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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δχν κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηή, ζηε κάζεζε αληηθεηκέλσλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε ηάμεηο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Αξγνζηνιίνπ 

(ΜΔΑΔ), δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ (έλα ζρνιηθφ ηξίκελν). Οη παξεκβάζεηο 

αμηνινγήζεθαλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνινγίσλ γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ ζε 

καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.  

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο 2010 – 2011, ζπκκεηείραλ 16 καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Αξγνζηνιίνπ. Οη 

καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δηαρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, ηελ νκάδα 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νκάδα ππνινγηζηψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

κέηξν ζχγθξηζεο.  

Μηα εβδνκάδα πξηλ ηελ αξρή θαη κηα εβδνκάδα κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ νη 

καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε κηα δνθηκαζία αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ζε 

νηθνλνκηθά ζέκαηα κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ε αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ εθπαηδεχηεθαλ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ καζεηψλ πνπ εθπαηδεχηεθαλ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν, κε βεβαηφηεηα 99%. πκπεξαζκαηηθά ην δηαδίθηπν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά σο κέζσ δηδαζθαιίαο ζε ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, αιιά κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζέηεη ζεκαληηθά  δεηήκαηα γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ην ζρνιείν ράλεη ην ξφιν ηνπο ζαλ 

παξνρέαο γλψζεο (Stiles, 2000). ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ππάξρεη πνιχ πιεξνθφξεζε 

θαη γλψζε θαη είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αληηιεπηφ φηη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη ηθαλφηεηεο 

θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ζσζηά απηέο ηηο γλψζεηο. Έηζη, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ εθπαίδεπζε σο κηα Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) είλαη ε αλάπηπμε ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο. Γελ αξθεί ε εηζαγσγή ησλ πην πξνεγκέλσλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία. 

Γελ αξθεί ε εγθαηάζηαζε ειθπζηηθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα 

αληηζηνηρνχλ ζην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ ηα 

ζέκαηα ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα αθήζεη ην 

καζεηή λα δέρεηαη παζεηηθά ηε γλψζε ε νπνία ζα είλαη επηθαλεηαθή, επαλαιακβάλνληαο 

ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε κάζεζε σο 

θνηλσληθή δηαδηθαζία πξέπεη λα παξέρεη έλα απνηειεζκαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, πνπ 

ζα δηεπθνιχλεη ηελ ελεξγή απφθηεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ. Απηφ απαηηεί 

πεξηζζφηεξα απφ ηελ παξνρή ζεκεηψζεσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη επηθνηλσλία κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ην πιαίζην ζην νπνίν ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ζε φηη αθνξά ζηε ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε άιινπο ηνκείο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηδαζθαιία έρεη ζηεθζεί κε 

επηηπρία, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ εθπαηδεπηηθά εξγαιεία (Ross, 1994). Ζ δηδαζθαιία 

κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηή έρεη εθαξκνζηεί θαη ζηα νηθνλνκηθά καζήκαηα. πλεπψο ε 

εξψηεζε παξακέλεη: πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή 
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γηα ηε κάζεζε αληηθεηκέλσλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο; Ση λέν πξνζθέξνπλ θαη πνηα 

είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο ψζηε λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ηνπο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εηδηθήο αγσγήο ή κήπσο νη αξλεηηθέο ηνπο επηπηψζεηο 

ζπλεγνξνχλ γηα ηελ απφξξηςή ηνπο; 

 

 

1.1 θνπηκόηεηα Σεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε εηδηθήο αγσγήο ζηα νηθνλνκηθά καζήκαηα (εθκάζεζε ησλ 

λνκηζκάησλ ηνπ επξψ) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε 

βνήζεηα ππνινγηζηή ζηε κάζεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα «ηξνγγπιά 

κε Αμία», ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ζηηο δνθηκαζίεο γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ καζεηψλ 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Αξγνζηνιίνπ. Ζ έξεπλα 

απηή ζεσξήζεθε ζεκαληηθή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Καηαξράο, παξά ηελ πιεζψξα ησλ 

παξεκβάζεσλ νηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ γίλνληαη ζηα εηδηθά ζρνιεία, κέρξη ηψξα δελ 

είρε εμεηαζηεί ε ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ (δηαδίθηπν) ζε απηέο ηηο δνκέο. Δπηπξφζζεηα, 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο επφ 

παηδαγσγηθή άπνςε θαη ζηε δηαηχπσζε ελφο κνληέινπ ζην νπνίν λα κπνξεί λα βαζηζηεί ε 

αλάπηπμε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ζηελ ζθνπηκφηεηα απηήο ηεο κειέηεο 

ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε αλάδεημε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν άιισλ εξεπλψλ. 
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1.2 Οξηνζεηήζεηο 

 

 

Οη νξηνζεηήζεηο ζε απηήλ ηελ έξεπλα ήηαλ νη εμήο: 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ έξεπλα ήηαλ καζεηέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Κεθαιιελίαο, 

ειηθίαο 13 – 24 εηψλ. 

2. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο Αξγνζηνιίνπ. 

3. Οη καζεηέο εθπαηδεχηεθαλ κε ην πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Δθπαίδεπζεο 

«ηξνγγπιά κε Αμία» πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη 

ππάξρεη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν. 

4. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην πεξηερφκελν εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ήηαλ φκνηα 

ηφζν γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο νκάδαο πνπ εθπαηδεχηεθαλ παξαδνζηαθά, φζν 

θαη γηα ηελ νκάδα πνπ εθπαηδεχηεθε κέζσ ππνινγηζηή. 

5. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ γλψξηδαλ ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε ηνπ πεηξάκαηνο, παξά 

κφλν έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφγξακκα φπσο θαη ηα ππφινηπα καζήκαηα 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 

 

1.3 Πεξηνξηζκνί 

 

 

Οη πεξηνξηζκνί ζε απηήλ ηελ έξεπλα ήηαλ νη αθφινπζνη: 

1. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ππνινγηζηή ήηαλ εμαξηεκέλε απφ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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2. Οη δνθηκαζίεο γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δεκηνπξγήζεθαλ 

εηδηθά γηα απηήλ ηελ έξεπλα. Γελ ππήξρε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

1.4 Τπνζέζεηο 

 

 

Ζ βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο ήηαλ φηη νη καζεηέο πνπ ζα 

δηδαρζνχλ κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή, ζα παξνπζηάζνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο 

δνθηκαζίεο ζηάζεσλ θαη γλψζεσλ ζηνλ έιεγρν κεηά ην πείξακα απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζα 

δηδαρζνχλ κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

1. Ζ πξφζσπν κε πξφζσπν «παξαδνζηαθή» παξέκβαζε ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο Αξγνζηνιίνπ ζρεηηθά κε ηα επξψ. 

2. Ζ πξφζσπν κε πξφζσπν «παξαδνζηαθή» παξέκβαζε ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο 

ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο Αξγνζηνιίνπ ζρεηηθά κε ηα επξψ. 

3. Ζ παξέκβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Αξγνζηνιίνπ ζρεηηθά κε ηα επξψ. 

4. Ζ παξέκβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Αξγνζηνιίνπ ζρεηηθά κε ηα επξψ. 

5. Ζ παξέκβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηελ 

πξφζσπν κε πξφζσπν παξέκβαζε ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηα επξψ. 
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6. Ζ παξέκβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηελ 

πξφζσπν κε πξφζσπν παξέκβαζε ζηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ / απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα επξψ. 

 

 

1.5 Γνκή Σεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

 

Ζ δηπισκαηηθή απηή μεθηλάεη κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηε ρξήζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, εζηηάδνληαο ζηα θχξηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε έλα ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ αξρή πνπ 

θαζφξηζε φια ηα ζηάδηα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη φηη νη ζεσξίεο κάζεζεο απνηεινχλ ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη κηα 

εθηελήο αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο ζηηο νπνίεο έρεη βαζηζηεί ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα «ηξνγγπιά κε Αμία» (θεθάιαην 2) νινθιεξψλνληαο έηζη ην ζεσξεηηθφ 

ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο. Πεξλψληαο, απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ, θαηαξράο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηή ηε δηπισκαηηθή (Κεθάιαην 3) θαη αθνινχζσο 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ (Κεθάιαην 4). Οινθιεξψλνληαο, 

γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε παξφκνησλ πξνγξακκάησλ θαη δηαηππψλνληαη θάπνηεο 

πξνηάζεηο.  

 

 

 

 



Βηβιηνγξαγθηθή Δπηζθφπεζε 

 

6 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

 

Απηφ ην θεθάιαην απνηειεί κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηε ρξήζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε, εζηηάδνληαο ζηα 

θχξηα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε έλα ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Αθνινπζεί ε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ ηνπο κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαπηχζζνληαη 

ζπλνπηηθά νη βαζηθέο αξρέο ηεο θάζε ζεσξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

δηάθνξα κνληέια ζρεδίαζεο θαη νη ζπλεπαγφκελεο αξρέο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ.

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

 

Σν δηαδίθηπν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη επέιηθηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απφ 

απφζηαζε ζε καζεηέο κε πνιχ δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα. Ζ εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ παξέρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επηινγήο γηα ην ρξφλν, ην ρψξν θαη ην ξπζκφ 

εθπαίδεπζεο. Παηδαγσγηθά, πνιινί ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη ε κάζεζε κε ηεο λέεο 

ηερλνινγίεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγή θαη ζηνραζηηθή απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλε πιένλ δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνχο λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ηζηνρψξνπο, ειεθηξνληθά θφξα ζπδεηήζεσλ, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη CD-ROM, ή παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ ελζσκαηψλνπλ 

ζηνηρεία φισλ απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, γηα λα εθνδηάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε έλα 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο 
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ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Forsyth, 

1996). Ζ δέζκεπζε ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απαηηεί έλα κεγάιν άικα ηφζν 

απφ ηνπο καζεηέο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη πξέπεη λα ελζηεξληζηνχλ 

λένπο ηξφπνπο αληίιεςεο θαη βίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ ηελ επζχλε ηεο κάζεζεο ηνπο θαη λα εκπιαθνχλ ελεξγά κε ηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ξφιν ηνπ βνεζνχ ηεο 

κάζεζεο, αληί εθείλνπ πνπ δηδάζθεη ή παξέρεη πιεξνθνξίεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ θαηαγξάθνπλ ιεπηνκεξψο 

πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο επηηπρεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ακέηξεηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Χο εθ 

ηνχηνπ, ππάξρεη ε αίζζεζε φηη βξηζθφκαζηε αθφκα ζηελ αλαηνιή απηήο ηεο λέαο επνρήο 

θαη φηη δελ ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο ή νινθιεξσκέλα πξφηππα ζηε βηβιηνγξαθία. Γελ 

ππάξρεη αθφκα ν «θαιχηεξνο ηξφπνο» παξαγσγήο δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη θάζε πξνζπάζεηα ζα πεξάζεη αλαπφθεπθηα απφ ηε δηαδηθαζία δνθηκήο 

θαη ιαζψλ ζε απηή ηε θάζε. χκθσλα κε ηνπο Jones et al. (1999) ν ζρεδηαζκφο 

καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ππάξρεη έλαο 

ζπλερήο πξνζδηνξηζκφο πξνβιεκάησλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο. Οη Graham et 

al. (1999) πξνηείλνπλ φηη ν ηξφπνο κεγηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ζα 

πξνθχςεη απφ ηε δηεχξπλζε θαη ηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ζηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Χζηφζν, ππάξρνπλ θνηλά ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία θαη απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Παξά ηεο ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηνπο ηδηαίηεξνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, ηα ειεθηξνληθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα ηείλνπλ λα ελζσκαηψζνπλ έλα ηζηνρψξν γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κέζσ ππνινγηζηή (ΔΜΠ) γηα επαθέο 

θαη ζπδεηήζεηο. Παξαθάησ, ινηπφλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα εμήο ζέκαηα: 

 e-κάζεζε 

 Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 Δπηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή 

 Τπνζηήξημε θαη θαηάξηηζε καζεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

 πδήηεζε θαη ζπζηάζεηο 
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2.2 e-Μάζεζε 

 

 

Ζ e-κάζεζε αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Τπάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθία γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο κέζσ δηαδηθηχνπ (Collis, 1996, Rapaport, 1991). ε απηήλ ηελ 

ελφηεηα αλαιχνληαη ελ ζπληνκία νη ζεκαληηθέο θαη ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ηεο κάζεζεο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ή κάζεζεο. 

Ζ επέιηθηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη πεγέο είλαη ε βαζηθή ηδηφηεηα ησλ 

ΣΠΔ. Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο πνπ έρνπλ νη καζεηέο απνηειεί  ηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο 

επέιηθηεο πξφζβαζεο. Απηή πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πεξηερφκελν θαη 

ππνζηήξημε γηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζε ρξφλν, ρψξν θαη ξπζκφ πνπ είλαη βνιηθφο γηα 

θάζε εθπαηδεπφκελν θαη φρη κφλν γηα ηνλ θαζεγεηή ή/θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Ζ 

επέιηθηε πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν θαη εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο κέζσ ησλ ΣΠΔ ζε 

ζπκβαηηθέο ηάμεηο, εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη ζπίηηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαζνξίδεη 

απηφ πνπ έρεη νλνκαζηεί δηαλεκεκέλε κάζεζε (Dede, 1996, 2000). ε ηέηνηα κέξε, 

δηάθνξνη ηξφπνη ζπλδηάζθεςεο κέζσ ππνινγηζηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ καζεηψλ πνπ είλαη ζε 

δηαθνξεηηθά κέξε θαη ζπρλά δελ είλαη δηαζέζηκνη ζπγρξφλσο (Edelson et al. 1999, Edelson 

& O’Neill, 1994). Μέζσ κηαο πνηθηιίαο ηέηνησλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζε 

ζχγρξνλεο φζν θαη ζε αζχγρξνλεο αιιειεπηδξάζεηο (Gomez et al. 1995). Με ηε βνήζεηα 

απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ θαη θαζεγεηψλ ζπληνληζηψλ, καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο 

ηνπνζεζίεο κπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ, λα κνηξαζηνχλ, θαη λα απνθηήζνπλ 

ρξήζηκε γλψζε γηα απζεληηθά πξνβιήκαηα (Gordin et al., 1994). 

Οη ΣΠΔ επηηξέπνπλ επίζεο ηε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

πνηθίια κέζα πνπ δελ είλαη αιιηψο δπλαηή ζηα ζπκβαηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

ιφγσ ρσξηθψλ θαη ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ (Dede, 2000). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ζηα 

δηαλεκεκέλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγάιε πνηθηιία 

εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο αλάγθεο (Spiro 

et all., 1991), ζην ρξφλν, ρψξν θαη ξπζκφ πνπ είλαη βνιηθά ζε απηνχο (Pea, 1994). 
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Υαξαθηεξηζηηθά, απηά ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ νπνηνλδήπνηε 

ζπλδπαζκφ πξαγκάησλ φπσο: 

 Τπεξθείκελα, πνπ ελζσκαηψλνπλ εηθφλεο, γξαθηθά θαη θηλνχκελα 

ζρέδηα, 

 Δπεμεξγαζκέλεο βηληενζθνπήζεηο καζεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ζπδεηήζεσλ εηδηθψλ, 

 Πνιπκέζα, 

 Άκεζε πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, κεραλέο αλαδήηεζεο θαη 

ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, 

 Άκεζε πξφζβαζε ζε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε κέζσ ησλ 

θαζεγεηψλ, e-θνηλνηήησλ θαη ζπλαδέιθσλ. 

Ζ έξεπλα δείρλεη φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα φηαλ επηδηψθνπλ 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη επίζεο ηνπο παξέρνπλ θίλεηξα (Schank et al., 1994). Ζ 

κάζεζε εληζρχεηαη πνιχ φηαλ ζπλδέεηαη ή εγθαζηδξχεηαη ζε ζεκαληηθέο θαη απζεληηθέο 

θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Barron et al., 1998, Brown et al., 1989, Vanderbilt, 

1990). 

Οη ΣΠΔ κε ηε ρξνληθή θαη ρσξηθή επειημία ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο πινχζηεο ζε πνιπκέζα καο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπκε «παξαγσγηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα» (Vanderbilt, 1991). Απηά ηα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο ζχλδεζεο ή εγθαζίδξπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζεκαληηθά πιαίζηα επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε δεκηνπξγία 

καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζπλερή εμεξεχλεζε απφ καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα θαηαλνήζνπλ ηα είδε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ηεο γλψζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιεία. 

Οη εκπεηξνγλψκνλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηελ ελδεκηθή 

θχζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο ηνκέσλ. Οη καζεηέο  γηα λα πξνζεγγίζνπλ απηφ ην επίπεδν 

νηθεηφηεηαο κε έλαλ επηζηεκνληθφ ηνκέα, πξέπεη λα εκβαζχλνπλ ζηελ θνπιηνχξα απηνχ 

ηνπ ηνκέα. Απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξφζβαζε ζε έλα θάζκα πφξσλ θαη εκπεηξίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνιπκεζηθψλ παξνκνηψζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δελ είλαη 

εχθνια πξνζηηέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο κέζσ ηνπ 
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δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα ηξνθνδνηεζνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ e – κάζεζε απμάλεηαη κε γνξγφ ξπζκφ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο 

ελαιιαθηηθά κε φξνπο φπσο κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ, εηθνληθή κάζεζε, δηαλεκεκέλε 

κάζεζε, δηθηπσκέλε κάζεζε, κάζεζε βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν θαη επίζεο ε αλνηθηή θαη 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζε εθηππσκέλα εθπαηδεπηηθά πιηθά, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί φηη ε αλάδεημε ηεο e – κάζεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξφζβαζε ζε ππνδνκέο ΣΠΔ. Υσξίο πξφζβαζε ζε απηέο ηεο ππνδνκέο, ε βησζηκφηεηα 

ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππνλνκεχεηαη θαη φζνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

αληίζηνηρε ππνζηήξημε ζηεξνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηεο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη. 

Πξηλ κεξηθά ρξφληα, κηα νκάδα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ απφ ην Παλεπηζηήκην 

British Columbia ζηνλ Καλαδά δηεμήγαγε κηα έξεπλα γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν (Boshier et al., 1997). Απηή είλαη κηα παιηά κειέηε θαη ε 

εηθφλα πνπ δίλεη ζα μεπεξαζηεί αλακθηζβήηεηα κε ην γξήγνξν ξπζκφ πνπ αιιάδνπλ ηα 

δεδνκέλα, αιιά ξίρλεη θάπνην θσο ζηηο πξαθηηθέο e – κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο 

πηζαλψο δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Ζ εζηίαζε απηήο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ζηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ «απηφλνκσλ» πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη εξεπλεηέο απηήο ηεο έξεπλαο φξηζαλ σο απηφλνκν 

έλα πξφγξακκα πνπ «κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ άιια κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί εμ νινθιήξνπ ρσξίο δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ» 

(ν.π.). Απφ ηα 127 πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ, ηαμηλφκεζαλ 19 σο κε 

επράξηζηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο, 42 ζεσξήζεθαλ κεξηθψο επράξηζηα, 43 αξθεηά 

επράξηζηα, 19 πνιχ επράξηζηα θαη 4 εμαηξεηηθά. Δπίζεο δηαπίζησζαλ φηη πνιχ ιίγα απφ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ εξεπλήζεθαλ πξνζέθεξαλ κεγάιε ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο γηα ηνλ 

καζεηή ή ηελ επθαηξία γηα ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Γηαπίζησζαλ επίζεο φηη πνιιά απφ 

ηα πξνγξάκκαηα θαηλφηαλ λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ππεξβνιηθή πξνζήισζε ζηε δήισζε 

ζηφρσλ, απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο θαη ηεξαξρηθή δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ εζηίαζε ζηελ νηθνδφκεζε πινχζησλ ζε πιηθφ καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε, γηα φζνπο αλαπηχζζνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν, ήηαλ ελλνηνινγηθή θαη φρη ηερλνινγηθή. Πξφηεηλαλ, ηέινο, 

φηη νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ πιηθνχ νθείινπλ λα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν 
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ζην πψο λα θαηαζηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπο ειθπζηηθά, πξνζβάζηκα θαη 

αιιειεπηδξαζηηθά (ν.π.). 

Δπηπξφζζεηα, παξά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπλνιηθά απνηχρεη λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ. Απνδείμεηο γηα απηφ ππάξρνπλ 

παληνχ γχξσ καο ππφ ηελ κνξθή αλαξίζκεησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα παλεπηζηεκηαθά 

καζήκαηα, πνπ πεξηέρνπλ φρη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ην πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο, κηα 

ζπλνπηηθή πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, παξνπζηάζεηο κε δηαθάλεηεο ησλ 

ζεκεηψζεσλ ηνπ θαζεγεηή θαη κεξηθέο θνξέο δείγκα ησλ δηαγσληζκάησλ. Αληί λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο κνλαδηθέο ηδηφηεηεο ησλ ΣΠΔ ηέηνηεο πξαθηηθέο επαλαιακβάλνπλ ην 

πξφηππν δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε εθπαίδεπζε είλαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ» 

ην νπνίν είλαη ηφζν θνηλφ ζηελ πξαθηηθή ησλ ζπκβαηηθψλ ηάμεσλ. Αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ κέζνπ κεηάδνζεο, ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ 

καζεηή, έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζπλερίδεη λα θαηεπζχλεηαη απφ 

ηνλ θαζεγεηή θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξάδνζε. πάληα έρνπκε αλαινγηζηεί γηαηί 

δηδάζθνπκε κε ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπκε θαη αλ νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο καο 

βαζίδνληαη ζηελ παηδαγσγηθή ή ζηηο αξρέο ηηο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. 

Απηφ ην είδνο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο έρεη απνγνεηεχζεη πνιινχο καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δχζπηζηνη γηα ηα νθέιε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ παξάδνζεο φπσο ε e – κάζεζε θαη ε απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε 

γεληθά (Kirkwood, 2000, Rumble, 2000). Απηφ είλαη έλα θιαζζηθφ πξφβιεκα 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Έρεη λα θάλεη κε ηελ απνηπρία ησλ ζρεδηαζηψλ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ θαη ησλ εηδηθψλ ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο λα παξνπζηάζνπλ δηδαθηηθνχο θαη 

καζεζηαθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ λα ηαηξηάδνπλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ησλ ηδηαίηεξσλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. Παξφια 

απηά, ππάξρνπλ παξαδείγκαηα νξζήο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. Απηέο είλαη πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξνζεθηηθά ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ην επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ηε θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ. 

Οη κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο επηβάιινπλ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 
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Απηφ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ θαζεγεηή απφ απζεληία ζε 

θαζνδεγεηή. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αιιαγή ηεο θχζεο ηεο κάζεζεο απφ ην λα 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ζην λα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο καζεηέο ή λα 

επηθεληξψλεηαη ζηνπο καζεηέο. Οη ΣΠΔ έρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ πξναλαγγεικέλσλ αιιαγψλ ζηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο κάζεζεο. 

Οη French et al. (1999) πξνηείλνπλ ηξείο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ΣΠΔ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

πνπ είλαη απηφ-θαζνξηδφκελν θαη επηθεληξσκέλν ζηνπο καζεηέο. Απηνί είλαη α) 

πξνζαπμεηηθή δηδαζθαιία, β) εηθνληθή κάζεζε θαη γ) πξννδεπηηθή εθαξκνγή. 

Ζ πξνζαπμεηηθή δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα εκπινπηίδνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο ππνζηεξίδνληαο ηελ κε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ΣΠΔ. Οη πξνζαπμεηηθέο ηάμεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νηηδήπνηε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηε δηαλνκή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα, ηελ επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ θαη ηε ζπλεξγαηηθή ζπλδηάζθεςε κεηαμχ 

καζεηψλ. 

Ζ εηθνληθή κάζεζε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο νπνηαδήπνηε πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην δηαδίθηπν αληηθαζηζηά ηηο ζπκβαηηθέο δηαιέμεηο, 

δεκηνπξγψληαο λέεο επθαηξίεο γηα απηφ-θαηεπζπλφκελε θαη επέιηθηε κάζεζε. 

Σέινο, ε πξννδεπηηθή εθαξκνγή αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ΣΠΔ 

ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ζηαδηαθά θαζψο ν καζεηήο αλαπηχζζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ έλλνηα ηεο πξννδεπηηθήο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο 

βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο «έγθαηξεο» κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάπνηνο έρεη 

πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φηαλ ρξεηάδεηαη λα κάζεη θάηη. 
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2.3 Δθπαηδεπηηθό Τιηθό Μέζσ Γηαδηθηύνπ 

 

 

Έλα δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα αιιά ε 

βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη πξέπεη λα είλαη απιφ θαη φηη ζα πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί 

κε ηνλ ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ δελ βειηηψλεη 

απηφκαηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, απηά ρξεηάδνληαη επαλαζρεδηαζκφ κε αλαθνξά 

ζηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο. Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ πξέπεη λα ζθεθηνχκε 

φηαλ κεηαθέξνπκε πξνγξάκκαηα ζην δηαδίθηπν είλαη απηφ ηεο παηδαγσγηθήο. Ο Mason 

(1998) ππνζηεξίδεη φηη εζηηάδνληαο ζηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ε ηερλνινγία 

παξακέλεη ππεξέηεο θαη φρη θχξηνο. Τπάξρεη θαη ν θίλδπλνο ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ λα γίλεη απηνζθνπφο, γηα λα εκθαληζηεί ην πξφγξακκα ζχγρξνλν, αιιά απηφ 

ιίγν βνεζάεη αλ ην πξφγξακκα δελ ζηεξίδεηαη ζε δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο. Ζ 

βηβιηνγξαθία πξνεηδνπνηεί φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ΣΠΔ δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα 

κεηαζρεκαηίζεη ηελ δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε. Απηφ ζα επηηεπρζεί κφλν 

κε ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

ππνθείκελσλ παηδαγσγηθψλ (Littlejohn & Stefani, 1999). Ζ βηβιηνγξαθία επίζεο ζπζηήλεη 

λα κε κεηαηξέπνληαη νη ζεκεηψζεηο ησλ καζεηψλ ζε ηζηνζειίδεο γηα ην δηαδίθηπν 

(Forsyth, 1996, Littlejohn & Stefani 1999, Petre et el., 1999). Σα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ρξεηάδεηαη λα αιιαρζνχλ ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο λένπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε κάζεζε πξνζθέξεηαη απφ ην δηαδίθηπν. χκθσλα κε ην Mason (1999) ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε λένπ κέζνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηνχ ηνπ κέζνπ. Σα δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα ρξεηάδεηαη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δνκή ησλ ππεξθεηκέλσλ. 

Έλα δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία 

ζην πεξηερφκελν ηνπ θαη ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο πξνηάζεηο: 

 Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Υξνλνδηάγξακκα κε εκεξνκελίεο γηα δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζίεο θαη 

πξνζεζκίεο. 

 πλδέζεηο γηα δηεπθξηλήζεηο επί ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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 πλδέζεηο γηα επεμεγεκαηηθέο έλλνηεο ή βνεζεηηθφ πιηθφ. 

 Δμσζρνιηθφ πιηθφ θαη ζπλδέζεηο κε άιιεο ηζηνζειίδεο. 

 Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ γηα έγθαηξε ελεκέξσζε θαη επείγνληα 

κελχκαηα. 

 Πξφζβαζε ζε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία. 

 Πξφζβαζε ζε βηβιηνγξαθηθνχο θαηαιφγνπο. 

 χληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ καζεηψλ, απφ ηνπο ίδηνπο θαη 

ζπλδέζεηο κε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, αλ ππάξρνπλ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπκβνπιέο ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα θείκελα ζην 

δηαδίθηπν. Ο Forsyth (1996) ζπζηήλεη φηη εθηελή θείκελα πνπ απαηηνχλ αηειείσην 

«ςάμηκν» ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαη λα πξνηηκάηαη κηα δνκή κε πεξηζζφηεξεο 

ηζηνζειίδεο. Δλ ηνχηνηο ν Brown (1998) δηεξεχλεζε ηελ επίδξαζε ηεο δνκήο ησλ 

θεηκέλσλ ζηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνκνηψλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε θαη 

βξήθε κηθξή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ επηκεθψλ ζειίδσλ, κηθξψλ ηκεκάησλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζειίδεο θαη ελφο πίλαθα πεξηερνκέλσλ κε ζπλδέζεηο γηα αλεμάξηεηα 

ηκήκαηα. Βξήθε, επίζεο, φηη ε ελζσκάησζε επαλαιεπηηθψλ εξσηήζεσλ είρε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε απφ ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Παξφια απηά κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ δελ είλαη ν θαιχηεξνο δείθηεο κηαο αλψηεξεο γλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ο Inglis et al. (1999) ζπζηήλεη ηα άξζξα λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ην 

δηαδίθηπν ζε κνξθή pdf ε νπνία δηαηεξεί ηελ πξσηφηππε ζειηδνπνίεζε θαη έρεη 

επηπξφζζεηα πιενλεθηήκαηα φπσο ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο θαη χπαξμεο 

ζπλδέζεσλ. Σα ειεθηξνληθά θείκελα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ εθηππσκέλσλ ζην φηη είλαη 

επθνιφηεξν λα αλαζεσξεζνχλ θαη αλαπαξαρζνχλ θαη κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ γξήγνξα 

ζε έλα κεγάιν αθξναηήξην κε κηθξφ θφζηνο (Barker, 1997). 

