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Περίληψη:  

 

Η  παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για εξ αποστάσεως επιµόρφωση, βάσει του µοντέλου 

Gagné. Στο κείµενο που ακολουθεί περιγράφεται το µοντέλο Gagné, εξηγείται η επιλογή 

του µοντέλου, συνδέεται µε την τυπολογία υλικού όπως ταξινοµήθηκε από τους West και 

Λιοναράκη και τέλος περιγράφεται η εφαρµογή του στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλι-

κού.  

 

 

Abstract  
 
The aim of the present work is to present the design and  development of educational ma-

terial for distance learning, using the Gagné model. The model of Gagné is described and 

its selection is explained.  This model is related to the typology of the material, as it was 

classified by West and Lionarakis. Finally, the utilization of this model in developing 

educational material in both, printed and digital form, is analyzed. 

 

 

1. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ GAGNÉ  
 

Ο σχεδιασµός διδακτικού υλικού είναι η συστηµατική διαδικασία της «µετάφρασης» 

των γενικών  αρχών µάθησης και διδασκαλίας σε σχέδια για τα εκπαιδευτικά υλικά και 

τη µάθηση µέσω αυτών. Στο γενικό αυτό πλαίσιο υποστηρίζουµε ότι µια θεωρία σχεδία-

σης της διδασκαλίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την σχεδίαση και ανάπτυξη 

υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου το υλικό αναλαµβάνει και το ρόλο του δι-

δάσκοντα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σχεδίαση και η ανάπτυξη υλικού βά-

σει του µοντέλου Gagné. Να σηµειωθεί  ότι ο Bääth µελέτησε τις δυνατότητες να εφαρ-

µοστεί το µοντέλο του Gagné για τη διδασκαλία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δι’ αλ-

ληλογραφίας (Keegan,2001:116-117). Ο Gagné, ανέπτυξε θέσεις που εξελίχθηκαν σε µια 

θεωρία που έχει βασιστεί στα πρότυπα των συµπεριφοριστών αλλά και στις γνωστικές 

θεωρίες και τη θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών (Lambrecht,1999; Brannon, n.d). 

Το µοντέλο του έχει στόχο την αποτελεσµατική διδασκαλία και πρόκειται για ένα «αθρο-

ιστικό µοντέλο» (Κολιάδης,1996:44) καθώς η νέα γνώση χτίζεται επάνω στην  προηγού-

µενη γνώση του εκπαιδευοµένου, συνδέεται µε την προηγούµενη και η µάθηση είναι α-
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ποτέλεσµα αλληλόδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον. Τέλος να έχουµε µάθηση πρέ-

πει να έχουµε αλλαγή στην επίδοση.  

Στη θεωρία Gagné για τη διδασκαλία διακρίνονται τρεις σηµαντικές περιοχές 

(Driscoll, 1994)  : 

 

Α. Η ταξινοµία  των εκβάσεων της µάθησης  
Ο Gagné ταξινοµεί τα διάφορα είδη µαθησιακών ικανοτήτων και δραστηριοτήτων σε 

πέντε κατηγορίες µάθησης (Domains of Learning) (Gagné & Briggs,1979 στο Φλου-

ρής,1995:18 ; Ματσαγγούρας,1999:200-201) οι οποίες είναι οι εξής : 

� Λεκτικές πληροφορίες (Verbal information) 

� Νοητικές δεξιότητες (Intellectual skills)  

� ∆ιάκριση γνωρισµάτων                           (discrimination) 

� Ο σχηµατισµός εννοιών                          (concrete concepts) 

� Ορισµός ή κατάταξη εννοιών                  (defined concepts) 

� Ο σχηµατισµός και χρήση κανόνων        (rules) 

� Λύση προβληµάτων                                (higher-order rules) 

� Γνωστικές στρατηγικές  (Cognitive strategies) 

� Στάσεις ή ∆ιαθέσεις (Attitudes) 

� Κινητικές ∆εξιότητες (Motor skills) 

Στις Λεκτικές πληροφορίες υποβοηθούµε τους εκπαιδευόµενους να συσχετίζουν και 

να ενσωµατώνουν πληροφορίες σε ευρύτερες κατηγορίες, προκειµένου να γίνει η κωδι-

κοποίησή τους  µε στόχο να µπορούν να αναφέρουν ή να αποµνηµονεύουν.  

Στις Νοητικές δεξιότητες οι εκπαιδευόµενοι υποβοηθούνται να ανακαλούν προηγού-

µενες δεξιότητες, να τις βάζουν στη σειρά, να τις επαναλαµβάνουν κατά διαστήµατα και 

να τις χρησιµοποιούν σε παρόµοιες καταστάσεις (µεταφορά µάθησης) έχοντας ως στόχο 

να διακρίνουν, να προσδιορίζουν, να ταξινοµούν και να παρουσιάζουν παραδείγµατα.  

Στις Γνωστικές στρατηγικές υποβοηθούµε τους εκπαιδευόµενους να περιγράψουν την 

τεχνική της στρατηγικής έχοντας ως διδακτικό στόχο να επινοούν ή να δηµιουργούν.  

Στις Στάσεις υποβοηθούµε τους εκπαιδευόµενους να δοκιµάζουν επιτυχία, ώστε να 

ενισχύεται η εκλογή της συµπεριφοράς τους και να παρατηρούν καταστάσεις προς µίµη-

ση έχοντας ως διδακτικό στόχο να διαλέγουν. 

Στις Κινητικές ∆εξιότητες υποβοηθούµε τους εκπαιδευόµενους µε παροχή οδηγιών, 

επαναλήψεις και άµεση ενίσχυση έχοντας ως διδακτικό στόχο την εκτέλεση πράξεων που 

απαιτούν τη χρησιµοποίηση του σώµατος του εγκεφάλου και των αισθήσεων.  

(Σαλβαράς,1996:154-155) 

 

Β. Οι συνθήκες της µάθησης 
Ο  Gagné συνεχίζει την προσπάθειά του να ερµηνεύσει το φαινόµενο της µάθησης 

εξετάζοντας µετά την ταξινοµία του τις διαφορετικές συνθήκες που απαιτούνται για την 

πραγµατοποίησή της (Κολιάδης,1997:216). Αρχικά διακρίνει τις "συνθήκες της µάθη-

σης", σε εσωτερικές και εξωτερικές (Gagné,1985:237). Τις Εσωτερικές συνθήκες αποτε-

λούν οι ήδη κατακτηµένες γνώσεις του εκπαιδευόµενου, τα κίνητρά του και οι στόχοι 

του. Τις Εξωτερικές συνθήκες αποτελούν τα ερεθίσµατα (ένας όρος καθαρά συµπεριφο-

ριστικός) που παρουσιάζονται εξωτερικά στον εκπαιδευόµενο. Για παράδειγµα, τι είδους 

διδασκαλία παρέχεται στον εκπαιδευόµενο (Corry, 1996), δηλαδή οι διδακτικές ενέργειες 

αυτού που σχεδιάζει τη διδασκαλία (Κολιάδης,ο.π).   
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Γ. Οι εννέα διδακτικές ενέργειες- γεγονότα της διδασκαλίας 
Προκειµένου να υποστηριχθεί η εσωτερική διαδικασία της µάθησης, απαιτούνται τα 

ακόλουθα εννέα εκπαιδευτικά γεγονότα (instructional events) (Gagné and Briggs 1979; 

Gagné, Briggs & Wager, 1992; Fontana,1996:206; Killpatrick,2001). 

