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Πρόλογος για τον εκπαιδευτικό 
 
Καλώς ήρθατε στο λογισµικό ‘Βιολογία A΄ και Γ΄ Γυµνασίου’. 
 
Το λογισµικό αυτό έχει σχεδιαστεί µε για άµεση χρήση από τον µαθητή 
χωρίς τη βοήθεια εγχειριδίου.  
Ωστόσο, η λεπτοµερής ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού, και κυρίως το 
δεύτερο µέρος του, είναι απαραίτητη για τον επιβλέποντα καθηγητή, 
διότι εξηγεί την µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει για την 
µέγιστη εκπαιδευτική αξιοποίηση.  
Το πρώτο µέρος εξηγεί την χρήση του λογισµικού και περιλαµβάνει 
υλικό από το εγχειρίδιο χρήσης. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει 
προσοχή στις σηµειώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική αξιοποίηση 
κάποιων ενοτήτων (οι σηµειώσεις αυτές δεν εµπεριέχονται στο 
εγχειρίδιο χρήσης καθώς αυτό απευθύνεται στον µαθητή). 
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Α. Η χρήση του λογισµικού 
 

1. ∆ύο τρόποι πλοήγησης 

 
Η πλοήγηση στο λογισµικό αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 
 
-Σειριακή πλοήγηση: πατώντας το κουµπί 'Επόµενο' (στο κάτω δεξιά 
µέρος της οθόνης) θα επισκεφτείς όλες τις ενότητες του λογισµικού 
διαδοχικά. 
Η Σειριακή πλοήγηση ενδείκνυται για χρήση στα πλαίσια σχολικού 
εργαστηρίου. 
 
-Ελεύθερη πλοήγηση: µέσα από την Κεντρική Οθόνη του λογισµικού 
παρέχεται πρόσβαση στις επιµέρους ενότητες, έτσι µπορείς να 
επιστεφτείς κάποιο συγκεκριµένο σηµείο για να διασαφηνίσεις κάτι που 
ίσως δεν κατάλαβες ή απλώς για επανάληψη. 
 
 

 
Η κεντρική οθόνη παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θεµατικές ενότητες 
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Το µενού πλοήγησης 

Το µενού πλοήγησης βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης σε όλες τις 
ενότητες του λογισµικού (µε εξαίρεση τους προ-οργανωτές κάθε 
ενότητας, από τους οποίους µόνο η πρόσβαση στην ενότητα έχει 
νόηµα, και την εισαγωγική σελίδα). 
 
Οι επιλογές του µενού πλοήγησης είναι οι εξής: 
 
-Κεντρική Οθόνη 
-Γλωσσάριο 
-Πηγές για µελέτη 
-Ευρετήριο ύλης 
-Βοήθεια  
-Αποθήκευση 
-Έξοδος 
 
Οι επιλογές αυτές µεταβαίνουν σε αντίστοιχες ενότητες του λογισµικού 
(µε εξαίρεση την επιλογή ‘Έξοδος’) και εξηγούνται παρακάτω στο 
εγχειρίδιο αυτό. 
 

 
Το µενού πλοήγησης 

2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης 

 
-‘Επόµενο’: Μετάβαση στην επόµενη οθόνη σύµφωνα µε 
προκαθορισµένη πορεία  που έχει καθοριστεί µε γνώµονα το µέγιστο 
διδακτικό όφελος. 
 
-‘Προηγούµενο’: Επιστρέφει στης τελευταία οθόνη που έχει επισκεφτεί 
ο χρήστης. 
 

             
Οι επιλογές ‘Προηγούµενο’ και ‘Επόµενο’ βρίσκονται στο κάτω δεξιά 
µέρος της οθόνης 
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-‘Έξοδος’: Έξοδος από το λογισµικό στο περιβάλλον του λειτουργικού 
συστήµατος. 
 

 
 
-‘Κεντρική Οθόνη’: Βρίσκεται και αυτή στο µενού πλοήγησης, συνεπώς 
είναι προσβάσιµη από όλες τις ενότητες του λογισµικού. 
Η κεντρική οθόνη δίνει πρόσβαση σε όλες τις θεµατικές ενότητες του 
λογισµικού. 
 