Σα νθέιε θαη νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ ηζηνρψξν ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιιά. Παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρνπλ φιεο νη φςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ πξνθαλψο δηεπθνιχλεη 

ην καζεηή θαζψο φιεο νη πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζε έλα κέξνο. Οη ηζηνρψξνη επίζεο 

θαζηζηνχλ ηε κειέηε επέιηθηε ζε ρξφλν, ζε ρψξν θαη ξπζκφ θαη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ 

πξφζβαζε ζε πνηθηιία πφξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζπλδέζεσλ. Ο Sidljo (1999) ζεσξεί φηη ην φθεινο ηεο κάζεζεο κέζσ ππνινγηζηψλ είλαη 

φηη επηηξέπνπλ νπηηθνπνηήζεηο κνληέισλ θαη ζχλζεησλ ηδεψλ «θάλνληαο ην αθεξεκέλν 

απηφ…». Δπίζεο, φπσο ηνλίδνπλ νη Graham et al. (1999), νη ηζηνρψξνη επηηξέπνπλ ηελ 
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εχθνιε ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ζπλδέζεσλ ζε πξφζθαηα 

άξζξα ή επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Έηζη ην πξφγξακκα γίλεηαη δπλακηθφ θαη ζχγρξνλν, 

ελψ ηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηππσκέλν πιηθφ αξγνχλ ζπλήζσο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ λέεο πιεξνθνξίεο. Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηελ παξνρή ελφο 

πξνγξάκκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ, ζε φηη  αθνξά ζηε παηδαγσγηθή, είλαη φηη ε δνκή 

δηάξζξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαζηζηά δπλαηή ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. Οη 

French et al. (1999), αλαθέξνληαη ζε απηφ σο ζεκέιην ζηελ εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο καζεζηαθήο 

ηνπο εκπεηξίαο θαη πξέπεη λα κάζνπλ λα κελ είλαη «παζεηηθνί δέθηεο ηεο γλψζεο». Ο 

Mason (1998), κάιηζηα πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ κφλνη ηνπο ηα εθπαηδεπηηθά 

κνλνπάηηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

Όκσο είλαη ζεκαληηθφ λα κε γίλεηαη ππεξβνιή κε ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο 

θαη ν ηζηνρψξνο λα δηαηεξείηαη απιφο. Ο ηζηνρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια 

αλαγλψζηκνο θαη πινεγήζηκνο. Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο κεγάια ζε 

κέγεζνο γξαθηθά ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαζψο επηβξαδχλνπλ ηε δηαδηθαζία 

εκθάληζεο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη γίλνληαη εθλεπξηζηηθά. Σα ππφβαζξα δελ ζα πξέπεη λα 

κεηψλνπλ ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηεο ζειίδαο θαη λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ 

εθηχπσζε. Ζ πινήγεζε ζα πξέπεη λα βειηησζεί κε έλα ζαθή θαη ζπλεπή ηξφπν, κε ηε 

δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή ζειίδα άκεζα πξνζβάζηκε απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν 

θαη νη ζπλδέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ. Ο απνπξνζαλαηνιηζκφο ζηα δηάθνξα επίπεδα ελφο 

ηζηνρψξνπ κπνξεί λα κπεξδέςεη ηνπο καζεηέο θαη λα παξεκπνδίζεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Ο Kaye (1989) ζπληζηά ηε ρξεζηκνπνίεζε νηθείσλ αιιεγνξηψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηζηνρψξνπ ψζηε λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ην 

ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ «πίλαθεο 

αλαθνηλψζεσλ» (γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα), «γξακκαηείεο» (γηα δηνηθεηηθά 

ζέκαηα), «βηβιηνζήθεο», θαη «ζεκηλάξηα» (γηα αθαδεκατθέο ζπδεηήζεηο). Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ηζηνρψξνη δνκνχληαη κε ηέηνηα αιιεγνξήκαηα.  

Μεξηθνί καζεηέο έρνπλ δπζθνιίεο φηαλ εξγάδνληαη ζε έλα ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ελ κέξεη ιφγσ ηεο αλάγθεο λα απνθηήζνπλ λέεο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο. Δλψ 

ν ξπζκφο κειέηεο είλαη έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηαδηθηπαθψλ πξνγξακκάησλ, 

κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη θαη πξνβιήκαηα ζηνπο καζεηέο. Ζ αχμεζε ζην θφξην 

εξγαζίαο πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν 

ρξφλνο πνπ πξέπεη λα δηαηεζεί πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ρξνλνδηάγξακκα, δεδνκέλνπ 
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φηη ν ρξφλνο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα απηνχο πνπ επηιέγνπλ λα θαηαξηηζηνχλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ (Stratfold, 1999). Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο απηφ-νξγάλσζεο πνπ απαηηνχληαη απφ έλα επέιηθην πξφγξακκα. Ο Mason 

(1998) αλαγλσξίδεη φηη κεξηθνί καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάιεςε ηεο 

επζχλεο ηεο κάζεζεο ηνπο θαη ζα πειαγψζνπλ φηαλ βξεζνχλ αληηκέησπνη κε πνηθηιία 

πφξσλ. Οη MacDonald & Heap (1999) βξήθαλ φηη νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο φηαλ πξέπεη λα δηαιέμνπλ απφ πνηθηιία πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ, ζε έλα 

πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζε απηέο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνέθπςε απφ αζθήζεηο 

αλαδήηεζεο πεγψλ θξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ε απφθηεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ πξέπεη 

λα ελζσκαησζεί ζηελ θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ.  

Παξφια απηά ηα πξνβιήκαηα, ην πιενλέθηεκα ηεο κάζεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ, αλ 

δνκεζεί ζσζηά, είλαη φηη κπνξεί λα θάλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν έθδειε 

θαη ζαθή ζηνπο καζεηέο. Ζ κε γξακκηθή δνκή ελφο πξνγξάκκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ 

θαζηζηά δπλαηέο ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ θεηκέλσλ, ελλνηψλ θαη δηεξγαζηψλ θαη ε 

ελζσκάησζε ππεξ-ζπλδέζεσλ ζηα εθπαηδεπηηθά πιηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο βνεζά ηελ 

εκπέδσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηδεψλ. Οη Collis 

& Meeuwsen (1999) εηζεγνχληαη ηε δφκεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πξνγξακκάησλ θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρνπλ έλα «πιαίζην ζηεξίγκαηνο» γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα «κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ». Οη Inglis et al. (1999) ζπζηήλνπλ φηη ν 

ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα 

εθπαηδεπηηθά πιηθά είλαη ινγηθά θαη δηαθαλψο δνκεκέλα θαη φηη ηα «πξνζδνθψκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη ζαθή». Οκνίσο, ν Forsyth (1996) ζπληζηά ν ηζηνρψξνο 

ελφο πξνγξάκκαηνο λα πεξηιακβάλεη έλα ράξηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζηνλ νπνίν λα είλαη 

επδηάθξηηεο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ην 

πξφγξακκα ζηελ νιφηεηα ηνπ θαη ζε πνην ζεκείν είλαη. Πξνηείλεη επίζεο ηε ρξήζε 

«ππνβνιέσλ» δειαδή δειψζεσλ πνπ «αλαδχνληαη» ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα λα 

ζπκίζνπλ ζην καζεηή γλψζεηο ζρεηηθέο κε λέεο πιεξνθνξίεο. Ζ βηβιηνγξαθία επίζεο 

ζπλεγνξεί ζηε ρξήζε δηαγσληζκάησλ απηφ-αμηνιφγεζεο, ελζσκαησκέλσλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, γηα λα εληζρχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ καζεηή θαη ηε δπλαηφηεηα 

αλαθεθαιαίσζεο ηεο γλψζεο πνπ έρεη απνθηεζεί (Collis & Meeuwsen, 1999, Forsyth, 

1996). Με ηε ρξήζε ηνπ ζχγρξνλνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κεγάιε πνηθηιία 

δηαγσληζκάησλ, έηζη ψζηε θάζε καζεηήο λα εμεηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ δηαγψληζκα θαη ηα 

απνηειέζκαηα λα εμάγνληαη ακέζσο θαη λα θνηλνπνηνχληαη ηφζν ζην καζεηή φζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ζα κπνξεί έηζη λα ειέγρεη ηηο επηδψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. 
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πλνςίδνληαο, νη ηζηνρψξνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη 

ζαθείο θαη απινί θαη λα δνκνχληαη πάλσ ζε βάζηκεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο. Οη δηθηπαθνί 

ηφπνη κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα «κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ» θαζηζηψληαο ηε 

κάζεζε δηαθαλή θαη δπλαηή ηε λνεηηθή ζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 

2.4 Δπηθνηλσλία Με Σε Γηακεζνιάβεζε Τπνινγηζηή 

 

 

Ζ επηθνηλσλία κε ηε δηακεζνιάβεζε ππνινγηζηή (ΔΓΜ) είλαη έλαο φξνο νκπξέια πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ζπζηήκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ. ηελ εθπαίδεπζε, ΔΓΜ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

επηθνηλσλία κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ΔΓΜ 

κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθήο ζπλδηάζθεςεο, πηλάθσλ αλαθνηλψζεσλ θαη «δσληαλψλ» 

ζπδεηήζεσλ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία θαη ζην αλ ε επηθνηλσλία είλαη ζχγρξνλε ή 

αζχγρξνλε. 

Απηή ε ελφηεηα ζα εζηηάζεη ζε αζχγρξνλα ζπζηήκαηα ζπλδηάζθεςεο, πνπ 

ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θαζψο απηά θαίλνληαη λα 

είλαη πην ρξήζηκα θαη ζπλεπψο ηα πην ζπλεζηζκέλα γηα εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. Έλα 

αζχγρξνλν ζχζηεκα ζπλδηάζθεςεο πξνζθέξεη επειημία ζην ρξφλν, ην ρψξν θαη ην ξπζκφ 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη πξνζθέξεη ρξήζηκνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ ζπδεηήζεσλ ζε 

ζπλέρεηεο. Ζ ζπλδηάζθεςε επηηξέπεη πνιινί ζπκκεηέρνληεο απφ κηα νκάδα λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπδήηεζε. Σα ζρφιηα πνπ ππνβάιινπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζπιιέγνληαη 

θαη παξνπζηάδνληαη ζε έλα εηθνληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν φια ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε. Σα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ αζχγρξνλσλ δηαζθέςεσλ είλαη: 

 Τπνζηήξημε επέιηθηεο, αλεμάξηεηεο κάζεζεο. 
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 Παξνρή επαθήο ζε απνκνλσκέλνπο καζεηέο, ηφζν κε ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο φζν θαη κε άιινπο καζεηέο. 

 ρεδηαζκφο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηα απνηειέζκαηα, ζε φηη αθνξά ζηνπο βαζκνχο, πνπ 

επηηπγράλνληαη απφ απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηα 

ίδηα ή ιίγν θαιχηεξα απφ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πην παξαδνζηαθέο, πξφζσπν κε 

πξφζσπν, ζπδεηήζεηο (Carswell, 1997, Carswell et al., 2000, Hiltz, 1997). Οη Carswell et 

al. (2000) βξήθαλ φηη ππήξρε ειαθξψο πςειφηεξνο ξπζκφο απνρσξήζεσλ απφ έλα 

δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα, αιιά ζεκεηψλεη φηη απηφ είλαη ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ λέσλ 

παξνπζηάζεσλ γεληθά. Πεξηζζφηεξε έξεπλα ρξεηάδεηαη ψζηε λα δηεπθξηληζζεί αλ απηέο νη 

απνρσξήζεηο νθείινληαη ζηελ ειεθηξνληθή θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή απιψο ζηε 

λενηεξηζηηθφηεηα ηνπ. Οη καζεηέο είλαη γεληθά ελζνπζηψδεηο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ηζρπξίδνληαη φηη ζα επέιεγαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη άιιν ειεθηξνληθφ πξφγξακκα 

καζεκάησλ κειινληηθά (Hiltz, 1997). Δλ ηνχηνηο νη Edwards & Hammond (1998) 

πξνεηδνπνηνχλ φηη απηφο ν ελζνπζηαζκφο δελ κεηαζρεκαηίδεηαη πάληα ζε ελεξγή ρξήζε. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε κία ειεθηξνληθή 

ζπλδηάζθεςε. Ζ βηβιηνγξαθία δελ αθήλεη παξεξκελείεο γηα πφζν δχζθνιν είλαη λα 

θαηαζηνχλ επηηπρεκέλεο ηέηνηεο ζπδεηήζεηο θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πινπνίεζεο πνπ 

απαηηείηαη (ν.π.). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ειεθηξνληθή ζπλδηάζθεςε ππνζηεξίδεη ηελ 

επέιηθηε κάζεζε. Ζ αζχγρξνλε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπδήηεζε φπσο θαη φηαλ ηνπο βνιεχεη, δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα. ρεηηθφ κε απηφ είλαη ην πιενλέθηεκα φηη νη 

καζεηέο κπνξνχλ ζηνραζηηθά λα ζπληάμνπλ ηα ζρφιηα ηνπο πξνηνχ ηα δεκνζηεχζνπλ, 

θαζψο έρνπλ ηνλ ρξφλν λα ζθεθηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο πξηλ ηηο κνηξαζηνχλ (Light & Light, 

1999, Rodrigues, 1999). 

Ζ ΔΓΜ παξέρεη επίζεο ζηνπο καζεηέο απφ απφζηαζε ηελ πνιππφζεηε επαθή κε 

ηνλ θαζεγεηή, κε έλαλ ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ θαη γηα ηνπο δχν. Σν ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν επηηξέπεη κηα πην επέιηθηε πξνζέγγηζε ζηελ άζθεζε θαη απάληεζε 

εξσηήζεσλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ ρξφλν πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη γηα λα 

δηαηππψζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη κπνξνχλ λα ηηο ζηείινπλ νπνηαδήπνηε ψξα αληί λα 

πξέπεη λα βξνπλ ηνλ θαζεγεηή δηα δψζεο ή κέζσ ηειεθψλνπ, κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί 

λα είλαη ρξνλνβφξα ή απνγνεηεπηηθή. Οη Carswell et al. (2000) αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν αηζζάλζεθαλ φηη είραλ θαιχηεξε θαη 
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απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο απφ απηνχο πνπ επαθίνληαλ ζε πην 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Δπίζεο, «νη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: ζηέιλνληαο έλα κήλπκα είραλ ηελ αίζζεζε φηη ηνπιάρηζηνλ 

ζα ιακβάλνληαλ ππφςε θαη πάληα ιάκβαλαλ κία απάληεζε» (Carswell et al., 2000). Οη 

θαζεγεηέο έρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ γηα λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο, γα παξάδεηγκα δε ρξεηάδεηαη λα μνδέςνπλ ην δηάιιεηκα ηνπο απαληψληαο 

εξσηήζεηο. Μπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

θαη λα ηηο μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ (Petre et al., 1999). Πξάγκαηη, δεκνζηεχνληαο ηηο 

απαληήζεηο ζε έλα δηθηπαθφ ρψξν, ν θαζεγεηήο κπνξεί λα απαληήζεη ζε πνιινχο καζεηέο 

ηαπηφρξνλα. ρεηηθή κε απηήλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ είλαη ε 

αληίιεςε ηεο κνληκφηεηαο ησλ ζπλεηζθνξψλ ζε ζπζηήκαηα ΔΓΜ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

παξνδηθφηεηα ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλίαο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή κάζεζεο γηα 

κειινληηθνχο καζεηέο (Hedberg et al., 1999, Littlejohn & Stefani, 1999, Petre et al., 1999, 

Stratfold, 1999). Οη αξρεηνζεηεκέλεο ζπδεηήζεηο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα 

επαλαιήςεηο, αιιά έλα θαιχηεξα νξγαλσκέλν αξρείν κπνξεί λα είλαη πην ρξήζηκν. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο «θήπνο απαληήζεσλ» είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο ζπρλέο 

εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη 

καζεηέο ζε έλα ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Dron, 1998). Ο Masterton (1999) 

πξνηείλεη έλα εηθνληθφ πξφζσπν λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο θαισζνξίδνληαο ηνπο 

καζεηέο θαη εηζάγνληαο θαηλνχξηα ζέκαηα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Θα κπνξνχζε 

επίζεο λα παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο απφ ηα αξρεία πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαη λα 

απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σα 

ζπζηήκαηα ζπλδηαζθέςεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ ην πιενλέθηεκα φηη δελ 

ρξεηάδνληαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ γηα πξφζβαζε. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ απφ νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν αθνχ ε 

ζπλδηάζθεςε ελζσκαηψλεηαη ζε απηφ. Αλ ζηε ζπδήηεζε γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα άξζξν 

ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν ν καζεηήο κπνξεί λα παξαπέκπεηαη κε ζχλδεζε ζε 

απηφ (Shum & Summer, 1999). Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ζπλδηάζθεςεο είλαη 

φηη θαζηζηά δπλαηή ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε νπνία ζέιεη ηνπο καζεηέο λα είλαη ελεξγνί 

θαη δηαδξαζηηθνί. Οη Agostinho et al., (1997) ππνζηεξίδνπλ φηη «ε ζπλεξγαζία είλαη έλα 

νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ζηε ζπληαγή δεκηνπξγίαο ελφο απνηειεζκαηηθνχ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαζψο παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηνχλ, ακθηζβεηνχλ, 

δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη 
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πεπνηζήζεηο». Οη καζεηέο καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά κέζσ ζπδεηήζεσλ θαη δηαμηθηζκψλ, 

κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ θαη δηαηππψλνληαο ηηο δηθέο ηνπο θαη 

κέζσ ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηδεψλ (Dron, 1998, Hiltz, 1997). χκθσλα κε ηνλ 

Marjanovic (1999) ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ηείλεη λα ελζαξξχλεη 

ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ηε «βαζχηεξε» θαηαλφεζε θαη ηελ αλάπηπμε πεξηζζνηέξσλ 

δεμηνηήησλ κέζσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο λα εκπιέθεη ην καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ 

ζπλδηάζθεςε κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ζπδεηήζεηο κεηαμχ δηαζθνξπηζκέλσλ καζεηψλ θαη ε 

κάζεζε κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ 

αληαιιαγή ηδεψλ αληί λα βαζίδεηαη ζε κεκνλσκέλε θαη απνκνλσκέλε αλάγλσζε. 

Δπηπξφζζεηα, κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνληαη δηαπξνζσπηθέο θαη νκαδηθέο δεμηφηεηεο 

νη νπνίεο αμηνινγνχληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο απφ ηνπο εξγνδφηεο (Bett et al., 1999) 

θαη παξαθηλνχληαη νη καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζθιεξφηεξα θαη λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξν 

γηα λα σθειεζεί ή νκάδα (Hiltz, 1997, Rimmershaw, 1999). Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ 

καζεηψλ ηνπο σζεί λα αθνινπζνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα δνκήζνπλ ηε κειέηε ηνπο 

(Graham et al., 1999) θαη έηζη αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηνπ ξπζκνχ πνπ 

πξναλαθέξζεθε. 

Παξφια απηά ε δέζκεπζε ζε ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο πξνυπνζέηεη φηη νη καζεηέο 

θαηαιαβαίλνπλ θαη δέρνληαη απηή ηε λέα θνπιηνχξα κάζεζεο. Γελ είλαη ζπλεηφ λα 

πεξηκέλεη θαλείο φηη νη καζεηέο ζα εκπιαθνχλ ζε νκαδηθή εξγαζία ρσξίο λα ηνπο 

εμεγεζνχλ ηα νθέιε. Οη Edwards & Hammond (1998), ζρεηηθά κε απηφ, αλαθέξνληαη ζε 

έλα «πνιηηηζκηθφ ζνθ» ηνλίδνληαο φηη νη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηνλ 

αληαγσληζκφ παξά κε ηελ ζπλεξγαζία, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ν Rimmershaw 

(1999). Έηζη κπνξνχλ λα δηαιπζνχλ θαη φπνηνη θφβνη γηα αληηγξαθή. Οη καζεηέο δελ είλαη 

ζπλεζηζκέλνη ζε ζπλεξγαζία θαη γηα απηφ ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε (ν.π.). Ο Kaye (1992) 

ζεκεηψλεη φηη ε επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία εμαξηάηαη απφ ηελ αμία πνπ ηεο δίλεηαη θαη νη 

Edwards & Hammond (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη 

επηδηψμεηο λα θαιιηεξγνχληαη ζηνπο καζεηέο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ ψζηε λα εκπηζηεχνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα 

κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο θαη ηηο απνξίεο ηνπο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε πξνυπνζέηεη πίζηε θαη 

δέζκεπζε ζε κία «θνηλφηεηα καζεηψλ» (ν.π.), γηα απηφ ε λέα θνπιηνχξα κάζεζεο πξέπεη 

λα πξνσζείηαη θαη λα απνζαθελίδεηαη πξηλ ην μεθίλεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Μεηνλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απνηεινχλ ε έιιεηςε νπηηθψλ 

ελδείμεσλ θαη ηνπ ηφλνπ ηεο θσλήο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε παξεμεγήζεηο ή ζε 
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«ηερλεηή επγέλεηα». Ζ αζχγρξνλε θχζε ηεο ζπλδηάζθεςεο εκπεξηέρεη θάπνηα 

θαζπζηέξεζε ε νπνία κπνξεί λα αθπξψζεη ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηηο άκεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Bautista, 1998, Mory et al., 1998, Tvedte & Lysne, 1998). 

Οη Petre et al., (1999) ππελζπκίδνπλ φηη ην ρηνχκνξ είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηηο 

επηηπρεκέλεο ζπδεηήζεηο, αιιά ζπλήζσο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί απηφ ζε έλα 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Ο French (1999) πξνηείλεη ηε ρξήζε «emoticons» ηα νπνία είλαη 

ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνδειψζνπλ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ή 

ζπλαηζζήκαηα. Ο Statfold (1999) επίζεο εηζεγείηαη ηε ρξεζηκνπνίεζε εηθφλσλ καδί κε ηα 

κελχκαηα νη νπνίεο ζα επηιέγνληαη απφ θάπνηνλ θαηάινγν θαη ζα πξνζαξηψληαη ζε απηά 

ππνδεηθλχνληαο πσο ζα πξέπεη λα εξκελεπηνχλ, γηα παξάδεηγκα ν θιφνπλ ζα ζήκαηλε έλα 

εχθνιν ή γεινίν ζέκα ελψ έλαο θάθηνο ζα πξνδηέζεηε γηα θάπνην δχζθνιν ζέκα. Έλα 

άιιν πξφβιεκα κε ηηο ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

γίλεηαη ιηγφηεξν ππνρξεσηηθή θαζψο απηνί δελ είλαη εκθαλείο (Light & Light, 1999). Σν 

πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπδεηήζεσλ είλαη ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε δηαμηθηζκνχο κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ζπλδηαζθέςεσλ. «Ο πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο αλαθέξνπλ φηη ε θχξηα δπζθνιία ηνπο 

ελαπφθεηηαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ» (Mason, 1999). Μεξηθνί 

καζεηέο έρνπλ εμεγήζεη φηη ε απξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ νθείιεηαη ζηελ «θνηλσληθή 

ζχγθξηζε» (Light & Light, 1999), θαη αηζζάλνληαη άβνια κε ηε δεκφζηα έθζεζε θαη 

θξηηηθή ησλ απφςεσλ ηνπο, κήπσο θαη θαλνχλ αλφεηνη. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αηζζάλνληαη αζθαιείο ππνβάιινληαο εξσηήζεηο ζηνλ θαζεγεηή αληί λα εθζέηνπλ ηε 

γλψκε ηνπο ή λα εκπιέθνληαη ζε αληηδηθίεο (Light & Light, 1999). Απηέο νη αληηιήςεηο 

κπνξεί ελδερνκέλσο λα κεησζνχλ κε πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε ε νπνία ζα δίλεη έκθαζε 

ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ θαη αλεθηηθφ πεξηβάιινλ ζπδήηεζεο ζην νπνίν ε θνηλνπνίεζε 

πηζαλψο εκηηειψλ θαη αζαθψλ ηδεψλ ή παξνρή ζχγρπζεο, ελζαξξχλεηαη θαη εθηηκάηαη 

(Edwards & Hammond, 1998). Γηα ηνπο καζεηέο έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ζπδήηεζεο 

κπνξεί λα είλαη εθθνβηζηηθφ. Ζ εθκάζεζε ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο λέεο πξνζδνθίεο θαη ζπκβάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο (Carswell et al., 

2000). Απηφ είλαη ρξνλνβφξν θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ησλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ (Dron, 1998). Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο πξέπεη λα εξγαζηνχλ ζθιεξά γηα 

λα πξνιάβνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα έηζη ψζηε φινη λα ζπδεηάλε ην ίδην ζέκα ζηνλ ίδην 

ρξφλν. Ζ θαζπζηέξεζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε αλάδξαζεο θαη έλα κεγάιν 

αξηζκφ κελπκάησλ πνπ δε ζα ιεθζνχλ ππφςε (Hiltz, 1997, Mason, 1998, Stratfold, 1999). 

Οη καζεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε κάζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απαηηεί πεξηζζφηεξε 
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πξνζπάζεηα απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαζψο ε χιε πξέπεη λα δηαβαζηεί ελεξγά αληί 

λα αθνπζηεί ζε κία δηάιεμε. Ζ ζπλδηάζθεςε κέζσ ππνινγηζηή απαηηεί επίζεο 

πεξηζζφηεξε απηνβνπιία θαη πξσηνβνπιία απφ φηη άιια κέζα (Mason, 1999). Απηή ε 

αλάγθε γηα ζπγρξνληζκφ κε ην πξφγξακκα κπνξεί λα εηδσζεί θαη ζεηηθά θαζψο δηαηεξεί 

ην θίλεηξν θαη βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηεο κειέηεο ησλ καζεηψλ (Carswell et al., 2000, 

Graham et al., 1999). Ζ ηερληθή ππνζηήξημε είλαη επίζεο θξίζηκε, θαζψο νη καζεηέο 

κπνξεί λα απνγνεηεπηνχλ γξήγνξα απφ νπνηαδήπνηε ηερλνινγηθή αζηνρία θαη λα κελ 

εκπιαθνχλ ζην λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Nixon & Salmon, 1996). Δπίζεο, ην μεθίλεκα 

κε ηηο θαηάιιειεο πξνζδνθίεο είλαη θξίζηκν γηα κηα ζεηηθή εκπεηξία, θαζψο ηφζν 

θαζεγεηέο φζν θαη καζεηέο ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία κε «ξεαιηζηηθνχο 

θαλφλεο» (Petre et al., 1999). 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη απφ ηνπο καζεηέο κηαο ηάμεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα 

ζπλδηάζθεςε κέζσ ππνινγηζηή, ην έλα ηξίην ζρεδφλ πνηέ δελ ζπκκεηέρνπλ, ην έλα ηξίην 

δηαβάδεη κελχκαηα αιιά δελ γξάθεη θαη ην έλα ηξίην ζπλεηζθέξεη ελεξγά (Mason, 1998, 

Stratfold, 1999). Γπζηπρψο, δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε ζηε 

βηβιηνγξαθία αιιά θαίλεηαη φηη νη νκάδεο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο πξφζσπν 

κε πξφζσπν ζπδεηήζεηο θαζψο ε πςεινχ επηπέδνπ δηδαζθαιία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

απαηηεί κηθξφηεξε αλαινγία καζεηψλ / θαζεγεηψλ (University of Illinois, 1999). Απηφ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ή νη δνθηκέο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ην ηδεαηφ κέγεζνο ή φηη δελ 

ππάξρεη ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ είδνπο ησλ ζπκκεηνρψλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ. 

«Παξαθχιαγκα» νλνκάδεηαη ε θξπθή δξάζε ηνπ δηαβάζκαηνο ησλ κελπκάησλ ρσξίο λα 

πξνζηίζεηαη ηίπνηα θαη παξφιν πνπ ηέηνηα παζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη 

απνγνεηεπηηθή γηα απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Οη Nixon & Salmon (1996) 

ζπκβνπιεχνπλ φηη ην παξαθχιαγκα είλαη αλακελφκελν, εηδηθά ζηελ αξρή θαη ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη αλεθηφ γηα ιίγν. Θα πξέπεη φκσο λα ελζαξξπλζνχλ επγεληθά λα ζπκκεηάζρνπλ 

κέζσ πξνζσπηθψλ e – mail εάλ δελ ζπλεηζθέξνπλ ηίπνηα κεηά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί φηη φζνη παξαθνινπζνχλ ρσξίο λα 

ζπλεηζθέξνπλ εμαθνινπζνχλ λα καζαίλνπλ, κνινλφηη έκκεζα (Light & Light, 1999) θαη 

φηη φινη ην θάλνπλ θάπνηα ζηηγκή, αθφκα θαη ζε πξφζσπν κε πξφζσπν ζπδεηήζεηο. 

Ζ βηβιηνγξαθία επίζεο αλαθέξεη φηη ε πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλάληεζε ησλ 

κειψλ κηαο νκάδαο ζπδήηεζεο ζηελ αξρή ελφο πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηηο 

ειεθηξνληθέο αιιειεπηδξάζεηο (Carswell et al., 2000, Price & Petre, 1997, Rodrigues, 

1999, Tvedte & Lysne, 1998). Οη Jones et a. (1999) βξήθαλ φηη γηα λα είλαη νη καζεηέο ζε 
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ζέζε λα ζπλεηζθέξνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα αηζζάλνληαη άλεηα κε ην κέζν, 

ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ζπλαληήζεη πξφζσπν κε πξφζσπν ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ πξψηε 

ζχλαμε. ηελ πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο ζπλαληήζεηο δελ είλαη δπλαηέο, πξνηείλεηαη ε 

ελζσκάησζε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλσλ εηζαγσγηθψλ, κε αθαδεκατθψλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα αηζζάλνληαη άλεηα ηφζν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο 

νκάδαο φζν θαη κε ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Graham, et al., 

1999). 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλδηαζθέςεσλ, δχν ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε είλαη: 

 Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή.  

 Ο ξφινο ηνπ καζεηή. 

Καηαξράο, ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή κεηαηξέπεηαη ζε ξφιν ζπληνληζηή. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ηφζν ζηηο λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο φζν θαη ζηελ αλάπηπμε 

λέσλ δεμηνηήησλ ζπληνληζκνχ. Ο Salmon (1998) ζπκβνπιεχεη νη ζπληνληζηέο λα 

επηζθέπηνληαη ζπρλά ηε ζπλδηάζθεςε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ίζε βάζε κε ηνπο καζεηέο. 

Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ππνζηεξηθηηθέο θαη ελζαξξπληηθέο απνθξίζεηο ζηα 

ζρφιηα ησλ καζεηψλ, λα δηεγείξνπλ ηηο αληηκαρίεο θαη λα δηαηππψλνπλ πνιιέο εξσηήζεηο. 

Πξνηείλεηαη επίζεο φηη νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα αληηπαξαβάινπλ θαη λα ζπλνςίδνπλ ηε 

ζπδήηεζε ζε θαηάιιεια ζεκεία. Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηε ιεπηή 

ηζνξξνπία κεηαμχ παξέκβαζεο θαη ζπγθξάηεζεο, αιιά ζα πξέπεη θαη γξήγνξα λα 

επεκβαίλνπλ γηα λα δηνξζψζνπλ ηπρφλ παξαπιεξνθφξεζε. 

Σν λα θξαηεζεί ε ζπδήηεζε ζην ζέκα είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο γηα 

ην ζπληνληζηή. ε έλα αζχγρξνλν πεξηβάιινλ ν θαζεγεηήο δελ είλαη πάληα παξφλ γηα λα 

εζηηάζεη ηε ζπδήηεζε φπσο ζπκβαίλεη ζηα παξαδνζηαθά καζήκαηα. Ο Beaudin (1999) 

εξεχλεζε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πξνηάζεθαλ απφ ηνπο θαζεγεηέο γηα 

λα απνηξέςνπλ ηελ παξέθθιηζε απφ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. Οη ηέζζεξηο θχξηεο 

ζπκβνπιέο ηνπ ήηαλ: 

 Πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο εξσηήζεσλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηε 

ζπδήηεζε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

 Παξνρή νδεγηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο. 
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 Αλαδηαηχπσζε ηεο αξρηθήο εξψηεζεο φηαλ νη απαληήζεηο 

παξεθθιίλνπλ ηε ζπδήηεζε. 