o (γεγονός 1) Προσέλκυση-διέγερση της προσοχής του σπουδαστή 

o (γεγονός 2) Πληροφόρηση του σπουδαστή για τους στόχους και καθορισµός του 

επιπέδου αναµονής 

o (γεγονός 3) Ανάκληση των ήδη γνωστών περιεχοµένων της γνώσης 

o (γεγονός 4) Σαφής παρουσίαση του προς µάθηση υλικού 

o (γεγονός 5) Καθοδήγηση της µάθησης 

o (γεγονός 6) Αναζήτηση «αποδείξεων» της µάθησης –πρόκληση της εκτέλεσης ε-

νεργειών από το σπουδαστή 

o (γεγονός 7) Ύπαρξη ανάδρασης 

o (γεγονός 8) Εκτίµηση της απόδοσης του σπουδαστή 

o (γεγονός 9) Ενίσχυση της συγκράτησης της γνώσης και ενθάρρυνση της µεταβί-

βασης γνώσεων σε άλλους τοµείς εφαρµογής 

Τα εννέα αυτά συµβάντα της διδασκαλίας δείχνουν τη µετατόπιση της θεωρίας Gagné 

από τη συµπεριφοριστική µάθηση προς µια γνωστική θεωρία. Η συζήτησή του συσχε-

τισµού της παρούσας γνώσης πληροφοριών και της ήδη κατακτηµένης από το παρελθόν 

(γεγονός 3) και ο συνυπολογισµός της µεταφοράς γνώσης (γεγονός 9) είναι ενδεικτικά 

στοιχεία της µετατόπισης προς τον κονστρουκτιβισµό (Davidson, 1998).  

 
 
 

2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ GAGNÉ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
  

2.1 Επιλογή του µοντέλου 
 
Η θεωρία του Gagné  προσεγγίζει τη σχεδίαση από την άποψη του εκπαιδευτή (εδώ 

το ρόλο του παίζει το υλικό) και καλύπτει ολόκληρη διαδικασία µάθησης, από το σχεδι-

ασµό έως την αξιολόγηση και την εφαρµογή. Έτσι ενώ άλλες θεωρίες τείνουν να είναι 

χρήσιµες για ορισµένες πτυχές της µάθησης (π.χ., ο συµπεριφορισµός για τη διαχείριση 

τάξεων και οι γνωστικές θεωρίες για τη διαχείριση πληροφοριών), ο Gagné υιοθετεί µια 

περιεκτικότερη µέθοδο (Beavers, Frade, Green & Wolfe,2003). Ακόµη, ο Gagné στη θε-

ωρία του, περιγράφει µια σειρά εννέα εκπαιδευτικών γεγονότων που διαµορφώνουν µια 

ακολουθία για την υποστήριξη της µάθησης. Σ’ αυτή την ακολουθία η διδασκαλία αντι-

µετωπίζεται συχνά είτε ως µετάδοση γνώσης είτε ως ενίσχυση και διευκόλυνση της ανα-

κάλυψης της γνώσης από τους σπουδαστές (Underhill,2006). Τα εννέα αυτά γεγονότα 

εφαρµόζονται και στην παραδοσιακή καθοδηγούµενη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό 

αλλά εφαρµόζονται επίσης και στα περιβάλλοντα εξ αποστάσεως µάθησης (Killpatrick, 

2001). Επιπλέον, κατά τον Gagné η διδασκαλία είναι σχεδιασµός και έλεγχος, είναι ορ-

γανωτικός διακανονισµός και ρύθµιση των συνθηκών για τη µάθηση, που βρίσκονται 

έξω από το µαθητή (Bigge,1987) κατά συνέπεια η διδασκαλία λοιπόν µπορεί να είναι 

αυστηρά προγραµµατισµένη µε µικρά συγκεκριµένα βήµατα και µπορεί να αναληφθεί 

από µια µηχανή ή να γίνει µ’ ένα βιβλίο προγραµµατισµένης µάθησης (Φιλίππου & 

Χρίστου,2002), στοιχεία  που συνάδουν µε τη σχεδίαση ειδικού υλικού για ΑεξΑΕ. Ε-
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πιπλέον ο Gagné συστήνει ότι µπορούν να  χρησιµοποιηθούν διάφορα µέσα στην διδασ-

καλία (Campos,1999) µε συνέπεια το µοντέλο του να µπορεί να υποστηρίξει µια πολυ-

µορφική εκπαίδευση. Συγκεκριµένα αναφέρει «κανένα µέσο δεν είναι πιθανό να έχει ό-

λες τις ιδιότητες που να το καθιστούν κατάλληλο για όλους τους στόχους» (Gagné, 1968 

in Watson,2005). Στην ίδια κατεύθυνση οι Ellison & Robinson (1985) υποστηρίζουν ότι 

τα  µη έντυπα υλικά µπορούν να ικανοποιήσουν ανάγκες των εκπαιδευοµένων.  

Ένα ακόµη στοιχείο υπέρ της χρησιµοποίησης του αναφερόµενου µοντέλου είναι ότι 

αυτό συνάδει σε πολλά σηµεία µε τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για πα-

ράδειγµα η αρχή της ανδραγωγικής που υποστηρίζει ότι η εµπειρία (συµπεριλαµβανοµέ-

νων των λαθών) παρέχει τη βάση για τις δραστηριότητες και θεωρείται επίσης η «προί-

κα» του εκπαιδευόµενου (Knowles,1984; Cross,1981), αποτελεί µια από τις εσωτερικές 

συνθήκες που ο Gagné θεωρεί απαραίτητες για τη µάθηση και  προτείνει αυτή η γνώση 

και εµπειρία να ανακαλείται κατά τη διδασκαλία (γεγονός 3). Ακόµη το γεγονός ότι οι 

ενήλικοι εκπαιδευόµενοι πρέπει να ξέρουν γιατί πρέπει να µάθουν  κάτι πριν προχωρή-

σουν στη µαθησιακή διαδικασία (Knowles, 1990) ταυτίζεται µε τους σκοπούς της διδακ-

τικής ενέργειας 2 Gagné περί πληροφόρησης του σπουδαστή σχετικά µε τους στόχους. 

Το ίδιο γεγονός υποστηρίζει την ανεξάρτηση οικοδόµηση των γνώσεων εκ µέρους των 

ενηλίκων (ενεργητική µάθηση) σύµφωνα και µε τα εσωτερικά κίνητρα του ενήλικα. Τα 

γεγονότα 4 και 5 συνδέονται µεταξύ άλλων µε το γεγονός ότι ο ενήλικος είναι επικεν-

τρωµένος στο πρόβληµα µάλλον παρά στο περιεχόµενο (Knowles,1984) όπως επίσης µε 

το ότι επιθυµεί αυτορρυθµιζόµενη µάθηση (Cross, 1981). Η πρόκληση της απόδοσης 

(γεγ. 6) συνδέεται µε τα εσωτερικά κίνητρα των ενηλίκων, δηλαδή µε το γεγονός ότι επι-

θυµούν να εφαρµόσουν τις γνώσεις στη ζωή τους (Knowles, 1990) και το γεγονός 7 συν-

δέεται µε το ότι οι ενήλικοι µπορούν να είναι ταυτόχρονα εκπαιδευόµενοι και δάσκαλοι 

του εαυτού τους (Knowles, 1970) αξιοποιώντας και την ανατροφοδότηση. Τέλος τα γε-

γονότα 8 και 9 συνδέονται µε την επιδίωξη της προσωπικής ανάπτυξης και απόκτησης 

πρόσθετων δεξιοτήτων από τους ενήλικες (Cross, 1981) και µε το ότι αυτοί προσεγγίζουν 

τη γνώση ως κάτι που θα εφαρµόσουν στο παρόν τους (Knowles, 1970). 

