελ αληηκεηψπη-

ζε θάπνησλ κνξθψλ θνβίαο. Έηζη αμίδεη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε εθαξκνγή είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζην λα μεπεξαζηνχλ ςπρνινγηθά ηξαχκαηα κεηά απφ θάπνην νδηθφ 
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αηχρεκα θαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζην λα θπ-

θινθνξνχλ κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζην δξφκν. 

 

Τπάξρεη κία αθφκα ζεκαληηθή πηπρή ζην ζέκα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζη-

κνπνηήζεθε κία κεραλή παηρληδηψλ πνπ δίλεη ηδηαίηεξα κεγάιεο δπλαηφηεηεο πξνγξακκα-

ηηζηηθήο παξέκβαζεο. Έηζη είλαη δπλαηφ λα γξαθεί θψδηθαο πνπ λα επηηξέπεη ηε ρξήζε 

ζπζθεπψλ πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο εκβπζηζκέλεο Δ.Π. Παξάιιεια, εμσηεξηθά πξν-

γξάκκαηα θαη νη νδεγνί θαξηψλ γξαθηθψλ επηηξέπνπλ άκεζα θαη ρσξίο θακία παξέκβαζε 

ηε ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ γηα ηε ζηεξενζθνπηθή απεηθφληζε ηεο εθαξκνγήο, δειαδή ηε 

δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηνπ βάζνπο. Απηά ηα δχν ζηνηρεία θαηαηάζζνπλ απηφκαηα ηελ 

εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία ηεο εκβπζηζκέλεο Δ.Π. Έηζη, είλαη δπλαηή ε άκεζε ζχγθξηζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δχν κνξθψλ Δ.Π., ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα αθξηβψο ε-

θαξκνγή.   

 

Σέινο, ε δηαξθήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ειαηηψλεη ζπλερψο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ π-

πάξρνπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ, ζηνλ αξηζκφ ησλ πνιπγψλσλ θαη γεληθά ζε θάζε 

ζεκείν πνπ κεηξηάδεη ζήκεξα ην ξεαιηζκφ ησλ εθαξκνγψλ Δ.Π. Έηζη είλαη βέβαην φηη ε 

εξεπλεηηθή εθαξκνγή φπσο θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα 

κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηερληθά αξηηφηεξν ηξφπν, αλνίγνληαο θαη πάιη ην δξφκν γηα ηε δη-

εξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

 

1. Σεηξάδην καζεηή γηα ηα καζήκαηα Δ.Π. 

2. Βηβιίν δαζθάινπ γηα ηα καζήκαηα Δ.Π. 

3. Σερληθφ εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

4. Μηθξφ βηβιίν καζεηή “Θπκάκαη θαη θπθινθνξψ κε αζθάιεηα” 

5. Σεηξάδην καζεηή γηα ηα ζπκβαηηθά καζήκαηα 



 398 

 

 

 



 399 



 400 



 401 



 402 



 403 



 404 



 405 



 406 



 407 



 408 



 409 



 410 



 411 



 412 



 413 



 414 



 415 



 416 



 417 



 418 



 419 



 420 



 421 



 422 



 423 



 424 



 425 



 426 

 



 427 

 

 

 

 

 

 

 



 428 

 

 

 



 429 



 430 



 431 



 432 



 433 



 434 



 435 



 436 



 437 



 438 



 439 



 440 



 441 



 442 



 443 



 444 



 445 



 446 



 447 



 448 



 449 



 450 



 451 



 452 



 453 



 454 



 455 



 456 



 457 



 458 



 459 



 460 



 461 



 462 



 463 



 464 



 465 



 466 



 467 



 468 



 469 



 470 



 471 



 472 



 473 



 474 



 475 



 476 



 477 



 478 



 479 



 480 



 481 



 482 



 483 



 484 



 485 



 486 



 487 



 488 



 489 



 490 



 491 



 492 



 493 



 494 



 495 



 496 



 497 



 498 



 499 



 500 



 501 



 502 



 503 

Θομάμαη 

   θαη…  

θοθιμθμνώ με αζθάιεηα ! 
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Τμ κα είζαη ακελάνηεημξ ζημ δνόμμ, ζεμαίκεη κα μπμνείξ κα θοθιμθμνείξ πςνίξ κα δη-

αηνέπεηξ θάπμημ θίκδοκμ. 

 

 Θα ζοκεζίζεηξ κα θοθιμθμνείξ μόκμξ ζημ δνόμμ όηακ θάκεηξ ζηεκ ανπή μηθνέξ δηα-

δνμμέξ πμο δεκ θνύβμοκ θηκδύκμοξ. 

 

Ακ είκαη κα παξ ζε έκακ θαηκμύνημ θαη άγκςζημ πνμμνηζμό, πήγαηκε μαδί με έκα μεγά-

ιμ, εκημπίζηε μαδί ημοξ πηζακμύξ θηκδύκμοξ, ημ πώξ ζα ημοξ απμθύγεηε θαη απμθαζί-

ζηε γηα ηεκ πημ ζςζηή δηαδνμμή.  

 

Γλαζθήζμο ζημ κα βνίζθεηξ ημ δελί θαη ανηζηενό πένη ζε ζέκα θαη ζε άιιμοξ. Έηζη ζα 

μπμνείξ κα αθμιμοζείξ ηηξ μδεγίεξ πμο ζα ζμο δίκμοκ. Μειέηεζε θαη ημοξ πάνηεξ μηαξ 

πόιεξ. Όιμη μαξ, όηακ δεκ λένμομε πώξ κα πάμε θάπμο, αοηό θάκμομε. 
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Όηακ οπάνπμοκ εμπόδηα πμο δεκ ζμο επηηνέπμοκ κα δεηξ θαιά ζημ δνόμμ, κα ζθέθηε-

ζαη όηη μπμνεί κα οπάνπεη έκα θηκμύμεκμ αοημθίκεημ θνομμέκμ πίζς από αοηά. 
 

Πνηκ πενάζεηξ ημ δνόμμ, βεβαηώζμο όηη ζε έπμοκ δεη μη μδεγμί από όια ηα αοημθίκε-

ηα.  
 

Ακ βνίζθεζαη ακάμεζα ζε πανθανηζμέκα αοημθίκεηα ή ακάμεζα ζε άιια εμπόδηα, πνμ-

πώνεζε πμιύ-πμιύ ζηγά πνμξ ηεκ άθνε ηςκ πανθανηζμέκςκ αοημθηκήηςκ, ώζηε μη 

μδεγμί κα ζε βιέπμοκ θαζανά. 
 

Δεξ πνμξ ημκ μδεγό θαη πνμζπάζεζε κα «πηάζεηξ» ηε μαηηά ημο. Βεβαηώζμο όηη ζε εί-

δε. 
 

Ο μδεγόξ εκόξ αοημθηκήημο πμο πνμζπενκά έκα άιιμ, δεκ μπμνεί κα ζε δεη. 
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Γίκαη πμιύ ζεμακηηθό κα αθμιμοζμύμε όιμη ημοξ θακόκεξ ημο Κ.Ο.Κ. 
 

Δεκ είκαη πάκηα όιεξ μη δηαβάζεηξ αζθαιείξ. Πνηκ πενάζεηξ μηα δηάβαζε, 

βεβαηώζμο όηη όια ηα αοημθίκεηα ζηαμάηεζακ. 
 

Όηακ ένπεηαη αοημθίκεημ, μεκ πενάζεηξ ακ πηζηεύεηξ όηη δεκ πνμιαβαί-

κεηξ. 
 

Δεκ βηαδόμαζηε κα πενάζμομε ημ δνόμμ. Όηακ μ δνόμμξ είκαη δηπιήξ θα-

ηεύζοκζεξ, θμηηάμε πάκηα θαιά «ανηζηενά-δεληά-ανηζηενά». 
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Να πνμζέπεηξ θαη κα οπαθμύξ ηηξ πηκαθίδεξ θοθιμθμνίαξ θαη γεκηθά ημκ Κ.Ο.Κ. Ακ θαη 

μόκμ ιίγεξ πηκαθίδεξ είκαη γηα μαξ ημοξ πεδμύξ θαη μη άιιεξ μπμνμύκ κα μαξ δώζμοκ 

πιενμθμνίεξ. Γηα πανάδεηγμα μπμνεί κα δμύμε όηη έκαξ δνόμμξ είκαη μμκόδνμμμξ ή όηη 

γίκμκηαη ένγα. 
 

Όηακ πνέπεη κα πενάζμομε έκα μμκόδνμμμ, αθμύ μειεηήζμομε ηεκ θίκεζε, θμηηάμε 

πνμξ ηεκ μενηά πμο ένπμκηαη ηα αοημθίκεηα. 
 

Απμθεύγμομε κα πενάζμομε απέκακηη όηακ είμαζηε ζηε ζηνμθή ημο δνόμμο. Οη μδεγμί 

ζα μαξ δμοκ ηεκ ηειεοηαία ζηηγμή. 
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Βαδίδμομε πάκηα ζηε μέζα μενηά ημο πεδμδνμμίμο (πνμξ ηε μενηά ηςκ θηηνίςκ). Ακ 

οπάνπμοκ εμπόδηα ζημ πεδμδνόμημ, ηα πνμζπενκάμε θαη αοηά από ηε μέζα πιεονά. 
 

Ακ ημ εμπόδημ είκαη ηέημημ πμο δεκ μπμνμύμε κα ημ πενάζμομε από ηε μέζα πιεονά, 

θαηεβαίκμομε ζημ δνόμμ με πμιύ μεγάιε πνμζμπή. 
 

 

Όπμο δεκ οπάνπεη πεδμδνόμημ, βαδίδμομε πάκηα από ηε μενηά πμο βιέπμομε ηα αοημ-

θίκεηα κα ένπμκηαη πάκς μαξ, δεκ δείπκμομε ηεκ πιάηε μαξ ζηα αοημθίκεηα. Ακ είμα-

ζηε πανέα, βαδίδμομε έκαξ-έκαξ. 
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Οη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ αιιάδμοκ ημκ ηνόπμ πμο ζομπενηθενόμαζηε ζημ δνόμμ. 

