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Πεπίληψη 
Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαηάιιεινπ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν πξνηεηλόκελν κνληέιν πηνζεηεί ην πξόηππν πνηόηεηαο 

ινγηζκηθνύ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ θαη βαζίδεηαη ζε 

δύν κνληέια δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ: ην κνληέιν (θύθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη ην κνληέιν 

ησλ Gagne, Briggs & Wager. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην κνληέιν δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Gagne, Briggs & Wager θαη 

ην κνληέιν ηνπ Kolb. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή, ε αλάιπζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ ηα νπνία ζπληζηνύλ ηηο δηαζηάζεηο πνηόηεηαο. 

Λέξειρ κλειδιά: ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνηφηεηα, κνληέιν πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο 

1. Ειζαγωγή 

ύκθσλα κε ηνλ Holmberg ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο ζπνπδώλ, ζε όια ηα επίπεδα, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ρσξίο ηελ άκεζε θαη 

ζπλερή επίβιεςε εθπαηδεπηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο καδί κε 

εθπαηδεπόκελνπο, αιιά παξόια απηά επσθεινύληαη από ηελ νξγάλσζε, θαζνδήγεζε 

θαη δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη από θάπνην εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό (Holmberg, 

1977). Ο όξνο κειέηε από απόζηαζε (distance study) ή θαηά άιινπο κάζεζε από 

απόζηαζε (distance learning) αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ, ν νπνίνο εθπαηδεύεηαη θαη καζαίλεη ελώ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε από 

ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, βαζηδόκελνο ζε έλα εηδηθά παηδαγσγηθά ζρεδηαζκέλν καζεζηαθό 

πιηθό θαζώο θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηή. 

ηελ από απόζηαζε εθπαίδεπζε ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό αλαιακβάλεη ην 

ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή. Χο ςεθηαθό πιηθό ζεσξνύκε ην θαηαζθεύαζκα (artifact) ην 

νπνίν ζπλδπάδεη ςεθηαθό πεξηερόκελν (digital content), θάπνην κέζν δηάζεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (media) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό ή εθαξκνγή (application). Δάλ ν 

ζθνπόο είλαη εθπαηδεπηηθόο, ηόηε αλαθεξόκαζηε ζε ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. Γηα 

παξάδεηγκα ζε έλα ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ην πεξηερόκελν είλαη ην θείκελν, ην 

ηερλνινγηθό κέζν είλαη κηα εθαξκνγή ππεξθείκελνπ ελώ ε παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή 

εθαξκνγή είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε εθαξκνγή (π.ρ. γηα 

ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζε κηα ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ Δ.Α.Π.).  
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Σν ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό δελ κπνξεί λα απνηειεί απιώο έλα επηζηεκνληθό 

θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν, έζησ θαη εάλ απηό ην θείκελν έρεη 

ηελ πξνζδνθώκελε αξηηόηεηα. Υξεηάδεηαη λα δηαζέηεη κηα ζεηξά από παηδαγσγηθά θαη 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζηόρν έρνπλ λα δηεπθνιύλνπλ θαη λα εκςπρώλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο (Κόθθνο, 2005). 

Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ςεθηαθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα κειεηεζνύλ  μερσξηζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ν νξηζκόο ηεο πνηόηεηαο  γεληθά αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε δηαζθάιηζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο  ηνπ 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ηα πξόηππα πνηόηεηαο ςεθηαθνύ πιηθνύ πνπ 

ηζρύνπλ ζήκεξα, ε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο κε ηηο κεηξηθέο πνηόηεηαο, νη ζεσξίεο 

κάζεζεο κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

θαη ηέινο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: ηε  δεύηεξε 

ελόηεηα αλαιύεηαη ε ζεσξία ηνπ «θύθινπ κάζεζεο ηνπ Kolb». ηελ ηξίηε ελόηεηα 

αλαιύεηαη  ην κνληέιν ησλ Gagne, Biggs & Wager. ηελ ηέηαξηε ελόηεηα 

αλαιύνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά – ππν-ραξαθηεξηζηηθά 

πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε 

ησλ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιηθνύ κε ην κνληέιν ηνπ Gagne θαη ην κνληέιν ηνπ 

Kolb. 