 Αλαθεθαιαίσζε ηεο ζπδήηεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηηο αληηκαρίεο ζηε ζπδήηεζε 

νξγαλψλνληαο ηε ζπλδηάζθεςε, δηαηππψλνληαο εξσηήζεηο ή ηνλίδνληαο ζέκαηα. Οη Shum 

& Summer (1999) ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη επθνιφηεξν γηα ηνπο καζεηέο λα αληηδξάζνπλ 

ζε θάπνην εξέζηζκα παξά λα μεθηλήζνπλ κηα ζπδήηεζε απφ ην κεδέλ. 

Οη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ άκεζεο ειεθηξνληθέο αλαδξάζεηο ζηα 

εξσηήκαηα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ζπλδηάζθεςεο. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

γίλεηαη έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ 

θαη ηφζν ζηα ειεθηξνληθά γξάκκαηα φζν θαη ζηα ζρφιηα ζηε ζπλδηάζθεςε ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη απάληεζε γξήγνξα. Όπσο ηνλίδεη ν Petre (1999) ε δηαηήξεζε θαη παξαθίλεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ κε γξήγνξεο αλαδξάζεηο θαζηζηά ηελ επηθνηλσλία (έληππε ή 

φρη) έλα θχξην ζέκα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αμηνιφγεζε θαη ν ζθνπφο ηεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

πξνζεθηηθά φηαλ ζρεδηάδεηαη έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο κέζσ δηαδηθηχνπ. χκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία νη καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλδηαζθέςεηο γηα 

αληηκαρίεο ή ζπλεξγαζία εθηφο θαη αλ πξέπεη. Απηφ δεκηνπξγεί ην εζηθφ δίιιεκα αλ ζα 

έπξεπε νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα ειεθηξνληθή ζπλδηάζθεςε λα αμηνινγεζνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη απηή επηηπρήο. 

Ο Jones (1999) ζπλέιιεμε γλψκεο απφ πνιινχο θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη βξήθε φηη φινη εμέθξαζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

ηνπο γηα ην αλ ζα έπξεπε ε δνκή ηνπ καζήκαηνο ηνπο λα είλαη «ζθηθηή», ψζηε ε 

ζπκκεηνρή λα είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ζπλδεδεκέλε κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ζπλεπψο ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζαθή, ή «ραιαξή», επηηξέπνληαο έηζη κεγαιχηεξε ειεπζεξία 

ζηνπο καζεηέο. ηα πξνγξάκκαηα κε «ραιαξή» δνκή ππήξμε ζπρλά απνγνήηεπζε θαη ε 

ζπκκεηνρή θαηλφηαλ πεξηζηαζηαθή. 

Ζ ζχλδεζε ηεο ζπκκεηνρήο κε ηελ αμηνιφγεζε πξνηείλεηαη απφ πνιινχο σο έλαο 

ηξφπνο ψζηε λα γίλεη ε ζπλδηάζθεςε ιεηηνπξγηθή ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαηηθήο θαη 

αιιειεπηδξαζηηθήο κάζεζεο: 
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«Ζ ζχλδεζε ησλ νκαδηθψλ δηεξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ήηαλ 

θξίζηκε, θαζψο φηαλ νη δηεξγαζίεο δελ αμηνινγνχληαλ ε δέζκεπζε θαη ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εμαθαληδφηαλ» (Graham et al., 1999). 

«Δάλ απηή ε ζπλδηάζθεςε δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ βαζκνινγείηαη, σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ δελ ζα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζφινπ θαη απηνί πνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζχληνκα ζα 

απνθαζίζνπλ φηη «ηίπνηα δελ γίλεηαη εθεί» θαη ζα ζηακαηήζνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ» 

(Hiltz, 1997). 

«Γηα λα ελζαξξπλζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΔΓΜ, ε ρξήζε ηεο απφ ηνπο 

καζεηέο ίζσο ζα έπξεπε λα αμηνινγεζεί επίζεκα, ν ηζρπξηζκφο γηα πνην απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη αξθεηφ θίλεηξν» (Morris et al., 1999). 

Δληνχηνηο, είλαη ίζσο πξνηηκφηεξν λα κελ αμηνινγνχληαη ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ 

αιιά λα δεκηνπξγνχληαη δηεξγαζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη νπνίεο θαηά θάπνην ηξφπν λα 

βνεζνχλ ηελ αμηνιφγεζε (Hedberg et al., 1998, Rimmershaw, 1999). Γηα παξάδεηγκα, κηα 

εξγαζία αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα αλαιχζνπλ έλα απφζπαζκα απφ ηε 

ζπλδηάζθεςε γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, κπνξεί λα 

παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ ζηηο ζπδεηήζεηο. 

Γεληθά, φκσο, νη ζπλδηαζθέςεηο ηείλνπλ λα απνηεινχλ «εμηξά», ή λα ιεηηνπξγνχλ 

επηπξφζζεηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο φηαλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμέηαζε, 

ή αλ δελ ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά. «Όηαλ απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη έμσ απφ 

νπνηνδήπνηε πιαίζην αλάγθεο, ηα απνηειέζκαηα ρσξίο λα καο εθπιήηηνπλ δείρλνπλ 

κηθξφηεξε απνδνρή εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ» (Mason, 1999). Δπηηπρεκέλεο πξνζεγγίζεηο 

έρνπλ μαλαζρεδηάζεη ηα πξνγξάκκαηα ψζηε ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ζπδεηήζεσλ λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Morris et al., 1999, Shum & Summer, 1999). 

Δλ ηέιεη, ε επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ζπλδηάζθεςεο εμαξηάηαη απφ ηηο απφςεηο 

θαη ηε δέζκεπζε ησλ καζεηψλ (Marjanovic, 1999, Mason, 1998), αιιά απηή ε δέζκεπζε 

κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη ελζαξξπλζεί κε ππνζηήξημε ζηα αξρηθά ζηάδηα θαη ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πιενλεθηεκάησλ απηνχ ηνπ λένπ ηξφπνπ κάζεζεο. Οη επηηπρεκέλεο 

ζπλδηαζθέςεηο έρνπλ ζπλδέζεη θαηά ηξφπν ηε ζπκκεηνρή κε ηελ αμηνιφγεζε. Ζ 

ππνζηήξημε θαη ε θαηάξηηζε παξακέλνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα ζε έλα επηηπρεκέλν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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2.5 Τπνζηήξημε Καη Καηάξηηζε Γηα Μαζεηέο Καη Καζεγεηέο 

 

 

Ζ εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απαηηεί κηα αμηνζεκείσηε πνιηηηζκηθή αιιαγή εθ 

κέξνπο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε αλάγθε γηα δέζκεπζε ζε απηή ηελ 

αιιαγή δελ κπνξεί λα ηνληζηεί αξθεηά. Γηα απηφ ην ιφγν, ππάξρνπλ ηξία επίπεδα 

ππνζηήξημεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα εθαξκνζηεί επηηπρψο ε εθπαίδεπζε 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ: 

 Οπζηαζηηθή πξφβιεςε κηαο επαξθνχο ππνδνκήο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο. 

 Καηάξηηζε ζηηο λέεο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη εμνηθείσζε κε ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Καηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ λέσλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. 

Γηα ηνπο καζεηέο, ε πξψηε θαη πξνθαλέζηεξε αλαγθαηφηεηα είλαη ε παξνρή κηαο 

ππνδνκήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ. Οη Edwards & 

Hammond, (1998) πξνεηδνπνηνχλ φηη δε ζα πξέπεη λα ππνηηκεζνχλ νη ηερληθέο δπζθνιίεο 

πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο. Ο Carswell (2000) φηη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνληαη άκεζα ζχληνκα μερληνχληαη, «ε γξήγνξε θαη ζπλεηδεηή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εκπεηξίαο, ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο, 

φζν θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απνγνήηεπζεο». Πξνεηδνπνηνχλ επίζεο φηη ε 

εηθνζηηεηξάσξε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νδεγεί ζηελ πξνζδνθία θαη 

εηθνζηηεηξάσξεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

Γεπηεξεπφλησο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Οη McMahon et al. (1999) ππνζηεξίδνπλ φηη ην ηερλνινγηθφ άγρνο είλαη 

επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη φηη ε θαηάξηηζε κεηψλεη 

ζεκαληηθά ην άγρνο απηφ. ηε κειέηε ηνπο, νη καζεηέο ζεψξεζαλ ηελ έιιεηςε θαηάξηηζεο 

ζηνπο ππνινγηζηέο σο ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν γηα ηε κε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Οη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ην δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεπηθάλεηάο ηνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ εκπεηξία ζηε 
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ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλδηάζθεςεο θαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Απηή ε θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ 

μεθηλήζεη ην πξφγξακκα θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πάλησο 

πξνηνχ μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο κάζεζε ή αμηνιφγεζεο (Graham et al., 1999, Nixon & 

Salmon, 1996). Θα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη νη καζεηέο δελ απνθηνχλ απιψο λέεο 

ηερληθέο δεμηφηεηεο, αιιά πξέπεη λα ζπκθηιησζνχλ κε ηηο λέεο ζπκβάζεηο κάζεζεο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπο λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο (Carswell et al., 2000). 

Σξίηνλ, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηε λέα 

πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Οη Lee et al. (1999) 

επηκέλνπλ φηη πξέπεη λα είλαη ζαθέο ζηνπο καζεηέο γηαηί εκπιέθνληαη κε απηνχο ηνπο 

λένπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη πσο ζα σθειεζεί ε καζεζηαθή ηνπο εκπεηξία. Οη Littleton & 

Stefani (1999) ζπκθσλνχλ φηη «γηα λα ελδηαθεξζνχλ νη καζεηέο ζε φηη αθνξά ηελ 

ηερλνινγία ππάξρεη ίζσο ε αλάγθε γηα πην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ…». 

«Γηα πνιινχο καζεηέο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ αθζνλία πιεξνθνξηψλ θαη 

παξαδεηγκάησλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, ε αληίδξαζε είλαη λα κελ 

ηα ζεσξήζνπλ σο ζεκαληηθή δηδαθηηθή χιε, επεηδή δελ απνηεινχλ «πξαγκαηηθφ 

βηβιίν…» (Collis & Meeuwsen, 1999).  Ζ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ είλαη λέα θξίζηκε ηθαλφηεηα γηα ηνπο καζεηέο, «… απηή είλαη 

αλακθηζβήηεηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ηελ νπνία ζα ρξεηαζηνχλ νη καζεηέο 

ηνπ κέιινληνο…» (Orsini – Jones & Davidson, 1999). Τπάξρνπλ πνιινί ρξήζηκνη νδεγνί 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν ην ίδην θαη απηνί ελδερνκέλσο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα. 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα κία πξφζσπν κε 

πξφζσπν εηζαγσγηθή ζπλεδξία πξηλ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηή ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ θαηάξηηζεο, επηπξφζζεηα ζε κηα εηζαγσγή 

ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μέζσ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθηήζνπλ θάπνηα εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Απηέο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πεξηέρνπλ 

θάπνηαο κνξθή απηφ-παξνπζίαζε ψζηε νη καζεηέο λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο πξηλ 

ρξεηαζηεί λα αιιειεπηδξάζνπλ ζην δηαδίθηπν. 
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Οη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ ζε απηή ηελ εηζαγσγηθή πεξίνδν ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζνληαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο απηέο νη 

δεμηφηεηεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη εξγνδφηεο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απαηηνχλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο λα έρνπλ δεμηφηεηεο ΣΠΔ θαη απηέο νη 

κεηαζέζηκεο δεμηφηεηεο πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην πξφγξακκα (Littlejohn & Stefani, 

1999). 

Σα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα ελζηεξληζηνχλ ηελ πξφθιεζε 

ηνπ λένπ ξφινπ ηνπο σο βνεζνί ηεο κάζεζεο, «κηα απφ ηηο αξρηθέο αιιαγέο είλαη φηη ν 

θαζεγεηήο γίλεηαη επηκειεηήο θαη ζχκβνπινο. Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή γίλεηαη ιηγφηεξν 

δηδαθηηθφο θαη πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθφο» (Forsyth, 1996). Οη εθπαηδεπηέο, επίζεο, 

ρξεηάδνληαη θαηάξηηζε ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαζνδήγεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζπληνληζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη επθαηξία λα εμεξεπλήζνπλ ηα παηδαγσγηθά ζέκαηα πνπ 

δηέπνπλ ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ ζε φια 

απηά ψζηε λα θάλνπλ ηα δηθηπαθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαηάιιεια θαη ελδηαθέξνληα 

γηα ηνπο καζεηέο. 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ λέεο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη 

πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ δηθηπαθνχ ρψξνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδηάζθεςεο ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΔΓΜ (Graham et al., 

1999, Salmon, 1998). Οη εθπαηδεπηέο ζα ρξεηαζηνχλ αθφκα λα απνθηήζνπλ θαη λα 

εμαζθήζνπλ ηερληθέο ζπληνληζκνχ ηεο ζπλδηάζθεςεο θαζψο θαη λέεο ζπλήζεηεο ζε φηη 

αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ηελ απάληεζε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηα ζχλζεηα παηδαγσγηθά 

ζέκαηα ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα δερζνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζεσξία πνπ δηέπεη ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεηηθή εκπεηξία θαη επθαηξία γηα αλαζεψξεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

επαλαμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. ηελ έξεπλα ηνπο κε θαζεγεηέο, νη 

Littlejohn & Stefani βξήθαλ φηη «έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζρφιηα ήηαλ φηη ε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε νπζηαζηηθά παξείρε 

κηα επθαηξία ζην πξνζσπηθφ λα μαλά – αλαθαιχςνπλ ηελ παηδαγσγηθή» (Littlejohn & 

Stefani, 1999). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη θαζεγεηέο ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε ηφζν θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία φζν θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηάζεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη έλα ηεξάζηην έξγν ην νπνίν πξέπεη λα 
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αλαγλσξίδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη πνιινί ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ νη ψξεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ θαζεγεηή λα κεηψλνληαη ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ν θφξηνο εξγαζίαο 

(Agostinho et al., 1997, Graham et al., 1999, Hiltz, 1997). Ζ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη λα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ηνλ ίδην ρξφλν κε ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο πξφζσπν κε πξφζσπν αλ θαη κεξηθέο έξεπλεο πξνεηδνπνηνχλ φηη ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν (University of Illinois, 1999). Απηφο έρεη ζπλέπεηεο ζην θφξην 

εξγαζίαο ησλ θαζεγεηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο παξέρεηαη 

επηπξφζζεηα ζε έλα ππάξρνλ πξφγξακκα, απμάλνληαο έηζη ηηο επζχλεο ηνπο. Απηφ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ παίξλνληαη απνθάζεηο γηα ηε δηάζεζε θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα πξνγξακκάησλ. 

πλνςίδνληαο, επαξθήο ππνζηήξημε θαη θαηάξηηζε ρξεηάδεηαη ζε πνιιά επίπεδα 

ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο. Απηή ε ππνζηήξημε είλαη νπζηαζηηθή 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα κηαο νινθιεξσηηθήο δέζκεπζεο ζηελ αιιαγή ησλ ηξφπσλ 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

 

 

2.6 Θέκαηα Πξόζβαζεο Καη Γηαζεζηκόηεηαο 

 

 

Ζ παξνρή πξνγξακκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνθαλψο αμηψλεη φηη νη καζεηέο πνπ 

εγγξάθνληαη ζε απηά έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ελφο ππνινγηζηή. Έηζη έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ΣΠΔ γηα δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε είλαη απηφ ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία. Ζ εξψηεζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

απαληήζνπλ φζνη παξέρνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο 

είλαη: «ζα πξέπεη λα απαηηεζεί θάζε καζεηήο πνπ εγγξάθεηαη ζην πξφγξακκα λα έρεη 

πξφζβαζε ζε έλαλ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν;». Πνιιά απφ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πξάγκαηη ζέηνπλ σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε θάηη ηέηνην (Morris et al., 1999), αλνίγνληαο έηζη ην επξχηεξν ζέκα ηεο 

ηζφηεηαο ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη Inglis et al., (1999) πξνεηδνπνηνχλ φηη 

«…ηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ απηέο ηηο επθνιίεο, ε αιιαγή ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ηνπο ηνπνζεηεί ζε κία ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε. Δίλαη επίζεο πηζαλφ απηνί 
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λα είλαη νη καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηηο απνθηήζνπλ. Ζ αιιαγή ζηελ παξνρή κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα νμχλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

εθηφο θαη αλ ιεθζνχλ θάπνηεο αληηζηαζκηζηηθέο δξάζεηο». 

Δάλ ην πξφγξακκα είλαη δηαζέζηκν κφλν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηφηε ε απάληεζε 

ζην εξψηεκα ηηο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο είλαη «λαη». Δάλ κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ζηε ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθή ζπλδηάζθεςε 

ή ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηφηε ε απάληεζε είλαη επίζεο «λαη». 

Δάλ απνθαζηζηεί φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή γηα 

λα εγγξαθνχλ ζην πξφγξακκα ηφηε πσο ζα εμαζθαιηζηεί ε ηζφηεηα; Τπάξρεη ε αίζζεζε 

φηη απηφ ην πξφβιεκα ελδερνκέλσο ζα πάςεη λα πθίζηαηαη ζε θάπνηα ζηηγκή ζην 

πξνζερέο κέιινλ. Δλψ δηαηεξείηαη ε επηθπιαθηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα 

ηελ ηερλνινγία θαη ην ξφιν ηεο ζηελ θνηλσληθή αιιαγή. Φαίλεηαη φηη αθνχ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ην 

θφζηνο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζα κεηψλεηαη θαη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη δηθηπσκέλνη 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ ηφζν θνηλνί φζν θαη ε ηειεφξαζε. Ξαλά, 

θαίλεηαη λα είκαζηε ζηελ αξρή κηα λέαο επνρήο, ηελ νπνία δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε 

ζε απηφ ην ζηάδην. 

Δλ ησ κεηαμχ, σζηφζν, ε πξφζβαζε παξακέλεη έλα πξφβιεκα. Ζ παξνρή 

ππνινγηζηψλ θαη ππνζηήξημεο ζην ρψξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη νπζηαζηηθή 

αιιά φρη ε ηδαληθή ιχζε. Ζ ηδέα ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε ζπκβηβάδεηαη αλ νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα επηζθεθηνχλ ηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο ηνπο θαη απηφ πεξηνξίδεη ηελ 

επειημία ηεο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε φηη αθνξά ρψξν φζν θαη ην ρξφλν. Γεκφζηεο λεζίδεο 

δηθηπσκέλσλ ππνινγηζηψλ γίλνληαη δηαζέζηκεο ζε βηβιηνζήθεο θαη ηληεξλέη θαθέ αιιά 

απηνί νη ππνινγηζηέο είλαη ζπρλά πεξηδήηεηνη, αθξηβνί ζηε ρξήζε ηνπο θαη 

απνζαξξπληηθνί γηα ηνπο αξράξηνπο (McMahon et al., 1999). 

Ζ απαίηεζε χπαξμεο πξφζβαζεο ζε ππνινγηζηή ζπλεπάγεηαη ηε κεηαηφπηζε ελφο 

ζεκαληηθνχ θφζηνπο ζηνπο καζεηέο, φρη κφλν γηα ηελ αγνξά ηεο ηερλνινγίαο αιιά επίζεο 

θαη γηα ηελ εθηχπσζε ησλ θεηκέλσλ απφ ην δηαδίθηπν θαη γηα ην ηειεθσληθφ θφζηνο 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Δάλ ην πξφγξακκα είλαη δηαζέζηκν θαη ζε κηα ελαιιαθηηθή 

κνξθή, κε πην παξαδνζηαθή κνξθή παξάδνζεο, ηφηε ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο 

απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο είλαη «φρη», θαζψο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ 

κνξθή παξάδνζεο πνπ ηνπο ηαηξηάδεη θαιχηεξα. Δλ ηνχηνηο, απηφ ζα νδεγήζεη ζε 
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δηπιαζηαζκφ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζα πξέπεη λα εηνηκάζνπλ έλα 

πξφγξακκα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ επηπξφζζεηα ζηηο ηαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σν πνζφ 

ηεο εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί. Αλ ην πξφγξακκα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ πξνζθέξεηαη σο έλα κε – ππνρξεσηηθφ κέξνο ελφο παξαδνζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηφηε ε απάληεζε είλαη επίζεο «φρη», αλ θαη ε βηβιηνγξαθία πξνεηδνπνηεί 

φηη ε πξνζθνξά δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ κε απηφ ηνλ ηξφπν νδεγεί ζπρλά ζε 

απνγνήηεπζε. Οη καζεηέο δελ ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θάηη αλ απηφ δελ είλαη 

απαξαίηεην θαη νη καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ράλνληαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα 

μνδεπηεί πνιχ ρξφλνο θαη θφπνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κφλν θαη κφλν γηα λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί. Απηά ηα 

ζέκαηα πξφζβαζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξνζεθηηθά θαη λα παξζνχλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα ππάξρνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, 

πξνηνχ μεθηλήζεη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

2.7 Μάζεζε 

 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο είλαη ε έλλνηα ηεο 

κάζεζεο. Γχν είλαη νη θχξηεο απφςεηο γηα ην ηη είλαη κάζεζε. Καηά ηελ πξψηε ε κάζεζε 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηψληαη ιφγσ αιιειεπίδξαζεο εξεζίζκαηνο – 

αληίδξαζεο, ελψ θαηά ηελ δεχηεξε ε κάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ 

δηαηζζήζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαζχλζεζε κηαο πξνεγνχκελεο 

θαηάζηαζεο. πλζέηνληαο ηηο δχν απφςεηο κπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ έλλνηα κάζεζε κε 

ηε ζεκαζία κηαο κφληκεο αιιαγήο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ε νπνία είλαη 

απνηέιεζκα εκπεηξίαο θαη πξάμεο. Με πνηφλ ηξφπν καζαίλνπκε; Πνηεο πξνυπνζέζεηο 

επλννχλ ηε κάζεζε; Απαληήζεηο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα δίλνπλ νη δηάθνξεο ζεσξίεο 

κάζεζεο. Κάζε ζεσξία κάζεζεο είλαη ε νινθιεξσκέλε ζπζηεκαηηθή άπνςε γηα ηε θχζε 

ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ σο απνηέιεζκα εκπεηξίαο θαη 

πξάμεο. Θεσξίεο κάζεζεο ππάξρνπλ απφ πνιχ παιηά θαη πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ην 
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θαηλφκελν ηεο κάζεζεο απφ θηινζνθηθή, θνηλσληθή, βηνινγηθή, ζξεζθεπηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ζεψξεζε (Bigge, 1982). 

Ζ σξίκαλζε ή ε κάζεζε, ή ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν, απνηεινχλ ην κέζν κε ην νπνίν 

επέξρνληαη κφληκεο αιιαγέο ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ σξίκαλζε είλαη ε αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην άηνκν θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά 

γλσξίζκαηα, ησλ νπνίσλ νη πξνζρεδηαζκνί ελππάξρνπλ κέζα ζηα θχηηαξα ηνπ απφ ηε 

ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο ηνπ. Ζ κάζεζε, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ σξίκαλζε, αιιάδεη δηαξθψο 

ην έκβην νλ θαη δελ πξναλαγγέιιεηαη απφ ηηο γελεηηθέο ηνπ θαηαβνιέο. Θα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο ε κεηαβνιή ζηε δηαίζζεζε, ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ αληίιεςε θαη ζην 

θίλεηξα ή ν ζπλδπαζκφο ηνπο. Ζ κάζεζε αλαθέξεηαη πάληνηε ζε θάπνηα ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή δηάζεζε, ε νπνία επέξρεηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθνκίδεηαη απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Estes, 

1975). 

 

 

2.8 Θεσξίεο Μάζεζεο 

 

 

Μηα ζεσξία κάζεζεο είλαη ε νινθιεξσκέλε ζπζηεκαηηθή άπνςε γηα ηε θχζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ νπνία νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα επαπμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ πην απνηειεζκαηηθά 

ηφζν ηνπο εαπηνχο ηνπο, φζν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Καζέλαο πνπ δηδάζθεη ε 

επαγγέιιεηαη φηη δηδάζθεη έρεη θάπνηα ζεσξία κάζεζεο. Χζηφζν νη δάζθαινη είλαη δπλαηφ 

λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά ηηο ζεσξίεο ή θαη λα κελ κπνξνχλ, νπφηε 

κπνξνχκε εκείο ζπλήζσο λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηηο πξάμεηο ηνπο ηηο ζεσξίεο πνπ απηνί δελ 

έρνπλ αθφκα ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ κε ιφγηα. Έηζη, ην εξψηεκα πνπ έρεη ζεκαζία 

δελ είλαη αλ ν δάζθαινο έρεη κηα ζεσξία κάζεζεο αιιά, πφζν βάζηκε είλαη απηή ε ζεσξία 

ηνπ. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο 

ζεσξηψλ πνπ επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε 
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ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο: α) ην ζπκπεξηθνξηζκφ, β) ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο 

θαη γ) ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη πνιιέο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ θπξίσο ζρεδηαζηεί θαη 

θαζνδεγεζεί απφ ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη φρη απφ ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί 

ζηελ ςπρνινγίαο ηεο κάζεζεο. 

Οη ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλακεηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σν πιαίζην απηφ πξνζθέξεη κηα 

πνιχ «ηερληθή» πξνζέγγηζε ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ: απηφ πνπ 

πξνέρεη είλαη ν μεθάζαξνο θαη ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. 

Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην εζσηεξηθνχ ηνπ 

γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ: ε κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ γλψζεσλ. Γελ ππάξρεη σζηφζν εληαία ζεσξία πνπ λα πεξηγξάθεη πσο ν 

θφζκνο νηθνδνκείηαη απφ ηα ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κάζεζεο. Οη 

νηθνδνκεηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαγλσξίδνπλ φηη ηα παηδηά, πξηλ αθφκα πάλε ζην ζρνιείν 

δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα βνεζεζνχλ ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ 

λέεο γλψζεηο πάλσ ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ. Σα παηδηά, θάησ απφ απηφ ην πξίζκα, 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο. Σν πιαίζην απηφ νδεγεί ζηελ 

άπνςε φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα έρεη σο θχξην ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

γεθπξψζνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο άηππεο θαη ηηο ηππηθέο γλψζεηο ηνπο. 

Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηελ καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

δηαδξακαηίδεηαη. Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο δελ λννχληαη ζπλεπψο σο απηφλνκεο νληφηεηεο 

αιιά σο ζπζηαηηθά ελφο νξγαλσκέλνπ φινπ, ηνπ λνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί θαη 

αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηζηνξηθά 

πξνζδηνξηζκέλν. Οη ζεκαληηθφηεξεο εθδνρέο ησλ ζεσξηψλ απηψλ, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. 

 

 

 

 



Βηβιηνγξαγθηθή Δπηζθφπεζε 

 

34 
 

Πίλαθαο 2.1: ζεσξίεο Μάζεζεο. 

πκπεξηθνξηζκόο Γλσζηηθέο Θεσξίεο Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

Θεσξίεο 

Πξνγξακκαηηζκέλε 

Γηδαζθαιία 

Γλσζηηθφο Οηθνδνκηζκφο Κνηλσληθφο Οηθνδνκηζκφο 

Γηδαθηηθφο ρεδηαζκφο Κνλζηξαθηηνληζκφο Θεσξία Γξαζηεξηφηεηαο 

Σαμηλφκεζε Καηά Bloom Δπεμεξγαζία ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

Αλαθαιππηηθή Μάζεζε 

 Θεσξία πλεηξκψλ Δγθαζηδξπκέλε Γλψζε 

  Γλσζηηθή Μαζεηεία 

  Πξνβιεκαηνθεληξηθή 

Μάζεζε 

 

 

2.9 πκπεξηθνξηζκόο 

 

 

Γηα ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ ε κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Πξφδξνκνο απηήο ηεο ζρνιήο ππήξμε ν I. Pavlov θαη βαζηθνί εθπξφζσπνη ηεο νη J. B. 

Watson, E. L. Thorndike θαη B. F. Skinner. Γηα ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, ηα «πηζηεχσ» ηνπο, 

νη πξνζδνθίεο ηνπο, νη πξνζέζεηο ηνπο φπσο θαη ηα θίλεηξα ηνπο δελ είλαη πξνζβάζηκα, 

άξα ην κφλν πνπ πξνέρεη λα γίλεη είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη φρη ε εμήγεζε 

ηεο. Οη ζπκπεξηθνξηζηέο απνδέρνληαη φηη ππάξρνπλ γεληθνί λφκνη πνπ δηέπνπλ ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά: νη λφκνη απηνί κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ εάλ ζπζρεηίζνπκε ηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη ην ππνθείκελν κε ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ην κνληέιν Δξεζίζκαηνο – Αληίδξαζεο (ρήκα 

2.1). 
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ρήκα 2.1: Σν ζπκπεξηθνξηζηηθφ Μνληέιν Δξεζίζκαηνο – Αληίδξαζεο (Δ – Α) 

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εζσηεξηθή, ηελ λνεηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ ππνθεηκέλσλ αιιά εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

εηζφδνπ – εμφδνπ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κάζεζε, ζπλεπψο, είλαη δήηεκα 

δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ εξεζηζκάησλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ ελψ γηα λα 

αληηιεθηνχκε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξέπεη λα ηηο θαηαηκήζνπκε ζε 

ζηνηρεηψδεηο κνλάδεο. Ζ ελίζρπζε ηεο ελεξγνχο ζπκπεξηθνξάο έρεη κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο επαλάιεςεο. Ζ κειέηε ησλ αιιαγψλ ζηελ εκθαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

ππήξμε ε θχξηα ελαζρφιεζε ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ έδξαζε θαηαιπηηθά ζηηο γεληθφηεξεο 

απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε αιιά θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 

 

2.10 Πξνγξακκαηηζκέλε Γηδαζθαιία 

 

 

Οη αξρέο ηεο κάζεζεο, φπσο δηαηππψλνληαη απφ ηνλ Skinner (1982), απαηηνχλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ, ηε δφκεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε ζχληνκεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, 

ηε ζηαδηαθή πξφνδν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ζχκθσλα κε ηνπο ξπζκνχο ηνπ καζεηή, ηελ 

άκεζε επαιήζεπζε ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο 

ζηελ εξψηεζε πνπ ηίζεηαη. Δθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο, πξηλ ηελ 

εκθάληζε ησλ ππνινγηζηψλ, ππήξμε ε πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία. 