Δεκ μπμνείξ κα αγκμήζεηξ ημκ θαηνό, ακ ζέιεηξ κα θοθιμθμνείξ με αζθάιεηα. 
 

Η πνμζμπή ζμο πνέπεη κα είκαη πμιύ μεγάιε όηακ θοθιμθμνείξ ζηε βνμπή, 

ζημ πηόκη, ζηεκ μμίπιε θαη ημ ζθμηάδη. Πνόζελε θαη ηα μένε πμο πενπαηάξ, 

αθόμα θαη ζημ πεδμδνόμημ. 
 

Σηε βνμπή, πνόζελε ε θμοθμύια ζμο ή ε μμπνέια πμο θναηάξ κα μεκ ζε ε-

μπμδίδμοκ κα δεηξ ημ δνόμμ. Γπίζεξ, μεκ πενπαηάξ με ζθομμέκμ ημ θεθάιη. 

Τε βνμπή δεκ ηεκ γιηηώκεηξ, μπμνείξ κα γιηηώζεηξ όμςξ από έκα αηύπεμα.  
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Με κμμίδεηξ όηη επεηδή μ μδεγόξ ζε έκα αοημθίκεημ πμο έπεη ακάρεη ηα  θώ-

ηα ημο ζε έπεη δεη. Μπμνεί κα ζε δεη θαιά μόκμ όηακ είκαη θμκηά ζμο. Καη ηό-

ηε μπμνεί κα είκαη πμιύ ανγά.  
 

Τμ βνάδο θνόκηηζε κα πενπαηάξ ζηα θςηηζμέκα ζεμεία ημο δνόμμο. 
 

Φνόκηηζε κα θμνάξ νμύπα  ακάιμγα με ημκ θαηνό. Γοαιηά ειίμο ζημ πμιύ 

θςξ, νμύπα με θςηεηκά πνώμαηα ζημ ζθμηάδη, ηε βνμπή θαη ηεκ μμίπιε. Α-

θόμα θαιύηενα ακ ηα νμύπα θαη ηα πνάγμαηα πμο έπεηξ μαδί ζμο έπμοκ ις-

νίδεξ με ακηακαθιαζηηθέξ επηθάκεηεξ. 
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Πάκηα δίκμομε πνμηεναηόηεηα ζηα μπήμαηα έθηαθηεξ ακάγθεξ, είηε είμαζηε πεδμί, 

είηε μδεγμί. 
 

Γπεηδή μάιηζηα επηηνέπεηαη κα πενκμύκ με θόθθηκμ, κα μεκ ζηαμαημύκ ζε STOP θαη 

γεκηθά κα μεκ αθμιμοζμύκ ημκ Κ.Ο.Κ., πνμζέπμομε αθόμα πενηζζόηενμ όηακ πιεζηά-

δεη έκα ηέημημ όπεμα. 
 

Να ζομάζαη ηη θαιεί ημ 100, ημ 166 θαη ημ 199.  
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Όηακ βνεζείξ ζε θάπμημ αηύπεμα μεκ πακηθμβιεζείξ. Ακαδήηεζε ηε βμήζεηα θάπμη-

μο μεγάιμο.  
 

Ακ πνεηαζηεί εζύ κα θαιέζεηξ γηα βμήζεηα, ζα πνέπεη κα δώζεηξ ημ όκμμά ζμο, ηε 

δηεύζοκζε πμο έγηκε ημ αηύπεμα θαη κα πενηγνάρεηξ πμιύ ζύκημμα ηη αθνηβώξ έγηκε. 
 

Πενίμεκε ζημκ ηόπμ ημο αηοπήμαημξ, αιιά μεκ εμπμδίζεηξ ηε δμοιεηά αοηώκ πμο ζα 

ένζμοκ γηα βμήζεηα. 
 

Ακ οπάνπμοκ ηναομαηίεξ δεκ ημοξ μεηαθηκμύμε, γηαηί μπμνεί κα ημοξ πιεγώζμομε 

πενηζζόηενμ. Ακ βνίζθμκηαη ζηε μέζε ημο δνόμμο, ζηαμαηάμε ηεκ θοθιμθμνία γηα κα 

μεκ γίκμοκ θαη άιια αηοπήμαηα. 
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Βαζηθέξ πηκαθίδεξ θοθιμθμνίαξ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI  

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ, ΓΔΛΣΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ, 

ΦΤΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

1. Δξσηεκαηνιφγην θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ 

2. Δξσηεκαηνιφγην ρξήζεο παηρληδνκεραλψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

3. Φχιιν θαηαγξαθήο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ καζεηή 

4. Γειηίν θαηαγξαθήο παξαηεξήζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία Δ.Π.          

5. Γειηίν θαηαγξαθήο παξαηεξήζεσλ γηα ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία     

6. Φχιιν απαληήζεσλ γηα θσηνγξαθίεο θαη βίληεν 

7. Γειηίν θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ απφ ηνλ εηθνληθφ θφζκν 

8. Δξσηήζεηο ζπλέληεπμεο καζεηή γηα ηε δηδαζθαιία Δ.Π.  

9. Φσηνγξαθηθφ άικπνπκ αμηνιφγεζεο 
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Δξσηεκαηνιόγην θπθινθνξηαθήο απηνλνκίαο ησλ καζεηώλ 

 

1.  Απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη γπξίδσ… 

 

Πάληα κφλνο/κφλε   Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κφλνο/κφλε   

 

Μεξηθέο θνξέο κφλνο/κφλε, κεξηθέο θνξέο έξρεηαη θάπνηνο θαη κε παίξλεη 

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έξρεηαη θάπνηνο θαη κε παίξλεη   

 

Πάληα έξρεηαη θάπνηνο θαη κε παίξλεη 

 

 

2.  ηαλ ζέισ λα πάσ ζην ζπίηη ελφο θίινπ/θίιεο κνπ νη γνλείο κνπ… 

 

Με αθήλνπλ λα πάσ κφλνο/κφλε  

 

Με αθήλνπλ λα πάσ κφλνο/κφλε κφλν αλ δελ ρξεηάδεηαη λα πεξάζσ πνιινχο δξφκνπο 

 

Με αθήλνπλ λα πάσ κφλνο/κφλε κφλν αλ είλαη πνιχ θνληά 

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε πεγαίλνπλ νη γνλείο κνπ    

 

Πάληα κε πεγαίλνπλ νη γνλείο κνπ 

 

 

3.  ην πεξίπηεξν ή ην ζνχπεξ κάξθεη ηεο γεηηνληάο… 

 

Οη γνλείο κνπ κε ζηέιλνπλ, αλ θαη ρξεηάδεηαη λα πεξάζσ αξθεηνχο δξφκνπο 

 

Οη γνλείο κνπ κε ζηέιλνπλ, αλ θαη ρξεηάδεηαη λα πεξάζσ έλαλ-δπν δξφκνπο 

 

Οη γνλείο κνπ κε ζηέιλνπλ, αιιά είλαη πνιχ θνληά ζην ζπίηη κνπ, δελ ρξεηάδεηαη λα πεξά-

ζσ δξφκνπο 

 

πάληα πεγαίλσ ζην πεξίπηεξν ή ην ζνχπεξ κάξθεη ηεο γεηηνληάο 

 

Γελ πεγαίλσ ζην πεξίπηεξν ή ην ζνχπεξ κάξθεη ηεο γεηηνληάο 

 

 

4.  Σν θαινθαίξη κε ην πνδήιαηφ κνπ… 

 

Πεγαίλσ φπνπ ζέισ  

 

Πεγαίλσ φπνπ ζέισ, αιιά πξψηα δεηάσ άδεηα απφ ηνπο γνλείο κνπ 

 

Πεγαίλσ θάπνπ κφλν αλ είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ   

 

Οη γνλείο κνπ κε αθήλνπλ λα θάλσ βφιηεο κφλν γχξσ απφ ην ζπίηη κνπ   

 

Γελ έρσ πνδήιαην 
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Δξσηεκαηνιόγην ρξήζεο παηρληδνκεραλώλ θαη ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

 

1.  Μήπσο έρεηο Playstation; ΝΑΗ  ΟΥΗ 

     Πφζεο ψξεο παίδεηο φηαλ ην ρξεζηκνπνηείο;  1 2 3 4 5 6 

 

2.  Μήπσο έρεηο Playstation 2; ΝΑΗ  ΟΥΗ 

     Πφζεο ψξεο παίδεηο φηαλ ην ρξεζηκνπνηείο;  1 2 3 4 5 6 

 

3.  Μήπσο έρεηο XBOX;  ΝΑΗ  ΟΥΗ 

     Πφζεο ψξεο παίδεηο φηαλ ην ρξεζηκνπνηείο;  1 2 3 4 5 6 

 

4.  Μήπσο έρεηο GameBoy;  ΝΑΗ  ΟΥΗ 

     Πφζεο ψξεο παίδεηο φηαλ ην ρξεζηκνπνηείο;  1 2 3 4 5 6 

 

5.  Μήπσο έρεηο άιιε θνλζφια; ΝΑΗ  ΟΥΗ 

     Πφζεο ψξεο παίδεηο φηαλ ηε ρξεζηκνπνηείο;  1 2 3 4 5 6 

 

 

 

6.  Μήπσο έρεηο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; ΝΑΗ  ΟΥΗ 

     Πφζεο ψξεο ηελ εκέξα ηνλ ρξεζηκνπνηείο;  1 2 3 4 5 6 

     Ση θάλεηο κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; 

 

παίδσ παηρλίδηα   δσγξαθίδσ  δηαβάδσ εγθπθινπαίδεηεο  

θάλσ εξγαζίεο γηα ην ζρνιείν  έρσ internet 

θάηη άιιν;_____________________________________________________________ 

 

 

7.  νπ θαίλεηαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; ΝΑΗ  ΟΥΗ 

     Πνχ δπζθνιεχεζαη φηαλ ρξεζηκνπνηείο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

8.  Πνηνο ζνπ έκαζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηείο; 

 

έκαζα κφλνο κνπ  κνπ έκαζε ν παηέξαο ή ε κεηέξα κνπ 

κνπ έκαζαλ νη θίινη κνπ κνπ έκαζε ν αδεξθφο κνπ/αδεξθή κνπ 

  

 

9.  Παίδεηο κφλνο ζνπ ή κε θίινπο ζνπ κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; 

 

πάληα παίδσ κφλνο κνπ  πάληα παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ 

κεξηθέο θνξέο παίδσ κφλνο κνπ θαη κεξηθέο κε ηνπο θίινπο κνπ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παίδσ κφλνο κνπ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ 
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Φύιιν θαηαγξαθήο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ καζεηή 

 

 

 

1. Δπίδνζε ζηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο (γιψζζα, ηζην-

ξία, ζξεζθεπηηθά, θηι). 

