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Ενότητα 3.6.3 

 
∆ιδάσκοντας µε τη 
βοήθεια λογισµικού 
παρουσιάσεων 

 1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές πρακτικές» που 
µπορούν να εφαρµοστούν στη χρήση λογισµικού παρουσιάσεων 
σε σχέση µάλιστα µε το ρόλο του «οπτικού γραµµατικού» ή του 
«γραµµατισµού των µέσων» (media literacy), για τη διδασκαλία 
διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. Θα παρουσιαστούν 
συγκεκριµένες τεχνικές και παραδείγµατα, µε κύριο σκοπό να 
υλοποιηθούν στο εργαστήριο δραστηριότητες που θα τις 
αξιοποιούν διδακτικά. 

∆ιδακτικοί 
Στόχοι 

• Εκµάθηση βασικών τεχνικών για τη χρήση  λογισµικού 
παρουσιάσεων στη διδασκαλία. 

 

 2.  Θεωρητικά στοιχεία και αντίλογος 

 
Το λογισµικό παρουσιάσεων µπορεί να αποτελέσει ένα πολύ 
ισχυρό µέσο («εργαλείο») διδασκαλίας, καθώς οι παρουσιάσεις 
µπορούν να υποστηρίξουν διδασκαλίες µε πολλούς και ποικίλους 
τρόπους. 
Οι παρουσιάσεις όµως µπορούν να έχουν και πολύ ευρύτερες 
χρήσεις: για παράδειγµα, µια παρουσίαση µπορεί να αποτελέσει 
τον πυρήνα για µια διδασκαλία ή να αποτελέσει το πεδίο για 
δραστηριότητες προγύµνασης και εξάσκησης (drill and practice). 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το PowerPoint είναι ένα λογισµικό 
το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση - ίσως 
περισσότερο από κάθε άλλο λογισµικό. Έχουν ωστόσο 
διατυπωθεί και αντιρρήσεις για τη χρήση του: τελικά ευνοεί 
πάρα πολύ την εικόνα (ενδεχοµένως και τον ήχο) έναντι του 
κειµένου ως τρόπο έκφρασης και µετάδοσης ιδεών. Πολλές 
φορές δηλαδή γίνεται κατάχρηση των περιφερειακών στοιχείων 
(εφέ, χρώµατα, φόντο, στυλ και γενικά γραφιστικά στοιχεία) 
έναντι της πληροφορίας που πρέπει να παρέχει, στη λογική 
δηλαδή του MacLuhan «το µέσο είναι το µήνυµα». Επίσης 
πολλές φορές φαίνεται ότι ευνοεί µία «τηλεοπτική» αντίληψη 
για την οργάνωση της ύλης (γρήγορη εναλλαγή εικόνων, µικρά 
και «εύπεπτα» κείµενα κλπ). 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι το  PowerPoint αποτελεί ένα εµπορικό 
προϊόν. Υπάρχουν ωστόσο λογισµικά µε τις ίδιες περίπου 
δυνατότητες, που ανήκουν στην κατηγορία του Ελεύθερου και 
Ανοιχτού Λογισµικού, όπως το πρόγραµµα Impress του 
ολοκληρωµένου πακέτου OpenOffice. 
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3. Πρακτικές συµβουλές για τη χρήση 
των παρουσιάσεων 

 
• Ο συνδυασµός των χρωµάτων (π.χ. φόντο και χαρακτήρες 

κειµένου) πρέπει να βοηθάει την ανάγνωση και όχι να τη 

δυσχεραίνει. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η παρουσίαση 

µπορεί να λάβει χώρα σε συνθήκες δυνατού φωτισµού. Επί 

πλέον, ο βιντεπροτζέκτορας σπανίως αποδίδει τα χρώµατα 

που φαίνονται στην οθόνη του Η.Υ. µε την ίδια καθαρότητα. 

• Προσοχή στο κείµενο: ποσότητα (σε κάθε διαφάνεια), 

µέγεθος, γραµµατοσειρά. Το κείµενο πρέπει να είναι αρκετά 

αραιό ώστε να µην είναι δυσανάγνωστο. 

• Έλεγχος των υπερδεσµών (εάν υπάρχουν) ώστε να είναι 

ενεργοί-επικαιροποιηµένοι (δηλαδή να «κατευθύνουν» στα 

αρχεία ή τις ιστοσελίδες που πρέπει). 

• Χρονοµέτρηση της παρουσίασης ώστε να µην απαιτηθεί 

χρόνος µεγαλύτερος από το διατιθέµενο. 