Ερέθισμα 

(S) 

Stimulus 

Οργανισμός 

(O) 

Organism 

Αντίδραση 

(A) 

Response 
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ηελ θιαζζηθή εθδνρή ηεο, ε πεξίπησζε ησλ κεραλψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ 

Skinner (1968), ε πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνίεζε κεραλέο κε γξακκηθή 

νξγάλσζε (επζχγξακκνο ζρεδηαζκφο), φπνπ ε κάζεζε πξνρσξνχζε γξακκηθά ρσξίο 

δηαθιαδψζεηο. Ζ αιιεινπρία ηεο χιεο είλαη κε ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλε ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηελ αθνινπζήζνπλ φινη νη καζεηέο. 

Μηα δεχηεξε κέζνδνο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ, απηή ηνπ Crowder (1959, 1963), 

αθνινπζεί δηαθιαδψζεηο ή πνιιαπιέο επηινγέο. Ζ απάληεζε ηνπ καζεηή θαζνξίδεη ην ηη 

ζα αθνινπζήζεη σο παξνπζίαζε απφ ην πξφγξακκα. Ο Crowder αλαγλσξίδεη ηέζζεξηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή: παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, 

απαίηεζε απφ ηνλ καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ πιεξνθνξία φηαλ απαληά ζε 

αλάινγεο εξσηήζεηο, εθηίκεζε ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή θαη ιήςε απνθάζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απαληήζεσλ. Οη ηξεηο πξψηεο ιεηηνπξγίεο 

δηαζθαιίδνληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηηο δηδαθηηθέο κεραλέο αιιά ε απνηίκεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο απάληεζεο παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν φζνλ αθνξά ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο αιιά θπξίσο γηαηί επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. Ζ παξνπζία κηαο μεθάζαξεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηελ παξερφκελε απφ ηνλ καζεηή απάληεζε θαη ζην καζεζηαθφ πιηθφ ή ηε 

δηνξζσηηθή ελίζρπζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο εμαηνκηθεπκέλσλ ξπζκίζεσλ θαηά ηε κάζεζε. 

Οη κέζνδνη απηέο γξήγνξα γλψξηζαλ ηελ παξαθκή θάησ απφ ηα ζπληνληζκέλα 

ππξά ησλ γλσζηηθψλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ παηδαγσγψλ. Ζ εκθάληζε ηνπ ππνινγηζηή ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ζπληζηά λέα εμέιημε ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ηελ εκθάληζε ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηή πνπ 

ζηε ζηνηρεηψδε κνξθή ηεο δελ ήηαλ παξά ε ππνινγηζηηθή πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ βηβιίνπ κέζσ εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ. ηελ πνην ζχγρξνλε 

εθδνρή ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
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2.11 Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο 

 

 

Σν κνληέιν ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ αλαπαξηζηά κηα ζπζηεκαηηθή θαη δνκεκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ππνινγηζηή ελψ παξάιιεια 

αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλεπή ζηξαηεγηθή ζην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. Σν 

κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ B. F. Skinner θαη R. M. Gagne.  Ο  Gagne 

(1970), αζρνιήζεθε κε ηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζρνιηθήο 

κάζεζεο, ηνπο ζπλαθφινπζνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ.  

Σα ηξία θχξηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαηά ην κνληέιν ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

είλαη ηα εμήο (Boyle, 1997): 

 Αμηνιφγεζε αλαγθψλ: πξνζδηνξίδεη θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

καζεηή θαη θάζε ηκήκα γλψζεο πνπ πξέπεη λα πξνζθηεζεί απφ 

απηφλ. 

 Δπηινγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πιηθνχ: βαζίδνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε αλάιπζε θαη ζηεξίδνληαη ζε κεηξήζηκα κεγέζε 

ζπκπεξηθνξάο. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή: βαζίδεηαη θπξίσο ζε κηα ζεηξά 

δηαγσληζκάησλ ηα νπνία επηηξέπνπλ λα απνθαλζνχκε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παξνρή 

νδεγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη (Πίλαθαο 2.2). 
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Πίλαθαο 2.2: Σα ελλέα δηδαθηηθά γεγνλφηα θαη νη αληίζηνηρεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ζην 

κνληέιν ηνπ Γηδαθηηθνχ ρεδηαζκνχ (Gagne, 1970). 

Γηδαθηηθά Γεγνλόηα Γλσζηηθέο Γηαδηθαζίεο 

Πξνζέιθπζε Πξνζνρήο Δηνηκφηεηα 

Πιεξνθφξεζε γηα ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο θαη παξνρή θηλήηξσλ 

Πξνζδνθία 

 

Γηέγεξζε αλάθιεζεο πξφηεξσλ γλψζεσλ Αλάθιεζε ζηε κλήκε εξγαζίαο 

Παξνπζίαζε εξεζηζκάησλ κε δηαθξηηά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Δπηιεθηηθή αληίιεςε 

Παξνρή θαζνδήγεζεο ζηε κάζεζε εκαζηνινγηθή θσδηθνπνίεζε 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ – 

απνηειεζκάησλ 

Αλάθιεζε θαη απάληεζε 

Παξνρή πιεξνθνξηαθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο 

Δλίζρπζε 

Αμηνιφγεζε ζπκπεξαζκάησλ – 

απνηειεζκάησλ 

Πξνηξνπή αλάθιεζεο 

Αλάπηπμε κλήκεο θαη κεηαθνξά κάζεζεο Γελίθεπζε  

 

 

2.12 Σαμηλόκεζε Καηά Bloom 

 

 

Σν 1956, ν Benjamin Bloom δηεχζπλε κηα νκάδα ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ πνπ αλέπηπμαλ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ επηπέδσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά ζηε κάζεζε. Ζ ηαμηλνκία 

απηή ζπκπεξηέιαβε ηξείο ηνκείο: ην γλσζηνινγηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηνλ 

ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα (Bloom, 1965). 

Γλσζηηθφο ηνκέαο: Ο γλσζηνινγηθφο ηνκέαο αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο θαη 

γλψζεηο, πνπ απνθηάεη ν καζεηήο απφ ηε δηδαζθαιία. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηά 

θαλφλα, αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ ηνκέα, επηδηψθνληαο λα δψζνπλ φζν ην δπλαηφ 
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πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζηνραζκνχ θαη ηεο θξίζεο. 

πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο: Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα επηδξά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

θφζκν ηνπ λένπ, λα ηνπ δεκηνπξγεί ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη βηψκαηα.  

Φπρνθηλεηηθφο ηνκέαο: Ζ δηδαζθαιία πνπ ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λένπ ζπλνιηθά θξνληίδεη λα αλαπηχμεη ηηο θηλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, 

ηηο ηθαλφηεηεο ζε ρεηξηζκνχο νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ. 

Ο Bloom θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ παξνπζίαζαλ θαη πεξηέγξαςαλ κε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο ην γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Γηα ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα 

αμηφινγε είλαη ε εξγαζία θαη ε ηαμηλφκεζε πνπ έρεη θάλεη ν Kibler (1970) θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ. Οη ηξείο ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο θαηά Bloom απνηεινχλ ην ηξηζππφζηαην 

ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο (ινγηθφ, επηζπκεηηθφ θαη ζπκνεηδέο) θαηά ηνλ Πιάησλα, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζην ηξηζδηάζηαην ηεο Πνιηηείαο. Ο γλσζηνινγηθφο θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

ηνκέαο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.3. 

Πίλαθαο 2.3: Ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα θαηά 

Bloom. 

Γλσζηνινγηθόο Σνκέαο πλαηζζεκαηηθόο Σνκέαο 

Αμηνιφγεζε Αμηνινγηθφο Υαξαθηεξηζκφο 

χλζεζε θαη Αλάιπζε Οξγάλσζε 

Δθαξκνγή Απνηίκεζε 

Καηαλφεζε Αληίδξαζε 

Γλψζε Πξφζιεςε 
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2.13 Οηθνδνκηζκόο 

 

 

Ο νηθνδνκηζκφο ζπληζηά κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζην ζπκπεξηθνξηζκφ θαη κηα 

δηαθνξεηηθή επηζηεκνινγηθή πξννπηηθή φζσλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κε ππνινγηζηή. Ζ θεληξηθή ηδέα ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ νηθνδνκηζκνχ 

είλαη φηη ε κάζεζε είλαη ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

θαηαζθεπάδνπλ λέεο ηδέεο ή έλλνηεο βαζηδφκελνη ζηελ ηξέρνπζα ή πξνγελέζηεξε κάζεζε 

ηνπο. ε απηή ηε ζεσξία ε έκθαζε δίλεηαη ζην καζεηή παξά ζηνλ θαζεγεηή. Οη 

θαζεγεηέο ζεσξνχληαη βνεζνί πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ιχζεηο ηνπο ζηα πξνβιήκαηα. Ο καζεηήο επηιέγεη θαη κεηαζρεκαηίδεη 

ηηο πιεξνθνξίεο, θαηαζθεπάδεη ηηο ππνζέζεηο θαη ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, βαζηδφκελνο ζε 

κηα γλσζηηθή δνκή. Ζ γλσζηηθή δνκή (ζρήκαηα, λνεηηθά κνληέια) παξέρεη ηε ζεκαζία 

θαη ηελ νξγάλσζε ζηελ εκπεηξία θαη επηηξέπεη ζην άηνκν «λα ππεξβεί ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλνληαη». ε φηη αθνξά ζηε δηδαθηηθή, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δνθηκάζεη θαη λα 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηηο αξρέο κφλνη ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ν 

καζεηεπφκελνο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην δηάινγν (σθξαηηθή Μάζεζε). ηφρνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα κεηαθξάζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δηδάμεη ζε έλα 

ζρήκα θαηάιιειν γηα ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

πξέπεη λα νξγαλσζεί θαηά ηξφπν ζπεηξνεηδή έηζη ψζηε ν καζεηήο λα ρηίδεη ζπλερψο 

επάλσ ζε απηφ πνπ έρεη ήδε κάζεη. 

χκθσλα κε ηνλ Bruner (1966) ε ζεσξία δηδαζθαιίαο πξέπεη λα εμεηάζεη ηέζζεξηο 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο: 

 Σελ πξνδηάζεζε πξνο ηελ κάζεζε. 

 Σνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε πεξηνρή γλψζεο κπνξεί λα δνκεζεί 

ψζηε λα κπνξεί επθνιφηεξα λα αθνκνησζεί απφ ηνλ καζεηή. 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεξε αθνινπζία ζηελ νπνία κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί ην πιηθφ. 

 Σε θχζε θαη ην ξπζκφ ησλ αληακνηβψλ θαη ησλ ηηκσξηψλ. 

Οη θαιέο κέζνδνη γηα ηελ δφκεζε ηεο γλψζεο πξέπεη λα νδεγνχλ ζε απινχζηεπζε, 

λέεο πξνηάζεηο θαη ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. ε πην πξφζθαηεο εξγαζίεο ηνπ ν Bruner 
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(1986, 1990) έρεη επεθηείλεη ην ζεσξεηηθφ ηνπ πιαίζην γηα λα θαιχςεη ηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο πηπρέο ηεο κάζεζεο. 

Γηα ηνλ νηθνδνκηζκφ ε δηδαζθαιία πξέπεη λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ εκπεηξία θαη ηα 

πιαίζηα πνπ θαζηζηνχλ ην καζεηή πξφζπκν θαη ηθαλφ λα κάζεη (εηνηκφηεηα), πξέπεη λα 

θηηζηεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αθνκνησζεί εχθνια απφ ην καζεηή (ζπεηξνεηδήο 

νξγάλσζε) θαη πξέπεη λα έρεη σο ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

/ ή λα ζπκπιεξψλεη ηα θελά πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη. 

ε απηή ηε ζεσξία εκπίπηνπλ δχν ζρνιέο ζθέςεο, ηνπ γλσζηηθνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ νηθνδνκηζκνχ. Αλ θαη απηέο νη ζεσξίεο δηαθέξνπλ, εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα 

βαζηθή ππφζεζε γηα ηε κάζεζε, ε αλεμάξηεηε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη ζην θέληξν ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

 

 

2.13.1 Γλσζηηθόο Οηθνδνκηζκόο 

 

 

Ζ ζεσξία αλάπηπμεο πνπ πξφηεηλε ν Jean Piaget (Piaget & Inhelder, 1955) έρεη ζπδεηεζεί 

επξέσο ηφζν κεηαμχ ςπρνιφγσλ φζν θαη εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηε κάζεζε, ν Piaget ηφληζε 

ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Έλα παηδί θαηαζθεπάδεη ηελ θαηαλφεζε κέζσ πνιιψλ 

θαλαιηψλ: δηαβάδνληαο, αθνχγνληαο, εξεπλψληαο θαη δνθηκάδνληαο ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο 

Piaget επηθέληξσζε ηηο κειέηεο ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ, 

κειέηεζε δειαδή πσο αλαπηχζζεηαη ε επηζηεκνληθή ζθέςε, ηελ νπνία θαη πεξηγξάθεη σο 

κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα (Πίλαθαο 

2.4). 
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Πίλαθαο 2.4: ηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Piaget (Piaget & Inhelder, 1955). 

Ζιηθία ηάδην Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

0 – 2 Αηζζεζηνθηλεηηθφ Σα βξέθε ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο αηζζήζεηο ηνπο γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. 

2 – 7 Πξνζπιινγηζηηθφ Σα παηδηά αξρίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζχκβνια. 

Αληαπνθξίλνληαη ζηα 

αληηθείκελα αλάινγα κε ην 

πψο ηνπο θαίλνληαη. 

7 – 11 πιινγηζηηθφ Σα παηδηά αξρίδνπλ λα 

ζθέθηνληαη ινγηθά. 

11 – ελειηθίσζε Αθαηξεηηθφ Ζ ζθέςε είλαη 

ζπζηεκαηηθή θαη 

αθεξεκέλε.  

Έλα παηδί ζα αλαπηπρζεί δηαδνρηθά κέζσ απηψλ ησλ ζηαδίσλ έσο φηνπ λα 

κπνξέζεη λα ζθεθηεί ινγηθά. Οη ειηθηαθνί πξνζδηνξηζκνί εληνχηνηο δελ απνηεινχλ έλα 

απφιπην φξην αιιά πεξηζζφηεξν κέζνπο φξνπο. Ο καζεηήο αλαπηχζζεηαη κέζσ ηξηψλ 

κεραληζκψλ. Αξρηθά ε αθνκνίσζε πξνζαξκφδεη ηελ λέα εκπεηξία ζε κηα ππάξρνπζα 

δηαλνεηηθή δνκή. Αθεηέξνπ ε ζπκκφξθσζε αλαζεσξεί ην ππάξρνλ λνεηηθφ ζρήκα ιφγσ 

ηεο λέαο εκπεηξίαο. Καη ηέινο ε πξνζαξκνγή αλαιακβάλεη ηε γλσζηηθή ζηαζεξνπνίεζε 

κέζσ ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ζηέγαζεο. Ζ πην ζεκαληηθή ίζσο έλλνηα ζηελ ζεσξία ηνπ 

Piaget  είλαη ην ζρήκα. Σν ζρήκα απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν έλα είδνο κάζεζεο: ε 

πξνζαξκνγή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο χζηεξα απφ κηα 

ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ. 

χκθσλα κε ηνλ γλσζηηθφ νηθνδνκηζκφ, ν ζεκαληηθφηεξνο ξφινο γηα ηνλ 

θαζεγεηή είλαη λα παξάζρεη έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα δνθηκάζεη 

ηελ απζφξκεηε έξεπλα. Ζ ηάμε πξέπεη λα πξνζθέξεη απζεληηθέο επθαηξίεο πνπ ζα 

πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Ο καζεηήο πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα 

θαηαιάβεη θαη λα θαηαζθεπάζεη ην λφεκα ζην δηθφ ηνπ ξπζκφ κέζσ πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ φπσο απηφο αλαπηχζζεηαη κέζσ αλεμάξηεησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ 
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κάζεζε είλαη ελεξγή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα γίλνπλ ιάζε θαη ζα βξεζνχλ ιχζεηο. Ζ 

αθνκνίσζε θαη ε ζπκκφξθσζε είλαη ζεκαληηθνί φξνη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο. 

Σέινο, ε κάζεζε είλαη θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ 

νκάδσλ ζπλεξγαζίαο κε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κέζα ζε φζν ην δπλαηφλ 

θπζηθφηεξα πεξηβάιινληα.  

 

 

2.13.2 Κνηλσληθόο Οηθνδνκηζκόο 

 

 

Ο Levrenti Vygotsky , Ρψζνο ςπρνιφγνο θαη θηιφζνθνο ζηε δεθαεηία ηνπ ’30, ζπρλά 

ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ νηθνδνκηζκνχ. Τπνγξακκίδεη ηηο επηξξνέο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πιαηζίσλ ζηε κάζεζε θαη ππνζηεξίδεη έλα πξφηππν 

αλαθάιπςεο ηεο κάζεζεο. Απηφο ν ηχπνο πξνηχπνπ ζέηεη ηνλ θαζεγεηή ζε έλαλ ελεξγφ 

ξφιν ελψ νη δηαλνεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ αλαπηχζζνληαη θπζηθά κέζσ 

δηαθφξσλ κνλνπαηηψλ αλαθάιπςεο. 

Ζ ζεσξία ηνπ Vygotsky (1978) είλαη βαζηζκέλε ζε ηξείο θχξηεο ππνζέζεηο. 

Αξρηθά, ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή λνήκαηνο, ε θνηλφηεηα έρεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν θαη νη 

άλζξσπνη γχξν απφ ην καζεηή έρνπλ κεγάιε επίπησζε ζηνλ ηξφπν πνπ απηφο βιέπεη ηνλ 

θφζκν. Καηφπηλ, ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε, ν ηχπνο θαη ε 

πνηφηεηα ηνπο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη κπνξνχλ λα 

πεξηιάβνπλ ηνπο ζεκαληηθνχο γηα ηνλ καζεηή ελήιηθνπο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ γιψζζα. 

Σξίηνλ, ν Vygotsky εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο. χκθσλα κε 

ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky, νη δεμηφηεηεο πνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δθείλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ καζεηή αλεμάξηεηα. 

 Δθείλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ αθφκε θαη κε βνήζεηα. 

 Δθείλεο πνπ πέθηνπλ κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ, φηη κπνξεί λα 

εθηειεζηεί κε ηελ βνήζεηα ησλ άιισλ. 
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Ζ κάζεζε ζχκθσλα κε ηνλ θνηλσληθφ νηθνδνκηζκφ θαη ε αλάπηπμε είλαη ε 

θνηλσληθή θαη ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα «δηδαρζεί» ζε θαλέλαλ. 

Δλαπφθεηηαη ζην καζεηή λα θαηαζθεπάζεη ηελ θαηαλφεζε ζην κπαιφ ηνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν θαζεγεηήο ελεξγεί σο βνεζφο. Ζ δψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο (ΕΔΑ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζρεδηάζεη ηηο θαηάιιειεο θαηαζηάζεηο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν καζεηήο κπνξεί λα δερζεί θαη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε 

γηα ηελ βέιηηζηε κάζεζε. Καηά ηελ παξνρή ησλ θαηαιιήισλ θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε φηη ε κάζεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά πξνηίκεζε ζην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ε γλψζε πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί. Δμσζρνιηθέο εκπεηξίεο πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη κε ζρνιηθέο εκπεηξίεο. Δηθφλεο, εηδεζενγξαθηθέο αλαθνξέο θαη πξνζσπηθέο 

ηζηνξίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ 

αίζζεζε ελφηεηαο κεηαμχ ηεο θνηλφηεηαο ηνπο θαη ηεο κάζεζεο. 

 

 

2.14 Κνλζηξαθηηνληζκόο 

 

 

Πάλσ ζηηο απφςεηο ηνπ Piaget αλαπηχρζεθε ε παηδαγσγηθή ζεσξία ηεο Logo, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε δχν θχξηα επηρεηξήκαηα ηνπ εκπλεπζηή ηεο Seymour Papert (1980). Πξψηνλ, 

ε εκπεηξία ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Logo νδεγεί ζηελ απφθηεζε γεληθψλ 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 

ζε άιινπο γλσζηηθνχο ρψξνπο. Γεχηεξνλ, ε Logo ζπληζηά έλα ηδαληθφ ρψξν γηα ηε 

κάζεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ φπσο νη γσλίεο, ηα πνιχγσλα, νη κεηαβιεηέο, ε 

αλαδξνκηθφηεηα θιπ. Ζ ρξήζε ηεο πξνζθέξεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έλα λέν ηχπν 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ην άηνκν κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ 

νηθνδφκεζε ζθέςεσλ πάλσ ζηηο ίδηεο ηνπ ηηο πξάμεηο. 

Δληνχηνηο ν Papert (1980) πξνρψξεζε πνιχ πην πέξα απφ ηηο θιαζζηθέο 

νηθνδνκεζηηθέο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο κε ππνινγηζηέο. Δλψ, νη θιαζζηθνί νηθνδνκηζηέο 

δίλνπλ έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ψζηε λα 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ, νη θνλζηξαθηηνληζηέο πεγαίλνπλ έλα βήκα πην πέξα 

επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα φπνπ ηα παηδηά παίδνπλ θαη ρεηξίδνληαη 
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αληηθείκελα θαη κπνξνχλ ζπλεπψο λα καζαίλνπλ λένπο ζπιινγηζκνχο κε θπζηθφ ηξφπν 

θαη πέξα απφ ηελ θαζηεξσκέλε εθπαίδεπζε. 

 

 

2.15 Θεσξία Σεο Δπεμεξγαζίαο Σσλ Πιεξνθνξηώλ 

 

 

Ζ ζεσξία πνπ δέρεηαη ηε ζθέςε ηνπ αηφκνπ σο κέζν επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

άθκαζε ζηα πιαίζηα ελφο ξεχκαηνο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο πνπ έρεη ηηο απαξρέο ηνπ 

ζην αλαινγηθφ παξάδεηγκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ιεηηνπξγεί φπσο ν ππνινγηζηήο. 

Βαζηθή αξρή απηήο ηεο ζεσξίαο κάζεζεο είλαη ε εζηίαζε ζηελ αλαπαξάζηαζε απφ 

ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ηεο πιεξνθνξηαθήο ξνήο θαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο. Ζ επεμεξγαζία 

ηεο πιεξνθνξίαο ζην πιαίζην απηφ λνείηαη σο ππνινγηζκφο, ρεηξηζκφο δειαδή ζπκβφισλ. 

Σν αλζξψπηλν πλεχκα ζην πιαίζην απηφ κνληεινπνηείηαη κε ηε κνξθή ελφο ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζπληζηνχλ επεμεξγαζίεο ησλ 

νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα απνηεινχλ εηζφδνπο γηα άιιεο επεμεξγαζίεο. Κάζε γλσζηηθή 

δηεξγαζία ζπλίζηαηαη απφ αλαπαξαζηάζεηο θαη απφ επεμεξγαζίεο. 

Οη γλψζεηο (αλεμάξηεηα απφ ηελ εγθπξφηεηα ηνπο) είλαη δνκέο ζηαζεξνπνηεκέλεο 

ζηε «καθξνπξφζεζκε κλήκε». Ο δηαξθήο απηφο ραξαθηήξαο ηνπο, ηηο δηαθξίλεη απφ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη πεξηζηαζηαθέο δνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο 

ζηε «βξαρππξφζεζκε κλήκε». Οη αλαπαξαζηάζεηο δηαθνξνπνηνχληαη ησλ γλψζεσλ γηαηί 

είλαη απηφκαηα ελεξγέο ελψ ε γλψζε πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ψζηε λα είλαη 

δηαζέζηκε.  

Ζ πην ζεκαληηθή εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο απηήο ζην ζρεδηαζκφ ππνινγηζηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ 

νλνκάδνληαη έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα. 

 

 



Βηβιηνγξαγθηθή Δπηζθφπεζε 

 

46 
 

2.16 Θεσξία Σσλ πλεηξκώλ 

 

 

ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ ζπλεηξκψλ γηα ηε κάζεζε ν εγθέθαινο θαη νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ πξνηείλνληαη σο ελαιιαθηηθφ κνληέιν ζηε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηνπνζεηείηε κέζα ζε έλα (αθεξεκέλν) θνξκαιηζηηθφ 

δίθηπν λεπξψλσλ κε ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο. Έλα δίθηπν ζρεκαηίδεηαη σο έλα ζχλνιν 

απηφκαηα δηαζπλδεδεκέλσλ λεπξψλσλ ζχκθσλα κε κηα πνιχ απιή ηππνινγία κέζσ 

δηαζπλδέζεσλ, θαη’ εηθφλα ησλ λεπξψλσλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο: ε δηαζχλδεζε ζα 

κεηαθέξεη εξεζηζκφ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ, δειαδή είηε δηεγεξηηθφ είηε απνδηεγεξηηθφ 

αληίζηνηρα. Ο εξεζηζκφο απηφο ζα πξνθαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ ελψ επηπιένλ ζα ξπζκίδεηαη απφ ην ζπλαπηηθφ βάξνο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην 

θαλάιη κεηάδνζεο. Οη παξαπάλσ δηαζπλδέζεηο είλαη ηαπηφζεκεο ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ. 

Οιφθιεξε ε πξνζέγγηζε εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ, ε νπνία 

δηέπεηαη απφ έλα θαλφλα ζηαδηαθήο αιιαγήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε. 

Οιφθιεξε ε ζηξαηεγηθή ηνπ δηαζπλδεζηαζκνχ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο 

γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε φρη πιένλ ζπκβφισλ θαη θαλφλσλ αιιά απιά ζπλζεηηθψλ 

ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ δπλακηθά κεηαμχ ηνπο, κε πνιχ ππθλφ ηξφπν. Δδψ, 

θάζε ζπλζεηηθφ ιεηηνπξγεί κφλν κέζα ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην 

ζχζηεκα λα κελ κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί απφ έλαλ εμσηεξηθφ παξάγνληα. Δμαηηίαο 

ηεο θχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νιηθή ζπλεξγαζία αλαδχεηαη απηφκαηα φηαλ νη θαηαζηάζεηο 

θάζε «λεπξψλα» ζε δηέγεξζε θηάζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Ζ ηηκή νξηζκέλσλ 

ζπλζεηηθψλ απνηειεί ηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ηηκή νξηζκέλσλ άιισλ ηελ έμνδν ηνπ. 

Σα ζπλδεζηαθά κνληέια, ζε ζρέζε κε ηα γλσζηηθά κνληέια, είλαη πνιχ πην 

ζπγγελή ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ εξκελεία ησλ ζπλδεζηαθψλ κνληέισλ κπνξεί λα 

καο δείμεη πσο νη λνεηηθέο δνκέο κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ απφ ηηο λεπξσληθέο δνκέο. Ζ 

ζεψξεζε ησλ λνεηηθψλ νληνηήησλ σο δνκψλ αλσηέξνπ επηπέδνπ εκθπηεπκέλσλ ζε 

ζπλδεζηαθά ζπζηήκαηα καο παξνπζηάδεη κηα λέα φςε γηα ην πνηφλ ησλ λνεηηθψλ δνκψλ. 

Σα ππνινγηζηηθά λεπξσληθά δίθηπα, ζπληζηνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε. 
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2.17 Οη Κνηλσληθν-Πνιηηηζκηθέο Θεσξίεο 

 

 

Οη θνηλσλθν-πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο αλαπηχρζεθαλ απφ ηε νβηεηηθή ρνιή ηεο 

Φπρνινγίαο κε βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηνλ Lev Vygotsky θαη ηνπο καζεηέο ηνπ 

(Joravsky, 1989). Ζ ζρνιή απηή εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ επηθνηλσληαθή θαη 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο. ην πιαίζην απηφ, ε αλάπηπμε ηεο λφεζεο είλαη 

δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηελ νπνία θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε γιψζζα. Σν 

παηδί ζηε δηαδηθαζία απηή δελ είλαη παζεηηθφο δέθηεο αιιά ππνθείκελν πνπ δξα θαη κε ηηο 

πξάμεηο ηνπ δηακνξθψλεη ηε γλσζηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφο πνπ καζαίλεη είλαη 

πξφζσπν πνπ δηαζέηεη θνηλσληθά θίλεηξα. Ζ λνεηηθή αλάπηπμε είλαη ζπλεπψο 

αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν εμειίζζεηαη. 

Βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky (1978) είλαη ε «δψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο» πνπ πξνζδηνξίδεη απηφ πνπ ην παηδί δελ κπνξεί λα θάλεη κφλν ηνπ αιιά ην 

πεηπραίλεη κε ηελ βνήζεηα ηνπ άιινπ.  Ζ δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο απνηειεί ηελ 

αλεμεξεχλεηε πεξηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ καζεηεπφκελνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 

κηα ελ δπλάκεη ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε εμέιημεο. Αλαθέξεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

πνπ έρεη έλαο καζεηήο εάλ βνεζεζεί απφ θάπνηνλ άιιν (δάζθαιν, γνλέα, ζπκκαζεηή). 

Δδψ θαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε επηηπγράλεηαη φρη κφλν ράξε ζηνλ έκθπην λνεηηθφ 

εμνπιηζκφ αιιά επηπιένλ κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο ησλ θνηλσληθψλ γεγνλφησλ, ησλ 

πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο εζσηεξίθεπζεο ηνπο. Ζ εζσηεξίθεπζε είλαη ε αηνκηθή 

πξφζθηεζε ελφο θνηλσληθνχ γεγνλφηνο θαη ε κεηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή. 

Κάζε άηνκν δηαζέηεη έλαλ ππξήλα γλψζεσλ ηνλ νπνίν θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηφκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ. Γχξσ απφ απηφλ ηνλ 

ππξήλα ηνπνζεηείηαη ε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεί δξαζηεξηφηεηεο κφλν φηαλ ζπλεπηθνπξείηε απφ άιινπο. ην πιαίζην κηα 

θνηλφηεηαο, νη ππξήλεο γλψζεσλ ησλ επηκέξνπο αηφκσλ αιιεινθαιχπηνληαη κεξηθψο ελψ 

νη δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπο ζπλππάξρνπλ επίζεο κεξηθψο (ρήκα 2.2). 
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ρήκα 2.2: Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο. 

Απφ ην κνληέιν απηφ ζπλάγεηαη φηη νη γλψζεηο ηεο θνηλφηεηαο είλαη πην 

εθηεηακέλεο απφ απηέο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη φηη θάζε κέινο ηεο θνηλφηεηαο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηεο νκάδαο πξνζθέξνληαο ζηνπο άιινπο ην «πιαίζην 

ζηεξίγκαηνο» κέζα ζε ρψξνπο φπνπ νη γλψζεηο ηνπο δελ επαξθνχλ γηα ηελ απηφλνκε 

δξαζηεξηφηεηα. πλνπηηθά, απηφ ην «πιαίζην ζηεξίγκαηνο» παξέρεηαη κέζα απφ ζεηξά 

αιιειεπηδξάζεσλ, απφ ην δηδάζθνληα ζην καζεηή θαη απφ καζεηή ζε καζεηή. 