2. Δπίδνζε ζηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (καζεκαηηθά, κειέ-

ηε, θπζηθή, θηι). 

3. Ηθαλφηεηα ζηελ γξαπηή έθθξαζε. 

4. Ηθαλφηεηα ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε. 

 

5. Παξαηεξεηηθφηεηα 

6. Μλήκε. 

7. Πεξηέξγεηα. 

8. Σαρχηεηα κάζεζεο. 

9. Κξηηηθή ηθαλφηεηα-ζθέςε. 

10. Βαζκφο θαληαζίαο-δεκηνπξγηθφηεηαο. 

11. Μεζνδηθφηεηα. 

12. Βαζκφο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

13. πκκεηνρή θαηά ηε δηδαζθαιία. 

14. Σξφπνο αληίδξαζεο ζε θαλφλεο. 

 

15. πλεξγαηηθφηεηα  

16. Κνηλσληθφηεηα. 

17. Ηζρπξνγλσκνζχλε. 

18. Δγσθεληξηζκφο-θηιαπηία. 

19. Ζγεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

20. Πξνζπκία. 

21. πγθαηαβαηηθφηεηα 

22. Βαζκφο αλάπηπμεο αηζζήκαηνο επζχλεο-επζπλεηδεζία. 

 

23. Δπεξεζηζηφηεηα  

24. Δπηζεηηθφηεηα. 

25. Βαζκφο απηνπεπνίζεζεο-εκπηζηνζχλεο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. 

26. Βαζκφο εζσζηξέθεηαο 

27. Γεηιία. 

28. Γπζπηζηία. 

29. Δπηκνλή. 
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Γειηίν θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ από ηνλ εηθνληθό θόζκν 

 

Δλόηεηα: 

Γηάξθεηα: 

Δπθνιία ρεηξηζκνχ: 

Πξνζαλαηνιηζκφο:  

Παξνπζία:  

Αξηζκφο ζαλάησλ:  

 

Πέξαζκα δξόκνπ 

1 

Πέξαζκα δξόκνπ 

2 

Πέξαζκα δξόκνπ 

3 

Πέξαζκα δξόκνπ 

4 

ρξφλνο: ρξφλνο: ρξφλνο: ρξφλνο: 

θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: 

είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: 

βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: 

    

Πέξαζκα δξόκνπ 

5 

Πέξαζκα δξόκνπ 

6 

Πέξαζκα δξόκνπ 

7 

Πέξαζκα δξόκνπ 

8 

ρξφλνο: ρξφλνο: ρξφλνο: ρξφλνο: 

θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: 

είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: 

βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: 

    

Πέξαζκα δξόκνπ 

9 

Πέξαζκα δξόκνπ 

10 

Πέξαζκα δξόκνπ 

11 

Πέξαζκα δξόκνπ 

12 

ρξφλνο: ρξφλνο: ρξφλνο: ρξφλνο: 

θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: θνξέο ειέγρνπ: 

είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: είδνο ιάζνπο: 

βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: βαζκνί ιάζνπο: 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 

1 

Γξαζηεξηόηεηα 

2 

Γξαζηεξηόηεηα 

3 

Γξαζηεξηόηεηα 

4 

Δλδηαθέξνλ     

Πιεξφηεηα     

πκκεηνρή     

 



 581 

Δξσηήζεηο ζπλέληεπμεο καζεηή γηα ηε δηδαζθαιία Δ.Π.  

Αθνξά ηηο ελφηεηεο 3, 5, 7 

 

 

1. Κνπξάζηεθεο ή κήπσο δαιίζηεθεο θαζφινπ φζε ψξα ρξεζηκνπνηνχζεο ηνλ ππνινγη-

ζηή; 

2. Σν ρεηξηζηήξην πψο ζνπ θάλεθε; Γπζθνιεχηεθεο λα κάζεηο λα ην ρξεζηκνπνηείο; 

3. Μπνξείο λα ππνινγίζεηο πφζε ψξα ρξεζηκνπνηνχζεο ηνλ ππνινγηζηή; 

4. Σα θηίξηα-απηνθίλεηα-δξφκνη-θηι ηνπ παηρληδηνχ κνηάδνπλ θαζφινπ κε ηα πξαγκαηηθά; 

5. Ση ζνπ άξεζε ζηηο ελφηεηεο πνπ θάλακε κέρξη ηψξα; 

6. Ση δελ ζνπ άξεζε; 

7. Ση ζνπ έθαλε ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε απ’ φια; 

8. Πφζν δπζθνιεχηεθεο λα θαηαιάβεηο ηη δεηνχζαλ λα θάλεηε νη αζθήζεηο; 

9. Με ηα άιια παηδηά ηεο νκάδαο ζνπ ζπλεξγάδεζηε θαιά; 

10. Ση πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ κεηαμχ ζαο;  

11. νπ θάλεθαλ ελδηαθέξνπζεο νη αζθήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ή κήπσο βαξέζεθεο; 

Ση ήηαλ απηφ/πνηα άζθεζε ζνπ θάλεθε ε πην ελδηαθέξνπζα απ’ φιεο; 

12. ε βνήζεζαλ απηά ηα καζήκαηα λα θαηαιάβεηο πψο θπθινθνξνχκε ζσζηά ζην δξφκν; 

Πνχ/γηα πνηα ζέκαηα/ζε πνηα ζεκεία αθξηβψο έγηλε απηφ; 

13. Απηά πνπ έκαζεο ζνπ είλαη εχθνιν λα ηα εθαξκφζεηο/ηα εθαξκφδεηο φηαλ θπθινθνξείο 

ζην δξφκν; Πνηα κπνξείο θαη πνηα δελ κπνξείο λα αθνινπζήζεηο;   

14. Αλ νη απαληήζεηο ζηηο δύν πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο είλαη θαηαθαηηθέο. Πψο αη-

ζζάλεζαη ηψξα πνπ έκαζεο/θαηάιαβεο γηα ηε ζσζηή θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο; 
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Φςημγναθηθό άιμπμομ 
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Φςημγναθία 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 3 
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Φςημγναθία 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 6 
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Φςημγναθία 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 9 
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Φςημγναθία 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 12 
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Φςημγναθία 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 15 
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Φςημγναθία 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 17 
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Φςημγναθία 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φςημγναθία 20 
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Φςημγναθία 21 
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Φςημγναθία 25 

 



 593 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III   

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 

1. Μνληέιν εξκελείαο ζπλνιηθψλ ιαζψλ  

2.  Μνληέιν εξκελείαο ιαζψλ αλά νκάδα θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν 

3.  Μνληέιν εξκελείαο ζπλεξγαζίαο, ελδηαθέξνληνο πιεξφηεηαο αζθήζεσλ θαη  

     δξαζηεξηνηήησλ 

4.  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνπο κέζνπο ρξφλνπο δηάζρηζεο ησλ  

     δηαβάζεσλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν 
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1. Μνληέιν εξκελείαο ζπλνιηθώλ ιαζώλ 

 

Ζ βεκαηηθή παιηλδξφκεζε θαηαιήγεη ζηα εμήο κνληέια: 
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χκθσλα κε ηνλ πληειεζηή Πξνζδηνξηζκνχ ηα κνληέια εμεγνχλ θαη’ ειάρηζην ην 57% 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Οπφηε έρεη εληνπηζηεί έλα ηθαλνπνηεηη-

θφ πνζνζηφ ησλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αμηνινγνχλ ηα ιάζε ησλ καζεηψλ. 

 

ε φια ηα κνληέια είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο κε Δ.Π. ζηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ. Οπφηε αλ ν καζεηήο έρεη αθνινπζήζεη απηή ηε δηδαζθαιία αλακέ-

λεηαη λα έρεη ιηγφηεξα ιάζε απφ έλα καζεηή πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ηε ζπκβαηηθή κέ-

ζνδν δηδαζθαιίαο ή θακία απφ ηηο δχν κεζφδνπο. 

 

Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εηζάγνληαη ζηα κνληέια είλαη θνηλνί θαη δελ παξαηεξεί-

ηαη ην θαηλφκελν λα ζρεηίδνληαη θάπνηνη παξάγνληεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. Απηή 

είλαη ηζρπξή έλδεημε γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγε-

ζεο. 
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Ζ ζπκβαηηθή δηδαζθαιία δελ ζπλεηζθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ησλ ιαζψλ 

ησλ καζεηψλ ζε θακία απφ ηηο 6 κεηξήζηκεο πεξηπηψζεηο. Ζ κεηαβιεηή 

Tranditional_lesson δελ εηζάγεηαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε θαλέλα κνληέιν. 

 

Ζ ηάμε πνπ πεγαίλεη ν καζεηήο δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζην κέηξν αμην-

ιφγεζήο ηνπ, αθνχ νη κεηαβιεηέο Σάμε_Γ θαη Σάμε_Δ δελ ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκα-

ληηθνί παξάγνληεο ζε θαλέλα κνληέιν. 

