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Φυσικά και αυτή η προσπάθεια θα είχε παραμείνει ατελέσφορη αν στο 

πλευρό μου δεν είχα σημαντικούς ανθρώπους και επιστήμονες που με 

βοήθησαν να πετύχω το στόχο μου. Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω την 

ευγνωμοσύνη μου και να ευχαριστήσω την επόπτρια καθηγήτριά μου, κα. 

Λελούδα Στάμου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, για την ανεκτίμητη συμβολή της 

στην εκπόνηση της παρούσας διατριβής, την αμέριστη συμπαράσταση, 

υπομονή, στήριξη και βοήθεια που παρείχε, με ουσιαστικές και διαφωτιστικές 
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υποδείξεις και κατευθύνσεις, την επιστημονική της καθοδήγηση σε όλα τα 

στάδια της επίπονης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες αρμόζουν και στην καθηγήτρια, κα. Σμαράγδα 

Χρυσοστόμου, τρίτο μέλος, για την υποστήριξή της,  τη συμπαράσταση και τη 
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Σημ: Στην παρούσα εργασία οι βιβλιογραφικές αναφορές καταχωρήθηκαν με τον 

ηλεκτρονικό τρόπο του συστήματος APA (American Psychological Association Style). Ωστόσο, 

καθώς το σύστημα, στην ελληνική εκδοχή του, δε φαίνεται να λειτουργεί για όλες τις 

περιπτώσεις βιβλιογραφικών αναφορών, οι καταγραφές ενδέχεται να παρουσιάζουν μερική 

ασυμβατότητα σε σχέση με τις ευρέως διαδεδομένες οδηγίες  που ακολουθούνται κατά τη 

χειρόγραφη καταχώρηση. Σε συνέχεια αυτού, επισημαίνεται ότι σε όλο το κείμενο είναι 

ενεργοποιημένες οι καταγραφές με όλες τις προαπαιτούμενες πληροφορίες κι έτσι ο καθένας 

μπορεί να τις αντλήσει ήδη εντός του σώματος της διδακτορικής διατριβής.  
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Συχνοτήτων, στο πρώτο γραπτό τεστ της 3ης αξιολόγησης στην 

παράμετρο Λεξιλόγιο 

281 

112 Αποτελέσματα δεύτερου τεστ 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο 

Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. 

282 

113 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, στο δεύτερο γραπτό τεστ 3ης αξιολόγησης στην 

παράμετρο Λεξιλόγιο 

283 

114 Αποτελέσματα Μ.Ο. 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο 

Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. 

283 

115 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων Μ.Ο. 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

284 

116 Αποτελέσματα 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική 

της κλίμακας S.O.L.O.M. 

285 

117 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική 

287 

118 Αποτελέσματα προ-αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική 

της κλίμακας S.O.L.O.M. 

287 

119 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 287 
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Συχνοτήτων, κατά την προ-αξιολόγηση στην παράμετρο 

Γραμματική 

120 Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. για την παράμετρο 

Γραμματική, στην προ-αξιολόγηση και την 3η αξιολόγηση 

289 

121 Συνολικά αποτελέσματα Μ.Ο. για τις παραμέτρους Κατανόηση 

Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M. 

291 

122 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμηση στην 3η αξιολόγηση 

292 

123 Συνολικά αποτελέσματα Μ.Ο. για τις παραμέτρους Κατανόηση 

Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M. 

293 

124 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης στην προ-αξιολόγηση 

294 

125 Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. για τις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική στην προ-

αξιολόγηση και την 3η αξιολόγηση 

295 

126 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την εύρεση του 

αριθμού αλληλοεπιδρώντων υποκειμένων 

296 

127 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 

Χαρούμενο – Λυπημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

297 

128 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 

Ευδιάθετο – Ενοχλημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

297 

129 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 

Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο, στη κλίμακα F.I.M.A. 

297 

130 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 

Σε εγρήγορση – Νυσταλέο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

299 

131 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 

Ενεργητικό – Παθητικό, στην κλίμακα F.I.M.A. 

300 

132 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 

Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

301 

133 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 

Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

301 
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134 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 

Πετυχημένο – Αποτυχημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

305 

135 Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 

Με αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία, στην κλίμακα F.I.M.A. 

304 

136 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης, στην 3η αλληλεπίδραση 

305 

137 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης Μ.Ο. σε κάθε έναν από 

τους μεταβλητούς δείκτες της κλίμακας F.I.M.A. για το σύνολο 

των αλληλεπιδράσεων 

310 

138 Αποτελέσματα μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 

313 

139 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, της μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου 

314 

140 Αποτελέσματα μετα-αξιολόγησης, στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

της κλίμακας S.O.L.O.M. 

315 

141 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, της μετα-αξιολόγησης, στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

316 

142 Αποτελέσματα μετα-αξιολόγησης, στην παράμετρο Γραμματική 

της κλίμακας S.O.L.O.M. 

317 

143 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική 

319 

144 Αποτελέσματα μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Ευχέρεια 

Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 

320 

145 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων της μετα-αξιολόγησης, στην παράμετρο Ευχέρεια 

Λόγου 

321 

146 Αποτελέσματα προ-αξιολόγησης στην παράμετρο Ευχέρεια 

Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 

322 

147 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, της προ-αξιολόγησης στην παράμετρο Ευχέρεια 

323 
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Λόγου 

148 Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. για την παράμετρο 

Ευχέρεια Λόγου, στην προ-αξιολόγηση και μετα-αξιολόγηση 

324 

149 Συνολικά Αποτελέσματα αποτελεσμάτων Μ.Ο. για τις 

παραμέτρους Κατανόηση Λόγου,  Λεξιλόγιο, Γραμματική και 

Ευχέρεια Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 

325 

150 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης στην μετα-αξιολόγηση 

326 

151 Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. για τις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική και Ευχέρεια Λόγου 

στην προ-αξιολόγηση και μετα-αξιολόγηση 

327 

152 Συνολικά Αποτελέσματα για την παράμετρο 

Ανάπλαση Πληροφοριών που σχετίζονται με το ηχητικό 

περιεχόμενο της εφαρμογής 

328 

153 Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης στη μετα-αξιολόγηση 

329 

154 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου στη φάση της προ-αξιολόγησης 

335 

155 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

ανά φύλο 

336 

156 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην προ-αξιολόγηση 336 

157 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου στη φάση της προ-αξιολόγησης 

338 

158 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου στη φάση της 1ης αξιολόγησης 

339 

159 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

ανά φύλο 

340 

160 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην 1η αξιολόγηση 340 

161 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου στην 1η αξιολόγηση 

342 

162 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 342 
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Κατανόηση Λόγου στη 2η αξιολόγηση 

163 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

ανά φύλο 

344 

164 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη 2η αξιολόγηση 344 

165 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου στην 2η αξιολόγηση 

346 

166 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου στη 3η αξιολόγηση 

346 

167 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

ανά φύλο 

348 

168 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην 3η αξιολόγηση 349 

169 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

στην 3η αξιολόγηση 

350 

170 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου στη φάση της μετα-αξιολόγησης 

351 

171 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

ανά φύλο 

352 

172 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη μετα-αξιολόγηση 353 

173 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου στη μετα-αξιολόγηση 

354 

174 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και 1ης αξιολόγησης 

355 

175 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και 2ης 

αξιολόγησης 

356 

176 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και 3ης 

αξιολόγησης 

357 

177 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-

αξιολόγησης 

358 
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178 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Λεξιλόγιο στη φάση της προ-αξιολόγησης 

359 

179 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 360 

180 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη προ-αξιολόγηση 361 

181 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στην 

προ-αξιολόγηση 

362 

182 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Λεξιλόγιο στην 1η αξιολόγηση 

364 

183 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 364 

184 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη 1η αξιολόγηση 364 

185 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στην 1η  

αξιολόγηση 

366 

186 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Λεξιλόγιο στη 2η αξιολόγηση 

367 

187 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 368 

188 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη 2η αξιολόγηση 368 

189 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στη 2η 

αξιολόγηση 

370 

190 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Λεξιλόγιο στη 3η αξιολόγησης 

371 

191 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 372 

192 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην 3η αξιολόγηση 376 

193 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο 3η  

αξιολόγηση 

376 

194 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Λεξιλόγιο στη φάση της μετα-αξιολόγησης 

377 

195 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 381 

196 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη μετα-αξιολόγηση 382 

197 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στη 

μετα-αξιολόγηση 

383 

198 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 384 
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Λεξιλόγιο μεταξύ προ-αξιολόγησης και 1ης αξιολόγησης 

199 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο μεταξύ προ-αξιολόγησης και 2ης αξιολόγησης 

385 

200 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο μεταξύ προ-αξιολόγησης και 3ης αξιολόγησης 

385 

201 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης 

386 

202 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Γραμματική στη φάση της προ-αξιολόγησης 

387 

203 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο  

Γραμματική ανά φύλο 

388 

204 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην προ-αξιολόγηση 388 

205 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Γραμματική στην 

προ-αξιολόγηση 

390 

206 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Γραμματική στη φάση της 3ης αξιολόγησης 

391 

207 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Γραμματική ανά 

φύλο 

392 

208 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην 3η αξιολόγηση 392 

209 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Γραμματική στη 

3η αξιολόγηση 

394 

210 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 

Γραμματική, στη φάση της μετα-αξιολόγησης 

394 

211 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Γραμματική ανά 

φύλο 

397 

212 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη μετα-αξιολόγηση 398 

213 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Γραμματική στη 

φάση της μετα-αξιολόγησης 

399 

214 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Γραμματική μεταξύ προ-αξιολόγησης και 3ης αξιολόγησης 

400 

215 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 401 
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Γραμματική μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης 

216 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Ευχέρεια 

του Λόγου στη φάση της προ-αξιολόγησης 

408 

217 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου 

ανά φύλο 

402 

218 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην προ-αξιολόγηση 402 

219 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Ευχέρεια του 

Λόγου στην προ-αξιολόγηση 

404 

220 Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Ευχέρεια 

του Λόγου στη φάση της μετα-αξιολόγησης 

405 

221 Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου 

ανά φύλο 

406 

222 Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην μετα-αξιολόγηση 408 

223 Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Ευχέρεια του 

Λόγου στη μετα-αξιολόγηση 

409 

224 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Ευχέρεια του Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-

αξιολόγησης 

410 

225 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης 

412 

226 Γραμμική συσχέτισης αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ προ-αξιολόγησης και 1ης αξιολόγησης 

414 

227 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ προ-αξιολόγησης και 2ης αξιολόγησης 

415 

228 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ προ-αξιολόγησης και 3ης αξιολόγησης 

415 

229 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεων στο Φόντο 

416 

230 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

417 
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Αλληλεπιδράσεων στο Κείμενο 

231 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεων στα Ζώα 

418 

232 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεων στο Ραβδόγραμμα (scratch) 

418 

233 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεων στα Αντικείμενα 

419 

234 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεων στα Μουσικά Οργανα 

420 

235 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και της παραμέτρου 

Συνολικός Χρόνος Χρήσης 

421 

236 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και της παραμέτρου 

Σύνολο Θέασης Διαφανειών 

421 

237 Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και της παραμέτρου 

Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεων-Αγγιγμάτων 

421 

238 Γραμμικής συσχέτισης αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και της παραμέτρου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης 

μιας μουσικό-γλωσσικά εμπλουτισμένης εφαρμογής στο iPad, με βασικό 

στοιχείο τον ήχο, στον προφορικό λόγο παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας, στην 

αγγλική ως ξένη γλώσσα. Τα δομικά στοιχεία της προφορικής ικανότητας που 

εξετάστηκαν αφορούσαν στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στην κατανόηση και 

στην ευχέρεια λόγου. 

Διαμορφώθηκαν τρεις ερευνητικές υποθέσεις: 

α) Το επίπεδο προφορικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα των παιδιών του 

δείγματος θα αναπτυχθεί μετά τη χρήση της εφαρμογής  

β) Υπάρχει σχέση μεταξύ της ανάπτυξης στο επίπεδο προφορικής 

ικανότητας στην ξένη γλώσσα των παιδιών, μετά τη χρήση της εφαρμογής και 

στο μέγεθος της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τα οπτικοακουστικά στοιχεία 

της εφαρμογής 

γ) Η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων της 

εφαρμογής ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών σχετικών με το 

ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής που αντιστοιχούν στο θεματικό 

περιεχόμενο κάθε σελίδας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εξήντα μαθητές ηλικίας εφτά έως οκτώ 

ετών, δηλαδή της Β’ τάξης του δημοτικού που φοιτούσαν σε ιδιωτικό 

εκπαιδευτήριο μεγάλου αστικού κέντρου. 