 

 

2.18 Θεσξία Σεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

 

Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη ηεο ξίδεο ηεο ζηελ ςπρνινγηθή ζρνιή ησλ Vygotsky, 

Leontiev θαη Luria (Joravsky, 1989). Βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη ε 

αλζξψπηλε δξάζε δηακεζνιαβείηαη απφ πνιηηηζκηθά ζχκβνια, δειαδή ιέμεηο θαη 

εξγαιεία, ηα νπνία επηδξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζπλεπψο ζηηο λνεηηθέο 

ηνπ δηεξγαζίεο (Nardi, 1996). 

Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί πιαίζην γηα ηε κειέηε δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ αλζξσπίλσλ πξάμεσλ σο αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ην θνηλσληθφ θαη 

αηνκηθφ επίπεδν δηαζπλδεφκελα. Μειεηά ηα άηνκα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πηπρέο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. Ζ βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειείηαη 

απφ ην ππνθείκελν, ην αληηθείκελν, ηηο πξάμεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο. Σν ππνθείκελν είλαη 
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έλα άηνκν ή κηα ην νπνίν απαζρνιείηαη κε κηα δξαζηεξηφηεηα. Ζ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κε ηε δηακεζνιάβεζε εξγαιείσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ. Ζ 

δηακεζνιάβεζε γίλεηαη απφ αληηθείκελα ηα νπνία νξίδνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ φξγαλα, 

ζήκαηα, γιψζζεο θαη ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ηα άηνκα γηα λα ειέγμνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηηο έξεπλεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία αλζξψπνπ – κεραλήο θαη εηδηθφηεξα ζην ζρεδηαζκφ 

ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κε ππνινγηζηή ηα νπνία επλννχλ ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαθφινπζα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Ζ ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε κε ππνινγηζηή βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην ππνθείκελν, ην ζηφρν 

κάζεζεο θαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία. ηελ αιιειεπίδξαζε απηή ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη 

επίζεο ε θνηλφηεηα κάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην ππνθείκελν θαζψο θαη νη θαλφλεο 

θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο (ρήκα 2.3). 

 

ρήκα 2.3: Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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2.19 Αλαθαιππηηθή Μάζεζε 

 

 

Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε πξνηάζεθε απφ ηνλ Ακεξηθαλφ ςπρνιφγν Jerome Bruner (1966). 

Γίλεη έκθαζε ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ 

επηζηεκνληθψλ αξρψλ ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

αλαθαιππηηθήο κεζφδνπ ή ηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο κε ηελ αλάπηπμε 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ κάζεζεο απφ ην καζεηεπφκελν (Ράπηεο & Ράπηε, 1999). 

χκθσλα κε ηνλ Bruner, ν καζεηεπφκελνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη λα αλαπηπρζεί γλσζηηθά, νηθνδνκεί: 

 Έκπξαθηεο (ή πξαμηαθέο) αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθηέιεζε δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηηο πνιχ 

κηθξέο ειηθίεο. 

 Δηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δνκέο ηνπ 

ρψξνπ θαη είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεηεο ηεο δξάζεο. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη 

απνηεινχλ εζσηεξηθέο λνεηηθέο εηθφλεο. 

 πκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ εηθνληθή 

(αλαινγηθή) ζρέζε κε απηφ πνπ αλαπαξίζηαηαη, δειαδή 

αλαπαξάζηαζε ζρέζεσλ κε αθεξεκέλα ζχκβνια, κε 

δπλαηφηεηα δηαθφξσλ ζπζρεηηζκψλ θαη δηαηχπσζεο ζεσξηψλ. 

Κάζε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε νηθνδνκείηαη θπξίσο 

πνιηηηζκηθά θαη επηηξέπεη ζην παηδί ηελ επξεία ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ αληηιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θφζκνπ ψζηε λα 

αλαπηχζεη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ελλνηνπνίεζεο γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ πξάμεσλ ηνπ. 

Ο Bruner ππνζηεξίδεη φηη ν καζεηήο πξέπεη λα έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ζε 

ζπεηξνεηδή κνξθή θαη ν δάζθαινο πξέπεη λα έρεη ξφιν δηεπθνιπληή, εκςπρσηή θαη 

ζπληνληζηή ζηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Σειεπηαία, ν Bruner πξνζάξκνζε ηηο απφςεηο ηνπ 
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δίλνληαο έκθαζε ζην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην αλάδπζεο ησλ γλσζηηθψλ 

δηεξγαζηψλ. Κάησ απφ ην πξίζκα απηφ εληάζζεηαη ζηελ θνηλνληθνπνιηηηζκηθή ζεψξεζε 

ηεο κάζεζεο θαη ζπλαληά ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο νβηεηηθήο ζρνιήο ςπρνινγίαο. 

 

 

2.20 Δγθαζηδξπκέλε Μάζεζε 

 

 

Ο Lave ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε, φπσο εκθαλίδεηαη θπζηθά, είλαη κηα ιεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη, 

δειαδή είλαη εγθαζηδξπκέλε. Απηφ αληίζεηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο 

πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηηο ηάμεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ γλψζεηο πνπ είλαη αθεξεκέλεο 

θαη έμσ απφ ην πεξηβάιινλ. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη έλα θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηεο 

εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε κία «θνηλφηεηα πξαθηηθήο» πνπ 

ελζσκαηψλεη νξηζκέλεο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ απνθηηφληαη. Όπσο ν καζεηήο 

ή  ν λενθεξκέλνο θηλείηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο θνηλφηεηαο πξνο ην θέληξν ηεο, απηφο 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν ελεξγφο θαη δεζκεπκέλνο κέζα ζε απηφλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη σο εθ 

ηνχηνπ απνθηά ην ξφιν ηνπ εκπεηξνγλψκνλα. Δπηπιένλ, ε εγθαζηδξπκέλε κάζεζε είλαη 

ζπλήζσο αθνχζηα παξά εζθεκκέλε. Απηέο νη ηδέεο είλαη πνπ νη Lave & Wenger (1991) 

θαινχλ δηαδηθαζία ηεο «εχινγεο πεξηθεξεηαθήο ζπκκεηνρήο». Ζ εγθαζηδξπκέλε κάζεζε 

έρεη βαζηζηεί ζηελ εξγαζία ηνπ Gibson θαη ηνπ Vygotsky. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο 

εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο ε γλψζε  πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζε έλα απζεληηθφ πιαίζην, 

δειαδή ρψξνπο θαη εθαξκνγέο πνπ θαλνληθά ζα πεξηειάκβαλαλ απηή ηε γλψζε θαη ε 

κάζεζε απαηηεί θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία. 
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2.21 Γλσζηηθή Μαζεηεία 

 

 

Οη Collins, Brown θαη Newman (1989) πεξηγξάθνπλ θαη εμεγνχλ έλαλ κε παξαδνζηαθφ 

ηξφπν γηα λα ζθεθηνχκε ηνπο ξφινπο ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ. «Παξαδνζηαθφο» 

εδψ ζεκαίλεη κηα ζρέζε κεηαμχ ελφο ελεξγνχ θαζεγεηή θαη ελφο παζεηηθνχ καζεηή, 

ζπλήζσο κε ηνλ πξψην λα κηιά θαζέδξαο ζηελ ηάμε ελψ νη καζεηέο θάζνληαη ζε ζεηξέο 

ζξαλίσλ θαη αθνχλε, θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη πεξηζηαζηαθά απαληνχλ ζε εξσηήζεηο. Οη 

απνηειεζκαηηθνί θαζεγεηέο «εκπιέθνπλ» ηνπο καζεηέο ζηε κάζεζε σο καζεηεπφκελνπο, 

πνπ ζεκαίλεη κάζεζε βαζηζκέλε ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηεπφκελνη καζαίλνπλ απφ 

πεπεηξακέλνπο εηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο. Οη θαζεγεηέο εξγάδνληαη παξάιιεια κε ηνπο 

καζεηέο ή / θαη νξγαλψλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα αλαγθάζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αξρίζνπλ λα εξγάδνληαη ζηα πξνβιήκαηα αθφκε θαη πξηλ ηα θαηαλνήζνπλ πιήξσο. Δδψ, ε 

κάζεζε «εγθαζηδξχεηαη» ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ηελ αλάκεημε ηνπ καζεηή ζε ξεαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, κε ζθνπφ λα 

ηνπο βνεζήζεη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηελ απφθηεζε 

ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζθεθηνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξαθηηθή. Μηα βαζηθή πηπρή ηεο πξνζέγγηζεο «καζεηείαο» ζηε δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη 

ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ζηα κέξε ηνπ έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ 

λα ειέγμνπλ ηε δηαδηθαζία ζην κεγαιχηεξν βαζκφ. Δπηπιένλ, νη θαζεγεηέο ελζαξξχλνληαη 

λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηα πνηθίια είδε θαηαζηάζεσλ πξαθηηθήο πξηλ θηλεζνχλ πξνο 

ηελ πξφθιεζε λέσλ ζηφρσλ, πνπ επηηξέπνπλ κηα θαηαλφεζε πνπ μεπεξλά ηε ρξήζε ησλ 

ηχπσλ. Ζ «γλσζηηθή καζεηεία ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε ζε κηα πεξηνρή κε ηε δηεπθφιπλζε 

ησλ καζεηψλ γηα ηελ απφθηεζε, αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ 

ζε κηα απζεληηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ κάζεζε, ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, 

αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο» (Collins et al., 1989). Οη Brown et al., (1989) ππνγξακκίδνπλ 

επίζεο ηελ αλάγθε γηα κηα λέα επηζηεκνινγία κάζεζεο πνπ λα ππνγξακκίδεη ηελ ελεξγφ 

αληίιεςε έλαληη ησλ ελλνηψλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Σν γλσζηηθφ πξφηππν καζεηείαο πεξηιακβάλεη ηξείο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνπο θαζεγεηέο: 
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 Καζνδήγεζε, πνπ είλαη ε πξνζθνξά ησλ πξνηξνπψλ, ησλ 

βνεζεκάησλ θαη άιισλ κνξθψλ θαζνδήγεζεο. 

 Πιαίζην ζηήξημεο, δειαδή ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζε επίπεδν 

θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αξραξίνπ. 

 Απνζηαζηνπνίεζε, πνπ είλαη ε ζεκαληηθή δηαδηθαζία ηεο 

βαζκηαίαο απφζπξζεο ηεο βνήζεηαο πξνο καζεηή θαζψο απηφο 

είλαη ζε ζέζε λα θαηέρεη θαη λα ζπλεηζθέξεη ζην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη λα ιεηηνπξγήζεη «επί 

ίζνηο φξνηο» κέζα ζε απηφ. 

 

 

2.22 Πξνβιεκαηνθεληξηθή Μάζεζε 

 

 

Ζ κάζεζε κέζσ (επίιπζεο) πξνβιήκαηνο είλαη κηα παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε 

δηδαζθαιία ζεκαληηθψλ, παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ, νδεγηψλ 

θαη πιηθψλ ζηνπο καζεηέο θαζψο αλαπηχζζνπλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Mayo et al., 1993). ηελ πξνβιεκαηνθεληξηθή κάζεζε, νη 

καζεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα λα κειεηήζνπλ ηα δεηήκαηα ελφο πξνβιήκαηνο θαζψο 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ βηψζηκεο ιχζεηο. Αληίζεηα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, πνπ 

γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή δηάιεμεο, ε πξνβιεκαηνθεληξηθή δηδαζθαιία γίλεηαη 

ζπλήζσο κεηαμχ κηθξψλ νκάδσλ ζπδήηεζεο πνπ δηεπθνιχλνληαη απφ έλαλ θαζεγεηή 

(Aspy et al., 1993, Bridges & Hallinger, 1991). Δπεηδή ζηελ πξνβιεκαηνθεληξηθή κάζεζε 

ε άκεζε δηδαζθαιία πεξηνξίδεηαη, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ 

κάζεζε ηνπο (Bridges & Hallinger, 1991). Ο εθπαηδεπηηθφο απνθηά ην ξφιν ηνπ 

εκπεηξνγλψκνλα, θαζνδεγεηή θαη ζπληνληζηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ ηελ νκάδα θαη φρη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ 

θαζεγεηή (Vernon & Blake, 1993). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα ελζαξξχλεη ηε 

ζπκκεηνρή καζεηψλ, λα παξάζρεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα κελ παξεθθιίλνπλ νη 

καζεηέο απφ ην ζηφρν ηνπο, λα απνηξέςεη ηελ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη λα πάξεη ην 

ξφιν ηνπ ζπκκαζεηή (Aspy et al., 1993). 
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Ζ δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ζπζζψξεπζε 

γλψζεο θαη θαλφλσλ. Δίλαη ε αλάπηπμε εχθακπησλ, γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ βνεζνχλ 

ζηελ αλάιπζε απξφβιεπησλ, θαθνδνκεκέλσλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ εχξεζε δεκηνπξγηθψλ 

ιχζεσλ. Αθφκα θαη αλ πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά ζχλζεηα δεηήκαηα είλαη κέζα ζηε ζθαίξα 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ, νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηά 

ηα πξνβιήκαηα ιείπνπλ ζπρλά απφ ηε δηδαζθαιία. Ζ ηππηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο πνπ 

δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία ηείλεη ζπρλά λα είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε κε ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο πνπ νδεγνχλ ζε πξνθαζνξηζκέλα απνηειέζκαηα θαη ζε κηα 

ζσζηή απάληεζε. ε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ε δηδαζθαιία ζπλήζσο εζηηάδεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γπζηπρψο, καζεηέο 

εηδηθεπκέλνη ζε απηήλ ηελ κέζνδν παξνπζηάδνληαη αλέηνηκνη φηαλ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξνπλ ηελ γλψζε ηνπο ζε λέεο πεξηνρέο, 

ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσλία (Reich, 

1990). Σα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζπάληα είλαη θαιά δνκεκέλα θαη σο εθ ηνχηνπ, ε 

δπλαηφηεηα επίιπζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ ιίγν ζπλεηζθέξεη ζην 

λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο θξηηηθή ζθέςε πνπ ρξεηάδεηαη έμσ απφ ηελ ηάμε. Σα θαιά 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα κε ηα απνζηεηξσκέλα πεξηβάιινληα γηα ηα νπνία ππάξρεη κφλν κηα 

ζσζηή απάληεζε απιά καζαίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φρη πψο λα 

ιχλνπλ πξνβιήκαηα. ηελ πξαγκαηηθή δσή, ζπάληα επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα αθξηβψο 

βήκαηα γηα λα ιπζεί έλα πξφβιεκα ζπλεπψο, ε επίιπζε βήκα πξνο βήκα πνπ δηδάζθεηαη 

ζηα θαιά δνκεκέλα πξνβιήκαηα ζπάληα είλαη κεηαβηβάζηκε. Αληί απηνχ, ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πνηθηιία ζηφρσλ, πιαηζίσλ, 

πεξηερνκέλνπ, εκπνδίσλ θαη αγλψζησλ ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Γηα λα επηηχρνπλ ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο, νη καζεηέο ρξεηάδνληαη κηα 

πξαθηηθή πνπ λα ιχλεη ηα θαθνδνκεκέλα πξνβιήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηε δσή πέξα απφ 

ηελ ηάμε. Απηή ε δεμηφηεηα είλαη ν ζηφρνο ηεο πξνβιεκαηνθεληξηθήο κάζεζεο. 
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ύλνςε 

 

 

Ζ πην δηαδεδνκέλε ζήκεξα άπνςε ζρεηηθά κε ηελ νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηα 

ππνθείκελα πνπ καζαίλνπλ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ηέζζεξηο κεγάιεο ηδέεο:  

 ηελ ίδηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ σο απηφλνκν 

νλ πνπ καζαίλεη κέζα απφ ηελ πξάμε.  

 ηελ πξνζθνξά επλντθψλ γηα ηε κάζεζε θαηαζηάζεσλ, ηελ 

αλαγθαηφηεηα δειαδή ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηδαθηηθήο.  

 ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ελήιηθα θαη ζην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο, απηφ δειαδή πνπ ην παηδί δελ κπνξεί λα θάλεη 

κφλν ηνπ αιιά ην πεηπραίλεη κε ηελ βνήζεηα ηνπ άιινπ.  

 ηελ ρξήζε ζπκβνιηθψλ θαη γισζζηθψλ κνξθψλ γηα 

αλαπαξάζηαζε θαη επηθνηλσλία.  

Κάησ απφ ην πξίζκα απηφ νη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δίλνπλ έκθαζε ζηα ππνινγηζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ελεξγεηηθέο, νηθνδνκεηηθέο θαη 

ζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ θάλνπλ ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο νθείινπλ ζπλεπψο λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλννχλ θαη φρη λα απνκλεκνλεχνπλ, λα πξνάγνπλ ηελ αιιαγή ησλ ηδεψλ ηνπο θαη λα 

γεθπξψλνπλ ην ράζκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

ζρνιείν θαη απηψλ πνπ ζπληζηνχλ απζεληηθέο πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  Χο απάληεζε ζε απηή ηελ αλάγθε, ην παξφλ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο e-κάζεζεο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ γηα 

ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ e-κάζεζεο. Ζ θχζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

θαζνδήγεζε ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, ηηο απνθάζεηο θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

θαη επεξεάζηεθε πεξαηηέξσ απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή, ηηο αμίεο θαη ηελ πξνζσπηθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα. Οη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαζνξίζηεθαλ, επίζεο, 

απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, γηα επειημία ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

εκπεηξίαο θαη ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ (Filsteaud, 1970). Γηα λα ππεξεηεζνχλ απηνί νη 

εξεπλεηηθνί ζηφρνη εξσηεκαηνιφγηα (Cassell & Symon, 1994, Malhotra et al., 1996, Yin, 

1994) επηιέρηεθαλ σο θχξηνη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Αθνινχζσο εμεγείηαη ην 

ζεσξηηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πεξηγξάθεηαη ν 

εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο θαη παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

 

3.1 Μέζνδνο Έξεπλαο 

 

 

Ζ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία είλαη έλα «δνκεκέλν ζχλνιν νδεγηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

βνεζάεη ζηελ παξαγσγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ» 

(Mingers, 2001). Παξφηη είλαη πάληα επηζπκεηφ λα επηιερηεί κηα κεζνδνινγία πνπ λα 

κεγηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο, ην ξεαιηζκφ θαη ηελ αθξίβεηα (McGrath, 1982), 
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φιεο νη εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο είλαη εγγελψο αηειείο απφ θάπνηα άπνςε (Dennis & 

Valacich, 2001). Οη πεξηνξηζκνί ζηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ 

αληηζηαζκίδεη ηηο αδπλακίεο ηεο πξψηεο. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ελφο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα 

εμεηάζεη πνηεο κέζνδνη είλαη θαηάιιειεο λα απαληήζνπλ ζηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα. 

Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ν Holman (1993) έρεη νξίζεη ηελ δηάθξηζε κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ σο εμήο: Οη πνζνηηθέο κέζνδνη εξεπλνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) ζε έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) κε ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ αξηζκεηηθά. Αληίζεηα, 

νη πνηνηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κεηαβιεηέο δελ κπνξνχλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ αξηζκεηηθά ή ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη αλεπαξθή γηα 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, νη 

πνζνηηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα εάλ ην πιαίζην είλαη θαζνξηζκέλν, ειεγρφκελν 

θαη ζηαζεξφ, ελψ νη πνηνηηθέο κέζνδνη εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζην πιαίζην, επηδηψθνληαο λα 

πξνζδηνξίζνπλ πψο επεξεάδνληαη απφ απηφ ηα γεγνλφηα πνπ παξαηεξνχληαη. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε πνζνηηθή κέζνδν, ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε 

εξσηεκαηνιφγηα.  

 

 

3.1.1 Πνζνηηθή Έξεπλα 

 

 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα γεληθά ραξαθηεξίδεηαη σο κηα κεζνδνινγία δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ 

πνπ εμάγνληαη κέζσ ειεγρφκελσλ πεηξακάησλ ή ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (Kaplan & 

Duchon, 1988). Παξαδείγκαηα πνζνηηθψλ κεζφδσλ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα θαη αξηζκεηηθέο κεζφδνπο φπσο ηα 

καζεκαηηθά κνληέια (Myers, 1997). H ππνθείκελε ππφζεζε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα είλαη 

φηη ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε. Ο 

ζεηηθηζκφο ππνζέηεη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί 
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απφ κεηξήζηκεο ηδηφηεηεο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία. Ζ ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε έρεη ηελ πξνέιεπζε ηεο ζε έλα ζρνιείν ζθέςεο ζηε 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο γλσζηφ σο ινγηθφ ζεηηθηζκφ ή ινγηθή εκπεηξηνθξαηία (Lee, 

1995). Ο ινγηθφο ζεηηθηζκφο ππνζηεξίδεη κηα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ηθαλνπνηεί ηα 

πξφηππα ηνπ «κνληέινπ ηεο θπζηθήο επηζηήκεο» ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, πνπ εμεηάδεη 

ηα γεγνλφηα θαη ηα παξαηεξνχκελα θαηλφκελα. 

 

 

3.1.1.1 Μέζνδνο 

 

 

Ζ πνζνηηθή κέζνδνο έξεπλαο πνπ επηιέρηεθε γηα απηήλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ήηαλ ε 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

 

3.1.1.1.1 Δξσηεκαηνιόγηα 

 

 

Έλα εξσηεκαηνιφγην νξίδεηαη σο «έλα πξν-δηαηππσκέλν γξαπηφ ζχλνιν εξσηήζεσλ ζην 

νπνίν νη εξσηψκελνη θαηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζπλήζσο επηιέγνληαο κεηαμχ 

θαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ» (Sekaran, 1992). Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εκπεηξία θαη ηηο απφςεηο φζσλ ηα ζπκπιεξψλνπλ. Σα ζπκπεξάζκαηα 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα κπνξνχλ έπεηηα λα γεληθεπηνχλ ζηνλ πιεζπζκφ πνπ ην δείγκα 

ππνηίζεηαη φηη αληηπξνζσπεχεη (Gall et al, 1996). Ζ ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζεσξείηαη θαιά θαηαλνεηή θαη εθαξκφζηκε απφ ηνπο εξεπλεηέο. Έρεη εθαξκνζηεί γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη θαιά θαζνξηζκέλε θαη έρεη αθξηβείο δηαδηθαζίεο πνπ, 

φηαλ αθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά, παξάγνπλ έγθπξα θαη εχθνια απνηειέζκαηα. 
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Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο εξεπλεηέο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ή ηελ πξφβιεςε θάπνηαο πηπρήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ καο ελδηαθέξεη (Tull & Hawkins, 1986). Μπνξεί, 

επίζεο, λα πεξηγξαθεί σο ηξφπνο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ 

νξγάλσζε θαη ζπζηεκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

(de Vaus, 1995, Marsh, 1982, Glock, 1967). ηελ έξεπλα εξσηεκαηνινγίσλ: α) έλαο 

κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ επηιέγεηαη γηα λα αληηπξνζσπεχεη ηνλ πιεζπζκφ πνπ ελδηαθέξεη, 

β) ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο εξσηεκαηνινγίσλ ή ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

απνζπάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαηά ηξφπν αμηφπηζην θαη 

ακεξφιεπην θαη γ) πεξίπινθεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο εθαξκφδνληαη γηα λα αλαιχζνπλ ηα 

δεδνκέλα (Singleton et al., 1988). Ζ έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ είλαη κηα απφ ηηο 

δεκνθηιέζηεξεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ πιεξνθνξηθή (Newsted et al., 1998). 

Ζ έξεπλα εξσηεκαηνινγίσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμεξεχλεζε, ηελ 

πεξηγξαθή ή ηελ εξκελεία. Δληνχηνηο, δηαθέξεη απφ ηε ρξήζε κειεηψλ πεξίπησζεο ή 

πεηξακάησλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίσλ γηα 

εμεξεχλεζε είλαη λα γίλεη πην νηθείν έλα ζέκα θαη λα δνθηκαζηνχλ νη αξρηθέο ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε απηφ. Μηα έξεπλα ζε απηφ ην πιαίζην ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθαιχςεη ην 

εχξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ πηζαλψο ζα εκθαληζηνχλ ζε θάπνην πιεζπζκφ θαη λα 

απνθξπζηαιιψζεη ηε κέηξεζε ελλνηψλ. Ζ δηεξεπλεηηθή έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ελλνηψλ πνπ ζα κεηξεζνχλ θαη ζην πσο ζα κεηξεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Ζ 

δηεξεπλεηηθή έξεπλα επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθαιχςεη θαη λα δηαθξίλεη ηηο λέεο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ. Ζ ρξήζε ηεο έξεπλαο 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εμεξεχλεζε σο απηνζθνπφ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ζρεδφλ 

πνηέ. Οη δηεξεπλεηηθέο έξεπλεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ελλνηψλ θαη κεζφδσλ γηα πην ιεπηνκεξείο, ζπζηεκαηηθά πεξηγξαθηθέο ή επεμεγεκαηηθέο 

έξεπλεο (Babbie, 1973, Dillman, 1978, Fowler, 1984). Δλ νιίγνηο, ν ζθνπφο κηαο 

δηεξεπλεηηθήο έξεπλαο είλαη λα απνζπάζεη κηα επξεία πνηθηιία απαληήζεσλ απφ άηνκα κε 

πνηθίιεο απφςεηο δνκεκέλεο κε έλα αφξηζην ηξφπν σο βάζε γηα ην ζρέδην κηαο πην 

εζηηαζκέλεο έξεπλαο. θνπφο ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ γηα εξκελεπηηθνχο ιφγνπο 

είλαη ε εμέηαζε κηαο ζεσξίαο θαη αηηηνινγηθψλ ζρέζεσλ. Ζ έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ εξκελεία εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Απφ ηηο ζεσξεηηθά 

βαζηζκέλεο ππνζέζεηο εμεηάδεη ην πψο θαη γηαηί νη κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη. Ζ ζεσξεία 

πεξηιακβάλεη έλα ζηνηρείν ηνπ αηηίνπ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο δεδνκέλνπ φηη φρη κφλν 
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ππνζέηεη φηη ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, αιιά ππνζέηεη θαη ηελ 

θαηεπζπληηθφηεηα ηνπο. Δπεμεγεκαηηθέο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ φρη κφλν ζηε 

δηαπίζησζε κηαο αηηηψδνπο ζρέζεο αιιά θαη ζην ιφγν χπαξμεο ηεο. Ζ εξεπλεηηθή 

ππφζεζε ζηελ εξκελεπηηθή έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ είλαη φηη: «Ζ ππνηηζέκελε αηηηψδεο 

ζρέζε ππάξρεη θαη ππάξρεη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηίζεληαη». 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ζθνπφ ηνπ πνζνηηθνχ ηκήκαηνο ηεο έξεπλαο, ε κέζνδνο 

έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ θξίζεθε θαηάιιειε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Καηαξράο, ν 

ζθνπφο ηνπ πνζνηηθνχ κέξνπο ηεο κειέηεο ήηαλ λα εμεηαζηεί  ην πξνηεηλφκελν 

εξεπλεηηθφ πιαίζην θαη νη ππνζέζεηο γηα λα επηηεπρζεί κηα θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη ππνηηζέκελεο ζρέζεηο ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κηα κεζνδνινγία πνπ ζα επέηξεπε ζηηο ηηκέο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπψλ λα θαζνξηζηνχλ κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Ζ έξεπλα 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη κία απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαζέζηκεο ηερληθέο γηα ηελ 

κειέηε ησλ ηδηνηήησλ, ησλ αμηψλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ θηλήηξσλ (Sharma et al., 

1983). Γελ είλαη ππεξβνιή λα επηζεκαλζεί φηη απηή ε κέζνδνο είλαη ε κφλε κέζνδνο φπνπ 

γεληθεπκέλεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζπζηεκαηηθά απφ νξγαληζκνχο φπσο 

ηα ζρνιεία (Sharma et al., 1983). Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζηαηηζηηθά ην 

εξεπλεηηθφ πιαίζην θαη νη ππνζέζεηο, θαζψο επίζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ήηαλ απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ζηνηρεία απφ έλα κεγάιν δείγκα. 

Υξεζηκνπνηψληαο εξσηεκαηνιφγηα, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα πεξηγξάςεη κεγάινπο θαη 

εηεξνγελείο πιεζπζκνχο απνηειεζκαηηθφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα. 

ην πιαίζην απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη εξσηήζεηο πξνήιζαλ βαζηθά απφ 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα λα αμηνπνηεζνχλ 

θαιά δνθηκαζκέλεο ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε άκεζε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ άιιεο έξεπλεο δελ ήηαλ πάληα δπλαηή (Straub, 1989). Μεξηθέο λέεο 

εξσηήζεηο ζπληάρζεθαλ κε βάζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, κηα θνηλή πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο φηαλ ήδε δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιφγηα δελ είλαη 

δηαζέζηκα (Grover, 1993). Δπηπιένλ, θάζε εξσηεκαηνιφγην κεηξήζεθε κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ δεηθηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμέηαζε ησλ ππνθείκελσλ 

ζεσξεηηθψλ δηαζηάζεσλ (Premkumar & Ramamurthy, 1995). 
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3.1.1.2 Γεδνκέλα 

 

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζηελ θαηάιιειε 

κνξθή γηα ηελ αλάιπζε πνπ αθνινχζεζε. 

 

 

3.1.1.2.1 πιινγή Γεδνκέλσλ 

 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε δχν θνξέο, 

κία εβδνκάδα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή θαη είρε δηάξθεηα ηξείο ζρνιηθέο ψξεο. Πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθαλ νη θαηάιιειεο νδεγίεο απφ ηνλ εξεπλεηή ν νπνίνο ήηαλ πάληα 

παξφλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπο γηα λα επηβιέπεη ηελ δηαδηθαζία θαη λα 

επηιχεη ηπρφλ απνξίεο. 

Πξνθεηκέλνπ ε παξέκβαζε λα είλαη πιήξσο δηαδηθηπαθή θαη λα εμαιεηθζεί ην 

πνζνζηφ ησλ ειιηπψλ απαληήζεσλ, κηα δηαδηθηπαθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αλαπηχρζεθε σο πξφζζεηε επθνιία ζηνπο καζεηέο. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξνζθέξεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηνπο εξεπλεηέο φζν θαη 

ζηνπο εξσηψκελνπο. Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά είλαη εππξφζηηα, εχθνια, αθξηβή θαη 

γξήγνξα ζηε ζπκπιήξσζε ηνπο, ελψ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο θσδηθνπνίεζεο ή 

θαη αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο βαζηζκέλεο ζην 
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δηαδίθηπν έξεπλαο, αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο πνπ ζπληζηά ν Dillman (2000) γηα ηηο έξεπλεο 

εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζηε δηαδηθηπαθή ηνπ κνξθή 

ζρεδηάζηεθε κε έλαλ απιφ ηξφπν γηα λα θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηνπο καζεηέο κε 

παιαηφηεξνπο, ιηγφηεξν ηζρπξνχο ππνινγηζηέο θαη πην αξγέο ζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν 

ψζηε λα κελ αληηκεησπίζνπλ πξφβιεκα. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη δηαθνξέο ζηελ 

νπηηθή εκθάληζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, 

πξνγξακκάησλ πινήγεζεο, κεγέζνπο νζφλεο, θ.ιπ. ε εκθάληζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

εμεηάζηεθε ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηέο. Δπίζεο ε κνξθή θαη ε δνκή ηνπ παξνπζηάζηεθαλ 

κε ζπκβαηηθφ ηξφπν παξφκνην κε απηφ ηεο εθηππσκέλεο έθδνζεο (Dillman, 2000). Όπσο 

αλαθέξεη ν Dillman (ν.π.), ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο είλαη κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ 

θαη γηα απηφ ε ρξήζε ρξψκαηνο απνθεχρζεθε. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνυπνζέηεη ηε γλψζε θάπνηνλ ζηνηρεησδψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ππνινγηζηή γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο 

καδί κε ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα. Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο, 

πνπ ήηαλ παξφκνην κε απηφ ηεο έληππεο κνξθήο, εμεγνχζε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο έξεπλαο 

φπσο θαη ν ζθνπφο θαη ε ζεκαζία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ θαη ηεο εζεινληηθφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο. 