 

Regression 
 
 
Model Summary(e) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,598(a) ,358 ,350 2,136   

2 ,687(b) ,472 ,460 1,947   

3 ,742(c) ,550 ,534 1,808   

4 ,757(d) ,573 ,553 1,773 1,899 

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Απηνπεπνίζεζε 
e  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
 
 
ANOVA(e) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 223,569 1 223,569 49,022 ,000(a) 

  Residual 401,331 88 4,561     

  Total 624,900 89       

2 Regression 294,959 2 147,479 38,888 ,000(b) 

  Residual 329,941 87 3,792     

  Total 624,900 89       

3 Regression 343,725 3 114,575 35,044 ,000(c) 

  Residual 281,175 86 3,269     

  Total 624,900 89       

4 Regression 357,849 4 89,462 28,475 ,000(d) 

  Residual 267,051 85 3,142     

  Total 624,900 89       

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Απηνπεπνίζεζε 
e  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
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Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 9,427 ,894   10,541 ,000 

  Πξνζπκία -1,474 ,211 -,598 -7,002 ,000 

2 (Constant) 8,881 ,825   10,763 ,000 
  Πξνζπκία -1,127 ,208 -,457 -5,417 ,000 
  VR_lesson -1,938 ,447 -,366 -4,339 ,000 
3 (Constant) 10,329 ,853   12,110 ,000 

  Πξνζπκία -,802 ,211 -,325 -3,806 ,000 

  VR_lesson -2,126 ,417 -,402 -5,091 ,000 

  Δπηκνλή -,749 ,194 -,305 -3,862 ,000 
4 (Constant) 10,773 ,862   12,499 ,000 
  Πξνζπκία -,628 ,222 -,255 -2,829 ,006 

  VR_lesson -2,234 ,412 -,422 -5,417 ,000 

  Δπηκνλή -,586 ,205 -,239 -2,856 ,005 

  Απηνπεπνίζεζε -,468 ,221 -,186 -2,120 ,037 

a  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
 
 

 
Regression 
 
Model Summary(f) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,600(a) ,360 ,353 2,653   

2 ,718(b) ,515 ,504 2,324   

3 ,775(c) ,601 ,587 2,119   

4 ,791(d) ,626 ,609 2,063   

5 ,806(e) ,650 ,629 2,009 1,908 

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε 
e  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, Δπηζεηηθόηεηα 
f  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε ζύλνιν ιαζώλ 
 
 
ANOVA(f) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 348,815 1 348,815 49,549 ,000(a) 

  Residual 619,507 88 7,040     

  Total 968,322 89       

2 Regression 498,556 2 249,278 46,166 ,000(b) 

  Residual 469,767 87 5,400     

  Total 968,322 89       

3 Regression 582,011 3 194,004 43,189 ,000(c) 

  Residual 386,311 86 4,492     

  Total 968,322 89       

4 Regression 606,593 4 151,648 35,635 ,000(d) 

  Residual 361,729 85 4,256     

  Total 968,322 89       

5 Regression 629,328 5 125,866 31,188 ,000(e) 
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  Residual 338,995 84 4,036     

  Total 968,322 89       

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε 
e  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, Δπηζεηηθόηεηα 
f  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε ζύλνιν ιαζώλ 
 
 
 
Coefficients(a) 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 12,114 1,111   10,902 ,000 

  Πξνζπκία -1,841 ,262 -,600 -7,039 ,000 

2 (Constant) 11,324 ,985   11,501 ,000 
  Πξνζπκία -1,338 ,248 -,436 -5,392 ,000 
  VR_lesson -2,806 ,533 -,426 -5,266 ,000 
3 (Constant) 13,217 1,000   13,221 ,000 
  Πξνζπκία -,913 ,247 -,298 -3,697 ,000 

  VR_lesson -3,052 ,489 -,463 -6,237 ,000 

  Δπηκνλή -,980 ,227 -,321 -4,310 ,000 

4 (Constant) 14,215 1,058   13,437 ,000 
  Πξνζπκία -,609 ,272 -,199 -2,242 ,028 
  VR_lesson -3,181 ,479 -,483 -6,637 ,000 
  Δπηκνλή -,817 ,232 -,267 -3,529 ,001 

  Δπίδνζε πξνθνξηθή 
έθθξαζε 

-,726 ,302 -,202 -2,403 ,018 

5 (Constant) 15,220 1,114   13,665 ,000 

  Πξνζπκία -,659 ,265 -,215 -2,484 ,015 

  VR_lesson -3,397 ,476 -,516 -7,144 ,000 
  Δπηκνλή -,678 ,233 -,222 -2,912 ,005 
  Δπίδνζε πξνθνξηθή  

έθθξαζε 
-,782 ,295 -,218 -2,649 ,010 

  Δπηζεηηθόηεηα -,447 ,188 -,163 -2,373 ,020 

a  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε ζύλνιν ιαζώλ 
 

 
Regression 
 
Model Summary(g) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,602(a) ,362 ,355 3,416   

2 ,692(b) ,479 ,467 3,105   

3 ,738(c) ,545 ,529 2,918   

4 ,757(d) ,573 ,553 2,843   

5 ,779(e) ,608 ,584 2,743   

6 ,792(f) ,627 ,600 2,691 1,979 

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, πγθαηαβαηηθόηεηα 
e  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, πγθαηαβαηηθόηεηα, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 
f  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, πγθαηαβαηηθόηεηα, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα, 
Βαζκόο θπθινθνξηαθήο αλεμαξηεζίαο 
g  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Β ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
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ANOVA(g) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 582,867 1 582,867 49,948 ,000(a) 

  Residual 1026,922 88 11,670     

  Total 1609,789 89       

2 Regression 771,202 2 385,601 40,005 ,000(b) 

  Residual 838,586 87 9,639     

  Total 1609,789 89       

3 Regression 877,332 3 292,444 34,337 ,000(c) 

  Residual 732,457 86 8,517     

  Total 1609,789 89       

4 Regression 922,605 4 230,651 28,530 ,000(d) 

  Residual 687,184 85 8,085     

  Total 1609,789 89       

5 Regression 977,974 5 195,595 26,004 ,000(e) 

  Residual 631,815 84 7,522     

  Total 1609,789 89       

6 Regression 1008,794 6 168,132 23,220 ,000(f) 

  Residual 600,995 83 7,241     

  Total 1609,789 89       

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, πγθαηαβαηηθόηεηα 
e  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, πγθαηαβαηηθόηεηα, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 
f  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, πγθαηαβαηηθόηεηα, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα, 
Βαζκόο θπθινθνξηαθήο αλεμαξηεζίαο 
g  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Β ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
 
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 14,974 1,431   10,467 ,000 

  Πξνζπκία -2,380 ,337 -,602 -7,067 ,000 

2 (Constant) 14,088 1,316   10,709 ,000 
  Πξνζπκία -1,816 ,332 -,459 -5,476 ,000 
  VR_lesson -3,147 ,712 -,371 -4,420 ,000 
3 (Constant) 16,223 1,377   11,785 ,000 
  Πξνζπκία -1,336 ,340 -,338 -3,931 ,000 
  VR_lesson -3,424 ,674 -,403 -5,082 ,000 

  Δπηκνλή -1,105 ,313 -,280 -3,530 ,001 

4 (Constant) 14,087 1,617   8,714 ,000 

  Πξνζπκία -1,641 ,355 -,415 -4,618 ,000 
  VR_lesson -3,315 ,658 -,390 -5,037 ,000 
  Δπηκνλή -,860 ,322 -,218 -2,667 ,009 
  πγθαηαβαηηθόηεηα ,657 ,278 ,184 2,366 ,020 
5 (Constant) 14,999 1,595   9,403 ,000 

  Πξνζπκία -1,367 ,357 -,346 -3,824 ,000 

  VR_lesson -3,509 ,639 -,413 -5,493 ,000 

  Δπηκνλή -,641 ,321 -,163 -1,996 ,049 

  πγθαηαβαηηθόηεηα ,814 ,274 ,227 2,971 ,004 
  Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα -,880 ,324 -,217 -2,713 ,008 
6 (Constant) 13,827 1,665   8,304 ,000 
  Πξνζπκία -1,334 ,351 -,337 -3,801 ,000 
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  VR_lesson -3,464 ,627 -,408 -5,522 ,000 

  Δπηκνλή -,817 ,326 -,207 -2,502 ,014 

  πγθαηαβαηηθόηεηα ,783 ,269 ,219 2,906 ,005 

  Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα -,882 ,318 -,217 -2,773 ,007 

  Βαζκόο θπθινθνξηαθήο  
αλεμαξηεζίαο 

,600 ,291 ,144 2,063 ,042 

a  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Β ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
 
 

 
Regression 
 
Model Summary(f) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,619(a) ,383 ,376 4,215   

2 ,732(b) ,536 ,526 3,676   

3 ,778(c) ,606 ,592 3,409   

4 ,792(d) ,627 ,609 3,337   

5 ,804(e) ,646 ,625 3,267 2,008 

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε 
e  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, πλεξγαηηθόηεηα 
f  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Β ζύλνιν ιαζώλ 
 
 
ANOVA(f) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 971,205 1 971,205 54,657 ,000(a) 

  Residual 1563,684 88 17,769     

  Total 2534,889 89       

2 Regression 1359,131 2 679,565 50,284 ,000(b) 

  Residual 1175,758 87 13,514     

  Total 2534,889 89       

3 Regression 1535,177 3 511,726 44,021 ,000(c) 

  Residual 999,712 86 11,625     

  Total 2534,889 89       

4 Regression 1588,169 4 397,042 35,648 ,000(d) 

  Residual 946,720 85 11,138     

  Total 2534,889 89       

5 Regression 1638,213 5 327,643 30,693 ,000(e) 

  Residual 896,676 84 10,675     

  Total 2534,889 89       

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε 
e  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Δπηκνλή, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, πλεξγαηηθόηεηα 
f  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Β ζύλνιν ιαζώλ 
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Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 19,742 1,765   11,183 ,000 

  Πξνζπκία -3,072 ,416 -,619 -7,393 ,000 

2 (Constant) 18,471 1,558   11,858 ,000 
  Πξνζπκία -2,263 ,393 -,456 -5,762 ,000 
  VR_lesson -4,517 ,843 -,424 -5,358 ,000 
3 (Constant) 21,220 1,608   13,195 ,000 
  Πξνζπκία -1,645 ,397 -,331 -4,141 ,000 

  VR_lesson -4,874 ,787 -,457 -6,191 ,000 

  Δπηκνλή -1,424 ,366 -,288 -3,892 ,000 

4 (Constant) 22,685 1,711   13,255 ,000 
  Πξνζπκία -1,199 ,439 -,242 -2,728 ,008 
  VR_lesson -5,064 ,775 -,475 -6,530 ,000 
  Δπηκνλή -1,184 ,375 -,239 -3,161 ,002 

  Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε -1,066 ,489 -,184 -2,181 ,032 