Τα ερευνητικά εργαλεία αποτελούνταν από ημιδομημένες συνεντεύξεις και 

γραπτά τεστ των παιδιών στην αγγλική γλώσσα. Εργαλείο μέτρησης της 

ανάπτυξης του  προφορικού λόγου αποτέλεσε το Oral Language Observation 

Matrix (S.O.L.O.M.). Οι συνεντεύξεις συνέβαλαν και στην αυτοαξιολόγηση 

των παιδιών, για το σύνολο της εμπειρίας τους από την ερευνητική διαδικασία.  

Το σύστημα καταγραφής δακτυλοκίνησης (test app) που βρίσκεται 

ενσωματωμένο στην iPad εφαρμογή, δημιούργησε μία πολύ πλούσια συλλογή 

δεδομένων, της συμπεριφοράς των παιδιών, σε σχέση με τη χρήση των 

οπτικοακουστικών στοιχείων της εφαρμογής και προσέφερε τεχνικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά στη διαδικασία της παρατήρησης. Σημαντικά 
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συνέβαλε στην παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών, σε όλη την επαφή 

τους με την εφαρμογή και το εργαλείο αποτίμησης εμπειρίας ροής των παιδιών 

στο πλαίσιο μουσικών δραστηριοτήτων – Flow In Music Activities (F.I.M.A.).  

Η βιντεοσκόπηση υιοθετήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. 

Τέλος, για την εξυπηρέτηση των στόχων της έρευνας επιλέχθηκε η δομημένη 

ποσοτική και ποιοτική παρατήρηση και χρησιμοποιήθηκαν τόσο η συμμετοχική 

όσο και η μη συμμετοχική.  

Τα ευρήματα ως προς την πρώτη υπόθεση επιβεβαίωσαν την άμεση σχέση 

της χρήσης της εφαρμογής με την ανάπτυξη που παρουσίασαν  τα υποκείμενα 

στα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 

Στη δεύτερη υπόθεση, δεν επιβεβαιώθηκε η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της 

προφορικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα, των παιδιών, μετά τη χρήση της 

εφαρμογής και του μεγέθους της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τα 

οπτικοακουστικά στοιχεία αυτή. Τέλος, δεν επιβεβαιώθηκε και η τρίτη 

ερευνητική υπόθεση, καθώς η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών 

στοιχείων της εφαρμογής δεν διαπιστώθηκε να ενισχύει την ικανότητα 

ανάπλασης πληροφοριών σχετικών με το ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής 

που αντιστοιχούν στο θεματικό περιεχόμενο κάθε σελίδας. 

Σημαντικά ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα αφορούν στο 

συνδυασμό της ελεύθερης αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιεχόμενο που 

μεταξύ των παιδιών ενθάρρυνε δεξιότητες, όπως είναι η αμοιβαία υποστήριξη, 

η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, στο πλαίσιο των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα,  η χρήση της εφαρμογής στο σύνολό της, 

δηλαδή η χρήση του περιβάλλοντος εργασίας και όχι του περιεχομένου, 

αποτέλεσε έναν από τους λόγους ανάπτυξης της προφορικής ικανότητας των 

παιδιών στην αγγλική γλώσσα. Η αξιοποίησή της ως επικοινωνιακό εργαλείο 

μεταξύ της συνομιλίας των μελών της ομάδας και της ερευνήτριας συνέβαλε 

στην οργάνωση και στη δόμηση των γνώσεων τους, στον μετασχηματισμό των 

ιδεών τους σε γλωσσική επικοινωνία. 

Επιπλέον, τα παιδιά αντιλαμβάνονταν και αντιμετώπιζαν την εφαρμογή ως 

παιχνίδι, παρόλα αυτά έτειναν ολοένα και περισσότερο να αντιλαμβάνονται ότι 
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η μαθησιακή δραστηριότητα δεν είναι παιχνίδι και ότι προκύπτουν ξεκάθαροι 

στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μετά από κάθε αλληλεπίδραση. 

 Η έρευνα δημιούργησε προϋποθέσεις αξιοποίησης νέων ρόλων μέσα σε 

ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν αποτελούσε πια τον 

αναμεταδότη της γνώσης. Το καθένα από τα παιδιά ανέπτυξε προσωπική 

μαθησιακή διαδρομή και πολλά από τα παιδιά επιχείρησαν μεταφορά γνώσης 

μεταξύ ομοτίμων (peer to peer learning). 

Η διεύρυνση των πόρων της τάξης με το νέο υλικό που προσέφερε η 

εφαρμογή έφεραν τα παιδιά σε επαφή με την «πραγματικότητα» που λαμβάνει 

χώρα γύρω τους και κυρίως εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση 

του περιεχομένου παρείχε μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία και 

ανταποκρίνονταν στη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών, ώστε το καθένα 

από αυτά να επιχειρεί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να αποκτήσει πιο 

ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία. Η εφαρμογή αποτέλεσε παράμετρο για την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό την επικοινωνία, την αναζήτηση, την 

επεξεργασία, την ανάλυση καθώς και τη σύνθεση της πληροφορίας σε γνώση 

μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων και προσεγγίσεων.  

Λέξεις-κλειδιά: μουσική, ξένη γλώσσα, τεχνολογία αφής, πρώτο-σχολική 

ηλικία 
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ABSTRACT 

 

The subject of the present doctoral dissertation was to investigate the impact 

of an enriched music-linguistic application in a touch-technology environment 

(iPad) as an educational tool for early school children for developing their oral 

ability in English as a foreign language. The structural elements examined focus 

on vocabulary, grammar, oral comprehension and fluency. 

In the present study the following research hypotheses were stated:  

a) The level of oral competence in the foreign language of the sample 

children will be developed after using the application. 

b) There is a relationship between childrens’ development of foreign 

language skills and the extent of children's interaction with the audiovisual 

elements of the application after having made use of it. 

(c) The repetition in using the application's audiovisual features enhances the 

ability to regenerate app-related audio content that corresponds to the thematic 

content of each page. 

The survey’s sample consisted of sixty students aged seven to eight years, 

that is, the second grade of elementary school attending a private school of a 

large urban center. 

The research tools corporated semi-structured interviews and written tests of 

children, in English. Oral Language Observation Matrix (S.O.L.O.M.) was the 

instrument for measuring oral development. The interviews also contributed to 

the self-evaluation of children, for their entire experience of the research 

process. 

The “test app” built into the iPad’s application created a rich collection of 

data on children's behavior in relation to the use of the audiovisual elements of 

the application and provided technical and qualitative features to the observation 

process. The Flow in Music Activity (FI.M.A.)made a significant contribution 

to the observation of children's behavior, in all their contact with the 

application. 
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Video capture was adopted throughout the intervention. Finally, the 

structured quantitative and qualitative observation was chosen to serve the 

research objectives and both participatory and non-participatory were used. 

Research findings on the first hypothesis confirmed the direct relationship 

between the use of the application and the development that presented the 

subjects in structural elements of the oral language. In the second hypothesis, 

the relationship between the development of student’s oral competence in 

foreign language, after using the application and the extent of children's 

interaction with the audiovisual elements of the application was not confirmed. 

Finally, the third research case was not confirmed, as the re-use of the 

audiovisual elements of the application was not found to enhance the ability to 

retrieve information related to the audio content of the application that 

corresponds to the thematic content of each page. 

Research findings provided deal with the childrens’ free interaction with the 

app’s digital content which encouraged mutual support, collaboration, decision-

making between them, as part of the learning activities. Additionally, the use of 

the application as a whole, ie the use of the work environment rather than the 

content itself, was one of the reasons for developing children's oral competence 

in English. Using the app as a communication tool between the peers and the 

researcher's conversation enhanced them to build and structure their knowledge, 

transform their ideas into linguistic communication. 

In addition, children dealt with the app as if it was a digital game, a play for 

them, yet they increasingly tended to realize that learning activity is not a game 

and that clear goals emerged that must be achieved after each interaction they 

had with the app. 

The research has presented conditions created for exploiting new roles within 

an educational environment, as the teacher was no longer the knowledge 

transmitter. Each student developed a personal learning path and many of the 

children attempted peer to peer learning. 

Through the application the classroom resources expanded with the new 

material. Therefore the children dealt with a new classroom "reality" that links 

more easily with the reality outside the school environment. The exploitation of 
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the content provided a more personalized approach that responded to the 

emotional state of the children so that each of them attempted, to a greater or 

lesser degree, to gain a more active role in the process.  

The application was a parameter for the development of communicative, 

searching, processing, analysis skills, and the synthesis and transformation of 

information into knowledge through multiple representations and approaches. 

  

  

Keywords: music, foreign language, touch technology, first-school age 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η τεχνολογική εποχή που διανύουμε, αποτελεί μεταβατική περίοδο από την 

κοινωνία της πληροφορίας στην κοινωνία της γνώσης, όπου η μετάδοση της 

γνώσης και των πληροφοριών δεν περιορίζεται από εμπόδια και δυσκολίες, 

όπως η απόσταση ή ο χρόνος. Καθώς οι απαιτήσεις της εποχής καθιστούν τη 

γνώση ανταγωνιστικό πόρο σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, η ολοένα και 

αυξανόμενη πίεση των εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων για 

μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αξιοποίηση όλων των 

τεχνολογικών μέσων που υπάρχουν σήμερα, με σκοπό την υποστήριξη της 

μάθησης μέσα και έξω από το σχολείο, οδήγησε στην υιοθέτηση νέων μεθόδων 

εκπαίδευσης μέσω των τεχνικών της Ηλεκτρονικής Μάθησης (Παναγόπουλος, 

2009). Αυτό οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών 

και των δικτύων, μέσω της οποίας χρησιμοποιούνται πολλαπλά και διαφορετικά 

μέσα για να υποστηρίξουν τη μάθηση, με ιδιαίτερη ευελιξία, φορητότητα και 

όταν υπάρχει η ανάγκη. Αυτή η νέα εποχή στη σύγχρονη εκπαίδευση έχει 

οδηγήσει στην εξειδίκευση των διαφορετικών τεχνικών Ηλεκτρονικής 

Μάθησης, όπως είναι η μάθηση από απόσταση (distant-

learning),  συγχρονισμένη μάθηση σε περιβάλλον διαδικτύου (e-Learning), και 

φορητή μάθηση (mobile-learning), (Παναγόπουλος, 2009). Οι τεχνικές αυτές 

υιοθετούνται όλο και περισσότερο από εταιρίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, και 

κυβερνητικούς οργανισμούς, ως πολλά υποσχόμενη λύση για την επιτυχή 

μάθηση (Laurillard, 2002). Κύριος στόχος παραμένει η  χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Εκπαίδευσης (ΤΠΕ), του διαδικτύου και των 

ψηφιακών εργαλείων, όπως φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες αφής, εφαρμογές 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας, ψηφιακά φύλλα 

εργασίας, εκπαιδευτικά λογισμικά  κ.λ.π., για την ανάπτυξηανάπτυξη της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσα από φορητές συσκευές, αλλά και 

την επέκταση της προσβασιμότητας σε μεγαλύτερο αριθμό πιθανών υποψήφιων 

εκπαιδευόμενων. 
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Η Ψηφιακή Τεχνολογία και οι αλλαγές στα υπάρχοντα κοινωνικά και 

οικονομικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει ένα 

ενδιαφέρον για τη γλώσσα και την επικοινωνία που διαμορφώνει νέες 

προοπτικές για τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος (Αρχάκης, 2005), 

(Τοκατλίδου, 2003). Κοινός τόπος των συζητήσεων γύρω από τη νέα αυτή 

προσέγγιση είναι, αφενός η ανάπτυξη της γλωσσικής   ικανότητας μαθητών και 

μαθητριών και αφετέρου η παράλληλη διεύρυνση της επικοινωνιακής 

ικανότητάς τους. Το ΥΠΕΠΘ, από το 2003, μέσω του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, έχει θεσμοθετήσει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για όλα τα γνωστικά αντικείμενα της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ, 2003), μεταξύ αυτών της ξένης γλώσσας (Π.Σ., ΦΕΚ: 

2419/τ.Β'/05-08-2016), της μουσικής (Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΦΕΚ 304/τ.Β'/13-03-2003), 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΦΕΚ_304/Β/13-03-2003, 

n.d.) (εφεξής ΤΠΕ), το οποίο και αφορά στη χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας. 