 

 

3.1.1.2.2 Πξνεηνηκαζία ησλ Γεδνκέλσλ γηα Αλάιπζε 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάιπζε ηνπο. Γηα 

ηελ πεξίπησζε ησλ έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ απηή πεξηιάκβαλε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζε έλα ινγηζηηθφ θχιν θαη ηε κεηαηξνπή ησλ 

θσδηθνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ ζε βαζκνινγία. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

αληηθαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έιιεηπαλ κε εθηηκήζεηο ηνπο. 
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3.1.1.3 Αλάιπζε 

 

 

Σα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαιχζεθαλ κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ αθφινπζσλ ζηαηηζηηθψλ δνθηκψλ. 

1) Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ θαη εξσηήζεσλ. 

2) Παξαγνληηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εγθπξφηεηαο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

3) Αλάιπζε δηαθχκαλζεο έγηλε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

ε απηφ ην θεθάιαην, αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθνινχζσο, 

παξαηίζεληαη νη ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ππνζέζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο δνθηκαζίεο. 

 

 

4.1 ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία 

 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. ηνλ πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα. 

Πίλαθαο 4.1: ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε. 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Πξνζδηνξηζκφο κέζνπ φξνπ θαη ηππηθήο 

απφθιηζεο γηα θάζε εξψηεζε. 

Γνθηκαζία Kolmogorov – Smirnov Έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο 

θαηαλνκήο 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson πζρεηίζεηο ηαθηηθψλ θαη αλαινγηθψλ 

κεηαβιεηψλ 

Γνθηκαζία t-test χγθξηζε κεηαμχ δπν νκάδσλ. 
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4.2 Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

 

 

Ζ πξψηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο γηα ηα πξνζσπηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξήζεθαλ ελδηαθέξνληα αιιά θαη 

ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα. Απηέο, εθηφο απφ ην φλνκα θαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε, 

ζπγθεληξψζεθαλ αθφκα πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα 

εθκάζεζεο επξψ, ηε ζπρλφηεηα επαθήο ηνπο κε ρξήκαηα επξψ, ηελ επαγγεικαηηθή 

ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ ηνπο (σο δείθηε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο), ηελ θαηνρή ή φρη 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηε ζπρλφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ην επίπεδν 

ησλ δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο γηα νιφθιεξν ην δείγκα 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.2 ελψ αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο θαη ηα 

ζρήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 

Πίλαθαο 4.2: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

 

ΦΤΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΑΓΟΡΗ 5 31,3 31,3 31,3 

ΚΟΡΗΣΗ 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

ΔΤΡΧ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΗ 4 25,0 25,0 25,0 

ΟΥΗ 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

ΥΡΖΖ ΔΤΡΧ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΟΣΔ 4 25,0 25,0 25,0 

ΜΗΑ ΦΟΡΑ 2 12,5 12,5 37,5 

ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 6 37,5 37,5 75,0 

ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΠΑΣΔΡΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 7 43,8 43,8 43,8 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 6 37,5 37,5 81,3 

ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 2 12,5 12,5 93,8 

ΠΗΣΗ 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΜΖΣΔΡΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 1 6,3 6,3 6,3 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 2 12,5 12,5 18,8 

ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 5 31,3 31,3 50,0 

ΠΗΣΗ 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Ζ/Τ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΗ 8 50,0 50,0 50,0 

ΟΥΗ 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

ΥΡΖΖ ΗΝΣΔΡΝΔΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ 3 18,8 18,8 18,8 

ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

4 25,0 25,0 43,8 

ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΣΟΝ ΜΖΝΑ 2 12,5 12,5 56,3 

ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

ΥΡΖΣΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ 3 18,8 18,8 18,8 

ΚΑΛΟ 5 31,3 31,3 50,0 

ΜΔΣΡΗΟ 6 37,5 37,5 87,5 

ΑΡΥΑΡΗΟ 1 6,3 6,3 93,8 

ΑΥΔΣΟ 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Γεληθφηεξα, ζε φηη αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ην κηθξφ πνζνζηφ (25%) ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα 

εθκάζεζεο ησλ Δπξψ. Φαίλεηαη φηη παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ιίγνη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ή ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε απηά. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη νη κηζνί καζεηέο δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αιιαγή πνπ ζπληέιεζε θαη ζε απηφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ. Αληηζέησο, ε πξνζβαζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν είλαη ζρεηηθά 

κηθξή θαη πξαγκαηνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

4.3 Καλνληθόηεηα 

 

 

Πξηλ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζεκειηψδεο είλαη ν έιεγρνο ηεο 

θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία Kolmogorov – Smirnov. 

 

Πίλαθαο 4.3: Γνθηκαζία θαλνληθφηεηαο θαηαλνκήο Kolmogorov – Smirnov. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

ΟΜΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗ 

ΟΜΑΓΑ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

N 7 9 

Normal Parameters
a,b

 Mean 75,4286 83,2222 

Std. Deviation 18,14623 27,75688 

Most Extreme Differences Absolute ,272 ,414 

Positive ,182 ,273 

Negative -,272 -,414 

Kolmogorov-Smirnov Z ,721 1,243 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,676 ,091 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ε ζεκαληηθφηεηα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,05 ηφζν 

γηα ηα απνηειέζκαηα γλψζεσλ ηεο νκάδαο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο φζν θαη γηα ηελ 

νκάδα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ζπλεπψο ε θαηαλνκή είλαη θαλνληθή.  
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ρήκα 4.1: Ηζηνγξάκκαηα απνηειεζκάησλ γλψζεσλ   

Σν γεγνλφο φηη ε θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ είλαη θαλνληθή καο επηηξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο. 
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4.4 Βαζκνινγίεο Γλώζεσλ Καη ηάζεσλ 

 

 

Ο Πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηηο βαζκνινγίεο ζην 

εξσηεκαηνιφγην Γλψζεσλ γηα ηηο δχν νκάδεο ειέγρνπ πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ 

έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλνςίδνληαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 4.4: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα 

 

Statistics 

 

ΟΜΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΟΜΑΓΑ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

N Valid 7 9 

Missing 9 7 

Mean 75,4286 83,2222 

Std. Error of Mean 6,85863 9,25229 

Median 85,0000 93,0000 

Std. Deviation 18,14623 27,75688 

Skewness -,653 -2,877 

Std. Error of Skewness ,794 ,717 

Kurtosis -1,074 8,459 

Std. Error of Kurtosis 1,587 1,400 

Minimum 46,00 10,00 

Maximum 93,00 100,00 

 

 ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 46,00 1 6,3 14,3 14,3 

63,00 2 12,5 28,6 42,9 

85,00 2 12,5 28,6 71,4 

93,00 2 12,5 28,6 100,0 

Total 7 43,8 100,0  

Missing System 9 56,3   

Total 16 100,0   
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ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 10,00 1 6,3 11,1 11,1 

85,00 1 6,3 11,1 22,2 

90,00 2 12,5 22,2 44,4 

93,00 3 18,8 33,3 77,8 

95,00 1 6,3 11,1 88,9 

100,00 1 6,3 11,1 100,0 

Total 9 56,3 100,0  

Missing System 7 43,8   

Total 16 100,0   

 

 

 

ρήκα 4.2: Θεθφγξακκα ζχγθξηζεο γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ. 
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4.5 πγθξίζεηο Μεηαμύ Οκάδσλ 

 

 

4.5.1 Κιίκαθα Γλώζεσλ 

 

 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηεο 

δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (ANOVA one – way). Ζ αλάιπζε έδεημε κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε (F= 0,434, df=3, p=0,000), ε νπνία δηεξεπλήζεθε πεξαηηέξσ κε ζχγθξηζε 

post – hoc θαη ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ (LSD). Σα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο post – hoc, έδεημαλ φηη νη καζεηέο ηεο νκάδαο ππνινγηζηψλ δελ είραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξν επίπεδν γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο άιιεο νκάδαο. 

 

Πίλαθαο 4.5: χγθξηζε γλψζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ (ANOVA). 

 

Descriptives 

ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

46,00 1 93,0000 . . . . 93,00 93,00 

63,00 2 91,5000 2,12132 1,50000 72,4407 110,5593 90,00 93,00 

85,00 2 89,0000 5,65685 4,00000 38,1752 139,8248 85,00 93,00 

93,00 2 95,0000 7,07107 5,00000 31,4690 158,5310 90,00 100,00 

Total 7 92,0000 4,54606 1,71825 87,7956 96,2044 85,00 100,00 

 

 

ANOVA 

ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 37,500 3 12,500 ,434 ,745 

Within Groups 86,500 3 28,833   

Total 124,000 6    
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ρήκα 4.3: χγθξηζε γλψζεσλ καζεηψλ ησλ δπν νκάδσλ. 

 

 

4.6 πζρεηίζεηο Δμαξηεκέλσλ Μεηαβιεηώλ 

 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ θαηά πφζν νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο απηήο ηεο κειέηεο, 

δειαδή νη βαζκνινγίεο γλψζεσλ ησλ δπν νκάδσλ, ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ 

εχξεζε ηεο ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson θαη ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 4.6: πζρεηίζεηο κεηαμχ απνηειεζκάησλ γλψζεσλ (n=16). 

 

Correlations 

 

ΟΜΑΓΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΟΜΑΓΑ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Pearson Correlation 1 ,063 

Sig. (2-tailed)  ,894 

N 7 7 

ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Pearson Correlation ,063 1 

Sig. (2-tailed) ,894  

N 7 9 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

βαζκνινγηψλ γλψζεσλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

Ζ εθπαίδεπζε κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ 

ηελ εθπαίδεπζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

Θα πξέπεη λα γίλεη εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ. 

Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηα καζήκαηα 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο. 

Τπάξρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

ζα πξέπεη λα μαλαζρεδηαζηνχλ γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη 

ε ηερλνινγία. 

Ζ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ-επίπεδε. 

Ζ δνκή ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνηφκα, 

αιιειεπηδξαζηηθά θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηε δνκή ηνπο. 

Σα θείκελα ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ηα ζεκεηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππεξκέζσλ θαη λα είλαη γξήγνξα θαη εχθνια αλαγλψζηκα απφ ηνπο καζεηέο. Ζ 

δπλαηφηεηα αθήγεζεο ησλ θεηκέλσλ είλαη έλα επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Ζ εηθνλνγξάθεζε είλαη απαξαίηεηε αιιά ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο αλάγλσζεο ησλ εηθφλσλ. 
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Οδεγίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζα πξέπεη λα 

δίλνληαη γξαπηψο. 

Πξέπεη λα αλαηξεζνχλ νη παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ πγεία. 

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή ζε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο καζεηψλ 

γπκλαζίνπ πξέπεη λα επηβιέπεηαη απφ θάπνηνλ θαζεγεηή. 

Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο καζεηέο ε δηάθξηζε κεηαμχ δηακνξθσηηθήο 

θαη ζπκπεξαζκαηηθήο αμηνιφγεζεο. 

Σα δηαγσλίζκαηα ζπκπεξαζκαηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

ππνινγηζηή ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα θαη εθηππψζηκα, ψζηε λα κπνξεί λα απνδεηρζεί ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

Ζ κάζεζε κέζσ ππνινγηζηψλ είλαη ζέκα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί σο ηέηνην. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
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Α. Ολνκαηεπώλπκν: _________________________________________________________ 

Β. Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: ____________________________________________________ 

Γ. Φύιν: α) Αγφξη  β) Κνξίηζη  

Γ. ρνιείν: _________________________________________________________________ 

Δ. Σάμε: ___________________________________________________________________ 

η i. Έρεηε πκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα Δθκάζεζεο Δπξώ; α) Ναη  β) Όρη  

η ii. Δάλ Ναη πνην ήηαλ ην ζέκα ηνπ; ___________________________________________ 

Ε i. Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ρξεζηκνπνηείηε Υξήκαηα Δπξώ; 

 α) Πνηέ  β) Μηα θνξά   γ) Μεξηθέο θνξέο  δ) Πνιιέο θνξέο  

Ε ii. Με πνηεο Αθνξκέο; ______________________________________________________ 

Ζ. Ζ επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε ησλ γνληώλ ζαο ζε πνην ηνκέα* είλαη: 

i. Παηέξα 

α) Πξσηνγελή  β) Γεπηεξνγελή  γ) Σξηηνγελή   δ) πίηη  

ii. Μεηέξα 

α) Πξσηνγελή  β) Γεπηεξνγελή  γ) Σξηηνγελή   δ) πίηη  

* Πξσηνγελήο = Αγξνηηθά Γεπηεξνγελήο = Βηνκεραλία / Δξγάηεο Σξηηνγελήο = Παξνρή Τπεξεζηψλ / Διεχζεξν Δπάγγεικα 

Θ. Έρεηε Πξνζσπηθό Τπνινγηζηή: α) Ναη  β) Όρη  

Η. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην INTERNET: 

 α) Κάζε Μέξα     

 β) Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα   

 γ) Μεξηθέο θνξέο ηνλ κήλα   

 δ) Μεξηθέο θνξέο ηνλ ρξφλν   

 ε) ρεδφλ πνηέ     

Κ. Πόζν θαιό ρξήζηε ππνινγηζηώλ ζεσξείηε ηνλ εαπηό ζαο; 

α) Πνιχ Καιφ  β) Καιφ  γ) Μέηξην     δ) Αξράξην   ε) Άζρεην  

 

ΠΡΟΦΙΛ 
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Ολνκαηεπψλπκν: ____________________________________________________________ 

 

 

1.Σν ρξήκα ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή απνηεινχληαλ απφ αληηθείκελα θαη νη ζπλαιιαγέο 

γηλφληνπζαλ κε «αληηπξαγκαηηζκφ».  

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

2.Αλ είραηε πνιιά ρξήκαηα δηθά ζαο, ζα βνεζνχζαηε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ηα είραλ 

πξαγκαηηθά αλάγθε. 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

3.Αλ βξίζθαηε έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ ζην δξφκν, θπιαγκέλν ζε έλα πνξηνθφιη, ζα ην 

πεγαίλαηε ζηελ αζηπλνκία γηα λα ην πξνσζήζνπλ ζηνλ θάηνρν ηνπ. 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

4.Αλ είραηε έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν ζα είραηε θεξδίζεη ζε θάπνην ηπρεξφ παηρλίδη, 

ζα απνηακηεχαηε φιν ην πνζφ γηα λα θαιχςεηε κειινληηθέο αλάγθεο. 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

5.Αλ θάπνηνο ζπκκαζεηήο ζαο είρε αλάγθε απφ ην ραξηδηιίθη πνπ ζαο δίλνπλ νη γνλείο ζαο, ζα ηνπ 

ην δίλαηε. 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

6.Σν ραξηδηιίθη πνπ ζαο δίλνπλ νη γνλείο ζαο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ην ζπαηαιάηε φιν, 

ιφγσ ηνπ φηη γλσξίδεηε πσο αλ ζπαηαιεζεί ην ππάξρσλ ζα αληηθαηαζηαζεί. 

α) Πάληνηε  β) πλήζσο   γ) Μεξηθέο Φνξέο  δ) πάληα               ε) Πνηέ  

7.Θα κπνξνχζαηε λα δήζεηε ζε έλα έξεκν λεζί, ρσξίο ρξήκαηα. 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

8.Θεσξείηε φηη πξέπεη λα απνηακηεχεηε έλα κέξνο απφ ην ραξηδηιίθη ζαο, γηα λα θαιχςεηε 

απξφβιεπηεο κειινληηθέο αλάγθεο. 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

9.Σα ρξήκαηα απνηεινχλ αλαγθαίν κέζν γηα λα επηβηψζεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο. 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΑΕΩΝ / ΑΠΟΨΕΩΝ 
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10.αο αξέζεη ε ηδέα λα επελδχεηε ρξήκαηα κε ζθνπφ ηε κφξθσζε ζαο. 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

11.Σα ρξήκαηα απνηεινχλ κέζν γηα λα δήζεηε ηελ δσή ζαο πνηνηηθά. 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

12.Ζ έιιεηςε ρξήκαηνο νδεγεί ζε θαηλφκελα βίαο (π.ρ. ιεζηείεο θ.α.) 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

13.Πνιινί πφιεκνη έρνπλ μεζπάζεη εμαηηίαο ηνπ ρξήκαηνο. 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

14.Έλαο θφζκνο δίρσο ρξήκαηα, ζα ήηαλ έλαο θφζκνο ηδαληθφο. 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

15.«Μπνξψ λα δήζσ κηθξέο θαζεκεξηλέο ζηηγκέο, ρσξίο λα ζπαηαιήζσ νχηε έλα Δπξψ.» 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

16.Έλα δψξν ζηα γελέζιηα ζαο έρεη πνιχ κεγαιχηεξε αμία γηα ζαο φηαλ γηα απηφ έρνπλ 

ζπαηαιεζεί αξθεηά Δπξψ. 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

17.Θα ήζαζηαλ επηπρηζκέλνο αλ θάπνηνο θίινο ζαο ζηα γελέζιηα ζαο, ζαο έδηλε έλα δψξν ην 

νπνίν έθηηαμε κφλνο ηνπ θαη δε ζπαηάιεζε γηα απηφ νχηε έλα Δπξψ. 

α) ίγνπξα  β) Πνιχ Πηζαλφ   γ) Ίζσο   δ) Γε Ννκίδσ              ε) Απνθιείεηαη  

18.Θεσξείηε δίθαην ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θάπνηνη πνιχ πινχζηνη θαη θάπνηνη πνιχ θησρνί 

άλζξσπνη. 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

19.Ζ «Οηθνλνκηθή Κξίζε» πνπ αθνχηε θαζεκεξηλά απφ ηα Μ.Μ.Δ., δεκηνπξγήζεθε γηαηί δελ έγηλε 

ζην παξειζφλ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο. 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   

20.Γελ είζηε εμαξηεκέλνο απφ ην ρξήκα. Σν ρξεζηκνπνηείηε γηα λα θαιχςεηε ηηο βαζηθέο ζαο 

αλάγθεο. 

α)πκθσλψ  β) πκθσλψ Λίγν  γ) Γελ Ξέξσ  δ) Γηαθσλψ Λίγν   ε) Γηαθσλψ   
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1) Πόζα θέξκαηα Δπξώ γλσξίδεηε πνπ έρνπλ «θαθέ» ρξώκα; 

α) ηξία 

β) έλα 

γ) δχν 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

2) Πόζα θέξκαηα Δπξώ γλσξίδεηε πνπ έρνπλ «ρξπζό» ρξώκα; 

α) έλα 

β) δχν 

γ) ηξία 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

3) Πόζα θέξκαηα Δπξώ γλσξίδεηε πνπ είλαη «δίρξσκα»; 

α) ηέζζεξα 

β) δχν 

γ)ηξία 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

4) Ση ρξώκα είλαη ην θέξκα ηνπ ελόο ιεπηνύ; 

α) ρξπζφ 

β) θαθέ 

γ) δίρξσκν (αζεκί – ρξπζφ) 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

5) Ση ρξώκα είλαη ην θέξκα ησλ δέθα ιεπηώλ; 

α) θαθέ 

β) ρξπζφ 

γ) δίρξσκν (αζεκί – ρξπζφ) 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΝΩΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
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6) Ση ρξώκα είλαη ην θέξκα ηνπ ελόο Δπξώ; 

α) ρξπζφ 

β) δίρξσκν (αζεκί  - ρξπζφ) 

γ) θαθέ 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

7) Ση ρξώκα είλαη ην θέξκα ησλ δύν ιεπηώλ; 

α) δίρξσκν (αζεκί – ρξπζφ) 

β) θαθέ 

γ) ρξπζφ 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

8) Ση ρξώκα είλαη ην θέξκα ησλ είθνζη ιεπηώλ; 

α) θαθέ 

β) αζεκί 

γ) δίρξσκν (αζεκί – ρξπζφ) 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

9) Ση ρξώκα είλαη ην θέξκα ησλ δύν Δπξώ; 

α) αζεκί 

β) θαθέ 

γ) δίρξσκν (αζεκί – ρξπζφ) 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

10) Ση ρξώκα είλαη ην θέξκα ησλ πέληε ιεπηώλ; 

α) ρξπζφ  

β) θαθέ 

γ) αζεκί 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

11) Ση ρξώκα είλαη ην θέξκα ησλ πελήληα ιεπηώλ; 

α) δίρξσκν (αζεκί – ρξπζφ) 

β) ρξπζφ 

γ) θαθέ 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

 



 

83 
 

12) Πνηα θέξκαηα Δπξώ ζηελ εζληθή όςε (πίζσ πιεπξά) απεηθνλίδνπλ 

«θαξάβηα»;  

α) ηα θέξκαηα ηνπ ελφο θαη ησλ δχν Δπξψ. 

β) ηα θέξκαηα ησλ δέθα, είθνζη θαη πελήληα ιεπηψλ. 

γ) ηα θέξκαηα ηνπ ελφο, ησλ δχν θαη ησλ πέληε ιεπηψλ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

13) Πνηα θέξκαηα Δπξώ ζηελ εζληθή όςε (πίζσ πιεπξά) απεηθνλίδνπλ «ζπνπδαία 

πξόζσπα»; 

α) ηα θέξκαηα ηνπ ελφο θαη ησλ δχν Δπξψ. 

β) ηα θέξκαηα ησλ δέθα, είθνζη θαη πελήληα ιεπηψλ. 

γ) ηα θέξκαηα ηνπ ελφο, ησλ δχν θαη ησλ πέληε ιεπηψλ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

14) Πνηα θέξκαηα Δπξώ ζηελ εζληθή όςε (πίζσ πιεπξά) απεηθνλίδνπλ «ζηνηρεία 

ηεο Μπζνινγίαο»; 

α) ηα θέξκαηα ηνπ ελφο θαη ησλ δχν Δπξψ. 

β) ηα θέξκαηα ησλ δέθα, είθνζη θαη πελήληα ιεπηψλ. 

γ) ηα θέξκαηα ηνπ ελφο, ησλ δχν θαη ησλ πέληε ιεπηψλ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

15) ε πνην θέξκα Δπξώ απεηθνλίδεηαη ε «Σξηήξεο»; 

α) ζην θέξκα ηνπ ελφο Δπξψ. 

β) ζην θέξκα ησλ δέθα ιεπηψλ. 

γ) ζην θέξκα ηνπ ελφο ιεπηνχ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

16) ε πνην θέξκα απεηθνλίδεηαη ν «Ρήγαο Φεξαίνο»; 

α) ζην θέξκα ηνπ ελφο Δπξψ. 

β) ζην θέξκα ησλ δέθα ιεπηψλ. 

γ) ζην θέξκα ηνπ ελφο ιεπηνχ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

17) ε πνην θέξκα απεηθνλίδεηαη ε «Γιαύθα ή ε Κνπθνπβάγηα»; 

α) ζην θέξκα ηνπ ελφο Δπξψ. 

β) ζην θέξκα ησλ δέθα ιεπηψλ. 

γ) ζην θέξκα ηνπ ελφο ιεπηνχ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 
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18) ε πνην θέξκα Δπξώ απεηθνλίδεηαη ν«Γξόκσλαο ή ε Κνξβέηα»; 

α) ζην θέξκα ησλ δχν Δπξψ. 

β) ζην θέξκα ησλ είθνζη ιεπηψλ. 

γ) ζην θέξκα ησλ δχν ιεπηψλ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

 

19) ε πνην θέξκα Δπξώ απεηθνλίδεηαη ν«Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο»; 

α) ζην θέξκα ησλ δχν Δπξψ. 

β) ζην θέξκα ησλ είθνζη ιεπηψλ. 

γ) ζην θέξκα ησλ δχν ιεπηψλ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

20) ε πνην θέξκα Δπξώ απεηθνλίδεηαη ε«αξπαγή ηεο Δπξώπεο από ηνλ Γία»; 

α) ζην θέξκα ησλ δχν Δπξψ. 

β) ζην θέξκα ησλ είθνζη ιεπηψλ. 

γ) ζην θέξκα ησλ δχν ιεπηψλ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

21) ε πνην θέξκα Δπξώ απεηθνλίδεηαη ην «Γεμακελόπινην»; 

α) ζην θέξκα ησλ δχν Δπξψ. 

β) ζην θέξκα ησλ πελήληα ιεπηψλ. 

γ) ζην θέξκα ησλ πέληε ιεπηψλ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

22) ε πνην θέξκα Δπξώ απεηθνλίδεηαη ν «Διεπζέξηνο Βεληδέινο»; 

α) ζην θέξκα ησλ δχν Δπξψ. 

β) ζην θέξκα ησλ πελήληα ιεπηψλ. 

γ) ζην θέξκα ησλ πέληε ιεπηψλ. 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ. 

 

23) Πώο γξάθεηαη ην θέξκα ηνπ ελόο ιεπηνύ ζηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή; 

α) 1,00 

β) 0,10 

γ) 0,01 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 
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24) Πώο γξάθεηαη ην θέξκα ησλ δύν ιεπηώλ ζηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή; 

α) 1,00 

β) 0,50 

γ) 0,02 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

25) Πώο γξάθεηαη ην θέξκα ησλ πέληε ιεπηώλ ζηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή; 

α) 5,00 

β) 0,50 

γ) 0,05 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

26) Πώο γξάθεηαη ην θέξκα ησλ δέθα ιεπηώλ ζηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή; 

α) 1,00 

β) 0,10 

γ) 0,01 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

27) Πώο γξάθεηαη ην θέξκα ησλ είθνζη ιεπηώλ ζηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή; 

α) 2,00 

β) 0,20 

γ) 0,02 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

28) Πώο γξάθεηαη ην θέξκα ησλ πελήληα ιεπηώλ ζηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή; 

α) 5,00 

β) 0,50 

γ) 0,05 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

29) Πώο γξάθεηαη ην θέξκα ηνπ ελόο  Δπξώ ζηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή; 

α) 1,00 

β) 0,10 

γ) 0,01 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 
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30) Πώο γξάθεηαη ην θέξκα ησλ δύν  Δπξώ ζηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή; 

α) 2,00 

β) 0,20 

γ) 0,02 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

31) Αλ έλα ςσκί θνζηίδεη 1,00€ θαη εγώ έρσ ζην πνξηνθόιη κνπ 2,00€, πόζα 

ςσκηά κπνξώ λα αγνξάζσ; 

α) έλα 

β) δχν 

γ) ηέζζεξα 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

32) Με 1,00€ κπνξώ λα αγνξάζσ… 

α) έλα ςσκί. 

β) έλα απηνθίλεην. 

γ) έλα ζπίηη. 

δ) ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ. 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

33) Αλ έλα κπαιόλη θνζηίδεη 0,01€ (ιεπηό) θαη εγώ έρσ ζην πνξηνθόιη κνπ 0,10€ 

(ιεπηά), πόζα κπαιόληα κπνξώ λα αγνξάζσ; 

α) έλα 

β) δέθα 

γ) εθαηφ 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

34) Με 0,01€ (ιεπηό) κπνξώ λα αγνξάζσ… 

α) έλα ςσκί 

β) έλα κπαιφλη 

γ) έλα παληειφλη 

δ) ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

35) Αλ έλα ιίηξν γάια θνζηίδεη 2,00€ θαη εγώ έρσ ζην πνξηνθόιη κνπ 1,00€, πόζα 

ιίηξα γάια κπνξώ λα αγνξάζσ; 

α) έλα 

β) δέθα 

γ) εθαηφ 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 
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36) Με 2,00€ κπνξώ λα αγνξάζσ… 

α) έλα ςσκί 

β) έλα κπαιφλη 

γ) έλα παληειφλη 

δ) ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

37) Αλ κία μύζηξα θνζηίδεη 0,10€ (ιεπηά) θαη εγώ έρσ ζην πνξηνθόιη κνπ 2,00€, 

πόζεο μύζηξεο κπνξώ λα αγνξάζσ; 

α) κία 

β) δέθα 

γ) είθνζη 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

38) Πόζα θέξκαηα Δπξώ γλσξίδεηο; 

α) δέθα 

β) νθηψ  

γ) ηέζζεξα 

δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

39) Σα θέξκαηα 10, 20 θαη 50 ιεπηώλ ζηελ θνηλή όςε (από κπξνζηά) 

απεηθνλίδνπλ; 

α) πδξφγεην ζθαίξα 

β) ράξηε ηεο Δπξψπεο 

γ) φια ηα παξαπάλσ 

δ) ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

40) Σα θέξκαηα 1, 2 θαη 5 ιεπηώλ ζηελ θνηλή όςε (από κπξνζηά) απεηθνλίδνπλ; 

α) πδξφγεην ζθαίξα 

β) ράξηε ηεο Δπξψπεο 

γ) φια ηα παξαπάλσ 

δ) ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 

 

41) Σα θέξκαηα 1 θαη 2 επξώ ζηελ θνηλή όςε (από κπξνζηά) απεηθνλίδνπλ; 

α) πδξφγεην ζθαίξα 

β) ράξηε ηεο Δπξψπεο 

γ) φια ηα παξαπάλσ 

δ) ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

ε) δελ γλσξίδσ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ 
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Πίλαθαο 1: Πνζνζηά αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζην δείγκα. 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΟΡΙ 5 31,3 31,3 31,3 

ΚΟΡΙΣΙ 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

 
 

ρήκα 1: Αλαινγία αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζην δείγκα. 

 

Πίλαθαο 2: Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε Πξφγξακκα εθκάζεζεο Δπξψ. 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 4 25,0 25,0 25,0 

ΟΥΙ 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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ρήκα 2: Αλαινγία ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο Δπξψ. 

 

Πίλαθαο 3: Πνζνζηά επαθήο καζεηψλ κε επξψ. 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΣΔ 4 25,0 25,0 25,0 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 2 12,5 12,5 37,5 

ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ 6 37,5 37,5 75,0 

ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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ρήκα 3: πρλφηεηα επαθήο καζεηψλ κε Δπξψ. 