2. Η θεωπία ηος «κύκλος μάθηζηρ ηος Kolb» 

Σα ηειεπηαία 30-35 ρξόληα, αλαπηύρζεθαλ  λέεο  ζεκαληηθέο  ζεσξίεο  πνπ  

εζηηάδνπλ  ζηνλ  ηδηαίηεξν  ηξόπν  κε  ηνλ  νπνίν  καζαίλνπλ  νη  ελήιηθεο.  Σν 1984 ν 

David Kolb παξνπζίαζε ηε δηθή ηνπ ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο (experiential 

learning) θαη πξόηεηλε έλα κνληέιν πνπ νλνκάζηεθε κύκλορ μάθηζηρ. Η ζεσξία ηνπ 

Kolb  βαζίζηεθε ζε ζεκέιηα άιισλ επηζηεκόλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ επίδξαζε 

ηεο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε όπσο νη Dewey, Lewin θαη Piaget. ύκθσλα κε ηνλ Kolb,   

«ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλώζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο εκπεηξίαο». Ο Kolb ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηηο απόςεηο ηνπ 

δηαηππώλνληαο έλα κνληέιν (θύθινο  κάζεζεο) κε ηέζζεξα ζηάδηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

κπνξεί ε κάζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά (Kolb, Rubin, Osland, 1991 ). 

Σηάδην 1 : Πξνεηνηκαζία γηα δξάζε: Σν άηνκν βαζηδόκελν ζηηο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο 

ηνπ θαη έρνληαο λα αληηκεησπίζεη λέα πξνβιήκαηα, πξνεηνηκάδεηαη λα πάξεη 

απνθάζεηο, επηζπκεί λα δξάζεη, λα εθαξκόζεη ζηελ πξάμε όζα έρεη κάζεη. 

Σηάδην 2 : Σπκκεηνρή ζε εκπεηξία: Σν άηνκν δξα, αληηκεησπίδεη πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, απνθηά λέεο εκπεηξίεο 

Σηάδην 3 : Δπεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο: Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ εμεηάδνληαη 

(κέζα από παξαηήξεζε θαη αλαζηνραζκό) πξνζεθηηθά κέζα από πνίθηιεο νπηηθέο 
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γσλίεο. Γίλεηαη επεμεξγαζία (αμηνιόγεζε) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο, 

θαηαλνείηαη ε ζεκαζία ηνπο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. 

Σηάδην 4 : Γελίθεπζε, Θεσξεηηθνπνίεζε: Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ππόθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθή λνεηηθή επεμεξγαζία. Οη απνθηεζείζεο εκπεηξίεο 

ηαμηλνκνύληαη, ζπλδένληαη κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

κε ππάξρνπζεο γλώζεηο. Αληινύληαη γεληθέο αξρέο, δηακνξθώλνληαη θαλόλεο δξάζεο. 

Σν άηνκν ζην ζηάδην απηό αηζζάλεηαη ηθαλό λα δξάζεη πην απνηειεζκαηηθά θαη 

θαηαζηξώλεη λένπο πξνγξακκαηηζκνύο. 

ηελ ελόηεηα 4 ζα ζπζρεηίζνπκε θάπνηα από ηα ππνραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ κε ην 

κνληέιν ηνπ Kolb. 