• Οι ήχοι, οι εικόνες, η διακόσµηση και τα παντός είδους εφέ 

είναι εργαλεία και ως τέτοια πρέπει να χρησιµοποιούνται – 

δηλαδή φειδωλά και µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητα. 

• Μια παρουσίαση πρώτα σχεδιάζεται στο χαρτί (έστω ένα 

σκαρίφηµα) και µετά υλοποιείται στο σχετικό περιβάλλον 

(λογισµικό). 

• Μια παρουσίαση στηρίζει το µάθηµα - δεν είναι το µάθηµα. 

 4. Τεχνικές  

 
Τεχνικές  

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες στοιχειώδεις τεχνικές στις 

ηλεκτρονικές παρουσιάσεις: 

• Αποκάλυψη – Επικάλυψη εικόνων (µε σταδιακή ολοκλήρωση 

µιας εικόνας ή αποκάλυψη µερών ή στρώσεων: για 

παράδειγµα η «αποκάλυψη» του εσωτερικού του 

ανθρωπίνου σώµατος)  

• Συγχρονισµός ήχου, κειµένου και εικόνας. 

• Ψευδοκίνηση- ψευδο-animation: επιτυγχάνεται όταν σε µια 

σειρά διαδοχικών διαφανειών υπάρχουν εικόνες µε µικρή 

παραλλαγή και πραγµατοποιείται ταχεία αλλαγή διαφανειών 

κατά την παρουσίαση (περίπου µε την ίδια αρχή που 
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λειτουργεί ο κινηµατογράφος) 

• Αυτόµατη επίδειξη διαφανειών 

• Απλή επίδειξη εικόνων – ενσωµάτωση τεχνικών animation – 

video 

• Χρήση εξωτερικών υπερδεσµών 

 
 
Προηγµένες 
τεχνικές  Χρήση VBA και πλήκτρων (Buttons). 

 

5. Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

 
∆ραστηριότητα 
1η 
 

Να δηµιουργηθούν παρουσιάσεις που να εκµεταλλεύονται την 

επικάλυψη-αποκάλυψη και την «ψευδοκίνηση» - για διάφορα 

γνωστικά αντικείµενα – για να παρουσιάσουν «εξέλιξη 

φαινοµένων» 

 

 
∆ραστηριότητα 
2η 
 

Να δηµιουργηθεί τουλάχιστον µία παρουσίαση που να 

χρησιµοποιηθεί ως «κέντρο» ενός µαθήµατος - ενσωµατώνοντας 

και υπερδεσµούς µε ιστοχώρους, κείµενα, εφαρµογές, άλλα 

αρχεία παρουσιάσεων κλπ. 

 6. Ερωτήσεις 

 1) Θεωρείτε ότι τα λογισµικά παρουσιάσεων συνιστούν ένα είδος 

«κινδύνου» για τη διδασκαλία, καθώς τείνουν να 

οµογενοποιήσουν όλα τα µαθήµατα σε ένα κοινό µοντέλο, µία 

διαδοχή πληροφοριών που τελικά υπαγορεύεται από το ίδιο το 

λογισµικό; 

 7. Ασκήσεις 

 1) Nα χρησιµοποιηθεί το µοντέλο drill-and-practice για 

«εξάσκηση» σε ένα αντικείµενο, όπως η Γεωγραφία (στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση), η Iστορία κλπ. 
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 8. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία  

 http://www.youtube.com/watch?v=HLpjrHzgSRM Ένα µικρό 

βίντεο για τη χρήση του PowerPoint. Συνοπτικά, αλλά πολύ 

χαρακτηριστικά, από ένα ζωντανό (;) τηλεοπτικό σώου, ένας 

κωµικός επισηµαίνει, στην Αγγλική, µερικά σηµαντικά σφάλµατα 

στη χρήση του PowerPoint (όπως η λέξη-προς-λέξη ανάγνωση 

του κειµένου µιας διαφάνειας από τον παρουσιαστή-διδάσκοντα, 

τα λάθη – ορθογραφικά ή άλλα – κλπ: How NOT To Use 

Powerpoint By Comedian Don McMillan στο YouTube (!!) 

http://youtube.com/watch?v=OC1OixM_118 Ένα σχετικά 

µεγάλο βίντεο (20 λεπτά περίπου, στην Αγγλική), πολύ 

κατατοπιστικό, πάνω στη χρήση του PowerPoint. 

http://www.youtube.com/watch?v=hq-

JaaUkcSw&feature=related Ένα µουσικό βίντεοκλίπ (!!) στην 

Αγγλική, πάνω στις δυνατότητες του PowerPoint 
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