 

 

2.2 Το Μοντέλο Gagné και η τυπολογία των µορφών του υλικού  
 
Το µοντέλο σχεδίασης διδασκαλίας του Gagné, µπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο στο 

σχεδιασµό και τη σύνθεση ενός αποτελεσµατικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

σε συνδυασµό µε την τυπολογία και κατηγοριοποίηση των στοιχείων υλικού των West 

και Λιοναράκη (Λιοναράκης, 2001). Όλα τα στοιχεία αυτής της κατηγοριοποίησης µπο-

ρούν να αντιστοιχηθούν  σε τοµείς της ταξινοµίας του Gagné, διαµέσου  της µονοσήµαν-

τη αντιστοιχία όλων των δυνατών µορφών του εκπαιδευτικού υλικού κατά West και Λιο-

ναράκη µε τους κατά Bloom-Krathwohl εκπαιδευτικούς στόχους του γνωστικού τοµέα, 

που εκπόνησαν οι Γκιόσος & Κουτσούµπα (2005) και της σύγκρισης που προτείνει ο 

Reigeluth (1999) ανάµεσα στις ταξινοµίες Bloom και Gagné. Με βάση αυτές τις αντιστο-

ιχίες µπορούµε να δηµιουργήσουµε τον πίνακα 1 στον οποίο αντιστοιχίζονται τα µέρη 

της ταξινοµίας Gagné µε την τυπολογία των West και Λιοναράκη. 

Ταξινοµία 

Gagné 

Ταξινοµία 

Bloom 

Τυπολογία Υλικού  

κατά West & Λιοναράκη 

Γνωστικές Αξιολόγηση Μετακείµενα, ∆ιακείµενα, Πολυκείµενα 
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στρατηγικές 

 

Σύνθεση Βασικό κείµενο 
Μετακείµενα, ∆ιακείµενα, Περικείµενα, 

Πολυκείµενα, Πολυαντικείµενα 

Ανάλυση Βασικό κείµενο, ∆ιακείµενα, Περικείµε-

να, Πολυκείµενα, Πολυαντικείµενα 

Νοητικές 

δεξιότητες 
Εφαρµογή ∆ιακείµενα 

Πολυκείµενα 

Λεκτικές 

πληροφορίες 

 

Κατανόηση Βασικό κείµενο, Προκείµενα 

Μετακείµενα, Επικείµενα, Παρακείµενα, 

Περικείµενα, Πολυαντικείµενα 

Γνώση Βασικό κείµενο, Προκείµενα, Μετακείµε-

να, Περικείµενα, Πολυαντικείµενα 
Πίνακας 1 : Αντιστοίχηση ταξινοµιών Bloom, Gagné και τυπολογίας West-Λιοναράκη  

 

 
 

3. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ GAGNE ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ  
 
Το µοντέλο του Gagné µπορεί να εφαρµοστεί, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προκει-

µένου να σχεδιασθεί και να αναπτυχθεί διδακτικό υλικό καθώς τα διδακτικά γεγονότα 

µπορούν να ικανοποιήσουν ή να παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της µάθησης 

και να χρησιµεύσουν ως βάση για τη σχεδίαση του υλικού και της επιλογής των κατάλ-

ληλων µέσων (Gagné,1977). Αναλυτικά σε κάθε τµήµα της θεωρίας του Gagné, είναι 

δυνατόν να αντιστοιχηθούν χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί το υλικό. 

 

3.1. Η ταξινοµία Gagné και το υλικό  
 
Μάθηση Πληροφοριών και γνώσεων (Verbal Information) 

Μάθηση πληροφοριών είναι το οργανωµένο σώµα της γνώσης που αποκτιέται από 

τον εκπαιδευόµενο, ο οποίος πρέπει να µάθει να δηλώνει ή να περιγράφει  ένα γεγονός ή 

ένα σύνολο γεγονότων µε τη χρησιµοποίηση της προφορικής οµιλίας ή της γραφής και 

της δακτυλογράφησης ή ακόµα και µε το σχεδιασµό µιας εικόνας (Gagné,1985:48).Όταν 

ο εκπαιδευόµενος είναι σε θέση να µπορεί να αναπαράγει προφορικά ή γραπτά µια σχέση 

µεταξύ δύο ή περισσοτέρων γεγονότων ή αντικειµένων έχει αναπτύξει τη δυνατότητα 

που εκδηλώνεται µε αυτού του είδους τη µάθηση (Φλουρής,1995:79).Για να επιτευχθούν 

αυτά θα πρέπει το υλικό να εφιστά την προσοχή στα σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσ-

µατα, να παρουσιάζει τις πληροφορίες κατατµηµένες σε µικρές οµάδες, να παρέχει ένα 

σηµαντικό πλαίσιο για την κωδικοποίηση και να παρέχει «συνθήµατα» που υποκινούν 

την ανάκληση και τη µεταφορά (Driscoll,1994). Θα πρέπει δηλαδή να ανακαλείται στον 

εκπαιδευόµενο ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο, που να µπορεί να πάρει τη µορφή µιας 

ταξινόµησης ή µιας κατηγοριοποίησης και να συνδέει τη νέα γνώση µε το δίκτυο των 

ήδη κωδικοποιηµένων εννοιών (Κολιάδης,1997:228). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εν-

τάσσεται η νέα γνώση προκειµένου όχι µόνο να αποκτηθεί ευκολότερα αλλά και να δια-

τηρηθεί.  

Μάθηση των Νοητικών ∆εξιοτήτων (Intellectual skills) 

Νοητικές ∆εξιότητες είναι το να γνωρίζει ο εκπαιδευόµενος πώς να κάνει κάτι. «Να 

αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του χρησιµοποιώντας σύµβολα» γράφει ο Gagné (1985:. 
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47). Οι νοητικές δεξιότητες του Gagné αντιπροσωπεύουν µια ιεραρχία της πολυπλοκότη-

τας όπου οι έννοιες είναι το χαµηλότερο επίπεδο, οι κανόνες αντιπροσωπεύουν τις σχέ-

σεις µεταξύ των εννοιών, και η επίλυση προβλήµατος περιλαµβάνει την επιλογή και ε-

φαρµογή των πολλαπλών  κανόνων. Η  ακολουθία µάθησης είναι ιεραρχική και καθώς ο 

εκπαιδευόµενος κινείται πάνω της, απαιτούνται όλο και πιο σύνθετες  παρατάξεις συλλο-

γισµών (Fahy, 2004). Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει το υλικό να εφιστά την προσοχή στα 

διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά, να µη φορτώνει τη µνήµη «εργασίας» του εκπαιδευό-

µενου, να υποκινεί την ανάκληση των προηγουµένως µαθηµένων γνώσεων και  δεξιοτή-

των, να χρησιµοποιεί  λεκτικά συνθήµατα προκειµένου να βοηθήσει το εκπαιδευόµενο 

να διατάξει και να συνδυάσει τις γνώσεις και δεξιότητες, να παρέχει ευκαιρίες για πρακ-

τική και επισκόπηση του υλικού και να παρέχει ποικίλα πλαίσια για την καλύτερη προώ-

θηση της µεταφοράς της γνώσης (Driscoll,1994). Ειδικότερα για τη ανάπτυξη των διακ-

ρίσεων πρέπει να έχει συνάφεια στην αλληλουχία του υλικού, να παρέχει ενίσχυση και 

τακτική επανάληψη. Για τη µάθηση συγκεκριµένων εννοιών πρέπει στο υλικό να παρου-

σιάζονται «περιπτώσεις αντικειµένων από µια συγκεκριµένη “τάξη”, που να ποικίλουν 

αρκετά ως προς τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια να ζητείται από τον εκπαιδευ-