3. Το μονηέλο ηων Gagne, Biggs & Wager 

Σν κνληέιν ησλ Gagne, Biggs & Wager κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα πνιπκνξθηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζπλάδεη ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ (Gagne, Biggs & Wager, 1992).  Ο Gagne, αλέπηπμε ζέζεηο πνπ 

εμειίρζεθαλ ζε κηα ζεσξία πνπ έρεη βαζηζηεί ζηα πξόηππα ησλ ζπκπεξηθνξηζηώλ 

αιιά θαη ζηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη ηε ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ 

(νπβαηδόγινπ, 2009). Η ζεσξία ηνπ Gagne πξνζεγγίδεη ηε ζρεδίαζε από ηελ άπνςε 

ηνπ εθπαηδεπηή (εδώ ην ξόιν ηνπ παίδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό) θαη θαιύπηεη 

νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, από ην ζρεδηαζκό έσο ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή. ύκθσλα κε ηνλ Gagne πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε εζσηεξηθή 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, απαηηνύληαη ηα αθόινπζα εννέα εκπαιδεςηικά γεγονόηα 

(instructional events): 1) Πξνζέιθπζε-δηέγεξζε ηεο πξνζνρήο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 2) 

Πιεξνθφξεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 3)Δξεζίζκαηα γηα 

αλάθιεζε πξναπαηηνπκέλσλ γλψζεσλ 4)Παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο εξέζηζκα 5) Παξνρή θαζνδήγεζεο γηα ηε  κάζεζε 6) Αλαδήηεζε 

„‟απνδείμεσλ‟‟ ηεο κάζεζεο 7) Ύπαξμε αλάδξαζεο 8) Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ 9) Δλίζρπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο γλψζεο θαη ελζάξξπλζε ηεο 

κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ (Jarvis, 2004).   

Σν κνληέιν απηό κπνξεί λα παξάζρεη ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε 

ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. ηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί  ζα ζπζρεηίζνπκε 

ηα ελλέα εθπαηδεπηηθά γεγνλόηα κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά – ππν-ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

4. Φαπακηηπιζηικά Ποιόηηηαρ Χηθιακού Εκπαιδεςηικού 

Υλικού 

Οξόζεκν ζηε κειέηε δεηεκάησλ πνηόηεηαο απνηειεί ην πξόηππν ISO 9126 γηα ηε 

κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ (ISO/IEC 9126, 1991) ην νπνίν πξνηάζεθε ην 

1991. Σν πξόηππν ISO/IEC9126 είλαη ην απνηέιεζκα δηεζλνύο πξνζπάζεηαο λα 

αλαπηπρζεί έλα πξόηππν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ. ην πξόηππν 

απηό ε πνηόηεηα ινγηζκηθνύ νξίδεηαη σο: “Τν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 
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γλσξηζκάησλ ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο”.                     

Σν πξώην ηκήκα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126  θαζνξίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ κε 

βάζε ηα παξαθάησ έμη ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο: ιεηηνπξγηθφηεηα (functionality), 

αμηνπηζηία (reliability), επρξεζηία (usability), απνδνηηθφηεηα (efficiency), 

ζπληεξηζηκφηεηα (maintainability), κεηαθεξζηκφηεηα (portability).  

Σν πξόηππν πεξηέρεη έλα δείγκα δηάζπαζεο ησλ πνηνηηθώλ απηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ζε έλα ζύλνιν από ππν-ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα: α) Λεηηνπξγηθόηεηα 

(functionality): θαηαιιειφηεηα (suitability), αθξίβεηα (accuracy), δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

(interoperability), αζθάιεηα (security) β) Αμηνπηζηία (reliability): σξηκφηεηα 

(maturity), αλνρή ζε ιάζε, δπλαηφηεηα αλάθηεζεο (recoverability) γ) Δπρξεζηία 

(usability): επθνιία θαηαλφεζεο (understandability), επθνιία εθκάζεζεο 

(learnability), επθνιία ιεηηνπξγίαο (operability), ειθπζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

(attractiveness) δ) Απνδνηηθόηεηα (efficiency): ζπκπεξηθνξά ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν (time behavior), λνκηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ 

πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ε) πληεξεζηκόηεηα (maintainability): δπλαηφηεηα αλάιπζεο 

(analyzability), δπλαηφηεηα αιιαγήο (changeability), ζηαζεξφηεηα (stability), 

ηθαλφηεηα δνθηκψλ (testability) ζη) Μεηαθεξζηκόηεηα (portability): δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ηεο εθαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο (adaptability), δπλαηφηεηα 

εγθαηάζηαζεο ζε λέν ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα (installability), 

ζπλχπαξμε κε άιιεο εθαξκνγέο (co-existence), δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 

(replaceability). 