5 (Constant) 19,291 2,294   8,409 ,000 

  Πξνζπκία -1,479 ,449 -,298 -3,292 ,001 

  VR_lesson -4,769 ,771 -,448 -6,184 ,000 
  Δπηκνλή -,898 ,390 -,181 -2,302 ,024 
  Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε -1,430 ,507 -,246 -2,819 ,006 

  πλεξγαηηθόηεηα 1,089 ,503 ,166 2,165 ,033 

a  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Β ζύλνιν ιαζώλ 
 
 

Regression 
 
Model Summary(f) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,597(a) ,356 ,349 16,300   

2 ,699(b) ,488 ,477 14,615   

3 ,742(c) ,550 ,534 13,786   

4 ,765(d) ,586 ,566 13,302   

5 ,778(e) ,605 ,582 13,065 1,901 

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Πεξηέξγεηα 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Πεξηέξγεηα, πλεξγαηηθόηεηα 
e  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Πεξηέξγεηα, πλεξγαηηθόηεηα, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 
f  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Γ ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
 
 
 
ANOVA(f) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12938,260 1 12938,260 48,696 ,000(a) 

  Residual 23381,296 88 265,697     

  Total 36319,556 89       

2 Regression 17736,274 2 8868,137 41,517 ,000(b) 

  Residual 18583,282 87 213,601     

  Total 36319,556 89       

3 Regression 19974,108 3 6658,036 35,031 ,000(c) 

  Residual 16345,447 86 190,063     
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  Total 36319,556 89       

4 Regression 21278,624 4 5319,656 30,063 ,000(d) 

  Residual 15040,932 85 176,952     

  Total 36319,556 89       

5 Regression 21980,549 5 4396,110 25,753 ,000(e) 

  Residual 14339,007 84 170,702     

  Total 36319,556 89       

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Πεξηέξγεηα 
d  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Πεξηέξγεηα, πλεξγαηηθόηεηα 
e  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, VR_lesson, Πεξηέξγεηα, πλεξγαηηθόηεηα, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 
f  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Γ ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
  
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 69,879 6,826   10,237 ,000 

  Πξνζπκία -11,214 1,607 -,597 -6,978 ,000 

2 (Constant) 65,409 6,193   10,562 ,000 
  Πξνζπκία -8,366 1,561 -,445 -5,359 ,000 
  VR_lesson -15,885 3,352 -,394 -4,739 ,000 
3 (Constant) 80,544 7,320   11,003 ,000 
  Πξνζπκία -5,371 1,712 -,286 -3,138 ,002 

  VR_lesson -15,566 3,163 -,386 -4,922 ,000 

  Πεξηέξγεηα -6,860 1,999 -,297 -3,431 ,001 

4 (Constant) 65,594 8,955   7,325 ,000 
  Πξνζπκία -6,687 1,721 -,356 -3,885 ,000 
  VR_lesson -14,086 3,100 -,349 -4,544 ,000 
  Πεξηέξγεηα -7,549 1,946 -,327 -3,880 ,000 

  πλεξγαηηθόηεηα 5,129 1,889 ,207 2,715 ,008 

5 (Constant) 65,582 8,796   7,456 ,000 

  Πξνζπκία -6,137 1,712 -,327 -3,584 ,001 

  VR_lesson -14,963 3,075 -,371 -4,865 ,000 
  Πεξηέξγεηα -5,667 2,125 -,245 -2,667 ,009 
  πλεξγαηηθόηεηα 5,953 1,899 ,240 3,134 ,002 

  Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα -3,449 1,701 -,179 -2,028 ,046 

a  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Γ ζύλνιν ιαζώλ ζηηο θωηνγξαθίεο 
 
 

Regression 
 
Model Summary(f) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,617(a) ,381 ,374 20,8207   

2 ,741(b) ,550 ,539 17,8545   

3 ,780(c) ,609 ,595 16,7391   

4 ,798(d) ,636 ,619 16,2300   

5 ,811(e) ,658 ,638 15,8260 1,984 

a  Predictors: (Constant), VR_lesson 
b  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε 
c  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, Δπηκνλή, Πξνζπκία 
e  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, Δπηκνλή, Πξνζπκία, πλεξγαηηθόηεηα 
f  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Γ ζύλνιν ιαζώλ 
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ANOVA(f) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23446,946 1 23446,946 54,087 ,000(a) 

  Residual 38148,043 88 433,500     

  Total 61594,989 89       

2 Regression 33860,897 2 16930,448 53,110 ,000(b) 

  Residual 27734,092 87 318,783     

  Total 61594,989 89       

3 Regression 37497,980 3 12499,327 44,609 ,000(c) 

  Residual 24097,009 86 280,198     

  Total 61594,989 89       

4 Regression 39204,786 4 9801,197 37,208 ,000(d) 

  Residual 22390,203 85 263,414     

  Total 61594,989 89       

5 Regression 40556,169 5 8111,234 32,385 ,000(e) 

  Residual 21038,819 84 250,462     

  Total 61594,989 89       

a  Predictors: (Constant), VR_lesson 
b  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε 
c  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, Δπηκνλή 
d  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, Δπηκνλή, Πξνζπκία 
e  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε, Δπηκνλή, Πξνζπκία, πλεξγαηηθόηεηα 
f  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Γ ζύλνιν ιαζώλ 
 
 
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 48,776 2,974   16,399 ,000 

  VR_lesson -32,410 4,407 -,617 -7,354 ,000 

2 (Constant) 92,981 8,144   11,417 ,000 
  VR_lesson -30,135 3,800 -,574 -7,931 ,000 
  Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε -11,836 2,071 -,413 -5,716 ,000 
3 (Constant) 103,487 8,173   12,662 ,000 
  VR_lesson -30,093 3,563 -,573 -8,447 ,000 

  Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε -8,345 2,170 -,292 -3,846 ,000 

  Δπηκνλή 
-6,630 1,840 -,272 -3,603 ,001 

4 (Constant) 109,960 8,323   13,212 ,000 
  VR_lesson -26,241 3,771 -,500 -6,958 ,000 
  Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε -5,527 2,378 -,193 -2,325 ,022 
  Δπηκνλή -5,697 1,822 -,234 -3,127 ,002 

  Πξνζπκία -5,440 2,137 -,222 -2,545 ,013 

5 (Constant) 
92,326 11,113   8,308 ,000 

  VR_lesson -24,712 3,736 -,470 -6,615 ,000 

  Δπίδνζε πξνθνξηθή έθθξαζε -7,416 2,457 -,259 -3,018 ,003 
  Δπηκνλή -4,208 1,888 -,173 -2,228 ,029 
  Πξνζπκία -6,895 2,176 -,282 -3,169 ,002 

  πλεξγαηηθόηεηα 5,660 2,437 ,175 2,323 ,023 

a  Dependent Variable: Αμηνιόγεζε Γ ζύλνιν ιαζώλ 
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2.  Μνληέιν εξκελείαο ιαζώλ αλά νκάδα θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν αιγφξηζκνο ηεο βεκαηηθήο παιηλ-

δξφκεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ. Πεξηέρνληαη νη πίλαθεο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε βήκα θαζψο θαη αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ κνληέισλ. 

 
Regression 
 
ANOVA(e) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4787,320 1 4787,320 38,904 ,000(a) 

  Residual 10828,780 88 123,054     

  Total 15616,100 89       

2 Regression 6874,725 2 3437,362 34,211 ,000(b) 

  Residual 8741,375 87 100,476     

  Total 15616,100 89       

3 Regression 7403,675 3 2467,892 25,844 ,000(c) 

  Residual 8212,425 86 95,493     

  Total 15616,100 89       

4 Regression 7831,421 4 1957,855 21,378 ,000(d) 

  Residual 7784,679 85 91,584     

  Total 15616,100 89       

a  Predictors: (Constant), VR_lesson 
b  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπηκνλή 
c  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπηκνλή, Γεηιία 
d  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δπηκνλή, Γεηιία, Γπζπηζηία 
e  Dependent Variable: Οκάδα1 
 
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

 Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 18,571 1,585   11,719 ,000 

  VR_lesson -14,645 2,348 -,554 -6,237 ,000 

2 (Constant) 34,531 3,783   9,128 ,000 
  VR_lesson -14,161 2,124 -,535 -6,667 ,000 
  Δπηκνλή -4,494 ,986 -,366 -4,558 ,000 
3 (Constant) 25,761 5,243   4,914 ,000 

  VR_lesson -13,141 2,116 -,497 -6,211 ,000 

  Δπηκνλή -3,643 1,027 -,297 -3,547 ,001 

  Γεηιία 2,289 ,973 ,201 2,354 ,021 
4 (Constant) 30,333 5,553   5,462 ,000 
  VR_lesson -14,019 2,112 -,530 -6,639 ,000 

  Δπηκνλή -3,568 1,006 -,291 -3,545 ,001 

  Γεηιία 2,507 ,958 ,220 2,617 ,010 

  Γπζπηζηία -2,444 1,131 -,170 -2,161 ,033 

a  Dependent Variable: Οκάδα1 
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Regression 
 
ANOVA(c) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

566,065 1 566,065 13,624 ,000(a) 

Residual 3656,335 88 41,549     

Total 4222,400 89       

2 Regressio
n 

779,890 2 389,945 9,855 ,000(b) 

Residual 3442,510 87 39,569     

Total 4222,400 89       

a  Predictors: (Constant), Πξνζπκία 
b  Predictors: (Constant), Πξνζπκία, Παίδω 
c  Dependent Variable: Οκάδα2 
 
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 16,176 2,699   5,993 ,000 

  Πξνζπκία -2,346 ,635 -,366 -3,691 ,000 

2 (Constant) 20,204 3,153   6,408 ,000 
  Πξνζπκία -2,412 ,621 -,377 -3,885 ,000 

  Παίδω -4,389 1,888 -,225 -2,325 ,022 

a  Dependent Variable: Οκάδα2 
 
 

 
Regression 
 
ANOVA(e) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1474,857 1 1474,857 24,562 ,000(a) 