 

3. Ενότητες υποστήριξης 
 

1.1 Γλωσσάρι 

 Τα λήµµατα του γλωσσάριου επεξήγονται αναλυτικά και µε αναφορές 
σε άλλα τµήµατα της ύλης που εµπεριέχεται στο λογισµικό. 
Τα  λήµµατα του γλωσσάριου παρουσιάζονται µε δύο τρόπους 
(ι) Σαν σύνδεσµοι υπέρ-κειµένου (hyperlinks) στα κύρια κείµενα του 
λογισµικού. 
(ιι) Στην ενότητα ‘Γλωσσάριο’ όπου τα  λήµµατα παρουσιάζονται σε 
αλφαβητική σειρά. 
 

 
Λήµµα από το γλωσσάρι µε εµφανισµένη την επεξήγησή του µε µορφή 
υπέρ-κειµένου. 
 
 
Σηµείωση: Η εφαρµογή του γλωσσάριου σαν υπέρ-κείµενο δεν 
εφαρµόζεται στις εξής περιπτώσεις: 
(ι) Όπου ο όρος που εξηγείται στο αποτελεί το βασικό αντικείµενο της 
ενότητας, η εφαρµογή του γλωσσάριου στον όρο αυτό είναι περιττή, 
διότι η εξήγηση περιέχεται στο κυρίως κείµενο. 
(ιι) Όπου ο όρος εµπεριέχεται σε ‘πτυσσόµενα’ κείµενα (κείµενα που 
συνοδεύουν κινούµενες αναπαραστάσεις ή που εµφανίζονται µε 
ενέργειες του χρήστη) διότι σε αυτά τα κείµενα η εφαρµογή του υπέρ-
κειµένου έχει προφανείς δυσκολίες χρηστικότητας. 
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1.2 Ευρετήριο ύλης   

 
Το Ευρετήριο αποτελείται από µια σειρά ληµµάτων (375 λήµµατα) από 
τα οποία συνδέονται 600 παραποµπές στην ύλη. Έχει προστεθεί 
λειτουργία αναζήτησης ύλης µε την εισαγωγή ενός όρου βιολογίας. Η 
λειτουργία αυτή παρέχει άµεση πρόσβαση στις ενότητες που περιέχουν 
πληροφορίες για τον όρο αυτό. 
 
Από τα λήµµατα του ευρετηρίου µπορείς να µεταβείς σε συγκεκριµένες 
ενότητες στο λογισµικό στις οποίες τα λήµµατα αυτά αναλύονται 
διεξοδικά. 
Για κάθε λήµµα υπάρχει η δυνατότητα άµεσης µετάβασης  σε µια ή 
περισσότερες τέτοιες ενότητες. 
 

 
Επιλέγοντας τις ενότητες στο δεξιό µέρος µπορείς να µεταβείς σε αυτές 
που επεξηγούν τον όρο που σε ενδιαφέρει. 
 

1.3 Πηγές για µελέτη  

Η ενότητα αυτή χρησιµεύει: 
-Στον µαθητή που θέλει να επεκτείνει τις γνώσεις του πέραν της ύλης 
που καλύπτεται από το λογισµικό ή/και σε µεγαλύτερο βάθος. 
-Στον εκπαιδευτικό που χρειάζεται εύκολη πρόσβαση σε επιπρόσθετη 
πληροφορία για να πλαισιώσει πληρέστερα την διδακτέα ύλη. 
 
Η ενότητα χωρίζεται σε δύο µέρη: 
(ι) Βιβλιογραφία: Λίστα από έγκυρα εκπαιδευτικά συγγράµµατα µε 
θεµατικό αντικείµενο που συµπίπτει µε την διδακτέα ύλη. 
(ιι) Λίστα ιστοσελίδες µε θεµατικό αντικείµενο που συµπίπτει µε την 
διδακτέα ύλη. 
Η λίστα αποτελείται από ενεργά links για άµεση πρόσβαση (σε 
υπολογιστή συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο). 
Η λίστα συνοδεύεται από σύντοµο σχολιασµό για τα εκπαιδευτικά 
περιεχόµενα κάθε σελίδας. 
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1.4 Οθόνη βοήθειας 

 
Το λογισµικό περιλαµβάνει µια αλληλεπιδραστική ενότητα βοήθειας.  
Σύρε τον κέρσορα επάνω από τα νούµερα στο κίτρινο πλαίσιο για να 
δεις µια επεξήγηση όλων των λειτουργιών του λογισµικού χωρίς να 
ανατρέξεις σε αυτό το εγχειρίδιο. 
 