Σν δεύηεξν ηκήκα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126, ε «πνηόηεηα ρξήζεο» πεξηγξάθεη ηα 

παξαθάησ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο: απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness), 

παξαγσγηθφηεηα (productivity), αζθάιεηα (safety), ηθαλνπνίεζε (satisfaction).  

Όπσο αλαθέξακε, ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ 

ηξεηο ζπληζηώζεο: α) Ψηθιακό περιετόμενο, β) Τετνολογικό Μέζο, γ) Παιδαγωγική/ 

Γιδακηική Δθαρμογή. 

ηελ ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό σο πξνο ηελ 

παηδαγσγηθή / δηδαθηηθή θαηαιιειόηεηα θαη σο πξνο ηελ ηερληθή αξηηόηεηα.  

Η ηερληθή αξηηόηεηα ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αθνξά ην ηερλνινγηθφ κέζν 

θαη πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν θαζαξά ηερληθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ δηαδηθαζίεο 

εγθαηάζηαζεο, δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δίθηπν, αζθάιεηα ζηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ ρξήζε γξαθηθώλ, ήρνπ, πνιπκέζσλ θ.α. 

 Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηαιιειόηεηα αλαθέξεηαη ζηηο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ πηνζεηεί ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαζώο 

θαη ζηε ζπκβαηόηεηα απηώλ κε ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηνπο 

νπνίνπο απεπζύλεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. ύκθπην ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο είλαη θαη ηα θίλεηξα κάζεζεο. 
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Λακβάλνληαο ππόςε  ηε δνκή ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 θαη γηα θάζε 

κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηώζεο αλαδεηήζακε αξρηθά ηα θαηάιιεια 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.  

α) Ψηθιακό Δκπαιδεσηικό Περιετόμενο 

Γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξνηείλνπκε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Γομή: Σν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν πξέπεη λα είλαη αιιειεπηδξαζηηθό θαη 

νξγαλώλεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Race, 1999). Με 

ηε δνκή εμαζθαιίδνπκε ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ηε ινγηθή αιιεινπρία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο ε δνκή επεξεάδεη ηελ αθνκνίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο.  

Μορθή: Η κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν, 

γηαηί δεκηνπξγεί ηελ πξώηε εληύπσζε θαη ηνλ πξνδηαζέηεη επλντθά απέλαληη ζην 

ζέκα. εκαληηθό είλαη επίζεο όηη πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερόκελν (Race 

,1994). 

Οργάνωζη: Με ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εμαζθαιίδνπκε ηε ζαθή δηάθξηζε 

ησλ ηκεκάησλ θαη ππνηκεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε ινγηθή αιιεινπρία ησλ 

λνεκάησλ, ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ ηδεώλ θαη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθώλ 

πεδίσλ. 

Προζπέλαζη: Με ηελ πξνζπέιαζε εμαζθαιίδνπκε ηελ νκαιή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο 

ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο π.ρ. ηελ νκαιή κεηάβαζε από κηα ελόηεηα 

ζηελ επόκελε ή από έλα θεθάιαην ζην επόκελν, ηελ άκεζε επηζηξνθή  ζηελ αξρηθή 

νζόλε.  

Αναηροθοδόηηζη/ Ανάδραζη: Οη αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

πεξηερόκελν ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ιεηηνπξγνύλ ΄΄ζεξαπεπηηθά΄΄ από 

καζεζηαθήο άπνςεο. Γίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα καζαίλνπλ 

κέζσ ηεο πξάμεο (Race, 1999).   

Κίνηηρα Μάθηζης: Σα θίλεηξα κάζεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν 

δεκηνπξγνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηε ζέιεζε γηα κάζεζε. Γηεγείξνπλ ηελ πξνζνρή 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα 

καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ (Race, 1994).   