όµενο να προσδιορίσει εννοιολογικά την κάθε περίπτωση» (Φλουρής,1995:84). Για τη 

µάθηση των ορισµών αρκεί η γραπτή παράθεσή τους ή η παράθεση παραδείγµατος ή µε-

λέτης περίπτωσης µε ταυτόχρονη παράθεση στοιχείων που ανακαλούν επιµέρους έννοιες 

που συνοδεύουν την προς µάθηση έννοια. Για τη µάθηση των κανόνων το υλικό πρέπει 

να παρέχει παραδείγµατα ή γραπτές διαδικασίες (δραστηριότητες) µε τις οποίες ο εκπαι-

δευόµενος θα µπορέσει να διευθετήσει και να κατατάξει τις επιµέρους έννοιες. Μετά από 

µια λεκτική περιγραφή του κανόνα πρέπει να επιδειχθεί µια εφαρµογή του. Τέλος για τη 

λύση προβληµάτων που ουσιαστικά πρόκειται για διαδικασία ανακαλυπτικής µάθησης, ο 

εκπαιδευόµενος πρέπει να υποκινηθεί από το υλικό µέσω δραστηριοτήτων ή αναθέσεων, 

παρέχοντας του ποικίλα πλαίσια για να προωθήσει τη µεταφορά. 

Μάθηση των Γνωστικών στρατηγικών  (Cognitive strategies) 

Μέσω αυτού του είδους µάθησης, το άτοµο αποκτά τις δεξιότητες µε τις οποίες δια-

χειρίζεται τη µάθησή του, την ανάµνηση και τη σκέψη του (Gagné,1985:48) δηλαδή τη 

δεξιότητα «µαθαίνω πώς να µαθαίνω» (Κολιάδης,1997:230;Rogers,1983 στο 

Bertrand,1994:52). Το υλικό λοιπόν πρέπει να περιγράφει ή να επιδεικνύει τη στρατηγι-

κή, να παρέχει ποικιλία περιπτώσεων για πρακτική εφαρµογή της, να παρέχει ανατροφο-

δότηση σε µορφή πληροφορίας ως προς τη δηµιουργικότητα ή την πρωτοτυπία της στρα-

τηγικής ή του αποτελέσµατος (Driscoll,1994). Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των προβ-

ληµάτων που συµβάλει στην αποτελεσµατικότητά τους είναι η πρωτοτυπία καθώς αναπ-

τύσει δηµιουργική, αποκλίνουσα και αυτόνοµη σκέψη (Φλουρής,1995:92). 

Μάθηση Στάσεων 

Το αποτέλεσµα αυτής της µάθησης είναι η δηµιουργία µιας επίκτητης εσωτερικής  

κατάστασης στον εκπαιδευόµενο που επηρεάζει τις επιλογές της προσωπικής του δράσης 

στρέφοντάς τον προς κάποια κατηγορία πραγµάτων, προσώπων ή γεγονότων. Καλά απο-

τελέσµατα προς αυτή την κατεύθυνση έχουµε όταν το υλικό συσχετίζει την επιδιωκόµε-

νη στάση µε την επιτυχία του επιµορφούµενου ή µε πρότυπα που προκαλούν θαυµασµό 

π.χ σηµαντικούς επιστήµονες ή παιδαγωγούς. Πρέπει να παρέχει δραστηριότητες για 

προσωπική δράση που συνδέεται µε την επιθυµητή διάθεση και να ανατροφοδοτεί κα-

τάλληλα για την επιτυχή απόδοση (Driscoll,1994). 

Μάθηση Κινητικών ∆εξιοτήτων 
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Η µάθηση κινητικών δεξιοτήτων εκφράζει τη δυνατότητα να γίνουν οι ακριβείς, οµα-

λές και ακριβώς χρονοµετρηµένες κινήσεις µε τις µετακινήσεις µυών και την ενεργοποί-

ηση του νευρικού συστήµατος. Το υλικό µπορεί να βοηθήσει καθοριστικά παρέχοντας 

λεκτική καθοδήγηση για την εκτέλεση της ενέργειας που προτείνει και πρόβλεψη για ε-

πανάληψη της πρακτικής, καθώς όπως τονίζει ο Gagné (1984), οι µεν νοητικές δεξιότη-

τες φαίνεται ότι συχνά αποκτιούνται απότοµα αλλά αντιθέτως αυτό δεν είναι ποτέ η πε-

ρίπτωση των κινητικών δεξιοτήτων. Η ανατροφοδότηση είναι απαραίτητη καθώς και η 

ενθάρρυνση συνδυασµού διανοητικής και φυσικής πράξης (Driscoll,1994). 

 

3.2. Οι  διδακτικές ενέργειες Gagné και το υλικό  
 
Οι εννέα διδακτικές ενέργειες επίσης καθορίζουν τη σχεδίαση και ανάπτυξη του υλι-

κού προκειµένου αυτό να είναι αποτελεσµατικό. Η αλληλουχία αυτών των γεγονότων 

άλλοτε µπορεί να αντιστοιχεί σε αλληλουχία µορφών  του υλικού και άλλοτε σε αλληλο-

υχία τρόπων µέσα σ’ ένα στοιχείο του υλικού. Αναλυτικότερα  : 

#1.  Παρώθηση του µαθητή  

Σε διάφορα σηµεία του υλικού που κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να παρατεθεί ένα ε-

ρέθισµα  µε σκοπό να προκληθεί στον εκπαιδευόµενο περιέργεια και προσέλκυση της  

προσοχής του. Ο Gagné (1985:246) τονίζει την ανάγκη να κερδιθεί η προσοχή των σπο-

υδαστών από την αρχή και σε όλο το πρόγραµµα και επισηµαίνει ότι "η προσοχή των 

σπουδαστών, από την άποψη της επαγρύπνησης για την πρόσληψη των ερεθισµάτων 

κερδίζεται µε την γρήγορη αλλαγή ερεθισµάτων. Η χρησιµοποίηση επιλεγµένων χαρακ-

τηριστικών όπως χρωµάτων, εικόνων, έντονων γραµµάτων κλπ µπορούν να ενεργοποιή-

σουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων (Φλουρής,1995:129) όπως και το να απευθύνε-

ται το υλικό στα ενδιαφέροντα του (Gagné & Briggs,1979:157) συµπεριλαµβάνοντας 

ποικίλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (Dunn,2002).  

#2.  Πληροφόρηση του εκπαιδευόµενου για τους στόχους της διδασκαλίας  

Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να κάνει και τι θα µάθει. Ε-

πίσης πρέπει να γνωρίζει και τα ενδιάµεσα στάδια (υποσκοπούς) από τα οποία θα περά-

σει για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσµα όπως και τους τρόπους µε τους οποίους θα ε-

λέγξει το ποσοστό επιτυχίας των στόχων που έθεσε (∆ηµητρακόπουλος,2000). Η παρά-

θεση του σκοπού, των στόχων και των τρόπων προσέγγισης του υλικού είναι απαραίτητη 

προκειµένου να επιτευχθεί το µαθησιακό γεγονός.  

#3.  Εξακρίβωση και ανάκληση στη µνήµη του εκπαιδευόµενου συγγενών καταστάσεων  

Το υλικό πρέπει να ανακαλεί στη µνήµη του εκπαιδευόµενου όλες εκείνες τις γνώσεις 

που έχει µάθει σε προηγούµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (βασικές σπουδές, σεµι-

νάρια, άτυπη µάθηση κλπ) και οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση και αφο-

µοίωση της νέας ύλης. Πρέπει να γίνεται εξακρίβωση αν οι εκπαιδευόµενοι έχουν τις 

γνώσεις, αλλά και την ικανότητα να χρησιµοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να κατανοή-

σουν τα νέα στοιχεία που θα συναντήσουν στη µελέτη του υλικού. Η ανάκληση αυτή στη 

µνήµη µπορεί να γίνει µε κατάλληλες ερωτήσεις ή παραδείγµατα ή δραστηριότητες.  