  Residual 5284,032 88 60,046     

  Total 6758,889 89       

2 Regression 2113,103 2 1056,552 19,786 ,000(b) 

  Residual 4645,786 87 53,400     

  Total 6758,889 89       

3 Regression 2606,267 3 868,756 17,992 ,000(c) 

  Residual 4152,621 86 48,286     

  Total 6758,889 89       

4 Regression 2792,686 4 698,171 14,963 ,000(d) 

  Residual 3966,203 85 46,661     

  Total 6758,889 89       

a  Predictors: (Constant), VR_lesson 
b  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δ_Σάμε 
c  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δ_Σάμε, Δζωζηξέθεηα 
d  Predictors: (Constant), VR_lesson, Δ_Σάμε, Δζωζηξέθεηα, Δύθνιε ε ρξήζε Η/Τ 
e  Dependent Variable: Οκάδα3 
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Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
 Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 11,592 1,107   10,472 ,000 

  VR_lesson -8,128 1,640 -,467 -4,956 ,000 

2 (Constant) 12,817 1,102   11,626 ,000 
  VR_lesson -7,011 1,580 -,403 -4,437 ,000 
  Δ_Σάμε -6,002 1,736 -,314 -3,457 ,001 
3 (Constant) 6,901 2,127   3,244 ,002 

  VR_lesson -6,317 1,518 -,363 -4,161 ,000 

  Δ_Σάμε -6,054 1,651 -,317 -3,667 ,000 

  Δζωζηξέθεηα 2,287 ,716 ,273 3,196 ,002 
4 (Constant) 1,279 3,505   ,365 ,716 
  VR_lesson -6,770 1,509 -,389 -4,485 ,000 

  Δ_Σάμε -5,766 1,629 -,302 -3,538 ,001 

  Δζωζηξέθεηα 2,173 ,706 ,259 3,080 ,003 

  Δύθνιε ε ρξήζε Η/Τ 6,377 3,191 ,169 1,999 ,049 

a  Dependent Variable: Οκάδα3 
 
 
 

Regression 
 
ANOVA(e) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1567,407 1 1567,407 27,353 ,000(a) 

  Residual 5042,593 88 57,302     

  Total 6610,000 89       

2 Regression 2167,722 2 1083,861 21,227 ,000(b) 

  Residual 4442,278 87 51,061     

  Total 6610,000 89       

3 Regression 2540,952 3 846,984 17,901 ,000(c) 

  Residual 4069,048 86 47,315     

  Total 6610,000 89       

4 Regression 2784,930 4 696,233 15,472 ,000(d) 

  Residual 3825,070 85 45,001     

  Total 6610,000 89       

a  Predictors: (Constant), Κξηηηθή ηθαλόηεηα 
b  Predictors: (Constant), Κξηηηθή ηθαλόηεηα, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), Κξηηηθή ηθαλόηεηα, VR_lesson, Δπεξεζηζηόηεηα 
d  Predictors: (Constant), Κξηηηθή ηθαλόηεηα, VR_lesson, Δπεξεζηζηόηεηα, Δγωθεληξηζκόο 
e  Dependent Variable: Οκάδα4 
 
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 21,852 3,196   6,838 ,000 

  Κξηηηθή ηθαλόηεηα -4,259 ,814 -,487 -5,230 ,000 

2 (Constant) 24,397 3,107   7,853 ,000 
  Κξηηηθή ηθαλόηεηα -4,307 ,769 -,492 -5,602 ,000 
  VR_lesson -5,187 1,513 -,301 -3,429 ,001 
3 (Constant) 30,702 3,739   8,210 ,000 

  Κξηηηθή ηθαλόηεηα -4,554 ,745 -,521 -6,110 ,000 
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  VR_lesson -6,330 1,512 -,368 -4,187 ,000 

  Δπεξεζηζηόηεηα -1,825 ,650 -,248 -2,809 ,006 
4 (Constant) 27,907 3,839   7,269 ,000 
  Κξηηηθή ηθαλόηεηα -4,695 ,729 -,537 -6,437 ,000 

  VR_lesson -6,600 1,479 -,384 -4,462 ,000 

  Δπεξεζηζηόηεηα -2,819 ,764 -,384 -3,690 ,000 

  Δγωθεληξηζκόο 2,017 ,866 ,233 2,328 ,022 

a  Dependent Variable: Οκάδα4 
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3.  Μνληέιν εξκελείαο ζπλεξγαζίαο, ελδηαθέξνληνο, πιεξόηεηαο αζθήζεσλ  

     θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν αιγφξηζκνο ηεο βεκαηηθήο παιηλ-

δξφκεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ. Πεξηέρνληαη νη πίλαθεο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε βήκα θαζψο θαη αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ κνληέισλ. 

 

Regression 
 
Model Summary(e) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,630(a) ,397 ,393 ,50465 

2 ,663(b) ,439 ,430 ,48864 

3 ,685(c) ,469 ,457 ,47724 

4 ,734(d) ,538 ,524 ,44692 

a  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα 
b  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, Αληίδξαζε ζε θαλόλεο 
c  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, Αληίδξαζε ζε θαλόλεο, Γ_Σάμε 
d  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, Αληίδξαζε ζε θαλόλεο, Γ_Σάμε, Δ_Σάμε 
e  Dependent Variable: πλεξγαζία 
 
 
ANOVA(e) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21,648 1 21,648 85,002 ,000(a) 

  Residual 32,852 129 ,255     

  Total 54,500 130       

2 Regression 23,938 2 11,969 50,129 ,000(b) 

  Residual 30,562 128 ,239     

  Total 54,500 130       

3 Regression 25,574 3 8,525 37,429 ,000(c) 

  Residual 28,926 127 ,228     

  Total 54,500 130       

4 Regression 29,334 4 7,333 36,716 ,000(d) 

  Residual 25,166 126 ,200     

  Total 54,500 130       

a  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα 
b  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, Αληίδξαζε ζε θαλόλεο 
c  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, Αληίδξαζε ζε θαλόλεο, Γ_Σάμε 
d  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, Αληίδξαζε ζε θαλόλεο, Γ_Σάμε, Δ_Σάμε 
e  Dependent Variable: πλεξγαζία 
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Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
 Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 2,595 ,189   13,721 ,000 

  πλεξγαηηθόηεηα ,405 ,044 ,630 9,220 ,000 

2 (Constant) 2,432 ,191   12,758 ,000 
  πλεξγαηηθόηεηα ,274 ,060 ,426 4,564 ,000 
  Αληίδξαζε ζε θαλόλεο ,175 ,056 ,289 3,097 ,002 
3 (Constant) 2,453 ,186   13,166 ,000 

  πλεξγαηηθόηεηα ,292 ,059 ,455 4,958 ,000 

  Αληίδξαζε ζε θαλόλεο ,172 ,055 ,285 3,120 ,002 

  Γ_Σάμε -,233 ,087 -,175 -2,681 ,008 
4 (Constant) 2,834 ,195   14,511 ,000 
  πλεξγαηηθόηεηα ,241 ,056 ,375 4,264 ,000 

  Αληίδξαζε ζε θαλόλεο ,182 ,052 ,301 3,516 ,001 

  Γ_Σάμε -,428 ,093 -,323 -4,607 ,000 

  Δ_Σάμε -,446 ,103 -,314 -4,338 ,000 

a  Dependent Variable: πλεξγαζία 

 
Regression 
 
Model Summary(f) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,564(a) ,318 ,313 ,49027 

2 ,640(b) ,410 ,401 ,45768 

3 ,705(c) ,496 ,485 ,42451 

4 ,729(d) ,531 ,516 ,41138 

5 ,754(e) ,569 ,552 ,39581 

a  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα 
b  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν 
d  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Γ_Σάμε 
e  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Γ_Σάμε, Δ_Σάμε 
f  Dependent Variable: Δλδηαθέξνλ 
 
 
ANOVA(f) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14,444 1 14,444 60,091 ,000(a) 

  Residual 31,007 129 ,240     

  Total 45,451 130       

2 Regression 18,639 2 9,319 44,491 ,000(b) 

  Residual 26,812 128 ,209     

  Total 45,451 130       

3 Regression 22,564 3 7,521 41,737 ,000(c) 

  Residual 22,887 127 ,180     

  Total 45,451 130       

4 Regression 24,127 4 6,032 35,642 ,000(d) 

  Residual 21,323 126 ,169     

  Total 45,451 130       

5 Regression 25,868 5 5,174 33,024 ,000(e) 

  Residual 19,583 125 ,157     
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  Total 45,451 130       

a  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα 
b  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, VR_lesson 
c  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν 
d  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Γ_Σάμε 
e  Predictors: (Constant), πλεξγαηηθόηεηα, VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Γ_Σάμε, Δ_Σάμε 
f  Dependent Variable: Δλδηαθέξνλ 
 
 
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
 Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 3,220 ,184   17,525 ,000 

  πλεξγαηηθόηεηα ,331 ,043 ,564 7,752 ,000 

2 (Constant) 3,062 ,175   17,482 ,000 
  πλεξγαηηθόηεηα ,329 ,040 ,561 8,266 ,000 
  VR_lesson ,359 ,080 ,304 4,475 ,000 
3 (Constant) 2,593 ,191   13,582 ,000 
  πλεξγαηηθόηεηα ,199 ,046 ,340 4,313 ,000 

  VR_lesson ,398 ,075 ,337 5,313 ,000 

  Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ,226 ,048 ,369 4,667 ,000 

4 (Constant) 2,536 ,186   13,635 ,000 
  πλεξγαηηθόηεηα ,193 ,045 ,330 4,313 ,000 
  VR_lesson ,391 ,073 ,331 5,380 ,000 
  Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ,266 ,049 ,434 5,458 ,000 

  Γ_Σάμε -,237 ,078 -,195 -3,039 ,003 

5 (Constant) 2,979 ,223   13,367 ,000 

  πλεξγαηηθόηεηα ,200 ,043 ,341 4,634 ,000 

  VR_lesson ,378 ,070 ,320 5,403 ,000 
  Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ,192 ,052 ,314 3,714 ,000 
  Γ_Σάμε -,352 ,083 -,290 -4,267 ,000 

  Δ_Σάμε -,335 ,101 -,258 -3,333 ,001 

a  Dependent Variable: Δλδηαθέξνλ 
 
 
  

Regression 
 
Model Summary(i) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,576(a) ,332 ,327 ,39788 