β) Τετνολογικό Μέζο 

Γηα ην ηερλνινγηθφ κέζν πηνζεηνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξόηππνπ πνηόηεηαο 

ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991) πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

γ) Παιδαγωγική/Γιδακηική Δθαρμογή 

Γηα ηελ παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή εθαξκνγή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνηείλνπκε είλαη: 

Μεηά – Περιγραθή: Η κεηα - πεξηγξαθή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό.   
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Προζαρμογή: Η πξνζαξκνγή πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ή 

κεηαβάιιεηαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. 

 ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζπληζηώζα θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ςεθηαθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνηείλνπκε θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηελ 

καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζπζρεηίζακε ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά κε ην 

κνληέιν δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Gagne, Briggs & Wager θαη ην κνληέιν (θύθιν 

κάζεζεο) ηνπ Kolb. πγθεθξηκέλα: 

α)Ψηθιακό εκπαιδεσηικό περιετόμενο    

Σν πεξηερόκελν απαηηεί έλα ζαθέο θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέδην αλάπηπμεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε δνκή ηνπ ζα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: εηζαγσγή, 

εηζαγσγηθέο αζθήζεηο,  πιαίζηα – θχξηα ζεκεία, επεμεγεκαηηθνί ηίηινη –ππφηηηινη 

(επηθεθαιίδεο), ζχλνςε/αλαθεθαιαίσζε, παξαδείγκαηα, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, 

κειέηεο πεξίπησζεο, δξαζηεξηφηεηεο,  ζρήκαηα, βηβιηνγξαθία, εκπεηξίεο-εκπεηξηθά 

δεδνκέλα,  πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα,  ιίζηα ειέγρνπ. Σα ππν-

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο πνπ πξνηείλνπκε ζηνρεύνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απνιύησο 

ηηο αλάγθεο κηαο νκάδαο – ζηόρνπ εθπαηδεπόκελσλ. ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια 

Gagne θαη Kolb. 

Πίνακας 1: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ  δνκήο κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb 

Υπν-

ραξαθηεξηζηηθά 
Τεθκεξίσζε 

Δθπαηδεπηηθά 

Γεγνλφηα 

Gagne 

Σηάδηα 

Μνληέινπ 

Kolb 

Δηζαγσγή Τπνθηλεί κε θαηάιιεια εξεζίζκαηα ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα εκπιαθνύλ κε ην πιηθό 
1ν  

Δηζαγσγηθέο 

αζθήζεηο 

Αλαθαινύλ ζηελ επηθάλεηα ππάξρνπζεο γλώζεηο, 

δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ 

3ν 1ν 

Πιαίζηα – θχξηα 

ζεκεία 

Δπηηπγράλεηαη ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ε κεηαθνξά ηεο γλώζεο 
1ν & 9ν 1ν & 4ν 

Δπεμεγεκαηηθνί 

ηίηινη – ππφηηηινη 

(επηθεθαιίδεο) 

Κεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

θαη ηνπο θαζνδεγνύλ ζηε κειέηε ηνπ πιηθνύ  1ν & 5ν  

Σχλνςε / 

αλαθεθαιαίσζε 

Δίλαη ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαη βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ζηνλ αλαζηνραζκό θαη ζηελ 

αθνκνίσζε ησλ λέσλ γλώζεσλ  

7ν 3ν 

Παξαδείγκαηα Αληινύλ ζηνηρεία από ηελ εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ, βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ 

πιηθνύ θαη πξνάγνπλ γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

λνεηηθέο δεμηόηεηεο αθνύ βνεζνύλ ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα δηαπηζηώζνπλ πώο 

εθαξκόδνληαη νη γλώζεηο πνπ πξνζέιαβαλ 

1ν, 3ν, 4ν, 5ν 1ν, 2ν, 3ν 

Αζθήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο 

Βνεζνύλ λα δηαπηζησζεί αλ νη εθπαηδεπόκελνη 

έρνπλ θαηαθηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπο 
6ν, 8ν 3ν 

Μειέηεο 

πεξίπησζεο 

Πεξηγξάθνπλ θάπνηα θαηάζηαζε  όπνπ 

εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε απηά πνπ καζαίλεη ν 

εθπαηδεπόκελνο 

6ν, 9ν 4ν 
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Γξαζηεξηφηεηεο Δκπιέθνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηε καζεζηαθή 