  
Σύρε τον κέρσορα επάνω από τις κίτρινες περιοχές για να δεις τι 
κάνουν οι διάφορες επιλογές στο λογισµικό 
 
Οι µαθητές πρέπει να επισκεφτούν την σελίδα βοήθειας πριν αρχίσουν 
την περιήγηση στις θεµατικές ενότητες, έτσι ώστε να αποκτήσουν 
οικειότητα µε το περιβάλλον του λογισµικού. 
Μια προσεκτική θεώρηση της σελίδας αυτής από τους µαθητές 
υποκαθιστά σε µεγάλο βαθµό το εγχειρίδιο χρήσης. Σε αντίθεση όµως 
µε το εγχειρίδιο αυτό η οθόνη είναι αλληλεπιδραστική: σύρε τον 
κέρσορα στα διάφορα σηµεία της οθόνης για µια επεξήγηση των 
λειτουργιών του λογισµικού. 
 
 

4. Επιπρόσθετες λειτουργικότητες  

 

1.5 Το µικροσκόπιο 

 
Το Μικροσκόπιο αποτελεί µια ανεξάρτητη εφαρµογή στην οποία 
παρέχεται πρόσβαση από τις οθόνες που περιέχουν το διακριτικό σήµα. 
 
Στην οθόνη του µικροσκοπίου θα εµφανιστεί η εικόνα που έχετε 
επιλέξει, αρχικά µε µικρή µεγέθυνση. Θα παρατηρήσετε ότι στο πάνω 
αριστερά µέρος βρίσκεται η Περιοχή Ελέγχου µικροσκοπίου. Από εδώ 
µπορείτε να κάνετε τα εξής: 
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(α) Να µεγαλώσετε την µεγέθυνση, σέρνοντας τον κέρσορα παράλληλα 
στην γραµµή ελέγχου της µεγέθυνσης. 
(β) Όταν η µεγέθυνση είναι µεγάλη, µόνο ένα µικρό κοµµάτι της 
εικόνας εµφανίζεται στην οθόνη. Το µικρό (κόκκινο ή κίτρινο) 
τετράγωνο µέσα στην Περιοχή Ελέγχου είναι ο Πλοηγός. Πατήστε τον 
κέρσορα επάνω του και σύρετέ τον όπου επιθυµείτε στον παράθυρο της 
Περιοχής Ελέγχου για να δείτε τα υπόλοιπα σηµεία της εικόνας. 
(γ) Επιπλέον, µπορείτε να σύρετε και την περιοχή ελέγχου σε 
διαφορετικά σηµεία της επιφάνειας της εφαρµογής, ανάλογα µε το που 
σας βολεύει να βρίσκεται. 
 
Η εφαρµογή τερµατίζεται από το κουµπί «Κλείσιµο Παραθύρου» στο 
κάτω αριστερά µέρος του παραθύρου. 
 

 
 

1.6 Αποθήκευση 

Το λογισµικό παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης κειµένου για 
περαιτέρω χρήση του από τον µαθητή έξω από τα πλαίσια του 
λογισµικού. 
Πατώντας το κουµπί ‘Αποθήκευση’ σε κάποια συγκεκριµένη ενότητα, θα 
εµφανιστεί το παράθυρο του Περιηγητή των Windows. Επιλέξτε την 
τοποθεσία όπου επιθυµείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο κειµένου την 
ενότητας. 
 
Η λειτουργία αποθήκευσης δουλεύει αυτόµατα και σώζει το κείµενο της 
ενότητας σε µορφή απλού κειµένου (txt). Τα κείµενα που εµφανίζονται 
για αποθήκευση συχνά διαφέρουν στην συντακτική δοµή από αυτά που 
αναγράφονται στην οθόνη. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο προκειµένου να 
επιτευχθεί το µέγιστο εκπαιδευτικό όφελος από την λειτουργία αυτή. 
 
Ο λόγος είναι ότι τα κείµενα στις οθόνες εµφανίζονται 
κατακερµατισµένα έτσι ώστε να υπάρχει άµεσα αντιστοίχιση µε την 
πολυµεσική πληροφορία (π.χ. εµφανίζονται σταδιακά καθώς παίζει µια 
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κινούµενη αναπαράσταση). Η απόσπαση και αποθήκευση τέτοιων 
κειµένων εκτός του αρχικού πλαισίου χρήσης (λογισµικό) κρίθηκε 
εκπαιδευτικά επιβλαβής. Για τον λόγο αυτό, τα κείµενα έχουν δοµηθεί 
σε µορφή αυτοτελών νοηµατικών µονάδων οι οποίες αντιστοιχούν στις 
ενότητες του λογισµικού. 
 
Κείµενα που δεν έχουν εκπαιδευτικό ρόλο εκτός του πλαισίου του 
λογισµικού (π.χ. προτροπές να γίνει κάποια ενέργεια από πλευράς 
χρήστη) έχουν παραληφθεί. 
 