 

Πίλαθαο 4: Σνκέαο απαζρφιεζεο Παηέξα. 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 7 43,8 43,8 43,8 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 6 37,5 37,5 81,3 

ΣΡΙΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 2 12,5 12,5 93,8 

ΠΙΣΙ 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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ρήκα 4: Δπαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε Παηέξα. 

 

Πίλαθαο 5: Σνκέαο απαζρφιεζεο Μεηέξαο. 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 1 6,3 6,3 6,3 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 2 12,5 12,5 18,8 

ΣΡΙΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 5 31,3 31,3 50,0 

ΠΙΣΙ 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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ρήκα 5: Δπαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε Μεηέξαο. 

 

Πίλαθαο 6: Πνζνζηά καζεηψλ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 8 50,0 50,0 50,0 

ΟΥΙ 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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ρήκα 6: Αλαινγία καζεηψλ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 

Πίλαθαο 7: Πνζνζηά ζπρλφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ 3 18,8 18,8 18,8 

ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ ΣΗΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

4 25,0 25,0 43,8 

ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ ΣΟΝ 

ΜΗΝΑ 

2 12,5 12,5 56,3 

ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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ρήκα 7: πρλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Πίλαθαο 8: Πνζνζηά ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ππνινγηζηψλ φπσο πξνζδηνξίζηεθε απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ 3 18,8 18,8 18,8 

ΚΑΛΟ 5 31,3 31,3 50,0 

ΜΔΣΡΙΟ 6 37,5 37,5 87,5 

ΑΡΥΑΡΙΟ 1 6,3 6,3 93,8 

ΑΥΔΣΟ 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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ρήκα 8: Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ππνινγηζηψλ φπσο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΜΔ ΑΞΗΑ 
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Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηε µνξθή ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 1 

Παξαηήξεζε ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Λεπηοµεπήρ παπαηήπεζε ηυν θεπµάηυν θαη ανηηζηοίσηζε  ηυν δύο  ότεών ηοςρ. 

 
θνπηµόηεηα: Να  αλαγλσξίδνπλ  νη  µαζεηέο  ηα  θέξµαηα  θαη  απφ  ηηο  δχν 

φςεηο. 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Να µπνξνχλ νη µαζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ  ηηο δηαθνξέο αλάµεζα 
ζηηο δχν φςεηο ησλ θεξµάησλ. 

ηάζεηρ Οη µαζεηέο αμηνινγνχλ αηζζεηηθά ηηο εζληθέο θαη θνηλέο φςεηο ησλ 
θεξµάησλ. 

∆εξηόηεηερ Να  µπνξνχλ  νη  µαζεηέο  λα  αληηζηνηρίδνπλ  ηηο  δχν  φςεηο  ησλ 
θεξµάησλ. 

 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Αηζζεηηθή Αγσγή, Γιψζζα, Πξν-µαζεµαηηθέο έλλνηεο 

∆εμηόηεηεο: Λεπηή θηλεηηθφηεηα, Αλαγλψξηζε, ∆ηάθξηζε, Οπηηθή   µλήµε 

 
Λεμηιόγην: Ποπηοθοιάθη µε ηα θέπµαηα 

Κέπµαηα, ζηπογγςιά 

1 ιεπηό, 1 εςπώ, θ.ο.θ., 

θαπάβηα, απσεγοί, δυγπαθηά 

 
∆ηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
Τιηθό: -  Δθηχπσζε ησλ  δχν  φςεσλ  ησλ  8  θεξµάησλ ζην  µεγάιν 

µέγεζνο 

-  Δθηχπσζε  ησλ  δχν  φςεσλ  ησλ  8  θεξµάησλ  ζην  µηθξφ 

µέγεζνο 

- ςαιίδη 

- θφιια 

- 8 θαλζφλ ραξηφληα ίδηνπ ρξψµαηνο 

- 8 ραξηνλάθηα γηα ηηο φςεηο µηθξνχ µεγέζνπο 

- θφιιεο γιαζέ 

- ραξηνηέηπ 

- 1 ζεηξά θεξµάησλ γηα θάζε µαζεηή 

- 1 επίπεδν  πνξηνθνιάθη  γηα ηα θέξµαηα θάζε µαζεηή πνπ 

αλαγξάθεη ην φλνµά ηνπ 

 
Πξνεηνηµαζία Έρνπµε  ζηείιεη  ζηνπο  γνλείο  ησλ  µαζεηψλ  ηελ  επηζηνιή 

πξνεηνηµαζίαο θη έρνπµε ζπγθεληξψζεη µηα ζεηξά θεξµάησλ 

απφ θάζε µαζεηή. 

∆ξάζεηο:  
1.  ∆ίλνπµε ζηα παηδηά ην πνξηνθνιάθη ηνπο µε ηε ζεηξά ησλ 

θεξµάησλ.   Δμεγνχµε  ζηα  παηδηά  φηη  ζα  πξέπεη  λα  ην 
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πξνζέμνπλ πνιχ, επεηδή ζα παίμνπµε πνιιέο θνξέο µε απηφ 

θη φηη ζα ην θπιάµε ζηελ ηάμε γηα ιίγν θαηξφ. 

2.  Εεηάµε απφ ηα παηδηά λα βγάδνπλ έλα-έλα θέξµα, λα ην 

θνηηνχλ, λα  ην ςειαθνχλ θαη λα ην ηνπνζεηνχλ µπξνζηά 

ηνπο. 

3.  Μεηά δείρλνπµε έλα θέξµα ζηα παηδηά θαη δεηάµε λα ην 

βξνπλ µπξνζηά ηνπο. ρνιηάδνπµε ηελ εζληθή πιεπξά, π.ρ. 

ηα θαξαβάθηα, ηνπο αξρεγνχο ή ηε δσγξαθηά θαη 

ηνπνζεηνχλ  φια  ηα  παηδηά  ηα  θέξµαηα  απφ  ηελ  εζληθή 

πιεπξά. 

4.  ∆είρλνπµε ζηα παηδηά έλα θέξµα απφ ηε µε νξαηή πιεπξά 

ηνπ θαη δεηάµε λα µαληέςνπλ πνην είλαη θαη λα ην βάινπλ 

ζην πνξηνθνιάθη ηνπο. Όηαλ δπζθνιεχνληαη, ηνπο 

επηζεµαίλνπµε λα θνηηάδνπλ ηα θέξµαηα θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο. 

5.  Κνιιάµε  ζηα  θαλζφλ  ραξηφληα  ηηο  δχν  φςεηο  µεγάινπ 

µεγέζνπο είηε δίπια- δίπια είηε θαζέησο. 

6.  Εεηάµε απφ ηα παηδηά λα πνπλ ηη βιέπνπλ ζε θάζε φςε. 

7.  ∆ίλνπµε ζε θάζε παηδί έλα θέξµα –ην ίδην ζε φια ηα παηδηά- 

θαη δεηνχµε απφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ζε πνην ραξηφλη 

απεηθνλίδεηαη. Δπαλαιαµβάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα γηα φια 

ηα θέξµαηα. 

8.  Δπαλαιαµβάλνπµε  ηε  δξαζηεξηφηεηα,  δίλνληαο  έµθαζε 

ζην φλνµα ηνπ θέξµαηνο π.ρ. «Απηφ είλαη ην έλα ιεπηφ. ε 

πνην ραξηφλη ην βιέπνπµε;». 

9.  Μνηξάδνπµε  ζηα  παηδηά  απφ  έλα  θέξµα  δηαθνξεηηθφ. 

∆είρλνπµε έλα ραξηφλη θαη ιέµε: «Πνηνο έρεη απηφ εδψ; 
Πνην θέξµα είλαη;» 

10. Κνιιάµε ηηο θφιιεο γιαζέ πάλσ ζηα ραξηφληα, ψζηε λα 

θαιχπηεηαη  ε µία φςε ηνπ λνµίζµαηνο. Σνπνζεηνχµε έλα 

θέξµα  µπξνζηά  ζηα  παηδηά,  απφ  ηελ  πιεπξά  πνπ  είλαη 

θξπµµέλε απφ ηηο γιαζέ. 

11. Εεηάµε απφ ηα παηδηά λα ζπµεζνχλ θαη λα αληηζηνηρίζνπλ 

ην θέξµα πνπ θξαηνχλ µε απηφ ζην ραξηφλη µε ηε θαλεξή 

φςε. Δπαιεζεχνπλ  µφλα ηνπο ηα παηδηά, ζεθψλνληαο ηελ 

θφιια γιαζέ. 

12. ε έλα ραξηφλη, φπνπ έρνπµε ζρεδηάζεη νθηψ ηεηξάγσλα, 

θνιιάµε ηελ εζληθή φςε ησλ θεξµάησλ ζην µεζαίν µέγεζνο 

εθηχπσζεο. ηα ραξηνλάθηα θνιιάµε ηελ θνηλή φςε. 

13. Εεηάµε  απφ  ηα  παηδηά  λα  ηνπνζεηήζνπλ  ηα  ραξηνλάθηα 

πάλσ  ζηα  ζσζηά  ηεηξαγσλάθηα,  ψζηε  λα  ηαηξηάμνπλ  ηηο 

φςεηο.  Δπαιεζεχνπλ   µε  ηε  βνήζεηα  ησλ  πξαγµαηηθψλ 

θεξµάησλ. 

 
Πξνζαξµνγέο: Γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε, εμεγνχµε ηε 

δηαθνξά αλάµεζα  ζηελ θνηλή γηα φιεο ηηο ρψξεο  ηεο 

επξσδψλεο φςε ησλ θεξµάησλ  θαη ζηελ εζληθή φςε. 

Παξαπέµπνπµε ζηελ αθίζζα ηεο επξσδψλεο. Δπίζεο εμεγνχµε 

ηε ιέμε cent πνπ αλαγξάθεηαη πάλσ ζηα ιεπηά. 

Δξγαζία ζην ζπίηη: Ξαλαηππψλνπµε γηα ινγαξηαζµφ φισλ ησλ µαζεηψλ µαο απφ 
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µηα ζεηξά ηηο δχν φςεηο ησλ θεξµάησλ ζην µεγάιν µέγεζνο. 

Μαδί  µε  ηε  ζπλνδεπηηθή  επηζηνιή  1  ηα  ζηέιλνπµε  ζηνπο 

γνλείο. 
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Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηε µνξθή ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 2 

Καηάηαμε ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

∆ηάθπηζε θαη θαηάηαξε  ηυν θεπµάηυν µε βάζε ηα δηάθοπα σαπαθηεπηζηηθά ηοςρ. 

 
θνπηµόηεηα: Ζ δηάθξηζε ησλ θεξµάησλ ζε θαηεγνξίεο 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη  µαζεηέο  δηαθξίλνπλ  ηηο  3  νµάδεο  θεξµάησλ  σο  πξνο  ην 

ρξσµαηηζµφ ηνπο. 

Οη  µαζεηέο  δηαθξίλνπλ  ηηο  3  νµάδεο  ηεο  εζληθήο  φςεο  ησλ 

θεξµάησλ σο πξνο ην ζπµβνιηζµφ πνπ θέξνπλ. 

ηάζεηρ Οη µαζεηέο αμηνινγνχλ ηα αηζζεηηθά θαη ζπµβνιηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεξµάησλ 

∆εξηόηεηερ Οη µαζεηέο θαηαηάζζνπλ ηα θέξµαηα ζε θαηεγνξίεο. 
 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Αηζζεηηθή  Αγσγή,  Γιψζζα-  Δπηθνηλσλία,  Πξν-µαζεµαηηθέο 

έλλνηεο 

∆εμηόηεηεο: Λεπηή  θηλεηηθφηεηα,  Αλαγλψξηζε,  ∆ηάθξηζε, 

Καηεγνξηνπνίεζε, 

Οπηηθή  µλήµε 

 
Λεμηιόγην: 1 ιεπηό, 2 ιεπηά, θ.ο.θ., 

Ίδηα σπώµαηα 

«θαπάβηα», «απσεγοί», «δυγπαθηέρ» 

 
∆ηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα 

 
Τιηθό: - Δθηχπσζε ηεο εζληθήο φςεο ησλ 8 θεξµάησλ ζην µεζαίν 

µέγεζνο 

- ςαιίδη 

- θφιια 

- δηαθαλή θνπηηά ή ράξηηλα θνπηηά µε θαπάθη 

 
Πξνεηνηµαζία: Απφ ηηο εθηππψζεηο ησλ εζληθψλ φςεσλ έρνπµε απνµνλψζεη ην 

θπξίαξρν ζχµβνιν: απφ ην µνλφιεπην, δίιεπην θαη πεληάιεπην 

ηα  «θαξάβηα»,  απφ   ην  δεθάιεπην  θαη  πελεληάιεπην  ηνπο 

«αξρεγνχο»  θαη  ην  έλα  θαη  δχν  επξψ  ηηο  «δσγξαθηέο». 

Κνιιάµε  ζην θαπάθη ηνπ ελφο θνπηηνχ ηα θαξάβηα, ζην άιιν 

ηνπο αξρεγνχο θαη ζην ηξίην ηηο δσγξαθηέο. 
 

∆ξάζεηο: 
 

 

1.  ∆ίλνπµε ζηα παηδηά απφ µηα ζεηξά εθηχπσζεο ησλ εζληθψλ 

φςεσλ ζε  µεζαίν µέγεζνο. Εεηάµε λα βάινπλ µαδί απηά 

πνπ έρνπλ ηα ίδηα ρξψµαηα. 

2.  Εεηάµε απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηα ρξψµαηα θαη λα 

βάινπλ µαδί ηα θέξµαηα µε ηα ίδηα ρξψµαηα. 
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3.  Ολνµαηίδνπµε φινη µαδί ην θάζε λφµηζµα, π.ρ. απηφ είλαη ην 

έλα ιεπηφ, απηφ ην έλα επξψ, θιπ. 

4.  ∆ίλνπµε ζηα  παηδηά απφ µηα ζεηξά θέξµαηα θαη 

ηνπνζεηνχµε µπξνζηά  ηνπο  ηα  θνπηηά   πνπ έρνπµε 

πξνεηνηµάζεη.Εεηάµε απφ ηα παηδηά λα ξίμνπλ, ην θαζέλα 

µε ηε ζεηξά ηνπ, ηα θέξµαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε θνπηί 

ζχµθσλα µε απηφ πνπ βιέπνπλ ζην θαπάθη. 

5.  Παξαηεξνχµε πάιη ηα θέξµαηα ζε θάζε θνπηί θαη 

ζρνιηάδνπµε αλ είλαη ίδηα ηα ρξψµαηα. 

 
Πξνζαξµνγέο: Γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλαπηπγµέλν ιεμηιφγην, 

δίλνπµε  ηνπο  αθξηβείο  φξνπο  γηα  ηα  ζχµβνια, π.ρ.  ηξηήξεο, 

δξφµσλαο θαη δεμαµελφπινην γηα ηα µνλφιεπηα, θ.ν.θ.. 

 
Δξγαζία ζην ζπίηη:  - 
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Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηε µνξθή ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 3 

Καηαζθεπή ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

∆ηάθπηζε θη αποµνεµόνεςζε ηυν σαπαθηεπηζηηθών ηυν δύο ότευν ηυν θεπµάηυν 

 
θνπηµόηεηα: Ζ γξήγνξε αλαγλψξηζε ησλ ζπµβφισλ ησλ θεξµάησλ 

ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεξµάησλ ζηηο 
δχν φςεηο ηνπο. 

Οη  µαζεηέο  θαηαλννχλ  ηα  βαζηθά  ζχµβνια  ζηηο  φςεηο  ησλ 

θεξµάησλ. 

ηάζεηρ Οη  µαζεηέο αμηνινγνχλ  ηα  ζεµαληηθά ζηνηρεία  ζηηο  φςεηο  ησλ 
θεξµάησλ. 

∆εξηόηεηερ Οη µαζεηέο αλαπηχζζνπλ αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα. 
 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Αηζζεηηθή  Αγσγή,  Γιψζζα-  Δπηθνηλσλία,  Πξν-µαζεµαηηθέο 

έλλνηεο 

∆εμηόηεηεο: Λεπηή θηλεηηθφηεηα, Αλαγλψξηζε, ∆ηάθξηζε, Οπηηθή 

αληίιεςε, 

 
Λεμηιόγην: Χάπηερ ηερ Εςπώπερ, απηζµοί, ιέξεηρ, εηθόνερ 

 
∆ηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
Τιηθό: -  Δθηππψζεηο  ησλ  δχν  φςεσλ  ησλ  8  θεξµάησλ  ζε  µεζαίν 

µέγεζνο 

- Δθηππψζεηο ησλ πεξηγξαµµάησλ ησλ θεξµάησλ 

- Ξπινµπνγηέο 

- ςαιίδη 

- θφιια 

- 4 θνπηηά δηαθαλή 

- Λεπθέο θφιιεο µε ην πεξίγξαµµα ελφο θχθινπ 

- Υαξηφλη θαλζφλ 

 
Πξνεξγαζία Κφβνπµε ην θαλζφλ ζε θπθιάθηα αλάινγα µε ην µέγεζνο ησλ 

θεξµάησλ  ηεο  µεζαίνπ  µεγέζνπο  εθηχπσζεο.  Κφβνπµε  µηα 

ζεηξά  θέξµαηα µεζαίαο εθηχπσζεο ζηηο δχν φςεηο γηα θάζε 

µαζεηή (αλ θάλνπµε αηνµηθή εξγαζία) ή µία γηα φιε ηελ ηάμε 

αλ θάλνπµε νµαδηθή εξγαζία. 
 

∆ξάζεηο: 
 

 

1.  ∆ίλνπµε ζηα παηδηά έλα πεξίγξαµµα θαη ην πνξηνθνιάθη 

ηνπο µε ηα θέξµαηα. Σνπο δεηνχµε λα εληνπίζνπλ ην θέξµα 

πνπ  απεηθνλίδεη  ην  πεξίγξαµµα θαη  λα  ην  ηνπνζεηήζνπλ 

πάλσ ζε απηφ. 

2.  ∆ίλνπµε ζηα παηδηά ηηο μπινµπνγηέο θαη ηνπο δεηάµε λα 

ρξσµαηίζνπλ µε ηα ζσζηά ρξψµαηα, βιέπνληαο παξάιιεια 
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ην λφµηζµα. 

3.  Κφβνπµε απφ ηα ηππσµέλα ζε µεζαίν µέγεζνο θέξµαηα ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, π.ρ. ηνπο αξηζµνχο, ην ράξηε, 

ηα ζχµβνια. 

4.  Σνπνζεηνχµε ζε έλα θνπηί ηνπο αξηζµνχο, ζε άιιν ηνπο 

ράξηεο, ζην ηξίην ηα ζχµβνια ησλ εζληθψλ φςεσλ θαη ζην 

ηέηαξην ηηο ιέμεηο. 

5.  Εεηάµε απφ ηα παηδηά λα βξνπλ ηα θνµµάηηα ηεο φςεο πνπ 

βιέπνπλ,  λα  ηα νλνµαηίζνπλ θαη λα ηα θνιιήζνπλ πάλσ 

ζην πεξίγξαµµα ζηε ζσζηή ζέζε. 

6.  ∆ίλνπµε ζηα παηδηά ιεπθέο θφιιεο µε θχθινπο θαη δεηάµε 

λα θνιιήζνπλ ηα ππφινηπα ζηνηρεία, φπσο απηά θαίλνληαη 

ζην θέξµα. 

7.  Σα παηδηά παίδνπλ ην παηρλίδη 1 «Παδι ηυν θεπµάηυν» ζην 

CD. 

8.  ∆ίλνπµε ηα θπθιάθηα απφ θαλζφλ θαη ηα θνµµέλα θέξµαηα 

ζηα παηδηά θαη ηνπο δεηάµε λα θαηαζθεπάζνπλ ηα θέξµαηα, 

παξαηεξψληαο ηα αιεζηλά ηνπο θέξµαηα. 

 
Πξνζαξµνγέο: Γηα ηα παηδηά µε πνιχ ζνβαξέο δπζθνιίεο µάζεζεο 

απνµνλψλνπµε µφλν έλα ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θνξά γηα λα ην 

εληνπίζνπλ   θαη  λα  ην  θνιιήζνπλ.  Γεληθά  δνπιεχνπµε  µε 

µηθξφηεξε νµάδα ζπµβφισλ θαη θεξµάησλ. 

Γηα ηα  παηδηά  πνπ  έρνπλ  θαιχηεξε  θαηαλφεζε  θηηάρλνπµε 

ιαλζαζµέλν θνιιάδ θαη δεηάµε λα  εληνπίζνπλ θαη  λα 

δηνξζψζνπλ   ην ιάζνο.  Δπίζεο ρξεζηµνπνηνχµε  ηα 

πεξηγξάµµαηα γηα πξν-γξαθηθή άζθεζε δεηψληαο ηνπο λα ηα 

ηρλνγξαθήζνπλ. 

Δξγαζία ζην ζπίηη: Ξαλαηππψλνπµε γηα ινγαξηαζµφ φισλ ησλ µαζεηψλ µαο απφ 

µηα ζεηξά ησλ πεξηγξαµµάησλ γηα λα ηα δσγξαθίζνπλ ζην ζπίηη 

θαη µαδί µε  ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 2 ηα ζηέιλνπµε ζηνπο 

γνλείο. 
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Δλόηεηα: Απηφµαηε αλαγλψξηζε ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 4 

Πεξηγξαθή ησλ όςεσλ ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Αναγνώπηζε ηυν θεπµάηυν µέζυ ηερ πεπηγπαθήρ ηερ ότερ ηοςρ. 

 
θνπηµόηεηα: Ζ πεξηγξαθή ησλ θεξµάησλ θαη ε θαηαλφεζε ησλ ζπµβφισλ 

ηνπο 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη  µαζεηέο  µαζαίλνπλ  λα  νλνµάδνπλ  θαη  λα  πεξηγξάθνπλ  ηα 
ζχµβνια ησλ φςεσλ. 

ηάζεηρ Οη  µαζεηέο  επηθεληξψλνληαη  ζηηο  πιεξνθνξίεο  πνπ  δίλεη  ν 
πξνθνξηθφο ιφγνο 

∆εξηόηεηερ Οη  µαζεηέο  αλαπηχζζνπλ  ηελ  ηθαλφηεηα  ζπγθέληξσζεο  ηεο 
πξνζνρήο. 

 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Γιψζζα 

∆εμηόηεηεο: Αλαγλψξηζε,  Αθνπζηηθή  δηάθξηζε,  Οπηηθή  θαη  αθνπζηηθή 

αληίιεςε, Οξνινγία, πγθέληξσζε πξνζνρήο 

 
Λεμηιόγην: θέπµα ενόρ ιεπηού, θέπµα δύο ιεπηών, θ.ο.θ. 

Απεηθονίδεηαη 

Σπηήπερ, δπόµυναρ ή θοπβέηα, δεξαµενόπιοηο, Ρήγαρ Φεπαίορ, 

Ιυάννερ Καποδίζηπηαρ, Ειεςζέπηορ Βενηδέιορ, γιαύθα ή 

θοςθοςβάγηα, ε Αππαγή ηερ Εςπώπερ από ηο ∆ία 

 
∆ηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
Τιηθό: - Σα 8 ηαµπιψ µε ηηο δχν φςεηο ησλ θεξµάησλ απφ ην µάζεµα 1 

- Αξρείν µε ηελ πεξηγξαθή ησλ εζληθψλ φςεσλ ησλ θεξµάησλ 

 
Πξνεηνηµαζία: Έρνπµε δηαµνξθψζεη ην ρψξν γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή ψζηε 

φια ηα  παηδηά λα µπνξνχλ λα αθνχλ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη 

ηαπηφρξνλα λα βιέπνπλ ηα ηαµπιψ ηνπ πξψηνπ µαζήµαηνο. 

 
∆ξάζεηο: 1. ∆είρλνπµε   ζηα   παηδηά   έλα-έλα   ηα   ηαµπιψ  µε  ηα 

θέξµαηα  απφ ηελ εζληθή ηνπο φςε θαη ξσηάµε: «Πνην 

ζρέδην  βιέπνπµε  εδψ;»,  δείρλνληαο  ην  θαξαβάθη  ηνπ 

ελφο ιεπηνχ. Δμεγνχµε φηη  απηφ ην θαξαβάθη ιέγεηαη 

ηξηήξεο ή φηη είλαη έλα παιηφ θαξάβη. 

2. Κάζε θνξά πνπ παξαηεξνχµε ηξία θέξµαηα, ξσηάµε ηα 

παηδηά «Πνχ είλαη ν δξφµσλαο;» γηα λα µαο δείμνπλ π.ρ. 

ην έλα ιεπηφ. 

3. Κάλνπµε ην ίδην µε ηελ θνηλή φςε. Ρσηάµε ηα παηδηά 
«Ση είλαη φµνην ζε απηά ηα ηξία λνµίζµαηα;» ψζηε λα 

εληνπίζνπλ π.ρ. ζηα ιεπηά ηε ζθαίξα µε ηηο γξαµµέο. 

Δμεγνχµε ζηα παηδηά φηη απηή είλαη ε πδξφγεηνο. 
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4. Σα παηδηά αθνχλ µία-µία ηηο πεξηγξαθέο ησλ θεξµάησλ 

απφ ην CD. 

5. ηε  ζπλέρεηα,  δεηνχµε  ηα  παηδηά  λα  θνηηάδνπλ  ηα 

ηαµπιψ ησλ θεξµάησλ θαη λα αθνχζνπλ µηα πεξηγξαθή 

γηα λα δείμνπλ πνην λφµηζµα πεξηγξάθεηαη. 

6. ∆ίλνπµε ζηα παηδηά ην πνξηνθνιάθη ηνπο µε ηα θέξµαηα 

θαη ηνπο  δεηάµε, θαζψο ζα αθνχλ ηελ πεξηγξαθή, λα 

ζεθψλνπλ ςειά ην θέξµα πνπ πεξηγξάθεηαη. 

7. Παίδνπλ ην παηρλίδη 5 «Αθούυ θαη δηαιέγυ» ζην CD. 

 
Πξνζαξµνγέο: Γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξρίζεη λα δηαβάδνπλ, ηππψλνπµε ηηο 

ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηηο εηθφλεο πνπ νλνµάδνπλ θαη θηηάρλνπµε 

έλα παηρλίδη αληηζηνίρηζεο. 

Γηα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ αλαπηπγµέλν ιεμηιφγην, απιψο 

εζηηάδνπµε  ζηελ εηθφλα  ηνπ video θαη δεηάµε λα βξνπλ ην 

θέξµα ην νπνίν παξνπζηάδεη. 

 
Δξγαζία ζην ζπίηη: ηέιλνπµε ζην ζπίηη ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 3. 
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Δλόηεηα: Απηφµαηε αλαγλψξηζε ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 5 

Απηηθή αλαγλώξηζε ησλ όςεσλ ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Αναγνώπηζε ηυν θεπµάηυν µέζυ ηερ τειάθεζερ ηυν θςπηόηεπυν ζςµβόιυν. 

 
θνπηµόηεηα: Δµβάζπλζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνπλ νη 

φςεηο 

ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα θέξµαηα απφ ηα ζχµβνια ηεο φςεο 

ηνπο. 

ηάζεηρ Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ αηζζήζεσλ ζηελ 

επεμεξγαζία εξεζηζµάησλ. 

∆εξηόηεηερ Οη  µαζεηέο  αλαπηχζζνπλ  ηελ  ηθαλφηεηα  ζπγθέληξσζεο  ηεο 

πξνζνρήο. 
 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Γιψζζα, πξν-µαζεµαηηθέο έλλνηεο, Αηζζεηηθή αγσγή 

∆εμηόηεηεο: Λεπηή θηλεηηθφηεηα, Αλαγλψξηζε, Οπηηθή µλήµε, Οξνινγία, 

πγθέληξσζε πξνζνρήο 

 
Λεμηιόγην: πεπίγπαµµα ή ηο γύπυ-γύπυ 

 
∆ηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα 

 
Τιηθό: - Σα 8 θέξµαηα ζε πεξηγξάµµαηα 

- Υνληξή θισζηή 

- Κφιια 

 
∆ξάζεηο: 1. Πεξλάµε πάλσ ζηα πεξηγξάµµαηα ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία 

ζέινπµε λα δψζνπµε έµθαζε, π.ρ. ησλ αξηζµψλ, ηελ θισζηή. 

2.  Καιχπηνπµε ηα µάηηα ησλ παηδηψλ θαη δεηάµε λα 

ςειαθίζνπλ  ην  πεξίγξαµµα  θαη  λα  νλνµάζνπλ  απηφ  πνπ 

αλαγλσξίδνπλ. Αλνίγνπλ ηα µάηηα ηνπο γηα επαιήζεπζε. 

 
Πξνζαξµνγέο: Σα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηχμεη αξθεηά ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

µπνξνχλ λα εηνηµάζνπλ ηελ θαηαζθεπή µφλα ηνπο. 

 
Δξγαζία ζην ζπίηη: 
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Δλόηεηα: Απηφµαηε αλαγλψξηζε ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 6 

Αλαγλώξηζε ηεο αξηζµεηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Επεξεπγαζία  ηυν  απηζµεηηθών  δεδοµένυν  πος  παποςζηάδονηαη  ζηηρ  ότεηρ  ηυν 

θεπµάηυν. 

 

θνπηµόηεηα: Αλαγλψξηζε ησλ θεξµάησλ απφ ηηο αξηζµεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηνπο αξηζµνχο ζηα θέξµαηα. 

Οη µαζεηέο αληηζηνηρίδνπλ ηελ αξηζµεηηθή παξάζηαζε ηεο αμίαο 

µε ην ζσζηφ θέξµα. 

ηάζεηρ Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ αξηζµεηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ. 

∆εξηόηεηερ Οη  µαζεηέο  εληνπίδνπλ  ηα  θέξµαηα  µε  µφλε  πιεξνθνξία  ηελ 
αξηζµεηηθή αμία. 

 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Γιψζζα, Δπηθνηλσλία, πξν-µαζεµαηηθέο έλλνηεο. 

∆εμηόηεηεο: Αλαγλψξηζε,  Σαχηηζε,  Οπηηθή  µλήµε,  Αθνπζηηθή  µλήµε, 

Οξνινγία, Δπηθνηλσλία 

Λεμηιόγην: εςπώ, ιεπηά, 

10 ιεπηά, 0.10 θ.ο.θ. 

δώζε µος, πάπε 

 
∆ηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
Τιηθό: - Σα 8 θέξµαηα ζε πεξηγξάµµαηα 

- Δθηχπσζε ησλ 8 θεξµάησλ ζε µεζαίν µέγεζνο 

- Ξπινµπνγηέο 

- Καλζφλ ραξηφλη 

 
Πξνεηνηµαζία: Με ην ραξηφλη θαηαζθεπάδνπµε µηα θαξηέια ρσξηζµέλε ζε 8 

ηεηξάγσλα ηα νπνία ζα ρσξνχλ ηελ φςε (θαηά πξνηίµεζε ηελ 

θνηλή)   ησλ   θεξµάησλ   µεζαίνπ  µεγέζνπο  θαη   θφβνπµε  8 

θαξηειίηζεο αληίζηνηρνπ µεγέζνπο. 