δηεξγαζία κε ελεξγεηηθό ηξόπν θαη βνεζνύλ ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, 

ζηε δηαζύλδεζή ηνπο κε ην πξόβιεκα θαη 

επηρεηξνύλ ηε κεηαθνξά ηεο γλώζεο 

6ν, 7ν, 9ν 3ν, 4ν 

Σρήκαηα Βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ πιηθνύ θαη 

δεκηνπξγνύλ έλα πιαίζην κεηαθνξάο ηεο γλώζεο 
1ν, 9ν 4ν 

Βηβιηνγξαθία Απνηειεί ζηνηρείν ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ θαη ζεκείν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

θαη δηεξεύλεζε 

1ν, 9ν 4ν 

Δκπεηξίεο – 

εκπεηξηθά 

δεδνκέλα 

Γίλνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ εκπεηξία, 

θξηηηθή ζθέςε θαη ζπλδένπλ ηε βησκαηηθή κε ηελ 

επηζηεκνληθή γλώζε θαζώο νη εθπαηδεπόκελνη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη καζαίλνπλ κέζα από ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο 

6ν, 9ν 2ν, 4ν 

Πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη 

δεδνκέλα 

Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαιύηεξε 

αθνκνίσζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζηε 

δηεξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλώζεο 

5ν, 6ν 3ν 

Λίζηα ειέγρνπ Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα 

εθηηκήζεη πνζνηηθά θαη κε απζηεξόηεηα ηελ 

απόδνζή ηνπ 

8ν  

Η μορθή ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνζδίδεη θαιαηζζεζία ζην πεξηερόκελν ζπλεπώο ηα 

θαηάιιεια ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ηχπνο ραξαθηήξσλ, κέγεζνο ραξαθηήξσλ, 

ρξψκα ραξαθηήξσλ, κνξθή(ζηπι) ραξαθηήξσλ, ζηπι ππνγξάκκηζεο, εθέ ραξαθηήξσλ, 

ζηνίρηζε παξαγξάθσλ, αξίζκεζε ή θνπθίδεο ζε παξάγξαθν, εζνρέο παξαγξάθσλ, 

δηάζηεκα παξαγξάθνπ, δηάζηηρν, κέγεζνο ζειίδαο, πεξηζψξηα ζειίδαο, θεθαιίδεο θαη 

ππνζέιηδα. Όια ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαη εληάζζνληαη ζην 1
ν
 εθπαηδεπηηθό γεγνλόο ηνπ Gagne.   

Με ηελ οργάνωζη εμαζθαιίδνπκε ηελ ελόηεηα (ζπλεθηηθόηεηα) θαη ηε λνεκαηηθή 

ζπλέρεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ  θαη ζπλεπώο ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά είλαη: θαηάηκεζε, 

ινγηθή αθνινπζία, ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα, πξνζέγγηζε γλσζηηθψλ πεδίσλ, 

πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπφκελνπ. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγάλσζεο 

πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη κπνξνύλ λα 

εληαρζνύλ ζην 1
ν
 θαη 4

ν
 γεγνλόο Gagne.    

Η προζπέλαζη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα ειέγρεη ηε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο. Άξα ζα έρεη ηα παξαθάησ ππν-ραξαθηεξηζηηθά: κεηάβαζε, πίλαθαο 

πεξηερνκέλσλ, θαηάινγνο εηθφλσλ, θαηάινγνο δηαθαλεηψλ, δηαζχλδεζε κε άιια 

εθπαηδεπηηθά πιηθά, αλαδήηεζε, βνήζεηα. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζπέιαζεο 

πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηιεθηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη κπνξνύλ λα 

εληαρζνύλ ζην 1
ν
 θαη 4

ν
 γεγνλόο Gagne.    