Ειδικά για την Ψηφιακή Τεχνολογία, προτείνεται η ολιστική ή οριζόντια 

χρήση  της σε όλα στα γνωστικά αντικείμενα. Η ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αφορά πλέον σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

και, όπως υποστηρίζει ο Κόμης (2004) υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις ένταξης 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

  

 Οι ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο (τεχνοκεντρική 

προσέγγιση) 

 Οι ΤΠΕ σε όλα τα μαθήματα, ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής 

προσέγγισης της μάθησης (ολοκληρωμένη ή ολιστική προσέγγιση) 

 Οι ΤΠΕ ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων περιπτώσεων 

(πραγματολογική ή μικτή προσέγγιση) 

 Έχει διαπιστωθεί ότι  οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ολιστική 

προσέγγιση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλές και αφορούν, 

μεταξύ άλλων, στις υποδομές, στις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και στελεχών, 

στην αναδιάρθρωση σε αναλυτικά προγράμματα και στον ακαδημαϊκό χρόνο, 

στην παιδαγωγική και τεχνική υποστήριξη (Μικρόπουλος, 2006), (21st Century 
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Literacy Summit, 2005) Η οργάνωση και η υλοποίηση όλων αυτών δεν είναι 

εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει 

κυρίως προσηλωμένη στην τεχνοκεντρική προσέγγιση. Ωστόσο, μία άμεση και 

εφικτή λύση για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

και τη μαθησιακή διαδικασία, που ακολουθεί τη διαθεματική και την ολιστική 

προσέγγιση, αφορά στην αξιοποίηση των εργαλείων της Ψηφιακής 

Τεχνολογίας, ως γνωστικών εργαλείων (Μπέλλου, 2006). Ως γνωστικά 

εργαλεία αναφέρονται οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν γνωστικές διεργασίες 

όπως τη σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη μάθηση (Jonassen, 2000), 

(Μικρόπουλος, 2006). Ο σύγχρονος υπολογιστής θεωρείται το ισχυρότερο 

γνωστικό εργαλείο, όπως άλλωστε και οι εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες, 

όταν τεθούν σε χρήση από μαθητές και μαθήτριες, αναπαριστούν τις γνώσεις 

τους, τους/τις εμπλέκουν ενεργά σε διεργασίες αναστοχασμού, κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης σχετικά με το υπό μελέτη θέμα (Μπέλλου, 2006). Τα 

γνωστικά εργαλεία είναι ανοικτά πληροφοριακά περιβάλλοντα, κατά τη χρήση 

των οποίων εκπαιδευόμενοι/ες και εκπαιδευτικοί αναπαριστούν ελεύθερα τη 

σκέψη τους με τελικό στόχο τη μάθηση και τη γνώση. Το θεωρητικό τους 

πλαίσιο είναι η οικοδόμηση της γνώσης (κονστρουκτιβισμός). Συνεισφέρουν 

στην οικοδόμηση της γνώσης γιατί υποστηρίζουν (Μπέλλου & Μικρόπουλος, 

2005): 

  

 την κατασκευή γνώσης μέσω της αναπαράστασης των ιδεών, της 

οργάνωσης γνώσης των μαθητών και της δημιουργίας κατηγοριών 

ανάλυσης και κατανόησης δεδομένων, 

 την αναζήτηση και διερεύνηση για σύγκριση καταστάσεων, φαινομένων 

και εκδοχών, 

 τη μάθηση μέσω αυτενέργειας, παρέχοντας ένα ελεγχόμενο περιβάλλον 

εργασίας, 

 τη γνωστική σύγκρουση που προκύπτει από τη σύγκριση αιτιών – 

αποτελεσμάτων, 

 τη μάθηση ως απόρροια αναστοχασμού, που βοηθά το μαθητή να 

διατυπώσει με σαφήνεια και να αναπαραστήσει τις γνώσεις του. 
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Η ολιστική προσέγγιση στην χρήση των ΤΠΕ επιτυγχάνει παράλληλα και τη 

διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσων 

έκφρασης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο (Μικρόπουλος, 2006). Η διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης και ο συνδυασμός της με την ολιστική προσέγγιση, 

όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, προτείνεται σε διεθνές επίπεδο, αλλά 

και από το ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Layton, 2004), (ΥΠΕΠΘ, 2003).  

Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, τα παιδιά είναι τα πρώτα που κατανοούν 

και βιώνουν ότι είναι ψηφιακοί αυτόχθονες (Prensky, 2001), καθώς γίνονται 

κοινωνοί των νέων τεχνολογιών, κυρίως εκτός του σχολικού περιβάλλοντος 

(ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptops, tablets, smartphones, mp3 players, 

κονσόλες παιχνιδιών κλπ.). Παράλληλα, είναι κοινός τόπος ότι τα παιδιά 

μεγαλώνουν με παιχνίδι. Απόρροια αυτού είναι, η εκπαίδευση να χρειάζεται να 

λάβει υπόψιν τις εξελίξεις και να εντάξει στους κόλπους της όλα τα μοντέρνα 

εργαλεία με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους. Σε συνέχεια αυτού, το 

γνωστικό αντικείμενο της μουσικής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μαθησιακά 

αντικείμενα, όπου αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί πρόσφορο 

έδαφος για παραγωγή ερευνητικών παιδαγωγικών συμπερασμάτων, τόσο στο 

πλαίσιο της χρήσης των εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας όσο και στην 

ολιστική προσέγγιση που θα επιτρέψει την αξιοποίησή τους διαθεματικά σε 

περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί η χρήση εργαλείων 

ψηφιακής τεχνολογίας  να αναδείξει επαρκώς τις διαστάσεις της σχέσης μεταξύ 

της μουσικής και της αγγλικής γλώσσας, ώστε να προσφέρει στους μαθητές 

μεγαλύτερη κατανόηση; Μπορεί η χρήση νέων τεχνολογιών να ενισχύσει τις 

υπάρχουσες μεθόδους διδασκαλίας ή και να προκαλέσει νέες, πρωτόφαντες 

μαθησιακές εμπειρίες;  

Για όλους τους ανθρώπους, το παιχνίδι αποτελεί δραστηριότητα εθελοντική, 

τελούμενη μέσα σε συγκεκριμένα και καθορισμένα όρια χρόνου και χώρου, που 

ακολουθεί κανόνες ελεύθερα αποδεκτούς αλλά καθολικά επιβεβλημένους, 

εφοδιασμένη με έναν σκοπό, συνοδευόμενη από ένα αίσθημα έντασης και 

χαράς και μια αίσθηση εστίν αλλού από την καθημερινή ζωή (Huizinga, 1989). 

Τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν λεπτές και πολύπλοκες κινήσεις, 
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αναπτύσσουν διανοητικές ικανότητες, εκτονώνουν τις συγκρούσεις γύρω από 

σοβαρά προβλήματα που τα απασχολούν και παράλληλα το μυαλό τους 

εμπλουτίζεται από παραστάσεις, πληροφορίες και εικόνες, μαθαίνουν να 

συγκεντρώνονται, να παρατηρούν, να θυμούνται και να συγκρίνουν, να 

διακρίνουν δυνατότητες εξέλιξης, να δημιουργούν (Κάππας, 2003). Το 

παραδοσιακό παιχνίδι είναι γενικά η απόλαυση της διασκέδασης (Millar, 1968). 

Το ψηφιακό παιχνίδι είναι αρεστό όταν παραμένει εύχρηστο, εύπαικτο και 

διασκεδαστικό (Γκούσκος, 2008), ενώ πέρα από τη διασκέδαση δημιουργεί 

μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο της εξοικείωσης με την ψηφιακή 

τεχνολογία, όσο και σ’ αυτό της κατανόησης των εννοιών και της απόκτησης 

των δεξιοτήτων που απαιτούνται μέσα από το παιχνίδι για τη διάκριση και τη 

νίκη (Μεϊμάρης & Γκούσκος, 2009). Οι ΤΠΕ επηρεάζουν τη δομή του 

σχολικού περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην τροποποίηση και αναμόρφωσή 

του (Φύτρος, 2005). Τα ψηφιακά εργαλεία εξελίσσονται σε μαζικά εποπτικά 

μέσα διδασκαλίας, πηγές πληροφόρησης και δυναμικά εργαλεία γνωστικής 

ανάπτυξης, αφού διαθέτουν χαρακτηριστικά που παρέχουν εξαιρετικές 

δυνατότητες για τη δημιουργία ενός γόνιμου και προωθημένου μαθησιακού 

περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η προγραμματισιμότητα, η 

αλληλεπιδραστικότητα με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, η προσαρμοστικότητα 

των λογισμικών στους ρυθμούς μάθησης, η παροχή περιβάλλοντος, στο οποίο 

συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις, η δυνατότητα μοντελοποίησης προβληματικών 

γνωστικών περιοχών εννοιών ή πραγματικών καταστάσεων, η δημιουργία 

μικρόκοσμων, προσομοιώσεων και άλλων ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης 

(Ράπτης & Ράπτη, 2006), καθιστούν τα εργαλεία αυτά απαραίτητα στην πορεία 

των μαθητών/τριων προς την οικοδόμηση της γνώσης. Τα παιχνίδια 

μαθησιακού σκοπού δοκιμάζονται πλέον σήμερα σε όλο και σε πιο αρχικές 

βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς η εμπειρία δείχνει ότι όχι μόνο δεν 

αποδομούν, αλλά αντίθετα ενδυναμώνουν και συνέχουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Μεϊμάρης & Γκούσκος, 2009). Ο λόγος που υπάρχει ενδιαφέρον 

στον τομέα της έρευνας για τη σχέση μεταξύ των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και 

της εκπαίδευσης είναι η δύναμη που έχουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια να 

παρακινούν τους νέους να ασχολούνται με αυτά με έναν μοναδικό τρόπο, κάτι 
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που δεν έχει τη δύναμη να κάνει ο τυπικός τρόπος εκπαίδευσης (Μαραγκός & 

Γρηγοριάδου, 2004). Η Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (Prensky, 

Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι., 2009): 

  

 ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα μαθησιακά στιλ των 

εκπαιδευομένων της σημερινής αλλά και των μελλοντικών γενιών 

 προσφέρει κίνητρα στον εκπαιδευόμενο, επειδή είναι διασκεδαστική 

 είναι ευέλικτη, μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε κάθε αντικείμενο, 

πληροφορία ή δεξιότητα, στα οποία πρέπει κάποιος να εκπαιδευτεί και, 

εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. 

  

Η αλματώδης άνοδος της τεχνολογίας καθιστά τα εργαλεία της ψηφιακής 

μάθησης απαραίτητο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικά όσα 

από αυτά προσομοιάζουν με παιχνίδια (video games, computer 

games, applications), περιλαμβάνουν πλούσιους ψηφιακούς κόσμους με πολύ 

βελτιωμένο ήχο και γραφικά και μπορούν να γίνουν ένα πολύ ισχυρό 

εκπαιδευτικό εργαλείο για τη μάθηση προσφέροντας στους μαθητές γρήγορες, 

διαδραστικές, εξερευνητικές δραστηριότητες, με παράλληλη πολυμεσική 

πληροφόρηση, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με την παραδοσιακή 

διδασκαλία (Κυπραίου, Παραμυθιώτου-Μολφέτα, Προβελέγγιος, & 

Χατζηκωνσταντίνου, 2010), επομένως η χρήση των Τ.Π.Ε. και των 

τεχνολογικών εξαρτημάτων (gadgets) μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 

ελκυστικών μαθημάτων και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για πιο 

ουσιαστική μάθηση (Gonzalez-Acevedo, 2016). Ως τεχνολογική πρόταση για 

την υλοποίηση γνωστικών εργαλείων προτείνεται η αξιοποίηση πακέτων 

λογισμικού γενικής χρήσης, που αποτελούν ανοικτό πληροφοριακό περιβάλλον 

και χρειάζονται την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριων, είναι εύχρηστα, 

φιλικά και διαθέσιμα στα σχολεία. Παραδείγματα αποτελούν τα λογισμικά του 

αυτοματισμού γραφείου (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων, 

λογιστικό φύλλο, βάσεις δεδομένων), καθώς και το υπερμεσικό περιβάλλον του 

Διαδικτύου. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί, με βάση τα όσα 

προαναφέρθηκαν και σε επιπλέον εργαλεία, όπως οι ψηφιακές εφαρμογές 
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εκπαιδευτικού περιεχομένου, κυρίως σε υπολογιστικά περιβάλλοντα m-

learning. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας και εμπειρικών 

μελετών που διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος χρίζει η 

εξέταση της εκπαιδευτικής χρησιμότητας μίας ευρέως διαδεδομένης συσκευής 

ψηφιακής τεχνολογίας, της φορητής ταμπλέτας αφης iPad  (Ellis, 1994), 

(INFOCOM, 2015), από την αξιοποίησή της για μαθησιακές δραστηριότητες, οι 

οποίες υλοποιούνται σε ανοικτά πληροφοριακά περιβάλλοντα και έχουν ως 

στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και την 

οικοδόμηση της γνώσης. Μέσω της χρήσης iPad και της μουσικογλωσσικά 

εμπλουτισμένης εφαρμογής «Το Καρναβάλι των Ζώων», επιχειρείται να 

διαπιστωθεί, αν η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Αυτές οι μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να αποτελούν 

μικρές εφαρμογές, που υλοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και 

περιβάλλον, έχουν διαθεματικό, ομαδοσυνεργατικό προσανατολισμό και 

ολοκληρώνονται από κοινότητες μάθησης και πρακτικής τόσο σε τοπικό, όσο 

και σε ευρύτερο περιβάλλον, με την υποστήριξη της ψηφιακής  τεχνολογίας 

(Μπέλλου, 2006). Σε κάθε περίπτωση παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και 

ιδιαίτερα αυτής των γνωστικών εργαλείων, προτείνονται ως προϋποθέσεις για 

τη σχεδίαση των μαθησιακών δραστηριοτήτων: 

 Να υπάρχει διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση 

 Η μαθησιακή διαδικασία να κυριαρχεί έναντι της τεχνολογίας  

 Να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους διδακτικούς στόχους  

 Να αποφεύγεται η γνωστική υπερφόρτωση των μαθητών 

 Η χρησιμοποίηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ να 

γίνεται με φειδώ. 