#4.  Παρουσίαση του υλικού  

Η παρουσίαση της νέας γνώσης µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, ανάλογα µε τη 

φύση της γνώσης που πρόκειται να παρασχεθεί. Το υλικό θα παρουσιάζεται διαφορετικά 

αν πρόκειται για εισαγωγικές έννοιες και µε άλλο τρόπο αν πρόκειται να παρουσιασθούν 

δεξιότητες ή αν ο εκπαιδευόµενος πρέπει να συµµετάσχει στη διαδικασία επίλυσης ενός 
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προβλήµατος (∆ηµητρακόπουλος,2000). Το υλικό πρέπει να έχει προδιαγραφές µε τις 

οποίες ο εκπαιδευόµενος υποβοηθείται να κωδικοποιήσει το υλικό, να το διατηρήσει στη 

µακροπρόθεσµη µνήµη και να το ανακαλεί σε δεδοµένη στιγµή. Προς τούτο διάφορες 

νύξεις, υπαινιγµοί, διαγράµµατα, εικόνες, ερωτήσεις και άλλα στοιχεία καθώς και επικο-

ινωνιακοί τρόποι (Φλουρής,1995:133) αποτελούν στρατηγικές επίτευξης της γνώσης  

#5.  Καθοδήγηση της µάθησης  

Η καθοδήγηση της µάθησης, ανάλογη µε τα γεγονότα της στιγµής της µελέτης, είναι 

κυρίαρχο ζήτηµα στο ειδικά σχεδιασµένο υλικό για ΑεξΑΕ. Γενικές οδηγίες χρήσης του 

υλικού, εισαγωγικές παρατηρήσεις (Μπάνου,2001:67) και οδηγίες, όπου κρίνεται σκόπι-

µο, καθοδηγούν ουσιαστικά τον εκπαιδευόµενο (Race,2001:112-113) όπως επίσης ερω-

τήσεις, υποδείξεις, νύξεις και δραστηριότητες τον οδηγούν στη δηµιουργική συµµετοχή, 

στην έρευνα και στην ανακάλυψη του καινούριου.  

#6. Αναζήτηση «αποδείξεων» της µάθησης –πρόκληση της εκτέλεσης ενεργειών  

Εδώ ο εκπαιδευόµενος εκφράζει όσα κατανόησε στο προηγούµενο βήµα και κάνει  

κατάλληλες εφαρµογές. ∆ηλαδή, στο βήµα της καθοδήγησης ο εκπαιδευόµενος έχει κά-

νει ένα σχέδιο δουλειάς και το έχει φέρει σε πέρας ενώ στο στάδιο της εφαρµογής δείχνει 

ότι πραγµατικά κατανόησε αυτό που έµαθε και µπορεί να το χρησιµοποιεί και να το µε-

ταφέρει στην πράξη. ∆ραστηριότητες και µελέτες περίπτωσης µπορούν να τον οδηγήσο-

υν στο να το πετύχει. Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (Μπάνου,2001:71-74) πρέπει να 

θεωρηθούν ότι ανήκουν σ’ αυτό το µαθησιακό επεισόδιο, καθώς ανήκουν στην αξιολό-

γηση εκείνη που έχει στόχο να κάνει το εκπαιδευόµενο να αισθανθεί ότι έχει κατακτήσει 

ένα ποσό γνώσης και να υποκινηθεί να συνεχίσει τη µελέτη.  

#7. Ανάδραση - Eπανατρoφoδότηση  

Στο σηµείο αυτό το υλικό, αφού έχει προηγηθεί από τον εκπαιδευόµενο η µελέτη των 

κατάλληλων παραδειγµάτων και έχουν πραγµατοποιηθεί δραστηριότητες, ασκήσεις και 

εφαρµογές θα έχει φανεί ο βαθµός κατανόησης – µάθησης, θα δώσει τρόπους βελτίωσης 

ή διόρθωσης λάθους ή απλά θα προτείνει µια άλλη άποψη. Με ένα είδος συζήτησης µε-

ταξύ εκπαιδευοµένου και υλικού που επιτυγχάνεται µε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ή 

τις δραστηριότητες που προτείνει το υλικό κατά µεθοδευµένο τρόπο, θα γίνει κατανοητό 

στον εκπαιδευόµενο όχι µόνο αν αντιλήφθηκε όλα τα στοιχεία της διδασκαλίας, αλλά και 

ο βαθµός που τα κατέκτησε. Γενικεύσεις προς το τέλος και επεκτάσεις κρίνονται απαραί-

τητες. Η τακτική επιβεβαίωσης της ορθότητας της ακολουθούµενης πορείας αυτοµελέτης 

του εκπαιδευόµενου είναι κατά τον Skinner (1968 στο Φλουρής,1995:135) σηµαντικό 

συστατικό µιας προγραµµατισµένης διδασκαλίας (εδώ µελέτης). 

#8. Εκτίµηση της απόδοσης του σπουδαστή - Αξιολόγηση  

Το υλικό πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ελέγχου µε τη µορφή του αυτοελέγχου, εκτί-

µησης του ποσού και του ποιού της µάθησης που κατακτήθηκε, αφού ο εκπαιδευόµενος 

έχει εκτελέσει δραστηριότητες ή απαντήσει σε ερωτήσεις. Η ποικιλία των δραστηριοτή-

των, ώστε να αποφεύγεται το τυχαίο στις απαντήσεις,  παρέχει εγκυρότητα στην αυτοα-

ξιολόγηση και συνεπώς τη δηµιουργία ορθής κρίσης για τον  έλεγχο της πορείας της αυ-

τοµάθησης και των αποτελεσµάτων τους. Η ανάθεση εργασιών και η αξιολόγησή τους 

από εκπαιδευτή, σύµβουλο ή επιβλέποντα επιτυγχάνει το ίδιο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

#9.  Αξιοποίηση - Ενίσχυση της συγκράτησης και ενθάρρυνση της µεταβίβασης γνώσεων  

Το γεγονός αυτό στη διδασκαλία προβλέπει την ενίσχυση της διατήρησης της γνώσης 

και τη µεταφορά της µάθησης σε νέες καταστάσεις. Η παράθεση στο υλικό πίνακων, 

γραφηµάτων και διαγραµµάτων παρέχει ένα«συνθηµατικό» τρόπο που ενισχύει τη δια-
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τήρηση της γνώσης όπως και η πρόβλεψη συχνών επαναλήψων των νοητικών δεξιοτή-

των και των κανόνων (Φλουρής,1995:136). Στο τοµέα της µεταφοράς της γνώσης το υλι-

κό µέσω δραστηριοτήτων ή παραδειγµάτων που δηµιουργούν νέες καταστάσεις εφαρµο-

γής αυτού που µαθεύτηκε όπως η καθηµερινή ζωή κ.τ.λ.  

 

 
 

4. ΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

4.1 Μορφή του υλικού 
 
Σε εφαρµογή του µοντέλου του περιγράφηκε παραπάνω σχεδιάσθηκε και αναπτύχθη-

κε έντυπο και ψηφιακό υλικό για εξ αποστάσεως επιµόρφωση εκπαιδευτικών όλων των 

ειδικοτήτων µε θέµα την αξιολόγηση ιστοσελίδων. Το έντυπο υλικό ακολούθησε τον τύ-

πο που ο Rowntree (1997) ονοµάζει «Tutorial in print» (µετ. σεµινάριο σε έντυπη µορ-

φή) δηλαδή τύπος πλησιέστερος σε σεµινάριο παρά σε διάλεξη, τον οποίο θεωρεί τον πιο 

κατάλληλο όταν υπάρχει ένα σώµα «της γνώσης» που πρέπει να κατακτηθεί  καθώς στο-

χεύει να δηµιουργήσει έναν διάλογο εκπαιδευόµενου και «τυπωµένη ύλης». 