Η αναηροθοδόηηζη/ανάδραζη απνηειεί δσηηθό ζπζηαηηθό ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο γηαηί επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αλαθαιύπηνπλ δύν πξάγκαηα: 
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«Δίρα δίθην», «Αλ όρη γηαηί» (Race, 1999). Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο/αλάδξαζεο είλαη: δξαζηεξηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο, απαληήζεηο 

δξαζηεξηνηήησλ, νδεγίεο – εμεγήζεηο. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηξνθνδόηεζεο/ 

αλάδξαζεο εκςπρώλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ηνπο  βνεζνύλ λα αλαζηνραζηνύλ 

θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξόνδό ηνπο. πζρεηίδνληαη κε ην 7
ν
 γεγνλόο ηνπ Gagne θαη 

ην 3
ν
  ζηάδην ηνπ Kolb.   

Σα κίνηηρα μάθηζης πνπ πεξηέρνληαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη λα καζαίλνπλ κέζα από ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σα ππν-

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο είλαη: δηεμαγσγή έξεπλαο, θξηηηθή ζθέςε, 

κάζεζε κέζσ πξάμεο. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά απηά δηεγείξνπλ, δηαηεξνύλ, ζηεξίδνπλ 

θαη θαηεπζύλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπόκελσλ πξνο έλα καζεζηαθό ζθνπό 

θαη ζπζρεηίδνληαη κε ην 9
ν
 γεγνλόο Gagne θαη ην 4

ν
 ζηάδην Kolb.  

β) Τετνολογικό μέζο  

Όπσο αλαθέξακε, γηα ην ηερλνινγηθό κέζν πηνζεηνύκε ηα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξόηππνπ πνηόηεηαο ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 1991). 

γ) Παιδαγωγική/Γιδακηική Δθαρμογή     

Η Μεηα - Πεπιγπαθή απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθαξκόδνληαη ην 

ςεθηαθό πεξηερόκελν θαη ην ηερλνινγηθό κέζν. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηα-

πεξηγξαθήο είλαη: πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, καζεζηαθνί ζηφρνη (πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα), νδεγφο κειέηεο, ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο, ζελάξηα κειέηεο, ιέμεηο 

θιεηδηά. Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηα-πεξηγξαθήο πνπ πξνηείλνπκε δεκηνπξγνύλ 

ηε ζέιεζε γηα κάζεζε απαληώληαο ζην ‘‘ηη’’ θαη ζην ‘’γηαηί’’, παξαθηλνύλ ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα αζρνιεζνύλ κε ην πιηθό θαη ηνπο ελζαξξύλνπλ ζπλερώο ώζηε λα 

κελ ην εγθαηαιείςνπλ (Race, 1999). ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε 

ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα κνληέια Gagne θαη Kolb. 

Πίνακας 2: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ παηδαγσγηθήο / δηδαθηηθήο  εθαξκνγήο κε 

ηα  κνληέια Gagne θαη Kolb 

Υπν-

ραξαθηεξηζηηθά 
Τεθκεξίσζε 

Δθπαηδεπηηθά 

Γεγνλφηα 

Gagne 

Μνληέιν 

Kolb 

Πξναπαηηνχκελεο  

γλψζεηο 

Οη ππνδείμεηο γηα πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο βνεζνύλ 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα γλσξίζνπλ ηα ζεκεία, ζηα 

νπνία ηα ζηνηρεία ηεο επέιηθηεο εθπαίδεπζεο 

ελζσκαηώλνληαη ζην πιαίζην απηό 

3ν 1ν 

Μαζεζηαθνί 

ζηφρνη 

(πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα) 

Απνηεινύλ επδηάθξηηε θαη αθξηβή έθθξαζε 

πξόζεζεο ώζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

λα θαηαιάβνπλ αθξηβώο ηη είδνπο ηθαλόηεηεο 

πξόθεηηαη λα απνθηήζνπλ θαη ηνπο παξέρνπλ ηα κέζα 

γηα λα ειέγρνπλ ηελ πξόνδό ηνπο 

1ν , 5ν 1ν , 2ν 

Οδεγφο κειέηεο Καζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο  4ν, 7ν  

Φξνλνδηάγξακκα 

κειέηεο 

Αλαθέξεη ην ρξόλν κειέηεο ηνπ πιηθνύ θαη 

θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηε κειέηε ηνπο 
5ν 
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Σελάξηα κειέηεο Καιιηεξγνύλ ηε ρξήζε θξηηηθώλ κεζόδσλ ζθέςεο 