 

Οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με συγκεκριμένου τύπου πνευματικές 

και τεχνικές δεξιότητες, που εντάσσονται στο πλαίσιο του ψηφιακού 

εγγραματισμού, μέσα από την οριζόντια υλοποίησή του. Οι περισσότερες από 

αυτές ακολουθούν την παιδαγωγική θεώρηση της οικοδόμησης της γνώσης και 

αποτελούν εξολοκλήρου μαθητοκεντρικά περιβάλλοντα (Ράπτης & Ράπτη, 
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2002). Όλες τους αξιοποιούν το συγκεκριμένο εργαλείο σε καταστάσεις , όπου 

είναι αδύνατο ή δύσκολο να προκύψει υλοποίηση με άλλα μέσα. Επίσης, 

ακολουθούν σε διαφορετικό βαθμό η κάθε μία και τους τέσσερις άξονες 

υλοποίησης της ολιστικής προσέγγισης, δηλαδή χρησιμοποιούν τη συσκευή ως: 

  

 γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο 

 εποπτικό μέσο διδασκαλίας 

 εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών 

 μέσο για ψηφιακό εγγραματισμό. 

 Επιπλέον, οι δραστηριότητες συμφωνούν με τις προτάσεις και τη στόχευση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε διαφαίνονται και από τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή προκύπτει: 

  

 Αξιοποίηση ΤΠΕ, σύγχρονες πηγές πληροφόρησης, επικοινωνία 

 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επίλυση ειδικού και γενικού τύπου 

προβλημάτων 

 Ευελιξία, αυτενέργεια, αποφασιστικότητα, συνεργασία 

 Άριστη χρήση γλώσσας (Μπέλλου, 2006).  

 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνετέλεσαν σε καθοριστικό βαθμό στην 

επιλογή του αντικειμένου αυτής της έρευνας. Στο πλαίσιο εκπόνησης της 

διδακτορικής μου διατριβής, επιχειρήθηκε η σύνδεση τριών πτυχών της 

εκπαίδευσης: α) της διαθεματικής διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας και της 

μουσικής, β) της αξίας της χρήσης ενός εργαλείου ψηφιακής τεχνολογίας στη 

μαθησιακή ανάπτυξη και γ) της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των 

αποτελεσμάτων του σε μαθησιακό και οργανωσιακό επίπεδο. Στόχος 

της  επιχειρούμενης προσπάθειας ήταν να διαπιστωθούν τα πιθανά οφέλη από 

την υλοποίηση μίας ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης με αφετηρία το 

μάθημα της αγγλικής ως ξένης γλώσσας και κατά προέκταση την αντίληψη της 

μάθησης ως παιχνίδι και της διαθεματικής αξιοποίησης της μουσικής μέσα από 

ένα εργαλείο ψηφιακής τεχνολογίας. Για αυτό επιχείρησα να συστήσω σε 
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μαθητές/τριες της Β’ δημοτικού, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Αττικής, τη 

χρήση μίας ψηφιακής εκπαιδευτικής εφαρμογής, σε συσκευή λογισμικού 

τεχνολογίας αφής (iPad), η οποία είχε χαρακτηριστικά παιχνιδιού και μέσω της 

χρήσης αυτής να διαπιστώσω εάν και κατά πόσο αυτή εξυπηρετεί τους 

επιδιωκόμενους στόχους της μαθησιακής ανάπτυξης των παιδιών 

πρωτοσχολικής ηλικίας. Παρόλο που μια τέτοια σύνδεση δύσκολα εξαντλείται 

στο πλαίσιο μιας διδακτορικής διατριβής, πιστεύω πως είναι μια καλή αρχή για 

περαιτέρω μελέτη, τόσο της διαθεματικής προσέγγισης αγγλικών και μουσικής, 

όσο και της δημιουργίας και ενσωμάτωσης νέων λογισμικών και στα δύο 

γνωστικά αντικείμενα. Ελπίζω η παρούσα εργασία να καλύψει τα ερωτήματα 

αυτά και να σταθεί αφορμή για νέες αναζητήσεις. 

Ως προς τη δομή της παρούσας διδακτορικής διατριβής, στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι θεματικοί άξονες της έρευνας, γίνεται δηλαδή αναφορά στις 

έννοιες μάθηση, διδασκαλία, εκπαιδευτικό σενάριο, μαθησιακές δραστηριότητες, 

μνήμη. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων διδασκαλίας 

προσδιορίζεται το πλαίσιο της προσέγγισης της παρούσας διατριβής, το οποίο 

ενσωματώνει τις ήδη γνωστές θεωρίες και αυτή της Ηλεκτρονικής Μάθησης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της γλώσσας και 

της μουσικής και παρουσιάζονται έρευνες που υποστηρίζουν το συσχετισμό 

μεταξύ τους, καθώς και με την ψηφιακή τεχνολογία και τη διαθεματική 

προσέγγιση διδασκαλίας ως μέσο συνδυασμού τους για τη μάθηση ενός 

εκπαιδευτικού αντικειμένου.  

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην τεχνολογία της συσκευής iPad, 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της και την παιδαγωγική χρήση της συσκευής, 

όπως μελετήθηκε σε προηγούμενες έρευνες διεθνώς. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής «Το Καρναβάλι 

των Ζώων» και τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά αυτής. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά 

ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, οι 

απαραίτητοι ορισμοί αναφορικά με το περιεχόμενο και τα εργαλεία που 
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χρησιμοποιήθηκαν, τη μεθοδολογία των επιμέρους σταδίων αυτής, καθώς και 

τη μεθοδολογία της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση της έρευνας και 

επεξηγούνται εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του 

ερευνητικού έργου.    

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από την 

συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και το στατιστικό έλεγχό 

τους μέσω της Περιγραφικής Ανάλυσης, της Ανάλυσης Συχνοτήτων και την 

Συσχετιστική Στατιστικής Μελέτης των αριθμητικών δεδομένων και των 

ευρημάτων που προέκυψαν. 

Στο όγδοο κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση επί των ευρημάτων με 

την ανάλυσή τους σε τέσσερις βασικούς άξονες, το Εκπαιδευτικό Σενάριο, την 

Ψηφιακή Τεχνολογία, το Γνωστικό Αντικείμενο, τις Γενικές Διαπιστώσεις, ενώ 

παρουσιάζονται και τα Ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα που προέκυψαν στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης.  
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Μάθηση και Διδασκαλία 

 

1.1.  Μάθηση  

 

Η μάθηση αποτελεί σύνθετο, εσωτερικό, βιολογικό και πνευματικό 

φαινόμενο, που μελετάται από επιστήμες όπως η ψυχολογία, η παιδαγωγική, η 

φυσιολογία, η ιατρική, η βιολογία. Όπως αναφέρει η Chaudhary (2013, σ. 1) «οι 

διαδικασίες της μάθησης είναι ποικιλόμορφες και αποτελούν το περιγραφικό 

πλαίσιο, μέσα από το οποίο η πληροφορία απορροφάται, επεξεργάζεται και 

διατηρείται κατά τη διάρκεια της μάθησης.» Ο Τριλιανός (2003) προσθέτει ότι 

«υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών για τον 

προσδιορισμό της έννοιας της μάθησης». Μερικοί από τους ορισμούς την  

περιγράφουν ως δημιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών (Pavlov), ως 

δοκιμή και πλάνη (Thorndike), ως επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από θετική 

ενίσχυση (Skinner), ως ενόραση (Kohler), ως μίμηση προτύπου (Bandura), ως 

επεξεργασία των πληροφοριών (Neisser, Seymour, Gagné) και ως προσωπική 

ερμηνεία στις νεοαποκτηθείς πληροφορίες (Maslow, Rogers)». Ο 

Χαραλαμπόπουλος (2001) επισημαίνει ότι ως βιολογική διαδικασία, η μάθηση 

παρατηρείται και στα ζώα και στους ανθρώπους και είναι αποτέλεσμα 

μακραίωνης άσκησης, επανάληψης και εθισμού. Ως πνευματική διαδικασία, η 

μάθηση παρατηρείται μόνο στον άνθρωπο, κατευθύνεται σε μεγάλο βαθμό από 

τον ίδιο και εκδηλώνεται στη συμπεριφορά του. Κατά τους Lightbown & Spada 

(2013), Cameron (2005), Wood (2001), κύριες θεωρίες μάθησης είναι αυτές του 

συμπεριφορισμού (behaviorism), του εποικοδομισμού (constructivism) και πιο 

συγκεκριμένα του κοινωνικού εποικοδομισμού, καθώς και 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, η θεωρία της δραστηριότητας (activity 

learning) και η θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης (discovery learning).  

Ο όρος «συμπεριφορισμός» δημιουργήθηκε από τον Watson (1878–1959). Ο 

Watson πίστευε ότι η διαμόρφωση μιας θεωρίας σκέψεων, σκοπών ή άλλων 

υποκειμενικών εμπειριών αντίκειται στην επιστήμη και επέμενε ότι η 

ψυχολογία πρέπει να εστιάζει σε μετρήσιμες συμπεριφορές (Good & Brophy, 

1977). Οι συμπεριφοριστές βλέπουν τη μάθηση ως διαδικασία απόκτησης μίας 
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νέας συμπεριφοράς του ατόμου και υποστηρίζουν ένα σύστημα αμοιβών και 

στόχων στην εκπαίδευση. Ο Skinner (1957) υποστήριζε ότι η μάθηση 

επιτυγχάνεται με την αλλαγή στη συμπεριφορά του μαθητή, απόρροια 

εμπειριών και ασκήσεων που τίθενται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται 

να χρησιμοποιήσει την επιβράβευση ή την τιμωρία για να πετύχει την 

επιθυμητή συμπεριφορά του μαθητή. Η μέθοδος βασίζεται στην αναμετάδοση 

της πληροφορίας με στόχο την τροποποίηση της συμπεριφοράς. Η θεωρία του 

«εποικοδομισμού» υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μία υποκειμενική και 

εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων και ορίζεται ως το αποτέλεσμα 

οργάνωσης και προσαρμογής νέων πληροφοριών σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. 

Αναγνωρίζει δηλαδή ότι τα παιδιά, ακόμα και πριν το σχολείο, διαθέτουν 

γνώσεις και το σχολείο τα βοηθά να οικοδομήσουν νέες πάνω στις ήδη 

κεκτημένες. Οι οπαδοί της θεωρίας πιστεύουν ότι η ικανότητα εκμάθησης 

βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στο τι ξέρει ήδη και κατανοεί το άτομο, με 

αποτέλεσμα η απόκτηση της γνώσης να αφορά σε μια ατομικά προσαρμοσμένη 

διαδικασία οικοδόμησης.  Ο Piaget (1926) είναι ο κύριος εκφραστής της 

παραπάνω θεωρίας, στην οποία κατέληξε μελετώντας τη συμπεριφορά παιδιών 

και ενηλίκων στην αλληλεπίδρασή τους με άλλα πράγματα, το περιβάλλον και 

τους άλλους ανθρώπους. 