4.1 Τα στοιχεία του υλικού ως προς την τυπολογία West και Λιοναράκη 
Η κατάταξη των στοιχείων που απαρτίζουν το υλικό ως προς την τυπολογία των West 

και Λιοναράκη είναι (σχήµα 1) :  

 

 

     
 

Σχήµα 1 

 

4.2 Τα στοιχεία του υλικού σε σχέση µε το µοντέλο Gagné 
 
i). Εισαγωγικό εσώφυλλο 
Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθεται µια ολόκληρη σελίδα , η οποία µε κατάλληλο 

µήνυµα επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα ερέθισµα στον αναγνώστη ώστε κινηθεί το ενδι-

αφέρον του για το περιεχόµενο (1 διδακτική ενέργεια Gagné) . 

ii). Τίτλος Κεφαλαίου 
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Ο τίτλος του κεφαλαίου κατατοπίζει το σπουδαστή γι’ αυτά που θα παρουσιαστούν 

στο κεφάλαιο και αντανακλά τα µαθησιακά αποτελέσµατα (Race,2001). Ιδιαίτερα βοη-

θούν τον ενήλικο εκπαιδευόµενο στη µη σειριακή ανάγνωση του υλικού, δηλαδή σε µια 

ανάγνωση που ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του (Ματραλής, 1998-1999α:43). Το να 

κεντρίζεται το ενδιαφέρον του εκπαιδευόµενου και ουσιαστικά το υλικό να απευθύνεται 

στα ενδιαφέροντα του (Gagné & Briggs, 1979:157) αποτελεί τεχνική για την ικανοποίη-

ση της #1ης διδακτικής ενέργειας του Gagné. Ένας δεύτερος ρόλος των τίτλων είναι αυ-

τός της καθοδήγησης της µελέτης ( 5η διδακτική ενέργεια  Gagné). 

iii). Σκοπός 
Ο σκοπός είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ της απλής αναφοράς του τίτλου του κε-

φαλαίου, αφενός, και των εισαγωγικών παρατηρήσεων αφετέρου (Μπάνου, 2001). Στο 

«σκοπό» γίνεται  µια σύντοµη περιγραφή του τι πρόκειται να ακολουθήσει στο κοµµάτι 

αυτό της ύλης (Ματραλής, 1998-1999δ:53). Η ακριβής και ελκυστική διατύπωσή του, 

µπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρον, να ευνοήσει επιλογές και να καθοδηγήσει τη µελέτη 

(1η και 5η διδακτική ενέργεια  Gagné). 

iv.) Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 
Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα (στόχοι) είναι µια µορφή «προδιδασκαλικής» 

στρατηγικής (Rothkopf, 1971) και είναι διατυπωµένα σύµφωνα µε την ταξινοµία Gagné. 

Αποδόθηκαν δε, µε µετρήσιµα ρήµατα (Gagné, 1977; Norman, 2006) (πίνακας 2) όπως :  

 

Τοµέας Ταξινοµίας Gagné ρήµατα 

Λεκτικές πληροφορίες ∆ιακρίνετε, προσδιορίζετε, ορίζετε, απαριθµείτε  

 Νοητικές 

 

δεξιότητες 

 

∆ιάκριση γνωρισµάτων                           διακρίνετε  

Ο σχηµατισµός εννοιών περιγράψετε τη σχέση, προσδιορίζετε, εξηγείτε  

Ο σχηµατισµός και χρήση 

κανόνων        . 

δίνετε πρακτικές οδηγίες,εξηγείτε, δίνετε παραδείγ-

µατα  

Λύση προβληµάτων                                Εντοπίζετε,ανιχνεύετε, συντάξετε  

Γνωστικές στρατηγικές   

 

∆ιερωτάσθε, εντοπίζετε, συντάξετε, αντλείτε στοιχε-

ία, επιλέγετε,  υποστηρίζετε 

Στάσεις ή ∆ιαθέσεις Υιοθετείτε, διερωτάσθε  

Κινητικές ∆εξιότητες εκτελείτε  

 

Πίνακας 2 : Ρήµατα  Gagné 
 

Οι στόχοι είναι σηµαντικοί καθώς περιγράφουν  την επιθυµητή τελική κατάσταση  

του εκπαιδευόµενου όσον αφορά τις αλλαγές που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της µα-

θησιακής διεργασίας (Gronlund, 1995) και αποτελούν το χάρτη του υλικού (Λιοναράκης, 

1999). Αποτελούν κίνητρο για τον εκπαιδευόµενο και η παράθεσή τους αποτελεί έναν 

«χαρακτηριστικό τρόπο να παρακινηθεί ο εκπαιδευόµενος» (Gagné, Briggs & Wager, 

1992) αφού ξέρει τι θα έχει επιτύχει στο τέλος της µελέτης του. Ικανοποιούν την  1η και  

την 5η διδακτική ενέργεια Gagné  

v).Έννοιες κλειδιά 
Οι έννοιες – κλειδιά είναι περιορισµένες σε αριθµό και σηµατοδοτούν τους άξονες 

γύρω από τους οποίους περιστρέφεται το κείµενο. Είναι οι κωδικοποιητές του περιεχο-

µένου ή µε άλλα λόγια, τα στοιχεία που σηµατοδοτούν τους άξονες γύρω από τους οποί-
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ους περιστρέφεται το κείµενο (Μπάνου, 2001). Εξυπηρετούν την 1η και την 5η διδακτι-

κή ενέργεια Gagné. 

vi). Pretest 
Όλες οι ερωτήσεις προεξέτασης, σηµαντικό συστατικό της εξατοµικευµένης διδασ-

καλίας, εξυπηρετούν την 3η διδακτική ενέργεια του Gagné, καθώς κατ’ αυτόν η νέα 

γνώση στηρίζεται στην προϋπάρχουσα.  

vii). Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Πριν οι αναγνώστες κινηθούν άµεσα στο βασικό κείµενο της κεφαλαίου, παρέχεται 

το στοιχείο των εισαγωγικών παρατηρήσεων που παίζει το ρόλο του «διοργανωτή» του 

κεφαλαίου (Wright & Conroy,1988). Στόχος των εισαγωγικών παρατηρήσεων, του προ-

τεινόµενου έντυπου υλικού, είναι να προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών και να 

δηµιουργούν τη «θέληση για µάθηση» (Race, 1999). Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις στο 

υλικό που αναπτύχθηκε περιλαµβάνουν: α) στοιχεία για τη διάρθρωση του κεφαλαίου σε 

ενότητες, β) πληροφορίες για το συνοδευτικό υλικό που σχετίζεται µε το κεφάλαιο και 

συγκεκριµένες οδηγίες για την αξιοποίησή του (Μπάνου, 2001) και γ) σχόλια για το χρό-

νο µελέτης του κεφαλαίου.Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις επιτελούν ένα κοµµάτι της κα-

θοδηγητικής λειτουργίας του κειµένου (5η διδακτική ενέργεια  Gagné).  

viii). Βασικό Κείµενο 
Το διδακτικό υλικό στην ΑεξΑΕ πρέπει να λειτουργεί και ως βοηθός της µάθησης, 