1.7  Υποστηρικτικό υλικό 

 
Στα σηµεία που βλέπεις το χαρακτηριστικό σήµα της ταινίας µπορείς να 
επιλέξεις να δεις video και κινούµενες αναπαραστάσεις συνοδευόµενες 
από προφορικό κείµενο. Οι ταινίες αυτές παρουσιάζονται σε ξεχωριστό 
παράθυρο. 
 

 
Οι υποστηρικτικές ταινίες παρουσιάζονται σε ξεχωριστό παράθυρο. 
∆ίπλα το χαρακτηριστικό σήµα της ταινίας. 
 
 
  

1.8 Τοµέας εκπαιδευτικού 
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Ο Τοµέας Εκπαιδευτικού αποτελείται από µια ανεξάρτητη εφαρµογή που 
τρέχει παράλληλα µε το κυρίως λογισµικό. Επιπλέον, παρέχει τη 
λειτουργία αναζήτησης ύλης για τον εκπαιδευτικό. Εισάγοντας κάποιο 
όρο βιολογίας, θα εµφανιστούν σε µια λίστα οι ενότητες που αφορούν 
τον όρο αυτό. Η λειτουργία αυτή παρέχει έναν γρήγορο τρόπο 
ανεύρεσης ύλης για τον εκπαιδευτικό. 
 
Το λογισµικό αυτό είναι σχεδιασµένο για  χρήση σε συνθήκες σχολικού 
εργαστηρίου µε επιβλέποντα καθηγητή. 
Η ενότητα καθηγητή αποτελείται από ένα δυναµικό τµήµα στο πάνω 
µέρος της οθόνης το οποίο περιέχει πληροφορίες για την εκπαιδευτική 
αξιοποίηση της οθόνης αυτής. 
 
Συγκεκριµένα περιέχει: 
1. Τους εκπαιδευτικούς στόχους της ενότητας (ή οθόνης στην 
περίπτωση που µια ενότητα έχει πολλαπλές οθόνες που 
χρειάζονται σχόλια για τον εκπαιδευτικό). 

2. Τις προτάσεις διαθεµατικότητας για συζήτηση στην τάξη 
3. Την αντιστοιχία µε το ΑΠΣ 
4. Οδηγίες για τον σωστό σχολιασµό των αναπαραστάσεων. 

 
Ο τοµέας αυτός εµφανίζεται µόνο στον καθηγητή µε την σχετική 
επιλογή στην εισαγωγική οθόνη (µε χρήση κωδικού στην τελική 
έκδοση).  
 
Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση µε τον τοµέα εκπαιδευτικού θα βρεις 
στο Β’ µέρος του εγχειριδίου αυτού. 
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∆ύο απόψεις της ίδιας οθόνης, η µια µε το τοµέα εκπαιδευτικού 
ενεργοποιηµένο (για τον εκπαιδευτικό) και µια στην κανονική της 
εκδοχή (για τον µαθητή). 
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Β. Τοµέας εκπαιδευτικού 
 

1. Ο τοµέας του εκπαιδευτικού στο λογισµικό και η χρήση του 

 
Το λογισµικό αυτό είναι σχεδιασµένο για χρήση σε συνθήκες σχολικού 
εργαστηρίου 

1.2 ∆ιαθεµατικότητα 

∆ίνει οδηγίες και ιδέες στον καθηγητή για τον ευρύτερο σχολιασµό των 
περιεχοµένων του λογισµικού και την σύνδεσή τους µε διαθεµατικό 
περιεχόµενο. 
Στόχος είναι η σύνδεση αυτή να αποτελέσει αφορµή για συζήτηση στην 
τάξη. 
 

1.3 Αντιστοιχία µε το ΑΠΣ 

Αντιστοιχεί τις επιµέρους ενότητες του λογισµικού µε το ΑΠΣ. Στόχος 
είναι η διευκόλυνση του καθηγητή σε δραστηριότητες όπως: 
- η ταξινόµηση της ύλης που έχει διδαχθεί σε µια ορισµένη χρονική 
στιγµή 

- η συγγραφή ερωτήσεων (γραπτών και προφορικών) που 
αντιστοιχούν στην ύλη που έχει διδαχθεί µέσω του λογισµικού. 

- Η χρονική αντιστοίχιση της χρήσης συγκεκριµένων ενοτήτων του 
λογισµικού µε την ύλη που διδάσκεται ταυτόχρονα  εκτός 
εργαστηρίου για το µάθηµα της βιολογίας. 