2 ,727(b) ,528 ,521 ,33563 

3 ,756(c) ,572 ,562 ,32092 

4 ,771(d) ,595 ,582 ,31354 

5 ,783(e) ,613 ,598 ,30760 

6 ,794(f) ,630 ,612 ,30204 

7 ,802(g) ,644 ,623 ,29762 

8 ,799(h) ,639 ,621 ,29846 

a  Predictors: (Constant), VR_lesson 
b  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε 
c  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα 
d  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα, Φύιν 
e  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα, Φύιν, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 
f  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα, Φύιν, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα, Γεηιία 
g  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα, Φύιν, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα, Γεηιία, 
Δ_Σάμε 
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h  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, Φύιν, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα, Γεηιία, Δ_Σάμε 
i  Dependent Variable: Πιεξόηεηα ζην ηεηξάδην 
 
 
  
ANOVA(i) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,155 1 10,155 64,149 ,000(a) 

  Residual 20,422 129 ,158     

  Total 30,577 130       

2 Regression 16,158 2 8,079 71,719 ,000(b) 

  Residual 14,419 128 ,113     

  Total 30,577 130       

3 Regression 17,498 3 5,833 56,633 ,000(c) 

  Residual 13,079 127 ,103     

  Total 30,577 130       

4 Regression 18,190 4 4,548 46,259 ,000(d) 

  Residual 12,387 126 ,098     

  Total 30,577 130       

5 Regression 18,750 5 3,750 39,632 ,000(e) 

  Residual 11,827 125 ,095     

  Total 30,577 130       

6 Regression 19,265 6 3,211 35,194 ,000(f) 

  Residual 11,313 124 ,091     

  Total 30,577 130       

7 Regression 19,682 7 2,812 31,742 ,000(g) 

  Residual 10,895 123 ,089     

  Total 30,577 130       

8 Regression 19,531 6 3,255 36,542 ,000(h) 

  Residual 11,046 124 ,089     

  Total 30,577 130       

a  Predictors: (Constant), VR_lesson 
b  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε 
c  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα 
d  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα, Φύιν 
e  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα, Φύιν, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 
f  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα, Φύιν, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα, Γεηιία 
g  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, πγθαηαβαηηθόηεηα, Φύιν, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα, Γεηιία, 
Δ_Σάμε 
h  Predictors: (Constant), VR_lesson, Γ_Σάμε, Φύιν, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα, Γεηιία, Δ_Σάμε 
i  Dependent Variable: Πιεξόηεηα ζην ηεηξάδην 
 
  
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

 Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 3,682 ,047   77,983 ,000 

  VR_lesson ,559 ,070 ,576 8,009 ,000 

2 (Constant) 3,863 ,047   82,414 ,000 
  VR_lesson ,533 ,059 ,550 9,040 ,000 
  Γ_Σάμε -,441 ,060 -,444 -7,300 ,000 
3 (Constant) 3,575 ,092   39,041 ,000 
  VR_lesson ,511 ,057 ,527 9,022 ,000 
  Γ_Σάμε -,487 ,059 -,489 -8,226 ,000 
  πγθαηαβαηηθόηεηα ,086 ,024 ,215 3,607 ,000 
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4 (Constant) 3,467 ,098   35,300 ,000 

  VR_lesson ,508 ,055 ,524 9,175 ,000 

  Γ_Σάμε -,480 ,058 -,482 -8,291 ,000 
  πγθαηαβαηηθόηεηα ,094 ,023 ,235 3,997 ,000 
  Φύιν ,147 ,055 ,152 2,654 ,009 
5 (Constant) 3,307 ,117   28,341 ,000 
  VR_lesson ,510 ,054 ,526 9,379 ,000 
  Γ_Σάμε -,482 ,057 -,484 -8,485 ,000 

  πγθαηαβαηηθόηεηα ,073 ,025 ,182 2,962 ,004 

  Φύιν ,145 ,054 ,149 2,657 ,009 

  Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα ,065 ,027 ,145 2,432 ,016 

6 (Constant) 3,133 ,136   23,020 ,000 
  VR_lesson ,536 ,055 ,553 9,835 ,000 
  Γ_Σάμε -,497 ,056 -,499 -8,854 ,000 
  πγθαηαβαηηθόηεηα ,050 ,026 ,126 1,943 ,054 
  Φύιν ,169 ,054 ,174 3,100 ,002 

  Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα ,092 ,029 ,204 3,203 ,002 

  Γεηιία ,065 ,027 ,152 2,375 ,019 

7 (Constant) 3,248 ,144   22,516 ,000 

  VR_lesson ,541 ,054 ,558 10,060 ,000 

  Γ_Σάμε -,562 ,063 -,565 -8,929 ,000 
  πγθαηαβαηηθόηεηα ,035 ,027 ,087 1,305 ,194 
  Φύιν ,161 ,054 ,167 3,006 ,003 
  Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα ,092 ,028 ,203 3,248 ,001 

  Γεηιία ,071 ,027 ,166 2,618 ,010 

  Δ_Σάμε -,151 ,070 -,142 -2,171 ,032 

8 (Constant) 3,294 ,140   23,461 ,000 

  VR_lesson ,553 ,053 ,570 10,417 ,000 

  Γ_Σάμε -,564 ,063 -,567 -8,930 ,000 

  Φύιν ,157 ,054 ,162 2,923 ,004 
  Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα ,108 ,026 ,238 4,191 ,000 
  Γεηιία ,084 ,025 ,197 3,346 ,001 

  Δ_Σάμε -,176 ,067 -,165 -2,619 ,010 

a  Dependent Variable: Πιεξόηεηα ζην ηεηξάδην 

 
 
Regression 
 
Model Summary(f) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,484(a) ,234 ,228 ,67523 

2 ,643(b) ,413 ,404 ,59338 

3 ,662(c) ,438 ,425 ,58290 

4 ,696(d) ,485 ,468 ,56045 

5 ,712(e) ,507 ,487 ,55033 

a  Predictors: (Constant), VR_lesson 
b  Predictors: (Constant), VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν 
c  Predictors: (Constant), VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζήκαηα 
d  Predictors: (Constant), VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζήκαηα, Δπίδνζε 
γξαπηή έθθξαζε 
e  Predictors: (Constant), VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζήκαηα, Δπίδνζε 
γξαπηή έθθξαζε, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 
f  Dependent Variable: Πιεξόηεηα δξαζηεξηνηήηωλ 
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ANOVA(f) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,003 1 18,003 39,485 ,000(a) 

  Residual 58,815 129 ,456     

  Total 76,818 130       

2 Regression 31,749 2 15,874 45,085 ,000(b) 

  Residual 45,069 128 ,352     

  Total 76,818 130       

3 Regression 33,667 3 11,222 33,029 ,000(c) 

  Residual 43,151 127 ,340     

  Total 76,818 130       

4 Regression 37,240 4 9,310 29,640 ,000(d) 

  Residual 39,577 126 ,314     

  Total 76,818 130       

5 Regression 38,959 5 7,792 25,727 ,000(e) 

  Residual 37,858 125 ,303     

  Total 76,818 130       

a  Predictors: (Constant), VR_lesson 
b  Predictors: (Constant), VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν 
c  Predictors: (Constant), VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζήκαηα 
d  Predictors: (Constant), VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζήκαηα, Δπίδνζε 
γξαπηή έθθξαζε 
e  Predictors: (Constant), VR_lesson, Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζήκαηα, Δπίδνζε 
γξαπηή έθθξαζε, Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα 
f  Dependent Variable: Πιεξόηεηα δξαζηεξηνηήηωλ 
 
 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 3,354 ,080   41,853 ,000 

  VR_lesson ,744 ,118 ,484 6,284 ,000 

2 (Constant) 1,842 ,252   7,313 ,000 
  VR_lesson ,799 ,104 ,520 7,649 ,000 
  Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ,337 ,054 ,425 6,248 ,000 
3 (Constant) 1,650 ,260   6,337 ,000 
  VR_lesson ,767 ,103 ,499 7,418 ,000 

  Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ,271 ,060 ,341 4,517 ,000 

  Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζή-
καηα 

,134 ,056 ,179 2,376 ,019 

4 (Constant) 1,689 ,251   6,738 ,000 
  VR_lesson ,802 ,100 ,522 8,025 ,000 
  Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ,287 ,058 ,362 4,966 ,000 
  Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζή-

καηα 
,329 ,079 ,440 4,151 ,000 

  Δπίδνζε γξαπηή έθθξαζε -,242 ,072 -,348 -3,373 ,001 

5 (Constant) 1,721 ,246   6,983 ,000 

  VR_lesson 
,814 ,098 ,530 8,282 ,000 

  Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ,236 ,061 ,297 3,880 ,000 
  Δπίδνζε ζεωξεηηθά καζή-

καηα 
,265 ,082 ,355 3,231 ,002 

  Δπίδνζε γξαπηή έθθξαζε -,317 ,077 -,455 -4,106 ,000 

  Δπίδνζε ζεηηθά καζήκαηα ,189 ,079 ,264 2,382 ,019 

a  Dependent Variable: Πιεξόηεηα δξαζηεξηνηήηωλ 
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4.  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν θαη ηνπο κέζνπο ρξόλνπο δηάζρηζεο ησλ  

     δηαβάζεσλ ζηνλ εηθνληθό θόζκν 

 

 

Σάμε   

Μέζνο ρξό-
λνο πεξά-

ζκαηνο δηά-
βαζεο 

Μέζνο 
όξνο ε-
ιέγρνπ 

δηάβαζεο 

Κιαζκαηη-
θόο αξηζ-

κόο ρξόλνπ 
πεξάζκα-
ηνο δηάβα-
ζεο θάηω 
από 5 sec 

Κιαζκαηηθόο α-
ξηζκόο ρξόλνπ 
πεξάζκαηνο 
δηάβαζεο 5-6 

sec 

Κιαζκα-
ηηθόο α-
ξηζκόο 
ρξόλνπ 

πεξάζκα-
ηνο δηά-

βαζεο 6-
8 sec 

Κιαζκαηη-
θόο αξηζ-

κόο ρξόλνπ 
πεξάζκα-
ηνο δηάβα-
ζεο πάλω 
από 8 sec 

Γ Mean 18.67606 2.76962 .0729 .1530 .6255 .1524 

  Std. 
Deviation 

9.429768 1.663060 .14782 .13818 .20121 .18101 

Δ Mean 14.13596 2.10407 .0881 .1525 .6409 .1191 

  Std. 
Deviation 

7.084180 1.065177 .15261 .15725 .16818 .14356 

Σ Mean 10.50411 1.58841 .1145 .2559 .5529 .0772 

  Std. 
Deviation 

4.851712 .515829 .13756 .17833 .23374 .12484 

Total Mean 14.45385 2.15653 .0920 .1889 .6047 .1161 

  Std. 
Deviation 

8.099840 1.277811 .14605 .16548 .20691 .15442 

 