 
∆ξάζεηο: 1. ∆ίλνπµε ζηα παηδηά απφ µηα εθηχπσζε µε ηα 

πεξηγξάµµαηα θαη ηηο µπνγηέο ηνπο θαη δεηάµε λα ρξσµαηίζνπλ 

µφλν ηνπο αξηζµνχο. 

2. ∆ηαβάδνπµε µε ηα  παηδηά  ηνπο  αξηζµνχο µαδί µε ηηο 

εθθξάζεηο  επξψ θαη ιεπηφ. Σαπηφρξνλα γξάθνπµε ζε µεγάιν 

ραξηί  ηελ  αξηζµεηηθή  παξάζηαζε,  π.ρ.  0.10.  ∆ηαβάδνπλ  ηα 

παηδηά µφλα ηνπο. 

3.  Καηαζθεπάδνπµε flash cards, δειαδή θαξηειίηζεο πνπ απφ 

ηε µηα µεξηά απεηθνλίδεηαη ην λφµηζµα (απφ ηελ θνηλή ηνπ 

φςε) θαη απφ ηελ άιιε ε γξαπηή αξηζµεηηθή ηνπ αμία, π.ρ. 

0.10. Παίδνπµε ην  «Μάληεςε  ηη  έρεη  απφ  πίζσ»  πνιιέο 
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θνξέο µε ηηο θάξηεο. 

4.  ηελ θαξηέια ησλ 8 ηεηξαγψλσλ θνιιάµε έλα πξνο έλα ηα 

θέξµαηα µεζαίνπ  µεγέζνπο.  Υξεζηµνπνηνχµε ηηο 

θαξηειίηζεο απφ ηελ πιεπξά πνπ αλαγξάθνπλ ηηο 

αξηζµεηηθέο αμίεο, π.ρ. 0.01, 0.10, 1.00 θ.ν.θ.. Εεηάµε απφ 

ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηαπηίζνπλ ηηο 

θαξηειίηζεο  µε  ηα  λνµίζµαηα  ηεο  θαξηέιαο.  Σα  παηδηά 

επαιεζεχνπλ µφλα ηνπο γπξίδνληαο ηελ θαξηειίηζα. 

5.  Δπαλαιαµβάλνπµε ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα µε ηα αιεζηλά 

θέξµαηα θαη ηηο θαξηειίηζεο. 

6.  ∆ίλνπµε ζηα παηδηά φιε ηε ζεηξά µε ηα θέξµαηά ηνπο θαη 

δεηάµε λα βξνπλ ην έλα ιεπηφ, θ.ν.θ. 

7.  Σα   παηδηά   αλά   δπάδεο   παίδνπλ   «∆ψζε-Πάξε»   µε  ηα 

θέξµαηά ηνπο. 

8.  Παίδνπλ  ην  παηρλίδη   6  «Ανηηζηοίσηζε  θέπµαηορ  µε  ηε 

µαζεµαηηθή ηος γπαθή» ζην CD. 

 
Πξνζαξµνγέο: Αν οη µαζεηέρ µαρ έσοςν ποιύ µεγάιε δςζθοιία ζηε µάζεζε, 

µποπούµε είηε να παπαβιέτοςµε ηηρ δπαζηεπηόηεηερ 3 θαη 4 είηε 

να πποεγεζεί ε δπαζηεπηόηεηα 8. 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηχμεη αξθεηά ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα 
µπνξνχλ λα εηνηµάζνπλ ηελ θαηαζθεπή µφλα ηνπο. 

 
Δξγαζία ζην ζπίηη: ηέιλνπµε ζην ζπίηη ην παηρλίδη ηεο θαξηέιαο µε ηε 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 4. 
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Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηελ αμία ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 7 

Αληηζηνίρηζε ηεο αξηζµεηηθήο αμίαο ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Ανηηζηοίσηζε ηερ αξίαρ ηυν θεπµάηυν µε οµάδερ όµοηυν ανηηθεηµένυν. 

 
θνπηµόηεηα: Καηαλφεζε ηεο ηαθηηθήο ζεηξάο ησλ αμηψλ ησλ θεξµάησλ. 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη   µαζεηέο  αληηζηνηρίδνπλ   ην   θάζε   θέξµα  µε  έλα   πιήζνο 

αληηθεηµέλσλ. 

Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ ηαθηηθή ζεηξά ησλ αμηψλ. 

ηάζεηρ  

∆εξηόηεηερ Οη µαζεηέο αλαπηχζζνπλ ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. 
 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Μαζεµαηηθέο έλλνηεο, ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

∆εμηόηεηεο: Αλαγλψξηζε, Αληηζηνίρηζε 

 
Λεμηιόγην: µία µπαιίηζα, ιίγερ µπαιίηζερ, ποιιέρ µπαιίηζερ, ιίγα ππάγµαηα, 

ποιιά ππάγµαηα 

 
∆ηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

Τιηθό: - Δθηχπσζε ησλ 8 θεξµάησλ ζε µεζαίν µέγεζνο 

- Μπινπ-ηαθ 

- 8 ζαθνπιάθηα πνιπµπάγθ 

- ζρνηλί 

- 388 µπαιίηζεο απφ γθνθξέ ραξηί 

 
∆ξάζεηο: 1. ∆ίλνπµε   ζηα   παηδηά   θφιιεο   γθνθξέ   δηαθνξεηηθψλ 

ρξσµάησλ θαη δείρλνπµε πψο ζα θαηαζθεπάζνπλ µπαιίηζεο. 

2. Κνιιάµε ζηνλ ηνίρν µε µπινπ ηαθ ηηο θνηλέο φςεηο ησλ 

θεξµάησλ ζηε ζεηξά θαη απφ θάησ θαη θαηά µήθνο ζηεξίδνπµε 

έλα  ζρνηλί  απφ  ην   νπνίν  ζα  θξεµάζνπµε  ηα  ζαθνπιάθηα 

πνιπµπάγθ. 

3.  Αλαγλσξίδνπµε µε ηα  παηδηά  ην  πξψην  θέξµα, π.ρ.  έλα 

ιεπηφ, θαη  ηνπνζεηνχµε µηα µπαιίηζα ζε έλα ζαθνπιάθη 

πνιπµπάγθ. Σε δέλνπµε θαη ηελ θξεµάµε θάησ απφ ην έλα 

ιεπηφ. πλερίδνπµε µε δχν µπαιίηζεο γηα ηα δχν ιεπηά, 5 

µπαιίηζεο γηα ηα 5 ιεπηά, 10 µπαιίηζεο, 20 µπαιίηζεο, 50 

µπαιίηζεο,  100  θαη  200  γηα  ην  έλα  θαη  ηα  δχν  επξψ 

αληηζηνίρσο. ∆ίλνπµε έµθαζε ζην πιήζνο θαη ηνλ φγθν. 

4.  Καηαζθεπάδνπµε πχξγνπο µε ηνπβιάθηα θαη θνιιάµε πάλσ 

ηνπο ην θέξµα πνπ αληηζηνηρεί. 

 
Πξνζαξµνγέο: Σα  παηδηά  πνπ  έρνπλ  πξννδεχζεη  ζηηο  µαζεµαηηθέο έλλνηεο 

µπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ θαη ζηελ αληηζηνίρηζε θέξµαηνο πξνο 

θέξµαηα, π.ρ. 2 ιεπηά = 1 +1 ιεπηφ. 
 

Δξγαζία ζην ζπίηη: ε έλα θχιιν γηα θάζε θέξµα, ηππψλνπµε ζθξαγηδνχιεο. Γηα 



 

111 
 

ην έλα θαη ηα δχν επξψ ρξεζηµνπνηνχµε θχιια Α3. ∆ίλνπµε µηα εθηχπσζε ησλ 

θεξµάησλ ζηα παηδηά θαη ηα ζηέιλνπµε ζην ζπίηη µε ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 5. 
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Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηελ αμία ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 8 

εηξνζέηεζε ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

εηποζέηεζε ηυν θεπµάηυν ζύµθυνα µε ηεν αξία ηοςρ. 

 
θνπηµόηεηα: Δµπέδσζε ηεο ηαθηηθήο ζεηξάο ησλ αμηψλ ησλ θεξµάησλ. 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη µαζεηέο ηνπνζεηνχλ ηα θέξµαηα ζε αχμνπζεο θαηά ηελ αμία 

ηνπο ζεηξέο. 

Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ ηαθηηθή ζέζε ησλ θεξµάησλ ζε µηα 

θιίµαθα. 

ηάζεηρ  

∆εξηόηεηερ Οη µαζεηέο αλαπηχζζνπλ ηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζµφ. 
 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Μαζεµαηηθέο έλλνηεο, αδξή θηλεηηθφηεηα 

∆εμηόηεηεο: Αλαγλψξηζε, Αληηζηνίρηζε, εηξνζέηεζε 

 
Λεμηιόγην: ζθαιίηζα, ζθαιοπάηη, πηο πάνυ ζθαιοπάηη, βάδοςµε ζηε ζεηπά, 

ποηο ιείπεη 

 
∆ηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
Τιηθό: - Δθηχπσζε ησλ 8 θεξµάησλ ζε µεγάιν µέγεζνο 

- Μπινπ-ηαθ 

- θάια παηρλίδη ή θαηαζθεπή απφ ηνπβιάθηα 

 
∆ξάζεηο: 1.  ∆ίλνπµε ζηα παηδηά ηα θέξµαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζην 

µάζεµα 3 θαη ηνπνζεηνχµε µπξνζηά ζε φινπο ηε ζθαιίηζα πνπ 

έρνπµε  θαηαζθεπάζεη. Σνπνζεηνχµε ηα λνµίζµαηα ζηε ζεηξά 

πνπ πξέπεη ζχµθσλα µε ηελ αμία ηνπο. Παίδνπµε ην ίδην µε ηα 

αιεζηλά θέξµαηα. 

2.  Αθαηξνχµε έλα λφµηζµα απφ ηε ζθάια θαη δεηάµε απφ ηα 

παηδηά λα µαληέςνπλ πνην ιείπεη θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ. 

3.  Ξαλαπαίδνπµε ηε δξαζηεξηφηεηα, αιιά θάζε µαζεηήο µε ηε 

ζεηξά   ηνπ   ηνπνζεηεί   έλα   θέξµα   ζην   ζθαινπάηη   πνπ 

αθνινπζεί. 

4.  Δπαλαιαµβάλνπµε ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζηε ζθάια ηνπ 

ζρνιείνπ. Σα παηδηά θαζψο αλεβαίλνπλ ηε ζθάια 

νλνµαηίδνπλ ηα θέξµαηα. 

5.  Παίδνπµε ζην CD ην παηρλίδη 2: «Η ζθάια». 

 
Πξνζαξµνγέο: Γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ πξννδεχζεη ζηηο µαζεµαηηθέο έλλνηεο 

θάλνπµε δπζθνιφηεξε ηε δξαζηεξηφηεηα, αθαηξψληαο 

πεξηζζφηεξα λνµίζµαηα θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα 2. Δπίζεο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα  3   µπνξνχµε  λα   αθήζνπµε   ηα   παηδηά   λα 

ηνπνζεηνχλ ζε ηπραία ζθαινπάηηα ην θέξµα πνπ αληηζηνηρεί. 
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Δξγαζία ζην ζπίηη: ρεδηάδνπµε µηα ζθάια ζε έλα θχιιν ραξηί, ηππψλνπµε µηα 

ζεηξά θέξµαηα θαη ηα ζηέιλνπµε ζην ζπίηη µε ηελ επηζηνιή 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηελ αμία ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 9 

∆ίλνπµε ρξήµαηα, αγνξάδνπµε πξντόληα 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Αναγνυπίδονηαη  ηα  πποφόνηα  από  ηεν  εηθόνα  ηοςρ  θαη  πποζεγγίδεηαη  ε  έννοηα 

«αγοπάδυ» 

 

θνπηµόηεηα: Καηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο ηεο ζπλαιιαγήο 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ θαη νλνµαηίδνπλ δηάθνξα πξντφληα απφ 
ηελ εηθφλα ηνπο. 

Οη  µαζεηέο θαηαλννχλ  φηη  πξέπεη  λα  δψζνπλ  ρξήµαηα γηα  λα 

αγνξάζνπλ έλα πξντφλ. 

ηάζεηρ Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ αληαιιαθηηθή ηδηφηεηα ησλ 
θεξµάησλ. 

∆εξηόηεηερ Οη  µαζεηέο  αλαπηχζζνπλ  ηε  δεμηφηεηα  ηεο  ζπλαιιαγήο  µε 
ρξήµαηα. 

 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Μαζεµαηηθέο έλλνηεο, Δπηθνηλσλία, Απην-εμππεξέηεζε 

 
∆εμηόηεηεο: Αλαγλψξηζε, Αθνπζηηθή µλήµε, Οπηηθή µλήµε, Κνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο 

 
Λεμηιόγην: αγοπάδυ,  αθπηβό,  θηενό,  πποφόνηα  (θαη  ηο  όνοµα όιυν  ηυν 

πποφόνηυν) 

 
∆ηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα 

 
Τιηθό: - Δθηχπσζε ησλ πξντφλησλ 

- Φσηνγξαθίεο µε ζηηγµηφηππα αγνξάο πξντφλησλ 

- 31 Καξηειίηζεο 

- Κφιια 

 
Πξνεηνηµαζία: Κνιιάµε πάλσ ζηηο θαξηειίηζεο ηηο εηθφλεο ησλ πξντφλησλ. 

Έρνπµε  ζπλελλνεζεί  µε  ηνλ  ππεχζπλν  ηεο  θαληίλαο  ηνπ 

ζρνιείνπ ή ην ςηιηθαηδίδηθν ηεο γεηηνληάο γηα ηε ζθνπηµφηεηα 

ηεο επίζθεςήο µαο θαη φηη ζέινπµε λα δψζνπµε έµθαζε ζηελ 

έλλνηα «αγνξάδσ». 

 
∆ξάζεηο: 1. ∆είρλνπµε  ζηα  παηδηά  ηηο  εηθφλεο  ησλ  πξντφλησλ  ζε 

θαξηειίηζεο θαη ηα νλνµάδνπµε. Εεηάµε απφ έλα-έλα παηδί λα 

βξεη θαη λα µαο δψζεη «ην ηεηξάδην» ή «ην αξθνπδάθη» θ.ν.θ. 

2.  Παίδνπµε ην παηρλίδη ηνπ Kim, δειαδή ηνπνζεηνχµε πάλσ 

ζην  ηξαπέδη  3 σο 5 θαξηέιεο, µεηά ηα παηδηά θιείλνπλ ηα 

µάηηα ηνπο θαη θξχβνπµε µία. Εεηάµε απφ ηα παηδηά λα 

ζπµεζνχλ πνην πξντφλ ιείπεη. 

3.  ∆είρλνπµε  ζηα  παηδηά  ηα  πξντφληα  απφ  ην  αξρείν  ηνπ 
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πξνγξάµµαηνο θαη δεηάµε λα ηα αλαγλσξίζνπλ. 

4.  Δπηζθεπηφµαζηε ηελ θαληίλα. Εεηάµε π.ρ. παηαηάθηα θαη 

ξσηάµε «Μπνξψ λα ην αγνξάζσ;» θαη πιεξψλνπµε. 

5.  ηελ ηάμε ξσηάµε ηα παηδηά «Ση έθαλα ζηελ θαληίλα;» θη 

εμεγνχµε ηελ έλλνηα «αγνξάδσ», δειαδή δίλσ ρξήµαηα γηα 

λα πάξσ θάηη. 

6.  ∆είρλνπµε  ζηα  παηδηά  ηηο  θσηνγξαθίεο  θαη  ξσηάµε  «ηη 

θάλεη ε  θπξία ζε απηή ηε θσηνγξαθία;» επηδηψθνληαο λα 

ρξεζηµνπνηείηαη ε ιέμε «αγνξάδεη». 

 
Πξνζαξµνγέο: Σα  παηδηά  πνπ  αληηµεησπίδνπλ µεγαιχηεξεο δπζθνιίεο  ζηελ 

νπηηθή  θαη   αθνπζηηθή  µλήµε  µπνξνχλ  λα  εξγαζηνχλ  µε 

µηθξφηεξν αξηζµφ πξντφλησλ. 

 
Δξγαζία ζην ζπίηη: - 
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Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηελ αμία ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 10 

Αληηζηνίρηζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ησλ θεξµάησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Κάζε θέπµα ζσεηίδεηαη µε ένα πποφόν ζύµθυνα µε ηεν αγοπαζηηθή ηος αξία 

 
θνπηµόηεηα: Αλαγλψξηζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλαµεο ησλ θεξµάησλ. 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη  µαζεηέο  αλαγλσξίδνπλ  ηελ  αμία  ησλ  θεξµάησλ  µέζσ  ηεο 

αγνξαζηηθήο ηνπο δχλαµεο. 

ηάζεηρ Οη µαζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ αληαιιαθηηθή ηδηφηεηα ησλ 

θεξµάησλ. 

∆εξηόηεηερ Οη  µαζεηέο  αλαπηχζζνπλ  ηε  δεμηφηεηα  ηεο  ζπλαιιαγήο  µε 

ρξήµαηα. 
 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Μαζεµαηηθέο έλλνηεο, Δπηθνηλσλία, Απην-εμππεξέηεζε 

 
∆εμηόηεηεο: Αλαγλψξηζε, Αληηζηνίρηζε, εηξνζέηεζε, Οπηηθή µλήµε 

 
Λεμηιόγην: πηο  τειά-πηο  σαµειά, πηο  αθπηβό,  πηο  θηενό,  «ηη  µποπώ να 

αγοπάζυ µε αςηό;» 

 
∆ηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
Τιηθό: - Κέξµαηα ζε ράξηηλε θαηαζθεπή θαη αιεζηλά θέξµαηα 

- Σηο 31 Καξηειίηζεο µε ηα πξντφληα 
 

 
 

∆ξάζεηο: 1. ηε ζθάια ηνπ ζρνιείνπ έρνπµε πάιη ηνπνζεηήζεη ηα 

θέξµαηα ζηε ζεηξά. Εεηάµε απφ έλα παηδί λα πεη ηη ζα ήζειε λα 

αγνξάζεη  ή  λα  δηαιέμεη  µηα θαξηέια µε ην πξντφλ πνπ ηνπ 

αξέζεη. ρνιηάδνπµε «Απηφ είλαη θηελφ, ζα αλέβεηο ιίγν» θαη 

πξνηξέπνπµε ην παηδί λα αλέβεη µέρξη ην θέξµα πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ αμία ηνπ πξντφληνο. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη  άιιν πξντφλ 

θαη ζρνιηάδνπµε αλ είλαη πην αθξηβφ θαη ζα αλέβεη πην ςειά ή 

ην αληίζεην. πλερίδνπµε µε φια ηα παηδηά. 

2.  Δπηζθεπηφµαζηε µε  ηα παηδηά  ηελ  θαληίλα ή έλα 

ςηιηθαηδίδηθν.  ∆είρλνπµε  έλα  λφµηζµα  θαη  ξσηάµε  αλ 

ππάξρεη θάηη ζην θαηάζηεµα πνπ µπνξνχµε  λα  ην 

αγνξάζνπµε µε απηφ ην θέξµα. Πξνηξέπνπµε ηα παηδηά λα 

θάλνπλ ην ίδην. 

3.  ∆νπιεχνπµε  µε  ιίγεο-ιίγεο  θαξηειίηζεο.  Εεηάµε  απφ  ηα 

παηδηά λα µαληέςνπλ µε πνην θέξµα µπνξνχλ λα αγνξάζνπλ 

ην πξντφλ πνπ  απεηθνλίδεηαη  θαη θνιιάµε ην θέξµα ζην 

πίζσ µέξνο ηεο θαξηέιαο. 

4.  Παίδνπµε μαλά ην παηρλίδη µε ηα flash-cards πνπ 

θαηαζθεπάζαµε,  δεηψληαο  απφ  ηα  παηδηά  λα  µαληέςνπλ 
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είηε ηελ αμία είηε ην πξντφλ. 

5.  Σα παηδηά παίδνπλ ζην CD ην παηρλίδη 3: «Ανηηζηοίσεζε 

αξίαρ». 
 

Πξνζαξµνγέο: 

 
Δξγαζία ζην ζπίηη: Δθηππψλνπµε µηα ζεηξά πξντφλησλ γηα θάζε παηδί θαη µηα ζεηξά 

θεξµάησλ –ηφζα φζα αληηζηνηρνχλ ζην πιήζνο πξντφλησλ ηνπ πίλαθα, π.ρ. απφ έλα 

µνλφιεπην, δχν θνξέο ην δεθάιεπην, θ.ν.θ.-. Σα ζηέιλνπµε ζην ζπίηη µε ηε 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 7. 
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Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηελ αμία ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 11 

Αλαγλώξηζε ηεο ηηµήο ησλ πξντόλησλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Ανηηζηοησίδονηαη πποφόνηα µε ηα θέπµαηα ζύµθυνα µε ηεν θαηά πποζέγγηζε ηηµή ηοςρ. 

 
θνπηµόηεηα: Αλαγλψξηζε ηεο ηηµήο νξηζµέλσλ πξντφλησλ. 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη µαζεηέο αληηζηνηρίδνπλ ηελ ηηµή νξηζµέλσλ πξντφλησλ µε ην 

θέξµα πνπ πξέπεη. 

ηάζεηρ Οη  µαζεηέο  αλαγλσξίδνπλ  φηη  ηα  πξντφληα  αγνξάδνληαη  µε 

ρξήµαηα. 

∆εξηόηεηερ Οη  µαζεηέο  αλαπηχζζνπλ  ηε  δεμηφηεηα  ηεο  ζπλαιιαγήο  µε 

ρξήµαηα. 
 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Μαζεµαηηθέο έλλνηεο, Δπηθνηλσλία, Απην-εμππεξέηεζε 

∆εμηόηεηεο: Αλαγλψξηζε, Αληηζηνίρηζε, Οπηηθή µλήµε, Αθνπζηηθή µλήµε 

 
Λεμηιόγην: «Αςηό πόζο θάνεη;», πεπίπος, αγοπάδυ 

 
∆ηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
Τιηθό: - Φσηνγξαθηθή µεραλή 

- Υαξηφληα 

- Κφιιεο γιαζέ 

- Δθηχπσζε λνµηζµάησλ ζε µεζαίν µέγεζνο 

- Κφιια θαη µπινπ ηαθ 

 
Πξνεηνηµαζία: Έρνπµε επηζθεθηεί ην ςηιηθαηδίδηθν ζην  νπνίν  ζα 

ζπλνδεχζνπµε ηα  παηδηά  θαη  έρνπµε εμεγήζεη  ζηνλ  πσιεηή 

απηφ πνπ πξφθεηηαη  λα  θάλνπµε θαη  ην ζηφρν µαο. 

Παξαθαινχµε ηνλ πσιεηή, φηαλ ζα ηνλ ξσηνχλ ηα παηδηά πφζν 

θάλεη θάηη,  λα απαληά µε ζηξνγγπινχο αξηζµνχο ιέγνληαο ηε 

ιέμε «πεξίπνπ», π.ρ. 2 επξψ πεξίπνπ. 

 
∆ξάζεηο: 1. Δπηζθεπηφµαζηε   µε   ηα   παηδηά   ηελ   θαληίλα   ή   έλα 

ςηιηθαηδίδηθν θαη δεηάµε απφ ηνλ πσιεηή λα µαο πεη πφζν 

θάλνπλ   δηάθνξα  µηθξν-αληηθείµελα.  Φσηνγξαθίδνπµε  απηά 

πνπ ηηµψληαη απφ 2 επξψ θαη θάησ θαη θαηαγξάθνπµε ηηο ηηµέο. 

2.  ηελ ηάμε θνιιάµε ηηο θσηνγξαθίεο δίπια ζε έλα θέξµα µε 

ηελ θαηά πξνζέγγηζε ηηµή. 

3.  Κξχβνπµε ηελ ηηµή µε θφιιεο γιαζέ θαη ξσηάµε: «Με πνην 

θέξµα µπνξνχµε λα αγνξάζνπµε απηφ;». Σα παηδηά 

επαιεζεχνπλ µφλα ηνπο. 

4.  Σα παηδηά παίδνπλ ζην CD ην παηρλίδη 4: «Σο θαιάζη». 

Πξνζαξµνγέο: 

Δξγαζία ζην ζπίηη: ηέιλνπµε ζην ζπίηη ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 8 θαη ηα 
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θέξµαηα ησλ παηδηψλ. 
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Δλόηεηα: Δμνηθείσζε µε ηελ αμία ησλ θεξµάησλ 

 
ρέδην µαζήµαηνο 12 

Ζ ζθάια ησλ αγνξώλ 

 
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε 

Σα πποφόνηα ηοποζεηούνηαη ζε µηα πςπαµίδα ζύµθυνα µε ηεν αγοπαζηηθή δύναµε ηυν 

θεπµάηυν. 

 

θνπηµόηεηα: Δµπέδσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλαµεο ησλ θεξµάησλ 

 
ηόρνη: 

Γνώζεηρ Οη µαζεηέο αληηζηνηρίδνπλ ηα πξντφληα µε ηα θέξµαηα ζχµθσλα 

µε ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλαµε. 

ηάζεηρ Οη  µαζεηέο  αλαγλσξίδνπλ  φηη  ηα  πξντφληα  αγνξάδνληαη  µε 

ρξήµαηα. 

∆εξηόηεηερ Οη   µαζεηέο  θαιιηεξγνχλ   ηε   δεμηφηεηα   ηεο   ζπλαιιαγήο   µε 

ρξήµαηα. 
 

∆ηαζεµαηηθόηεηα: Μαζεµαηηθέο  έλλνηεο,  Δπηθνηλσλία,  Κνηλσληθέο  δεμηφηεηεο, 

Απην-εμππεξέηεζε 

∆εμηόηεηεο: Αλαγλψξηζε, Αληηζηνίρηζε, Οπηηθή µλήµε, Αθνπζηηθή µλήµε 

 
Λεμηιόγην: ίδηα αξία, «αγοπάδυ αςηό ή αςηό» 

 
∆ηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
Τιηθό: - Δθηχπσζε ησλ ισξίδσλ µε ηα πξντφληα 

- Δθηχπσζε ησλ πξντφλησλ 

- Υαξηφληα 

- Δθηχπσζε λνµηζµάησλ ζε µεζαίν µέγεζνο 

- Κφιια θαη µπινπ ηαθ 

-  Σα  πξντφληα  ζε  µηληαηνχξεο  ή  ζηελ  πξαγµαηηθή  ηνπο 

ζπζθεπαζία 

- Καξηειίηζεο 

- Κισζηή 

- Κφιια γιαζέ 

 
∆ξάζεηο: 1.   Κνιιάµε ζε θαξηειίηζεο ηελ θνηλή φςε ησλ θεξµάησλ, έλα 

πξνο έλα  θαη αλαγξάθνπµε ζην πίζσ µέξνο ηελ αξηζµεηηθή 

ηνπο παξάζηαζε, π.ρ. 0.20 ζην εηθνζάιεπην. 

2.  Έλαο  µαζεηήο δηαιέγεη  έλα  πξντφλ  απφ  ηελ  θνχηα  ζηελ 

νπνία ηα  έρνπµε ζπγθεληξψζεη. Ρσηάµε: «Με πνην θέξµα 

µπνξνχµε λα ην αγνξάζνπµε;» θαη ζρνιηάδνπµε µε 

παξαηεξήζεηο γηα ην αλ είλαη µηθξφ, θηελφ θιπ. Δπηιέγνπµε 

ηελ  θαξηειίηζα πνπ ηαηξηάδεη θαη ηελ θξεµάµε πάλσ ζην 

πξντφλ. 

3.  Σνπνζεηνχµε ηα πξντφληα ζε ζηήιεο ίδηαο αμίαο πάλσ ζην 

ηξαπέδη, ψζηε λα δεµηνπξγήζνπµε µηα ζθάια. 



4.  Σνπνζεηνχµε ηηο εηθφλεο ησλ πξντφλησλ ζε έλα θνπηί 

θαη δεηάµε  απφ  έλα-  έλα  παηδί  λα  ηξαβήμεη  µηα 

εηθφλα,  λα εληνπίζεη ην πξντφλ πνπ απεηθνλίδεη θαη λα 

ηελ ηνπνζεηήζεη ζηε ζέζε ηνπ. Αθνχ  αληηθαηαζηαζνχλ 

φια ηα πξντφληα, ζρεµαηίδεηαη ε ίδηα ζθάια, απηή ηε 

θνξά µε εηθφλεο. 

5.  Εεηάµε απφ ηα παηδηά λα βξνπλ µε πνην θέξµα µπνξνχλ 

λα αγνξάζνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξάγµαηα, µε πνην ηα 

ιηγφηεξα, 

µε πνην µφλν ηξία πξάγµαηα, θ.ν.θ., ηνλίδνληαο πάληα 

φηη 

µε 10 ιεπηά, π.ρ., µπνξνχλ λα αγνξάζνπλ είηε απηφ είηε 

ην άιιν, φρη θαη ηα δπν µαδί. 

6.  ∆ίλνπµε έλα ραξηφλη ζε θάζε παηδί θαη απφ µηα 

εθηχπσζε ησλ ισξίδσλ ηεο ζθάιαο θαη ηνπο δεηάµε λα 

ηηο θνιιήζνπλ έηζη ψζηε λα θηηάμνπλ ηε ζθάια πνπ 

βιέπνπλ ζην ηξαπέδη. 

7.  Οξγαλψλνπµε ην µαγαδάθη ηεο ηάμεο µε ηα πξντφληα 

µαο, ηνηρνθνιινχµε  θαη  µηα  ζθάια  πξντφλησλ  θαη  

παίδνπµε παηρλίδηα   αγνξαπσιεζηψλ   µε   ηα   θέξµαηα  

πνπ   έρνπλ θαηαζθεπάζεη ηα  παηδηά. ηελ αξρή ζηηο 

θαξηειίηζεο πνπ θξέµνληαη απφ ηα πξντφληα  

θαιχπηνπµε µε θφιιεο γιαζέ ηελ πιεπξά πνπ 

αλαγξάθεηαη ε αξηζµεηηθή παξάζηαζε θαη ηα παηδηά 

παίδνπλ µε ηελ εηθφλα ηεο φςεο ησλ θεξµάησλ. Γηα λα 

επαιεζεχνπλ ηηο ηηµέο, δεηάµε απφ ηα παηδηά  λα 

ηνπνζεηνχλ ην θέξµα ηνπο δίπια ζηελ θαξηειίηζα. Αλ 

είλαη ίδην,  µπνξνχλ  λα  ην  αγνξάζνπλ.  Όηαλ  

εμνηθεησζνχλ  ηα παηδηά µε ηηο  φςεηο, θαιχπηνπµε ηηο 

φςεηο θαη παίδνπλ µε ηηο αξηζµεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

8.  Οη µαζεηέο παίδνπλ ζην CD ην παηρλίδη 4: «Σο θαιάζη». 
 

Πξνζαξµνγέο: 

 
Δξγαζία ζην ζπίηη: ηέιλνπµε ζην ζπίηη ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 9 µε µηα 

ζεηξά ισξίδεο ηεο ζθάιαο θαη µηα ζεηξά θεξµάησλ ζηηο δχν φςεηο ηνπο. 
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