 
 

2. Σηµειώσεις για την χρήση και τον σχολιασµό των γραφικών 
αναπαραστάσεων 

 
Η χρήση και ο σχολιασµός των γραφικών αναπαραστάσεων σε 
διδακτικά πλαίσια  για την κατανόηση επιστηµονικών εννοιών πρέπει να 
γίνεται µε σαφή κριτήρια και στόχους. Στην αντίθετη περίπτωση τα 
πλεονεκτήµατα της χρήσης πολυµεσικής πληροφορίας στην µετάδοση 
επιστηµονικών εννοιών µπορούν ακόµη και να σταθούν εµπόδιο στην 
αφοµοίωση της πληροφορίας που αποτελεί το διδακτικό αντικείµενο. 
 
Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να καθοδηγήσει τον καθηγητή που 
επιβλέπει την χρήση του λογισµικού αυτού σε συνθήκες σχολικών 
εργαστηρίων. 
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2.1  Οδηγίες προς τον επιβλέποντα καθηγητή 

 
 
Τύποι αναπαραστάσεων που χρησιµοποιούνται στο λογισµικό: διαφορές 
µεταξύ τους, πλεονεκτήµατα και εν δυνάµει µειονεκτήµατα. 
 
(α) Φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις (φωτογραφίες, αντικειµενικές 
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις):  Το πλεονέκτηµα της χρήσης των 
αναπαραστάσεων αυτών είναι η άµεση αντιστοίχηση από πλευράς του 
χρήστη του αντικείµένου της αναπαράστασης µε κάποια πραγµατική 
κατάσταση. Το µειονέκτηµα  είναι ότι δεν µπορούν να αποµονωθούν τα 
στοιχεία της αναπαράστασης που αποτελούν το διδακτικό αντικείµενο 
µε συνέπεια τον κίνδυνο απόσπασης της προσοχής του χρήστη σε 
ιδιότητες άσχετες µε αυτό. 
 
Ο σχολιασµός από πλευράς εκπαιδευτικού θα πρέπει να τονίσει τα 
στοιχεία που είναι σχετικά µε το διδακτικό αντικείµενο. 
 
 
(β) Ανάλογες αναπαραστάσεις: Αποτελούν οπτικοποιήσεις των 
διδακτέων εννοιών, αλλά το οπτικό περιεχόµενο είναι αφηρηµένο και 
δεν συνδέεται µε οπτικό περιεχόµενο που αντιστοιχεί µε τον εξωτερικό 
κόσµο.  
Χρησιµεύουν στο να εστιάσουν την προσοχή του χρήστη στην δυναµική 
σχέση µεταξύ εννοιών και διαδικασιών στις οποίες οι έννοιες 
εµπλέκονται. 
 
π.χ. στην ενότητα  ‘Μόριο RNA/Είδη RNA’ µια ανάλογη κινούµενη 
αναπαράσταση χρησιµοποιείται για να ορίσει τα είδη του RNA µέσα από 
τους ρόλους που παίζουν στην διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης. 
 
Ο κίνδυνος της χρήσης τέτοιων αναπαραστάσεων είναι οι χρήστες να 
τις εκλάβουν ως µια ακριβή αναπαράσταση της πραγµατικότητας και όχι 
ως µια αφαίρεση. 
Για αυτόν τον λόγο ο εκπαιδευτικός πρέπει να τονίσει την φύση της 
αναπαράστασης αυτής. 
 
Οι ανάλογες αναπαραστάσεις χρησιµοποιούνται στο λογισµικό µε 
µεγάλη αναλογία διότι παρέχουν τις εξής δυνατότητες που είναι 
ιδιαίτερων χρήσιµές στο µάθηµα της βιολογίας: 
 
(ι) Συνδέουν αφηρηµένες έννοιες µε οπτικό περιεχόµενο. 
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π.χ: Η έννοια της κληρονοµικότητας. 
 
(ιι) Αναπαραστούν ένα φαινόµενο που δεν µπορεί να γίνει άµεσο 
αντικείµενο οπτικής αντίληψης. 
 
π.χ.: Τα νήµατα που ξεκινούν από τον πυρήνα και που κατευθύνουν 
της πορεία των χρωµατιδίων κατά την διάρκεια της κυτταρικής 
διαίρεσης.  
 
(ιιι) Παρουσιάζουν την πληροφορία µε τρόπο που αφοµοιώνεται πιο 
εύκολα από ότι σε µορφή κειµένου. 
 
 