ώζηε λα βειηηώζνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ  

4ν, 7ν 
2ν, 3ν  

4ν 

Λέμεηο θιεηδηά εκαηνδνηνύλ ηνπο άμνλεο γύξσ από ηνπο νπνίνπο 

πεξηζηξέθεηαη ην πιηθό 
1ν, 5ν 

 

Πποζαπμογή: Σα ππν-ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο είλαη: ελαιιαθηηθή δηαδξνκή 

κειέηεο, πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, αληηζηνίρεζε πξνθίι εθπαηδεπφκελνπ κε 

ζηεξεφηππα,  ζεκεία ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ελεκέξσζε  - 

ηξνπνπνίεζε. Σα ππν–ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζαξκνγήο ζηνρεύνπλ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό.  ηνλ πίλαθα 3 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ππν-ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηα 

κνληέια Gagne θαη Kolb. 

Πίνακας 3: Σπζρέηηζε ππν-ραξαθηεξηζηηθψλ  πξνζαξκνγήο κε ηα κνληέια Gagne θαη 

Kolb 

Υπν-

ραξαθηεξηζηηθά 
Τεθκεξίσζε 

Δθπαηδεπηηθά 

Γεγνλφηα 

Gagne 

Σηάδηα 

Μνληέινπ 

Kolb 

Δλαιιαθηηθή 

δηαδξνκή κειέηεο 

Πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο επειημία ζηελ 

επηινγή εθπαηδεπηηθώλ δηαδξνκώλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο 

4ν, 7ν 2ν 

Πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο 

Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαηάθηεζε ησλ 

ζηόρσλ ηνπο, ζηελ νηθνδόκεζε βαζηθώλ ελλνηώλ θαη 

ζηνλ αλαζηνραζκό 

1ν, 5ν 1ν , 3ν 

Αληηζηνίρεζε 

πξνθίι 

εθπαηδεπφκελνπ κε 

ζηεξεφηππα 

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαη λα ιακβάλεη ππόςε ην 

καζεζηαθό πξνθίι θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο 

4ν 2ν 

Σεκεία ειέγρνπ ηεο 

πξνφδνπ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ 

Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηνλ έιεγρν ηεο 

πξνόδνπ ηνπο ζε δηάθνξα  ζεκεία ηεο εθαξκνγήο 8ν 4ν 

Δλεκέξσζε - 

ηξνπνπνίεζε 

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη επίθαηξν θαη 

λα πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πξόζζεην 

δηδαθηηθό πιηθό 

9ν 4ν 

5. Σςμπεπάζμαηα 

ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζακε έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε κέζνδν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πηνζεηεί ην πξόηππν πνηόηεηαο 

ινγηζκηθνύ ISO/IEC 9126, ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ θαη 

βαζίδεηαη ζε δύν κνληέια γλσζηά σο αξρέο δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ: ην κνληέιν 

(θύθινο κάζεζεο) ηνπ Kolb θαη ην κνληέιν ησλ Gagne, Briggs & Wager.  

ε κειινληηθή εξγαζία γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζπληζηώζεο θαη γηα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθό – ππνραξαθηεξηζηηθό ηνπ Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζα 

πξνηείλνπκε γλσξίζκαηα, ηα νπνία αθνξνύλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπκνύκε λα 

έρεη ην εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό πιηθό. Δπηπιένλ ζα πξνηείλνπκε κεηξηθέο (κέηξα, 
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κεηξήζεηο θαη κεηξηθέο) ώζηε λα γίλεη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε ππάξρνλ ςεθηαθό 

εθπαηδεπηηθό πιηθό, λα πηζηνπνηεζεί ε πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ θαη ηαπηόρξνλα λα 

αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ηνπ κνληέινπ. 
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