Η θεωρία της μετασχηματιστικής μάθησης εστιάζει στην απαραίτητη αλλαγή 

που απαιτείται στις προκαταλήψεις του μαθητή και της κοσμοθεωρίας του. Σε 

αντιδιαστολή με τις άνωθεν θεωρήσεις, ο Vygotsky (1978) υποστήριζε ότι η 

νοητική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την 

ιστορική διάσταση και το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

συντελείται. Κατ’ αυτόν δεν υπάρχει μαθησιακή δραστηριότητα έξω από το 

πλαίσιο αυτό, καθώς αποτελεί διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με τους 

μαθητές να αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες διαμέσου της συνεργασίας. 

Χαρακτηριστικές της θεωρίας του Vygotsky είναι οι έννοιες της «Ζώνης 

Επικείμενης Ανάπτυξης» (Ζ.Ε.Α.) και της «Σκαλωσιάς μάθησης». Η «Ζώνη 

Επικείμενης Ανάπτυξης» αναφέρεται στο φάσμα των καθηκόντων που 

προσφέρονται στο παιδί κατά την διαδικασία της μάθησής του. Το κατώτερο 

όριο της Ζ.Ε.Α. αναφέρεται ως το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού 
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και είναι το επίπεδο της ικανότητας που κατακτάται από το παιδί δουλεύοντας 

ανεξάρτητα. Το ανώτερο όριο είναι το επίπεδο της δυνητικής ικανότητας που το 

παιδί είναι ικανό να κατακτήσει με τη βοήθεια ενός πιο ικανού καθοδηγητή. Η 

«Σκαλωσιά»  ή «πλαίσιο στήριξης» (“scaffolding” of learning) είναι μια έννοια 

που σχετίζεται με την ιδέα  της Ζ.Ε.Α.  Η «σκαλωσιά» προσαρμόζεται στις 

γνωστικές δυνατότητες του παιδιού και  λειτουργεί για να διατηρήσει το 

δυναμικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού με τη Ζ.Ε.Α. Η επανάληψη της 

«σκαλωσιάς» μάθησης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο σταδιακά επεκτείνει τις 

ικανότητες των μαθητών. Η μεσολάβηση ή η χρήση επικοινωνιακών 

συστημάτων για την αναπαράσταση της πραγματικότητας (όπως είναι η 

γλώσσα) αποβαίνει καθοριστικής σημασίας για τη θεμελίωση της μάθησης  

(Stone, 1998), (Verenika, 2003).Ανατρέχοντας στις θεωρίες της μάθησης 

διαπιστώνουμε κοινά σημεία μεταξύ του οικοδομισμού και του 

συμπεριφορισμού που επιτυγχάνονται με τη χρήση εργαλείων διδασκαλίας και 

τεχνολογικών μέσων. Από τη μία πλευρά ο οικοδομισμός στοιχειοθετεί μια 

μορφή διδασκαλίας που συνδυάζει την ατομική εργασία και τη συνεργασία σε 

ομάδες. Για αυτό και θεωρείται πιο εύκολα προσαρμόσιμος στο πνεύμα της 

εκπαίδευσης της σύγχρονης εποχής (συνεχείς αλλαγές, πληθώρα πληροφοριών, 

ανάπτυξη τεχνολογικών επαγγελμάτων κ.ά.). Από την άλλη, ο συμπεριφορισμός 

επιδιώκει να βοηθήσει το άτομο να καταφέρει μία προσωπική αναζήτηση και ο 

δάσκαλος να αναλαμβάνει το ρόλο του υποστηρικτή που θα το εφοδιάσει με τα 

κατάλληλα μέσα, έτσι ώστε μέσα από την εμπειρία να χτίσει σταδιακά το 

οικοδόμημα της γνώσης (Ντιγκμπασάνης, 2004). 

 

1.2.  Διδασκαλία 

 

Με τον όρο «διδασκαλία» περιγράφουμε τη μετάδοση γνώσεων από 

δάσκαλο σε μαθητή μέσα από ένα σύστημα ενεργειών που αποσκοπούν στην 

πρόκληση της μάθησης, ενώ από παιδαγωγική άποψη πρόκειται για διαδικασία 

που αποσκοπεί στην καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου, ώστε αυτός να 

κατανοήσει τα διδασκόμενα (Νηπιαγωγών, 2004). Όπως αναφέρει ο 

Ματσαγγούρας (2011), «η πράξη της διδασκαλίας υιοθετεί την κριτική και 



4 
 

στοχαστική προσέγγιση του εκπαιδευτικού και διαμορφώνει το πλαίσιο 

οργάνωσης εναλλακτικών στρατηγικών διδασκαλίας, οι οποίες προσφέρονται για 

την υλοποίηση των εκπαιδευτικών επιδιώξεων ενός σύγχρονου προγράμματος 

σπουδών.» Οι εν λόγω στρατηγικές συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων, στην 

εμβάθυνση της κατανόησης και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

μαθητών. Έτσι, διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την αυτορρυθμιζόμενη 

μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά, για τη Δια Βίου Μάθηση, εφεξής 

Δ.Β.Μ, και για το ρόλο του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι (Ματσαγγούρας, 2011). Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μέθοδοι διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

και της μουσικής, η διαθεματικότητα καθώς και η χρήση τεχνολογικών μέσων 

στη διδασκαλία. Σύμφωνα με ακαδημαϊκούς (Κοσσυβάκη, 2003), (Harmer, 

1998), (Richards & Rodgers, 2001), (Ομάδα Εκπαιδευτικών και Νηπιαγωγών, 

2004) υπάρχουν μέθοδοι διδασκαλίας που αφορούν τόσο στην απόκτηση της 

μητρικής γλώσσας όσο και στην κατάκτηση της δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Η 

διαλογική μορφή, η παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας, η διερευνητική μέθοδος ή 

μέθοδος με την ανακάλυψη ή ευρετική, η εξατομικευμένη διδασκαλία, η άμεση 

και έμμεση διδασκαλία είναι μόλις μερικές από αυτές. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά της παιγνιώδους, της διερευνητικής 

και της εξατομικευμένης διδασκαλίας που κατά βάση χρησιμοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας.  

 

Εκπαιδευτική 

Μέθοδος 
Χαρακτηριστικά 

 

 

Παιγνιώδης μορφή 

διδασκαλίας 

Η διδασκαλία ομοιάζει με παιχνίδι, γεγονός που ελκύει την 

προσοχή και το ενδιαφέρον του μαθητή. Για την εφαρμογή 

της απαιτείται φιλελεύθερο σχολικό περιβάλλον. Η σχολική 

αίθουσα πρέπει να έχει την κατάλληλη διαρρύθμιση για να 

δεχτεί τις ενέργειες ανάπτυξης της παιγνιώδους μάθησης. 

Μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως στις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού σχολείου. 

Διερευνητική Η διερευνητική μέθοδος απελευθερώνει το μαθητή από το 
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Μέθοδος 

Διδασκαλίας 

ρόλο του παθητικού δέκτη, τον καθιστά αληθινό ερευνητή της 

γνώσης με ενεργητικό ρόλο, οξύ πνεύμα, ανεπτυγμένη κρίση 

και υψηλό επίπεδο παρώθησης και ενδιαφέροντος. Η 

διδασκαλία με τη διερευνητική μέθοδο είναι χρονοβόρα 

διαδικασία, ωστόσο, με τη μέθοδο αυτή ο μαθητής μαθαίνει 

πώς να μαθαίνει. 

Εξατομικευμένη 

διδασκαλία 

Λαμβάνει υπόψη της τις κάθε είδους ιδιαιτερότητες του 

μαθητή και επιτρέπει σε κάθε μαθητή ή ομάδα ομοιογενών 

μαθητών να κινείται με τον δικό τους ρυθμό στη διαδικασία 

της μάθησης. Ο δάσκαλος καθοδηγεί τους μαθητές στον 

ιδιαίτερο τρόπο εργασίας τους, όντας επίσης παροχέας 

βοήθειας, συστάσεων και οδηγιών. 

Πίνακας 1. Μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα 

(Νηπιαγωγών, 2004) 
 

Όσον αφορά στη μουσική διδασκαλία, σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές 

θεωρήσεις υποστηρίζουν ότι η αντίληψη και κατανόηση της μουσικής είναι 

αποτέλεσμα του συνδυασμού γνωστικών, ψυχοκινητικών και συναισθηματικών 

περιοχών μάθησης, ώστε καμιά από αυτές να είναι δυνατόν να λειτουργήσει 

αποκομμένη από τις άλλες (Nye & Nye, 1986), (Σέργη, 2003), (Καραδήμου-

Λιάτσου, 2003) (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005), (Διονυσίου & Αγγελίδου, 

2005), (Αντωνακάκης & Χιωτάκη, 2007), (Περακάκη, 2008), Η αξία των 

μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων έγκειται στην προσθήκη νέων αντιλήψεων 

στη διδασκαλία της μουσικής, όπου, σκοπός είναι, το μάθημα να αποκτήσει 

ζωντάνια, ροή και δημιουργική διάθεση για ανακάλυψη. Τα 

μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα άλλαξαν την πορεία της μουσικής 

εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στην ενσωμάτωση της κίνησης στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας. Η Ματέυ (1992) υποστήριζε ότι η σχολική εκπαίδευση θα πρέπει 

να καλλιεργεί στο μαθητή παντός είδους ικανότητα για την εξελικτική του 

πορεία, όπως πρωτοβουλία, φαντασία και δημιουργικότητα. Πολλές από τις 

σύγχρονες θεωρήσεις για τη διδασκαλία συνδέουν τη μουσική, την κίνηση και 

το λόγο σε ένα ενιαίο σύνολο διαμέσου της χρήσης του πειραματισμού, της 

εξερεύνησης, της παρατήρησης, της ελεύθερης έκφρασης και του δημιουργικού 
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αυτοσχεδιασμού. Σύμφωνα με τις Τσαπακίδου & Ζαχοπούλου (2001), η αγωγή 

του παιδιού, εκτός από τη νόηση θα πρέπει να του προσφέρει και βιώματα ώστε 

να αναπτύσσονται συνδυαστικά οι λειτουργίες του και ιδιαίτερα η ακουστική 

του αντίληψη και η γλωσσική του ικανότητα.   

 

1.3.  Τεχνολογία και εκπαίδευση 

 

Μερίδα των επιστημόνων που ασχολούνται με την ανάπτυξη των γνωστικών 

δεξιοτήτων (Piaget, 1926), (Bruner, 1966)  υποστηρίζει ότι οι νοητικές δομές 

είναι αποτελέσματα της αντίδρασης του ανθρώπου στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος. Σε ένα περιβάλλον, όπου κυριαρχούν οι τεχνολογικές εξελίξεις 

προκύπτει αβίαστα το ερώτημα, με ποιον τρόπο τα τεχνολογικά μέσα 

επηρεάζουν τη διδακτική διαδικασία. Καθώς η αλληλεπίδραση του ατόμου με 

το περιβάλλον εξελίσσεται ως μία διαδικασία προσαρμογής, ο Ντιγκμπασάνης 

(2004) αναφέρει ότι καταγράφονται στάδια όπως η αφομοίωση, όπου το άτομο 

ενσωματώνει τα δεδομένα μιας εμπειρίας σε προϋπάρχουσες νοητικές δομές, η 

συμμόρφωση, όπου το άτομο τροποποιεί τις υπάρχουσες νοητικές δομές, ώστε 

να κατανοήσει τα δεδομένα της νέας εμπειρίας, και η προσαρμογή, όπου τo 

άτομο επιδιώκει να επιτύχει την εξισορρόπησή του με το περιβάλλον. Σκοπός 

των εκπαιδευτικών είναι να προκαλούν καταστάσεις διατάραξης της ισορροπίας 

των παιδιών (ερωτήματα, προβληματισμούς), έτσι ώστε να μπορούν μόνα τους 

να επαναφέρουν την ισορροπία. Αυτό γίνεται με την απόκτηση εμπειριών 

(εργαστήρια, επισκέψεις σε μουσεία, κ.α.), την ενεργητική συμμετοχή 

(ατομικές και ομαδικές εργασίες) καθώς και την ανάπτυξη κυρίως ενδογενών 

κινήτρων (ικανοποίηση περιέργειας, ενδιαφέρον, αυτοεκτίμηση), 

(Ντιγκμπασάνης, 2004). Από την άλλη πλευρά, η συμπεριφορά του ατόμου ως 

αποτέλεσμα της αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα, λειτουργεί σε γεγονότα 

που μπορεί να συντελούν στη μείωση της ψυχικής έντασης με ευχάριστο τρόπο 

και να έχουν σαν αποτέλεσμα την τάση να επανεμφανιστεί η συμπεριφορά που 

τα προκάλεσε. Πρόκειται για τη συντελεστική μάθηση κατά τον Skinner (1957). 