προσφέροντας στους εκπαιδευόµενους µια ανοικτότερη και ενεργό διαδικασία µάθησης  

που ζητά από αυτούς να βρουν και να διαπραγµατευτούν τη γνώση τους και τις έννοιες 

που αποκόµισαν µέσα από το υλικό, µόνοι τους. Η 5
η
 διδακτική ενέργεια του Gagné για 

παρουσίαση µε το σωστό τρόπο του υλικού µοιάζει να συµφωνεί µε αυτό το στόχο και 

τρόπο συγγραφής του βασικού κειµένου. Προς τούτο επιλέχθηκε για τη συγγραφή µια 

όσο το δυνατόν πιο απλή διατύπωση (Ματραλής,1998-1999β) µε ύφος φιλικό και χρησι-

µοποιώντας το τέχνασµα «εγώ..καθηγητής, εσείς…µαθητές» (Race, 2001:85).  Το ύφος 

αυτό είναι απαραίτητο σε κείµενο που απευθύνεται σε ενήλικες, γιατί δηµιουργεί ένα α-

ίσθηµα ασφάλειας, στη διαδικασία  της αποµάθησης που ξυπνά ισχυρά αµφιθυµικά συ-

ναισθήµατα, βοηθά. Νοιώθουν εχθρότητα καθώς το γνωστό υπονοµεύεται και ικανοποί-

ηση καθώς δηµιουργούνται οι νέες έννοιες (Northedge, 1987:149). Ο φιλικός τόνος και η 

µετάδοση της αίσθησης ότι ο αναγνώστης είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της 

εκπαιδευτικής διεργασίας αποτελεί και µια από τις βασικές αρχές µάθησης των ενηλίκων 

(Κόκκος,1998:36). Η ύλη των κεφαλαίων παρουσιάζεται κατατµηµένη βοηθώντας έτσι 

τους ενήλικες εκπαιδευόµενους να καθορίσουν οι ίδιοι καλύτερα το ρυθµό µε τον οποίο 

θα εκπαιδευτούν και θα µελετήσουν (Ματραλής, 1998-1999α:39). Επιπλέον το βασικό 

κείµενο δεν είναι συνεχές αλλά διασπάται από περικείµενα, διακείµενα, παρακείµενα και 

πολυαντικείµενα ακολουθώντας την προτροπή του Gagné (1985:246) για  γρήγορη αλ-

λαγή ερεθισµάτων, µε σκοπό την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόµενων 

( 1η διδακτική ενέργεια Gagné). 

ix). Παραδείγµατα 
Τα παραδείγµατα χρησιµοποιούνται για την καλύτερη εµπέδωση του υλικού και αύ-

ξηση της διαδραστικότητας του σε σχέση µε τον επιµορφούµενο. Προάγουν κυρίως τις 

Γνωστικές στρατηγικές  και τις Νοητικές δεξιότητες αυτών που µελετούν το υλικό, αφού 

τους βοηθούν να το κατανοούν καλύτερα και να διαπιστώνουν πως εφαρµόζονται οι  

γνώσεις που προσέλαβαν. Υποστηρίζουν τα σηµαντικά σηµεία του βασικού κειµένου, τα 

εµπλουτίζουν αλλά και τα συνδέουν µεταξύ τους (Λιοναράκης, 2001:47). Γενικά τα πα-
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ραδείγµατα προσπαθούν να αντλούν στοιχεία από την εµπειρία των εκπαιδευοµένων εκ-

παιδευτικών ώστε να ανταποκρίνονται και στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλί-

κων, ακολουθώντας την διδακτικές ενέργειες 1, 3, 4 και 5. 

xi). Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης & ∆ραστηριότητες 
Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης πρέπει να θεωρηθούν ότι ανήκουν στο µαθησιακό 

επεισόδιο 6 (Αναζήτηση «αποδείξεων» της µάθησης) καθώς ανήκουν στην αξιολόγηση 

εκείνη που έχει στόχο να κάνει το εκπαιδευόµενο να αισθανθεί ότι έχει κατακτήσει ένα 

ποσό γνώσης και να υποκινηθεί να συνεχίσει τη µελέτη. Από την άποψη της ταξινοµίας 

Gagné προάγουν τις γνωστικές στρατηγικές και τις λεκτικές πληροφορίες. Οι δραστηριό-

τητες προσπαθούν να εµπλέξουν τον επιµορφούµενο στη µαθησιακή διαδικασία µε ενερ-

γητικό τρόπο, προτρέποντάς τον να εµπλακεί στη διαδικασία ενεργητικά και να συµµετέ-

χει νοητικά αλλά και σωµατικά (Κινητικές δεξιότητες Gagné). Αποτελούν το χαρακτη-

ριστικότερο στοιχείο του υλικού καθώς συνάδει µε την αρχή της εκπαίδευσης ενηλίκων 

«σκέψη και δράση» αλλά και µε τις Νοητικές δεξιότητες κατά Gagné. Εξάλλου όπως το-

νίζουν οι Wager και  Gagné (1988 in Bostock, 1994) αυτό που έµαθε κάποιος θα πρέπει 

να αποδειχθεί µε την επίδειξή του (διαδικαστικά) σε αντιδιαστολή µε την απλή δήλωσή 

του (επεξηγηµατικά)  ή τουλάχιστον µε το δόσιµο µιας περιγραφής ή µιας επίδειξης της 

έννοιας και τον προβληµατισµό σε σχέση µε αυτό. Οι δραστηριότητες ενσωµατώνουν 

πολλές από τις διδακτικές ενέργειες του Gagné αλλά σίγουρα εξυπηρετούν άµεσα την 6η 

και 7η ενέργεια, καθώς υποβοηθούν στην υπόµνηση και αξιοποίηση των εµπειριών του 

επιµορφούµενου και στη διασύνδεσή τους µε το πρόβληµα που εξετάζεται. Όλες οι 

δραστηριότητες ακολουθούν και την 9
η
 διδακτική ενέργεια του Gagné αφού επιχειρείται 

η µεταφορά της γνώσης στο χώρο της εκπαίδευσης. 

xii). Εικόνες,  Σχήµατα και Τυπογραφικές Ιδιαιτερότητες 
Οι εικόνες και τα σχήµατα µπορούν να είναι επεξηγηµατικά του κειµένου και να βο-

ηθούν την κατανόηση (Race, 1999:79). Εξάλλου όπως τονίζουν οι Gagné και Driscoll 

(1988) πρέπει να χρησιµοποιούµε περισσότερα του ενός πλαίσια για να επιτυγχάνουµε τη 

µεταφορά της γνώσης. Τα χρώµατα, η ποικιλία των γραµµατοσειρών και άλλων τυπογ-

ραφικών ιδιαιτεροτήτων δηµιουργούν ένα πλαίσιο µεταφοράς της γνώσης αλλά και ενερ-

γοποιούν τον εκπαιδευόµενο (Φλουρής,1995:129). 

xiii). Σύνοψη 
Η σύνοψη, µε µέγεθος όχι µεγαλύτερο από µια σελίδα (Wright & Conroy, 1988), 

συγκεντρώνει και παραθέτει τις κύριες ιδέες και έννοιες του κεφαλαίου, σε µια λογική 

σειρά. Οριοθετεί το πέρας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και βοηθά  στην εµπέδωση 

των νέων γνώσεων. Η σύνοψη επιδιώκει να συνενώσει όλα τα µέρη του υλικού µεταξύ 

τους σε µια τελική σύνθεση, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την εύκολη ανεύρεση των πλη-

ροφοριών και την  επανάληψη της ύλης. Επιπλέον συµπεριλήφθηκαν και ερωτήσεις ρη-

τορικού τύπου, που βοηθούν τους επιµορφούµενους να φέρουν στο µυαλό τους όλο το 

υλικό και να οργανώσουν τη µνήµη τους (Friedman & Rickards, 1981).   