Φύιν   

Μέζνο ρξό-
λνο πεξά-

ζκαηνο δηά-
βαζεο 

Μέζνο όξνο 
ειέγρνπ δηά-

βαζεο 

Κιαζκαηηθόο 
αξηζκόο ρξό-
λνπ πεξάζκα-
ηνο δηάβαζεο 
θάηω από 5 

sec 

Κιαζκαηη-
θόο αξηζ-

κόο ρξόλνπ 
πεξάζκα-
ηνο δηάβα-

ζεο 5-6 sec 

Κιαζκαηη-
θόο αξηζ-

κόο ρξόλνπ 
πεξάζκα-
ηνο δηάβα-

ζεο 6-8 sec 

Κιαζκα-
ηηθόο α-
ξηζκόο 
ρξόλνπ 
πεξά-

ζκαηνο 
δηάβαζεο 

πάλω 
από 8 
sec 

Αγόξη Mean 12.68618 1.87977 .0817 .2212 .5951 .1042 

  Std. 
Deviation 

6.631941 .787981 .12608 .18006 .20224 .13548 

Κνξί-
ηζη 

Mean 
16.47405 2.47283 .1038 .1519 .6156 .1297 

  Std. 
Deviation 

9.132614 1.618892 .16597 .13913 .21281 .17340 

Total Mean 14.45385 2.15653 .0920 .1889 .6047 .1161 

  Std. 
Deviation 

8.099840 1.277811 .14605 .16548 .20691 .15442 
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Game 
Conso
les   

Μέζνο ρξό-
λνο πεξά-

ζκαηνο δηά-
βαζεο 

Μέζνο ό-
ξνο ειέγ-

ρνπ δηάβα-
ζεο 

Κιαζκαηη-
θόο αξηζ-

κόο ρξόλνπ 
πεξάζκα-
ηνο δηάβα-
ζεο θάηω 
από 5 sec 

Κιαζκαηηθόο 
αξηζκόο ρξό-

λνπ πεξά-
ζκαηνο δηά-
βαζεο 5-6 

sec 

Κιαζκαηηθόο 
αξηζκόο ρξό-

λνπ πεξά-
ζκαηνο δηά-
βαζεο 6-8 

sec 

Κιαζκαηη-
θόο αξηζ-
κόο ρξό-
λνπ πε-

ξάζκαηνο 
δηάβαζεο 
πάλω από 

8 sec 

Όρη Mean 15.56708 2.39133 .0841 .1958 .6234 .0977 

  Std. 
Deviation 

8.454665 1.578176 .14496 .14630 .21400 .14256 

Ναη Mean 13.65869 1.98882 .0976 .1839 .5913 .1293 

  Std. 
Deviation 

7.779886 .984865 .14726 .17845 .20166 .16175 

Total Mean 14.45385 2.15653 .0920 .1889 .6047 .1161 

  Std. 
Deviation 

8.099840 1.277811 .14605 .16548 .20691 .15442 

 

Comput
er at 
Home   

Μέζνο ρξόλνο 
πεξάζκαηνο 

δηάβαζεο 

Μέζνο όξνο 
ειέγρνπ δηά-

βαζεο 

Κιαζκαηηθόο 
αξηζκόο 

ρξόλνπ πε-
ξάζκαηνο 
δηάβαζεο 

θάηω από 5 
sec 

Κιαζκαηηθόο α-
ξηζκόο ρξόλνπ 

πεξάζκαηνο δηά-
βαζεο 5-6 sec 

Κιαζκαηη-
θόο αξηζ-

κόο ρξόλνπ 
πεξάζκα-
ηνο δηάβα-

ζεο 6-8 sec 

Κια-
ζκαηη-
θόο α-
ξηζκόο 
ρξόλνπ 
πεξά-

ζκαηνο 
δηάβα-

ζεο πά-
λω από 
8 sec 

Όρη Mean 14.16561 2.02779 .0633 .1864 .6400 .1112 

  Std. 
Deviatio
n 

8.483885 .981827 .10112 .14403 .17429 .17450 

Ναη Mean 14.58742 2.21620 .1053 .1900 .5883 .1184 

  Std. 
Deviatio
n 

7.947637 1.393502 .16137 .17508 .21913 .14489 

Total Mean 14.45385 2.15653 .0920 .1889 .6047 .1161 

  Std. 
Deviatio
n 

8.099840 1.277811 .14605 .16548 .20691 .15442 

 

Δλό-
ηεηα   

Μέζνο 
ρξόλνο 

πεξάζκα-
ηνο δηά-
βαζεο 

Μέζνο ό-
ξνο ειέγ-

ρνπ δηάβα-
ζεο 

Κιαζκαηηθόο 
αξηζκόο ρξό-

λνπ πεξά-
ζκαηνο δηά-
βαζεο θάηω 
από 5 sec 

Κιαζκαηηθόο 
αξηζκόο ρξό-
λνπ πεξάζκα-
ηνο δηάβαζεο 

5-6 sec 

Κιαζκαηη-
θόο αξηζ-

κόο ρξόλνπ 
πεξάζκα-
ηνο δηάβα-

ζεο 6-8 sec 

Κιαζκαηηθόο 
αξηζκόο ρξό-

λνπ πεξά-
ζκαηνο δηά-
βαζεο πάλω 

από 8 sec 

Δλό-
ηεηα 4 

Mean 
13.72172 2.05460 .1005 .1932 .5519 .1545 

         

Δλό-
ηεηα 5 

Mean 
14.03367 2.17983 .1123 .2048 .6023 .0853 

         

Δλό-
ηεηα  
6 

Mean 
15.60617 2.23517 .0632 .1685 .6598 .1085 

         

Total Mean 14.45385 2.15653 .0920 .1889 .6047 .1161 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Μέζνο ρξόλνο πεξάζκαηνο δηάβαζεο  

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2527.337(a) 7 361.048 6.738 .000 

Intercept 31949.225 1 31949.225 596.249 .000 

ηάμε 1730.214 2 865.107 16.145 .000 

θύιν 185.143 1 185.143 3.455 .065 

game_consoles 20.773 1 20.773 .388 .534 

Computer 1.443 1 1.443 .027 .870 

Δλόηεηα 122.424 2 61.212 1.142 .321 

Error 9216.388 172 53.584     

Total 49348.205 180       

Corrected Total 11743.725 179       

a  R Squared = .215 (Adjusted R Squared = .183) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Μέζνο όξνο ειέγρνπ δηάβαζεο  

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 55.497(a) 7 7.928 5.759 .000 

Intercept 696.905 1 696.905 506.253 .000 

ηάμε 34.037 2 17.019 12.363 .000 

θύιν 3.536 1 3.536 2.569 .111 

game_consoles 2.947 1 2.947 2.141 .145 

Computer .868 1 .868 .631 .428 

Δλόηεηα 1.027 2 .513 .373 .689 

Error 236.774 172 1.377     

Total 1129.386 180       

Corrected Total 292.271 179       

a  R Squared = .190 (Adjusted R Squared = .157) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Κιαζκαηηθόο αξηζκόο ρξόλνπ πεξάζκαηνο δηάβαζεο θάηω από 5 sec  

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .284(a) 7 .041 1.972 .061 

Intercept 1.004 1 1.004 48.862 .000 

ηάμε .108 2 .054 2.622 .076 

θύιν .047 1 .047 2.296 .132 

game_consoles .008 1 .008 .394 .531 

Computer .081 1 .081 3.952 .048 

Δλόηεηα .079 2 .039 1.922 .149 
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Error 3.535 172 .021     

Total 5.341 180       

Corrected Total 3.818 179       

a  R Squared = .074 (Adjusted R Squared = .037) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Κιαζκαηηθόο αξηζκόο ρξόλνπ πεξάζκαηνο δηάβαζεο 5-6 sec  

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .720(a) 7 .103 4.230 .000 

Intercept 4.812 1 4.812 197.916 .000 

ηάμε .382 2 .191 7.864 .001 

θύιν .198 1 .198 8.139 .005 

game_consoles .051 1 .051 2.104 .149 

Computer .062 1 .062 2.558 .112 

Δλόηεηα .041 2 .021 .850 .429 

Error 4.182 172 .024     

Total 11.321 180       

Corrected Total 4.902 179       

a  R Squared = .147 (Adjusted R Squared = .112) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Κιαζκαηηθόο αξηζκόο ρξόλνπ πεξάζκαηνο δηάβαζεο 6-8 sec  

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .890(a) 7 .127 3.227 .003 

Intercept 58.024 1 58.024 1473.332 .000 

ηάμε .411 2 .206 5.223 .006 

θύιν .001 1 .001 .020 .888 

game_consoles .022 1 .022 .566 .453 

Computer .190 1 .190 4.816 .030 

Δλόηεηα .350 2 .175 4.446 .013 

Error 6.774 172 .039     

Total 73.478 180       

Corrected Total 7.663 179       

a  R Squared = .116 (Adjusted R Squared = .080) 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Κιαζκαηηθόο αξηζκόο ρξόλνπ πεξάζκαηνο δηάβαζεο πάλω από 8 sec  

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .421(a) 7 .060 2.686 .012 

Intercept 2.003 1 2.003 89.536 .000 

Σάμε .156 2 .078 3.493 .033 

Φύιν .036 1 .036 1.607 .207 

game_consoles .085 1 .085 3.783 .053 

Computer .009 1 .009 .387 .535 

Δλόηεηα .149 2 .074 3.321 .038 

Error 3.848 172 .022     

Total 6.695 180       

Corrected Total 4.269 179       

a  R Squared = .099 (Adjusted R Squared = .062) 
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