Σημαντική προοπτική σ’ αυτό το πλαίσιο προσφέρει η συναισθηματική 

ανάπτυξη, η οποία νοείται και ως ηθική ανάπτυξη ανάλογα με την ηλικία του 
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παιδιού, το οποίο στην περίοδο της προσυλλογιστικής σκέψης (2-7 χρονών) 

υπακούει σε κανόνες όσων έχουν εξουσία πάνω του, στην περίοδο της 

συγκεκριμένης σκέψης (7-11 χρονών) συμμορφώνεται με συμβάσεις και 

προσδοκίες τρίτων και τέλος στην περίοδο της αφαιρετικής σκέψης (μετά τα 12 

χρόνια) στηρίζεται σε ιδέες και αξίες (Kohlberg, 1984). Με την υποστήριξη 

τεχνολογικών εργαλείων, όπως οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και διαδίκτυο που μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία της 

διδασκαλίας, η διδασκαλία καθίσταται μαθητοκεντρική και η διαδικασία 

συνοψίζεται στη φράση «μαθαίνω κάνοντας». Στην περίπτωση αυτή, 

μαθητές/τριες αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ενεργοποιούνται και 

υποστηρίζονται στο να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν 

(Dewey, 2009). 

Σύμφωνα με τον Valstad (2010), η υιοθέτηση της τεχνολογίας προσθέτει ένα 

επιπλέον στοιχείο στα υπάρχοντα δεδομένα της παιδαγωγικής, η οποία καλείται 

να εξετάσει το σχεδιασμό και την παραγωγή αποτελεσματικών εργαλείων 

ηλεκτρονικής μάθησης και διδασκαλίας. Η νέα αυτή διάσταση  αφορά στην 

κατανόηση των διαδικασιών, με τις οποίες οι μαθητές καλούνται να μάθουν και 

να αλληλοεπιδράσουν με την τεχνολογία. Όπως σημειώνει σε εγχειρίδιο  το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(CEDEFOP, 2014), ως ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται η διαδικασία, κατά την 

οποία κάποιος μαθαίνει και εκπαιδεύεται με τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Ευρέως διαδεδομένος είναι ο όρος «e-learning», δηλαδή ψηφιακή 

μάθηση. H ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να χωριστεί στις διαδικασίες 

εκπαίδευσης, με σύνδεση και χρήση εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαδικτύου και 

εκπαίδευσης χωρίς σύνδεση, με τη χρήση αποθηκευμένου εκπαιδευτικού 

υλικού στον υπολογιστή (CEDEFOP, 2014). Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

παρακάτω συνοπτικά, το περιεχόμενο του εγχειριδίου του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, σχετικά με την 

ηλεκτρονική μάθηση. Στο σχετικό  έγγραφο λοιπόν (CEDEFOP, 2014), η 

ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται ως η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εκπαιδευτικών 

τεχνολογιών αλλά και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, (Τ.Π.Ε.) 

στην εκπαίδευση, με εργαλεία διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών μέσων, πιο 
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συγκεκριμένα κασέτες βίντεο, ήχου, δορυφορική τηλεόραση, δίσκους ψηφιακής 

εγγραφής ήχου και εικόνας, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, τεχνολογιών, 

όπως κινούμενα σχέδια αλλά και εφαρμογές εκπαίδευσης υποβοηθούμενες ή 

βασισμένες σε υπολογιστή, σε τοπικά δίκτυα ή στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό 

η ηλεκτρονική μάθηση δεν περιορίζεται στην κατάκτηση του ψηφιακού 

αλφαβητισμού, αλλά επεκτείνεται και στην ικανότητα χρήσης διαφορετικών 

τύπων και μεθοδολογιών, ηλεκτρονικών ή αλληλεπιδραστικών μέσων. 

Αναφορικά με την παιδαγωγική της διάσταση, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η 

ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να λάβει χώρα τόσο μέσα όσο και έξω από την 

τάξη. Μπορεί, δηλαδή να είναι είτε αυτοκαθοδηγούμενη είτε καθοδηγούμενη 

από τον εκπαιδευτή. Μπορεί επίσης να είναι ασύγχρονης ή σύγχρονης μορφής, 

να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

κατάρτιση, αλλά και υποστηρικτικά στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνοψίζονται στον όρο μεικτή ή υβριδική 

εκπαίδευση (CEDEFOP, 2014). Στη βιβλιογραφία, συχνά συναντώνται όροι 

συνώνυμοι με αυτόν της ηλεκτρονικής μάθησης. Ορισμένοι εξ αυτών είναι: η 

εκπαίδευση με τη χρήση πολυμέσων, η εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή, 

η διαδικτυακή εκπαίδευση, η ψηφιακή εκπαίδευση, η κινητή/φορητή 

εκπαίδευση κ.ά. (CEDEFOP, 2014). Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων 

αποτελεί επιπλέον μέθοδο διδασκαλίας (Tarpy, 1975) και μπορεί να συνδυαστεί 

με όλες τις υπόλοιπες μεθόδους, γεγονός, στο οποίο συντέλεσε η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας.  Σε κοινή γραμμή ακολουθούν και ευρήματα διαφόρων ερευνητών 

για τη χρήση της τεχνολογίας σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, διαθεματικά, 

όπως στην εκμάθηση της αγλλικής ως ξένης γλώσσας σε μικρά παιδιά, καθώς η 

χρήση συσκευών με ενισχυμένη τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη 

δημιουργία ελκυστικών και συνεργατικών μαθημάτων που προωθούν την 

ουσιαστική μάθηση (Gonzalez-Acevedo, 2016) 

Όπως αναφέρει ο Ντιγκμπασάνης (2004) είναι διαπιστωμένο ότι μαθαίνουμε 

ευκολότερα με κάποιες αισθήσεις. Έτσι αποκτούμε γνώσεις κατά: 1% με τη 

γεύση, 1,5% με την αφή, 3,5% με την όσφρηση, 11% με την ακοή, 83% με την 

όραση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφομοίωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν 
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και ο χρόνος διατήρησής τους σε σχέση με την αίσθηση μέσω της οποίας 

αποκτήθηκαν, όπως μας δείχνει ο πίνακας που ακολουθεί.  

 

Μέθοδος 

διδασκαλίας 

Αφομοίωση 

μετά από 2 ώρες 

Αφομοίωση μετά 

από 3 ημέρες 

Μόνο ομιλία 70% 20% 

Μόνο εικόνες 72% 30% 

Ομιλία και 

εικόνες 

85% 65% 

Πίνακας 2. Περίοδος αφομοίωσης της γνώσης ανάλογα με το μέσο υποδοχής,  
(Ντιγκμπασάνης, 2004, σ. 4) 

 

Στα οπτικοακουστικά μέσα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: διαφάνειες, 

παρουσιάσεις, δίσκοι ψηφιακής εγγραφής ήχου και εικόνας, υπολογιστές κ.ά. 

Στην παρούσα διδακτορική έρευνα ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη χρήση της 

ταμπλέτας αφής iPad και των εκπαιδευτικών εφαρμογών που αυτή διαθέτει, 

καθώς σύμφωνα με έρευνες που παρουσιάζονται σε ειδικό κεφάλαιο σχετικά με 

τη συσκευή (Κεφ. 3) διαφαίνεται να είναι μία από τις επικρατέστερες στην 

καθημερινότητα των μικρών παιδιών. Η χρήση πολυμέσων, όπως οι ταμπλέτες 

αφής επιτρέπει να ξεπεράσουμε την απλή οπτικοακουστική παρουσίαση του 

μαθήματος. Κατά τη διδασκαλία, το περιεχόμενο των μηνυμάτων εκφέρεται με 

λόγια, για να μεταδώσει έννοιες, ιδέες, σχέσεις, καταστάσεις κ.ά. Με τη χρήση 

πολυμέσων, η μετάδοση των μηνυμάτων ξεπερνά τη χρήση εικόνων και ήχων 

και προσθέτει την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο, γεγονός 

που καθιστά την ίδια την εμπειρία μέσο για την κατανόηση του μηνύματος. Τα 

παιδιά προτιμούν να οικοδομούν τη γνώση και να μαθαίνουν μέσα από την 

αλληλεπίδραση και την προσωπική τους ενασχόληση με θέματα που τα 

αφορούν, χρησιμοποιώντας εργαλεία της καθημερινότητας που τους είναι πιο 

οικεία, π.χ. υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, κονσόλες παιχνιδιών. Μερικά από 

τα πλεονεκτήματα της χρήσης πολυμέσων είναι πως εξασφαλίζουν το 
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ενδιαφέρον των μαθητών, συμβάλλουν στη δημιουργία σαφών παραστάσεων 

και εννοιών, βοηθούν να διατηρηθεί η γνώση περισσότερο, συγκεντρώνουν και 

συγκρατούν την προσοχή των μαθητών, συμβάλλουν στην ενεργητική μάθηση, 

διεγείρουν περισσότερες αισθήσεις και ψυχικές λειτουργίες, εξυπηρετούν τις 

ατομικές διαφορές στη μάθηση (Ντιγκμπασάνης, 2004). Άλλωστε και στο χώρο 

της εκπαίδευσης, η τεχνολογία διδάσκεται ήδη από την Α’ τάξη του δημοτικού 

με βάση το (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 

Δ.Ε.Π.Π.Σ., Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Α.Π.Σ., 2003).  

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση γίνεται συνήθως σε δύο 

διαφορετικά στάδια, αυτό της αντικατάστασης και αυτό του μετασχηματισμού. 

Ήδη, σε πολλά σχολεία καταγράφεται το στάδιο αντικατάστασης, στο οποίο οι 

υπάρχοντες πόροι αντικαθίστανται με ψηφιακούς. Ένα απλό παράδειγμα μπορεί 

να είναι η αντικατάσταση ενός βιβλίου με το ίδιο βιβλίο σε ψηφιακή μορφή, 

γεγονός που υποστηρίζεται πλέον και από τις ψηφιακές πλατφόρμες του 

Υπουργείου Παιδείας, μέσω της εφαρμογής του Ψηφιακού Σχολείου (Ψηφιακό 

Σχολείο-Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, n.d.). Ο μετασχηματισμός 

συντελείται, όταν η χρήση των ψηφιακών πόρων οδηγεί σε αλλαγή του τρόπου 

χρήσης των παραδοσιακών μέσων, της διδασκαλίας τους ή του χειρισμού τους. 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, αναμορφώνεται η μαθησιακή διαδικασία, 

όπως π.χ. μέσα από την αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων πόρων – 

βιβλίων, μέσων εγγραφής και υπολογισμού με μία συσκευή iPad.  

Ο μετασχηματισμός δείχνει να είναι αφενός πιο ριζοσπαστικός αφετέρου 

μπορεί να έχει και απρόσμενες επιπτώσεις που κανείς δεν θα έχει σκεφτεί πριν 

αρχίσει η διαδικασία π.χ. μη ικανή χρήση των συσκευών από παιδιά χαμηλής 

οικονομικής επιφάνειας που είναι ψηφιακά αναλφάβητα ή δε διαθέτουν 

συσκευές iPad στο προσωπικό τους περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

καλούνται να αποφασίσουν ποια από τις δύο διαδικασίες θα ακολουθήσουν για 

τους σπουδαστές τους (Valstad, 2010) . Κατά τον Valstad (2010), οι Dubois et 

al. (2000) ερεύνησαν πώς οι διαφορετικές μέθοδοι παρουσίασης πολυμέσων 

επηρεάζουν την εκμάθηση του λεξιλογίου στις ξένες γλώσσες και διαπίστωσαν 

ότι η προσθήκη εικόνας και ήχου σε μία παρουσίαση κειμένου μπορεί να 
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αποτελέσει αξιοσημείωτη βοήθεια προς στους εκπαιδευόμενους, αντικείμενο 

άμεσα συνυφασμένο και με την παρούσα έρευνα. 

 

1.4.  Προγράμματα Σπουδών 

 

Στη βιβλιογραφία εντοπίζουμε πολλούς ορισμούς για αυτό που ονομάζουμε 

πρόγραμμα σπουδών, εφεξής Π.Σ. Μερικοί από αυτούς είναι εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναλυτικό πρόγραμμα. Όλοι, 

περιγράφουν ένα διάγραμμα ή έναν κατάλογο από στόχους σχετικούς με τη 

διδασκαλία ορισμένης ύλης: α) ανά εκπαιδευτική βαθμίδα ή σχολικό τύπο, β) 

ανά τάξη και γ) ανά γνωστικό αντικείμενο (ΑΣΠΑΙΤΕ, n.d.). Το Π.Σ. 