xiv). Παράρτηµα µε απαντήσεις και οδηγίες στα Pretest, µε απαντήσεις σε ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις σε δραστηριότητες 

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου τοποθετείται ένα τµήµα µε τις προτεινόµενες απαντήσεις 

στις δραστηριότητες µάθησης. Αυτό το τµήµα επιτρέπει στους σπουδαστές να συγκρίνο-

υν τις απαντήσεις τους µε µια "πρότυπη" απάντηση που περιλαµβάνει και περαιτέρω ε-

ξηγήσεις και κατευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η προσφορά θετικής  ανατ-

ροφοδότησης. Καθησυχάζεται ο σπουδαστής, προτείνονται διορθωτικά µέτρα, βελτιώ-
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νονται αδυναµίες τους, και δίνεται η ευκαιρία να γίνει υπέρβαση της όποιας άµεσης κα-

τάστασης του. Η ανατροφοδότηση είναι τέτοια ώστε ενισχύει τη σωστή συµπεριφορά, 

είναι κατανοητή στον επιµορφούµενο, και περιλαµβάνει για την υποστήριξη και εµψύ-

χωση των µαθητών πολλά σχόλια ενθάρρυνσης, καθοδήγησης και επαίνου (Race, 1999). 

xv). Βιβλιογραφία 
Ένας κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών επισυνάπτεται στο τέλος κάθε κεφαλαί-

ου. Οι αναφορές αυτές δίνουν τις πηγές για το υλικό που χρησιµοποιείται στο κεφάλαιο 

έτσι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν, αν θέλουν, να ερευνήσουν στα βιβλία, περιοδικά κλπ. 

προκειµένου να ανακαλύψουν περισσότερα για το εξεταζόµενο θέµα. Η βιβλιογραφία 

αποτελεί στοιχείο ενεργοποίησης του εκπαιδευόµενου και ταυτόχρονα ένα σηµείο προ-

οπτικής φυγής στη νέα γνώση. 

   x). Παράλληλα υλικά 
Ως παράλληλα υλικά προσδιορίστηκαν όλες οι µορφές υλικού σε ψηφιακή µορφή. Ο 

ρόλος των παράλληλων υλικών  είναι να συµπληρώσουν τµήµατα του υλικού µε µια δια-

φορετική κωδικοποίηση αλλά κυρίως µε τµήµατα ύλης που εµπλουτίζουν το έντυπο κεί-

µενο, να «ξαναθυµίσουν» γνώσεις και έννοιες που αναλύθηκαν στο έντυπο, αλλά µε δια-

φορετική κωδικοποίηση ώστε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες κατανόησης του περιε-

χοµένου και να πληροφορούν για περαιτέρω θέµατα στα οποία µπορούν να εµβαθύνουν 

κατά τη διάρκεια της µελέτης τους ή και µετά τη µελέτη του καθαυτό υλικού.   

Τα γεγονότα κατά Gagné τα οποία κυρίως χρησιµοποιήθηκαν είναι : 

Προσέλκυση της προσοχής (Gain Attention) :  
Η προσοχή του εκπαιδευοµένου προσελκύεται, µέσα από τη διαφορετικότητα των 

γραµµατοσειρών και του µεγέθους τους, των διαφορετικών χρωµάτων και του κενού έτσι 

ώστε ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να διακρίνει τις σηµαντικές πληροφορίες (Μικρόπου-

λος,2000). Επιπλέον γίνεται χρήση κινούµενων εικόνων καθώς µπορούν να προσελκύ-

σουν την προσοχή (Rieber,1990).   

Υπενθύµιση των ήδη γνωστών γνώσεων (Stimulate recall of prior knowledge) 
Ο εκπαιδευόµενος καλείται να χρησιµοποιεί την προηγούµενη γνώση του όσον αφο-

ρά στη χρήση του Η/Υ και λογισµικού και οι απαραίτητες γνώσεις και κινήσεις δηλώ-

νονται στην έναρξη του υλικού. 

Παρουσίαση του περιεχοµένου (Present the material) 
Το κείµενο στις διαφάνειες περιορίστηκε στα απολύτως αναγκαία αφού είναι λιγότε-

ρο ευανάγνωστο στην οθόνη απ’ ότι στο χαρτί και έγινε σηµαντική χρήση γραφικών α-

φού η χρήση τους υποστηρίζει το κείµενο, διευκολύνει την κατανόησή του και παρέχει 

επιπλέον πληροφορίες (Μικρόπουλος,2000). Επιδιώχθηκε η συνάφεια τους µε το κείµενο 

καθώς η παρουσίαση συγκεκριµένων στοιχείων του περιεχοµένου (όπως σχέσεις µεταξύ 

των εννοιών, των ποσοτικών στοιχείων κλπ) µε χρήση γραφικών µπορεί να βοηθήσει τον 

εκπαιδευόµενο  να κατανοήσει βαθύτερα και  να διατηρήσει  στη µνήµη του το εκπαιδε-

υτικό υλικό. Η παρουσίαση πληροφοριών µέσω γραφικών συµβάλλει στην καλύτερη εκ-

µετάλλευση  του οπτικών δυνατοτήτων του εκπαιδευόµενου αφού συνδυάζεται ο γραπ-

τός λόγος και η εικόνα. Όταν τα γραφικά δεν είναι διακοσµητικά αλλά διευκρινιστικά, η 

προσοχή  του εκπαιδευόµενου δεν αποσπάται αλλά διατηρείται (Poulymenakou, Moraiti 

& Bisbiki, 2006). Στις προβολές και παρουσιάσεις χρησιµοποιείται ως ήχος µόνο ανθρώ-

πινη φωνή µε εναλλαγή αντρικής & γυναικείας, έτσι ώστε να ενισχύεται η διάκριση της 

µετάβασης από παράδειγµα σε παράδειγµα.   

Καθοδήγηση της µάθησης (Provide guidance for learning) 
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Ο εκπαιδευόµενος καθοδηγείται και µαθαίνει σε έναν επιταχυνόµενο ρυθµό από την 

πλοήγηση που υποστηρίζεται µέσω επιλογών όπως π.χ µε κουµπιά ‘επόµενο’ και ‘προη-

γούµενο’, ‘αρχική’ και ‘τελική διαφάνεια’, µε τις συνδέσεις , µε την ύπαρξη συνοχής  

στη δοµή και το σχέδιο οθόνης, µε το σχεδιασµό των συνδέσεων και τη χρήση της ορο-

λογίας (Poulymenakou, Moraiti & Bisbiki, 2006). Τέλος σηµαντική είναι η παροχή βοή-

θειας όπου απαιτείται. 

 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Προκειµένου να αξιολογηθεί η απόπειρα σχεδιασµού και ανάπτυξης υλικού για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση βάσει το µοντέλου Gagne, το παραχθέν υλικό αξιολογήθηκε 

από τριάντα εκπαιδευτικούς µε βολική δειγµατοληψία και δειγµατοληψία χιονοστιβάδας 

(Cohen & Manion,1994) µε ερωτηµατολόγιο µε κριτήρια που αφορούσαν στις προδιαγ-

ραφές υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγη-

σης δείχνουν ότι η εφαµοργή του µοντέλου δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Να σηµε-

ιωθεί όµως ότι το σύνολο του υλικού προορίζεται για προσωπική µελέτη και δεν περι-

λαµβάνει καθόλου οµαδικές δραστηριοτήτες, ούτε υπήρξε σχεδιασµός για τέτοιου τύπου 

δραστηριότητες. 
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