περιγράφει το περιεχόμενο της διδακτικής διαδικασίας και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης του αποτελέσματός της. Είναι το πλαίσιο που ορίζει την ύλη, τον 

σκοπό, την τάξη και τη σειρά, με την οποία διδάσκεται ένα γνωστικό 

αντικείμενο ή τις γνώσεις που πρέπει να μεταδοθούν στους μαθητές 

συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας, π.χ. δημοτικό σχολείο ή συγκεκριμένου 

σχολικού τύπου, π.χ. τεχνικό-επαγγελματικό λύκειο. Tο Π.Σ. υποστηρίζεται από 

σχολικά εγχειρίδια, τα οποία συγκεκριμενοποιούν το περιεχόμενό του και 

συνθέτουν τις προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες 

καθορίζονται από την πολιτεία, υπό μορφή νομικών διατάξεων και κειμένων 

όπως υπουργικές αποφάσεις. Η σύνταξη ή αναμόρφωση ενός Π.Σ. βασίζεται 

κυρίως στον προσδιορισμό των σκοπών που επιδιώκονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης για κάθε σχολικό τύπο και γνωστικό 

αντικείμενο. Σημαντικό ζήτημα κατά τη σύνταξη θεωρείται η επιλογή της 

διδακτέας ύλης που θα πρέπει να βασίζεται: στη μορφωτική αξία κάθε 

μαθήματος, σε συνάρτηση με τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, τα 

ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ψυχολογικές προϋποθέσεις των μαθητών, τα 

κοινωνικά δεδομένα και επιστημονικά επιτεύγματα σε μια δεδομένη περίοδο 

(ΑΣΠΑΙΤΕ, n.d.). Το Α.Π.Σ., αντιστοιχεί στον λατινικό όρο «curriculum» που 

σημαίνει ετυμολογικά «κύκλο σε στάδιο»  και μεταφορικά «κύκλο μελέτης, 

κύκλο σπουδών, στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο». Η επιλογή του 

συγκεκριμένου όρου υποδηλώνει: 
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 τη μελέτη στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή του Α.Π.Σ., την 

απόφαση για τους σκοπούς και τους στόχους του Α.Π.Σ., τον 

προγραμματισμό  των διαδικασιών που εξυπηρετούν την 

προηγούμενη απόφαση, την εφαρμογή του Α.Π.Σ, την αξιολόγηση 

της εφαρμογής και πάλι από την αρχή εκ νέου τη μελέτη στην 

περιοχή, όπου έγινε εφαρμογή του Α.Π.Σ., με συνυπολογισμό των 

αποτελεσμάτων εφαρμογής και αξιολόγησης, την απόφαση για τους 

σκοπούς και τους στόχους  κλπ.  

 

Ο όρος ‘πρόγραμμα’ αφορά στο σχεδιασμό και την οργάνωση, άρα και την 

αξιολόγηση και επιλογή κάποιων θεμάτων με στόχο την επίτευξη 

συγκεκριμένου σκοπού. Ο όρος «αναλυτικό» αφορά στο περιεχόμενο, στις 

οδηγίες και στις δραστηριότητες που προτείνονται σε κάθε θέμα, για να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Ο Χατζηγεωργίου (2004) περιγράφει το 

Α.Π.Σ. ως ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η οργάνωση του 

περιεχομένου του, να οδηγήσει στη μάθηση σύμφωνα με κάποιο συγκεκριμένο 

σκοπό. Ως πλαίσιο εφαρμογής των Α.Π.Σ. (Αφράτης) προσδιορίζονται το 

σχολικό και πανεπιστημιακό περιβάλλον και ως σκοπός η γενική διατύπωση 

«Παιδαγωγικός Σκοπός».  Η ερώτηση «τι είναι αναλυτικό πρόγραμμα;», δεν 

μπορεί να απαντηθεί με αντικειμενικό και οριστικό τρόπο, αν δεν απαντηθεί 

πρώτα  τουλάχιστον η ερώτηση «τι είναι γνώση;», ώστε να θέσουμε μία βάση 

για τον προσδιορισμό των σκοπών και των στόχων του Α.Π.Σ.. Άλλοι ορισμοί 

στη βιβλιογραφία αναφέρονται στο Α.Π.Σ, ως: το σύνολο των εμπειριών που 

έχουν οι μαθητές κάτω από την αιγίδα του  σχολείου (Johnson, 1968), όλες οι 

οργανωμένες και σκόπιμα επιδιωκόμενες εμπειρίες των μαθητών, για τις οποίες 

το σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη της μετάδοσής τους (Ryan & Cooper, 

1980), ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που οργανώνονται, ώστε να μπορέσουν 

οι μαθητές να πετύχουν επιθυμητούς σκοπούς (Hirst & Peters, 1970), μια 

προσπάθεια να επικοινωνήσει κάποιος τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά 

μιας εκπαιδευτικής πρότασης, σε μια τέτοια μορφή που να είναι ανοικτή σε 

κριτική ανάλυση και να δίνεται η δυνατότητα για αποτελεσματική μετατροπή 
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της σε πράξη (Stenhouse, 1975), κλπ.. Τα Α.Π.Σ. όπως και να ερμηνευθούν, 

στην ουσία αποτελούν την ισχύουσα νομοθεσία για τη διδασκαλία της αγγλικής 

γλώσσας, της μουσικής και της τεχνολογίας και ως Π.Σ. αποτελούν την επίσημη 

έκφραση της εκπαιδευτικής πολιτικής, ορίζουν τους σκοπούς της διδασκαλίας, 

το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης και τη μέθοδο διδασκαλίας (Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002). 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ., θεσμοθετήθηκε το 2003 (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) και ήρθε να 

συμπληρώσει το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) του 1999 

το οποίο αντικατέστησε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1985. Στο Ε.Π.Π.Σ. 

μερικώς και κυρίως στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. το περιεχόμενο οργανώνεται έτσι, ώστε να 

επιτυγχάνεται η συνοχή, η ενότητα και η συνέχεια μέσα στο ίδιο γνωστικό 

αντικείμενο καθώς και να προωθούνται συσχετίσεις μεταξύ των γνωστικών 

αντικειμένων.  

Ένα Δ.Ε.Π.Π.Σ. περιλαμβάνει τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. των επιμέρους γνωστικών 

αντικειμένων και το Α.Π.Σ. κάθε γνωστικού αντικειμένου. Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. των 

επιμέρους γνωστικών αντικειμένων π.χ. Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωσσών, 

παρατίθενται οι γενικοί στόχοι, οι γενικοί άξονες περιεχομένου και οι 

διαθεματικές έννοιες. Στο Α.Π.Σ. κάθε γνωστικού αντικειμένου, π.χ. αγγλική 

γλώσσα παρατίθενται αναλυτικά οι στόχοι, οι θεματικές ενότητες, οι 

ενδεικτικές δραστηριότητες και τα προτεινόμενα σχέδια εργασίας σε κάθε τάξη. 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. προωθεί ποικίλους τρόπους συσχέτισης της γνώσης, στηρίζεται 

στις βασικές αρχές και τους σκοπούς της αγωγής και της διδασκαλίας για τον 

προσδιορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή αγγλική 

γλώσσα, μουσική και τεχνολογία που περιλαμβάνονται στην παρούσα διατριβή 

διαθέτουν Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. και σημαντικά στοιχεία τους κρίθηκαν 

απαραίτητα στο σχεδιασμό της πειραματικής παρέμβασης. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ειδικά σε ότι αφορά στην αγγλική ως ξένη γλώσσα είχε προσδιοριστεί, 

βάσει Δ.Ε.Π.Π.Σ., να διδάσκεται από τη Δ’ τάξη του Δημοτικού. Ωστόσο, μέσω 

συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής 

σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία», εφεξής Π.Ε.Α.Π, πραγματοποιήθηκε και στην 

Ελλάδα δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής ως 
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ξένης γλώσσας, σε παιδιά  της Α’ και Β’ Δημοτικού (Πρόγραμμα Εκμάθησης 

της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία -ΠΕΑΠ, n.d.), η οποία και 

μετουσιώθηκε σε (Π.Σ., ΦΕΚ: 2419/τ.Β'/05-08-2016) και επέτρεψε τη 

διενέργεια της παρούσας έρευνας, Εξάλλου το ΠΕΑΠ και τα ευρήματά του 

έρχονται σε αντιστοιχία με  άλλα συγχρηματοδοτούμενα – στην πλειονότητά 

τους διακρατικά- ερευνητικά προγράμματα, όπως το ELLiE (Early Language 

Learning in English)  (Enever, et al., 2011),  το BAF (Barcelon Age Factor 

Project) (Muñoz, 2006), το E.L.I.A.S. (Early Language and Intercultural 

Acquisition Studies) (Kersten, Steinlen, Tiefenthal, Wippermann, & Flyman 

Mattsson, 2010), το TeMoLaYoLe (Τeaching  modern languages  to young 

learners) (Nikolov, Mihaljevic´ Djigunovic, Mattheoudakis, Lundberg, & 

Flanagan, 2007).  

Eπιστρέφοντας στο ΠΕΑΠ, θα πρέπει να επισημάνουμε πως γενικοί 

παιδαγωγικοί στόχοι του Π.Σ. ορίζονται, μεταξύ άλλων, α) ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, β) της οπτικής και γ) της ακουστικής αντίληψης. 

Επίσης, στους ειδικούς παιδαγωγικούς στόχους και στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων: α) ανάπτυξη κινήτρων για την εκμάθηση 

της αγγλικής και β) δεξιοτήτων που αφορούν τον προφορικό λόγο. Τέλος σε 

ό,τι αφορά στους μεθοδολογικούς στόχους και σε συνάφεια με την παρούσα 

διατριβή ξεχωρίζουν εκείνοι που αφορούν στην εκτέλεση δημιουργικών 

δραστηριοτήτων (project) για την επίτευξη  παιδαγωγικών και γνωστικών 

στόχων. 

Ειδική αναφορά θα πρέπει να κάνουμε και στο (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. για τη 

χρήση της Τεχνολογίας, 2002), που θέτει ως σκοπό της διδασκαλίας του 

μαθήματος την απαραίτητη εξοικείωση των μαθητών με το τεχνητό 

τεχνολογικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν, ανεξάρτητα από μελλοντικές 

επαγγελματικές επιλογές. Έτσι και μεταξύ άλλων, ένας από τους άξονες του 

γνωστικού περιεχομένου της διαδικασίας της διδασκαλίας για τα παιδιά της Α’ 

και Β’ δημοτικού, αφορά στις σχέσεις μεταξύ των τεχνολογιών και στη 

διασύνδεση της τεχνολογίας με άλλους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, ως γενικοί 

στόχοι ορίζονται η σύνδεση της γνώσης με τις καθημερινές εμπειρίες των 

παιδιών, οι συσχετίσεις και διασυνδέσεις με άλλους τομείς μελέτης και 
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βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης όπως είναι η 

ομοιότητα-διαφορά και η αλληλεπίδραση. Σε ό,τι αφορά στη μουσική, το 

αντίστοιχο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΦΕΚ 304/τ.Β'/13-03-2003) 

ορίζει για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του δημοτικού ως γενικούς στόχους, μεταξύ 

άλλων: α) την ανάπτυξη θετικής στάσης και αγάπης των παιδιών προς τη 

μουσική, β) την καλλιέργεια της ικανότητας να αναγνωρίζουν και ταυτίζουν με 

εικόνες ήχους της φύσης, του αστικού εργασιακού περιβάλλοντος και της 

φωνής των ζώων και γ) να ακούν με συγκέντρωση, να εσωτερικεύουν και να 

ανακαλούν ήχους. 

 

1.5.  Το Νέο Σχολείο 

 

Πιο πρόσφατα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, το υπουργείο 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχεδίασε, οργάνωσε και 

υλοποίησε το πρόγραμμα «Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου Αιώνα» (Το Νέο 

Σχολείο )(ΥΠΔΒΜΘ, 2010), το οποίο και είχε ως στόχο να θέσει τον/τη 

μαθητή/τρια στο επίκεντρο των αλλαγών, με σκοπό τη συνολική ανάπτυξη του 

επιπέδου σπουδών των παιδιών αλλά και της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης διαμέσου:  

 

 της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την κοινωνική πραγματικότητα και 

τις παραγωγικές διαδικασίες, 

 της διαπολιτισμικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και  

 της εμπλοκής των παιδιών με τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα 

(π.χ. ρατσισμός, φτώχια, ανεργία, κ.ά.), 

 

ώστε η παροχή της εκπαίδευσης να συνδέεται με «τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και ανθρώπων ικανών να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος» 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ.,2007: 68). Το πλαίσιο του «Νέου Σχολείου» έθεσε στο επίκεντρο 

της εκπαίδευσης τις ανάγκες και τα όνειρα των παιδιών, ώστε οι σχολικές 
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μονάδες να καταστούν ακόμα πιο λειτουργικές, μέσα από την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών, αφού η διαδικασία της εκπαίδευσης και της μάθησης δε θα 

λαμβάνει πλέον χώρα αποκλειστικά μέσα στη σχολική τάξη, εξαιτίας της 

βοήθειας που προσφέρει η ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων (ΥΠΔΒΜΘ, 2010). 

Ένα από τα εργαλεία που σύστησε το πρόγραμμα ήταν και τα αντικείμενα της 

συνεργατικής μάθησης, της χρήσης εργασιών (projects), της ακόμα 

μεγαλύτερης αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας της Επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.)κ.ά. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο, άμεσα σχετιζόμενο με το 

σχεδιασμό της παρούσας διατριβής ήταν και το γεγονός ότι σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, η υπάρχουσα γνώση και εμπειρία των μαθητών αξιοποιείται και 

αποτελεί εφαλτήριο για την καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων. Μεταξύ 

άλλων προνοιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, αξίζει να αναφέρουμε 

ότι αυτό εστιάζει στον εμπλουτισμό του μαθητικού βίου με δραστηριότητες 

εκπαιδευτικού παχνιδιού και δημιουργικές εργασίες (ΥΠΔΒΜ, 2010). Στο 

πλαίσιο αυτό δημουργήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ νέα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

τα οποία και υιοθετούσαν νέες διδακτικές μεθόδους με σύγχρονα ψηφιακά 

εκπαιδευτικά μέσα. Έτσι, ήδη από την προσχολική αγωγή επιχειρείται, τα 

παιδιά:  

 

 να αποκτήσουν γνωστική επάρκεια και να κατακτήσουν αντίστοιχες 

γνώσεις, δεξιότητες και επάρκεια στη χρήση της τεχνολογίας, 

 να αποκτήσουν επάρκεια στη χρήση -προφορικά και γραπτά- μίας ξένης 

γλώσσας τουλάχιστον και σε δεύτερη φάση δύο ξένων γλωσσών που να 

τα εξοικειώνουν με διαφορετικές από την ελληνική κουλτούρες, 

 να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, μέσω νέων διδακτικών μεθόδων, 

εκπαιδευτικών υλικών και ψηφιακών εργαλείων   

 

Οι στρατηγικοί στόχοι, στο πλαίσιο του προγράμματος υποστηρίζονται με: 

 

 Διασφάλιση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και αύξηση 

της συμμετοχής από την ηλικία των 4 ετών 

 Διασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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 Πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ 

 Δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία για τη διδασκαλία 

 

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η παρούσα διατριβή ενσωμάτωσε τις νέες 

τεχνολογίες, ως βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των στόχων του 

προγράμματος του νέου σχολείου, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου 

ψηφιακού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς που εξασφαλίστηκε 

με τη χρήση της εφαρμογής και το τεχνολογικό εργαλείο iPad. Προς αυτή την 

κατεύθυνση εξάλου κινείται και η οδηγία του προγράμματος περί της 

ενοποίησης και χρήσης ψηφιακών εφαρμογών (e-school, survey, e-data κλπ), 

και της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, υπό τη 

μορφή ψηφιακών αποθετηρίων γνώσης, ώστε να επιτυγχάνεται μάθημα χωρίς 

σύνορα με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (πιλοτική χρήση του e-book). 

Δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι στο ίδιο πλαίσιο επιχειρήθηκε και ο 

μετασχηματισμός του Π.Σ. και των σχετικών Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ,  ώστε να 

αξιοποιηθούν νέες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές, καθώς και νέα 

ψηφιακά περιβάλλοντα και μέσα, μέσω της δημιουργίας παραδειγμάτων 

ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών σεναρίων και παροχής εργαλείων για την 

κατασκευή μαθησιακών δραστηριοτήτων για όλα τα μαθήματα. 

 

1.6.  Εκπαιδευτικό σενάριο 

 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η υλοποίηση των φάσεων μιας πορείας που 

ακολουθείται στη διαδικασία της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου 

μπορεί να αποτυπωθεί σε σενάρια διδασκαλίας. Οι Kobbe et al., (2007) ορίζουν 

ως σενάριο μια ιστορία, στην οποία εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές παίζουν 

ρόλους. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό 

πλαίσιο και περιλαμβάνει διαδοχικά βήματα με στόχο την οικοδόμηση της 

γνώσης. Στην πιο συνήθη μορφή του, το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει 

δραστηριότητες, όπως ο διδακτικός σχεδιασμός, το σχέδιο μαθήματος και η 

υλοποίηση μιας διδασκαλίας, υπό την έννοια της συστηματικής προσέγγισης 
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ενός γνωστικού αντικειμένου. Ωστόσο, δεν περιορίζεται ούτε και βασίζεται 

αποκλειστικά και μόνο σε αυτά. Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 

οφείλει να θέτει υπόψη της στοιχεία όπως η αλληλεπίδραση, οι ρόλοι των 

συμμετεχόντων, οι αντιλήψεις των μαθητών, στοιχεία που θεωρούνται 

σημαντικά σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση. Για αυτό, σύμφωνα με 

τον Κυνηγό (2015), το σενάριο μπορεί να λειτουργεί ως στρατηγικός καταλύτης 

που  στοχεύει  να  εμπλέξει  τους  συμμετέχοντες  σε καινοτόμες  δράσεις  που  

θα τους επιτρέψουν να βιώσουν απρόσμενες  μαθησιακές  και διδακτικές 

καταστάσεις. Πέραν των εκπαιδευτικών στόχων ή της ύλης, το εκπαιδευτικό 

σενάριο ενσωματώνει στη δομή του και κοινωνικές ή άλλες διαστάσεις του 

μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως π.χ. περιορισμούς που μπορεί να οφείλονται 

στο σχολικό ή το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο (Τρυφιάτης, 2017) ή ακόμα και 

περιορισμούς που σχετίζονται με θέματα υγείας, σωματικής και πνευματικής 

ικανότητας, π.χ. περίπτωση μη διαγνωσμένης δυσλεξίας σε παιδί, όπως 

παρατηρήθηκε σε περίπτωση παιδιού της παρούσας έρευνας. Η εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού σεναρίου είναι σαφής και προαποφασισμένη σε ό,τι αφορά σε 

δραστηριότητες που αυτό ενσωματώνει και στις απαραίτητες από πλευράς 

μαθητών δράσεις, ώστε να μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί από 

εκπαιδευτικούς που θα κρίνουν σε ποια μέρη της διδασκαλίας μιας έννοιας 

μπορεί αυτό να εστιάσει και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο συνολικό 

διδακτικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τους Pernin & Lejeune (2006), η εμπειρία 

που προκύπτει από την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου προσφέρει 

χρήσιμες ενδείξεις για την πιθανή επέκταση ή/και τροποποίηση και 

επαναχρησιμοποίησή του σε  διαφορετικό  κοινό,  ηλικία  και  εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Εξαιτίας της τεχνολογίας, ένα εκπαιδευτικό σενάριο καλείται να 

τεκμηριώσει και τη λειτουργικότητα αυτής ανάλογα με τους μαθησιακούς 

στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της διδασκαλίας ενός 

γνωστικού αντικειμένου, ώστε να καθοριστεί η παιδαγωγική αξία από τη χρήση 

της. Η χρήση της τεχνολογίας μας επιτρέπει να αναφερόμαστε σε μια 

διαφορετικής μορφής κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης. Ο παραδοσιακός 

συσχετισμός που ήθελε τους εκπαιδευτικούς πομπούς και τους μαθητές/τριες να 

είναι οι δέκτες της αλληλεπίδρασης δεν αποτελεί πλέον καθεστώς. Ένα 
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εκπαιδευτικό σενάριο θα πρέπει να ενσωματώνει την αλληλεπιδραστική και 

συνεργατική διάσταση της διαδικασίας της διδασκαλίας (Pernin & Lejeune, 

2006). Συνοψίζοντας, ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί την τεχνολογία 

οφείλει:  

 

 να περιγράφει τις διδακτικές δραστηριότητες και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιεί, π.χ. ψηφιακά μέσα, λογισμικά κ.ά. Έτσι ορίζεται το 

σημείο εκκίνησης και το πλαίσιο στο οποίο θα υλοποιηθούν οι 

διδασκαλικές και μαθησιακές δραστηριότητες του σεναρίου,  

 να κάνει χρήση κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών που λαμβάνουν 

υπόψη τους τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους/τις 

εκπαιδευόμενους,  

 να αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μαθησιακού αποτελέσματος με τη 

χρήση κατάλληλου τεχνολογικού περιβάλλοντος, π.χ. εκπαιδευτικό 

λογισμικό, άλλο υλικό όπως εφαρμογές, βίντεο κλπ. που 

διαφοροποιείται από το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση 

των εργαλείων της ηλεκτρονικής μάθησης,  

 να αποσκοπεί στη διδασκαλία και τη μάθηση μιας ή περισσότερων 

βασικών εννοιών ενός γνωστικού αντικειμένου μέσα από το υφιστάμενο 

πρόγραμμα σπουδών, 

 να προσεγγίζει διαθεματικά ή διεπιστημονικά έννοιες από διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα, ενώ μπορεί επίσης να αφορά και στη μάθηση 

εννοιών εκτός αναλυτικού προγράμματος (Κουτσογιάννης, 2011). 

 

Ο τύπος ενός εκπαιδευτικού σεναρίου εξαρτάται από τα επιμέρους 

περιεχόμενά του που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο οποίο θα 

εφαρμοστεί, τους διδακτικούς σκοπούς και τις διδακτικές πρακτικές που 

ενσωματώνει, αλλά και την ταυτότητα εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων 

(Κουτσογιάννης, 2011). Σύμφωνα με τον Benammar (2006) υπάρχουν τρεις 

τύποι μαθησιακών σχεδιασμών: 
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 Οι προσανατολισμένοι στην έρευνα: σε αυτά προέχει η ενθάρρυνση των 

εκπαιδευόμενων να εξερευνούν και να χρησιμοποιούν πόρους και 

εργαλεία, 

 Οι προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα: σε αυτά προέχει η υλοποίηση 

ρεαλιστικών στόχων και  

 Οι προσανατολισμένοι στη διεπίδραση: αυτοί εστιάζουν στις 

στρατηγικές διαπραγμάτευσης που αναπτύσσονται μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων. 

 

Αντίστοιχα, διαμορφώνεται και η ταξινόμηση του σχεδιασμού του 

εκπαιδευτικού σεναρίου, ανάλογα με τον τρόπο μάθησης που εστιάζει. Η 

κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη μαθησιακή εστίαση είναι (Benammar, 

Poortinga, Schwab, & Snoek, 2006): 

 

 συνεργατικοί μαθησιακοί σχεδιασμοί, στο πλαίσιο των οποίων έμφαση 

δίνεται στη διεπίδραση και στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων, 

 σχεδιασμοί ανάπτυξης εννοιών-διαδικασιών, όπου προέχει η κατανόηση 

και η εμπέδωση εννοιών και διαδικασιών, 

 σχεδιασμοί επίλυσης προβλήματος, όπου προέχει η μελέτη της 

διαδικασίας, μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι επιλύουν ένα πρόβλημα 

του πραγματικού κόσμου που τους τίθεται, 

 σχεδιασμοί μελέτης περίπτωσης, όπου επιδιώκεται η παραγωγή ενός 

τεχνήματος και 

 σχεδιασμοί που περιλαμβάνουν το παιχνίδι ρόλων  

 

Οι παραπάνω ομαδοποιήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν απόλυτες, αφού 

κατά την εφαρμογή ενός σεναρίου μπορεί να συνδυαστούν δομικά στοιχεία από 

διαφορετικές μεταξύ τους ταξινομίες. Για αυτό και οι αναπροσαρμογές του 

σεναρίου είναι αναπόφευκτες, επειδή ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της 

μαθησιακής διαδικασίας είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων διεπιδράσεων σε 

πραγματικά μεταβλητά περιβάλλοντα (Πόλκας & Τουλούμης, 2012). Ο κύκλος 
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δημιουργίας ενός σεναρίου σύμφωνα με τον Branch (2010, σ. 3) περιγράφεται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Περιγραφή του κύκλου δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού σεναρίου  

Σχεδιασμός 

κεντρική ιδέα, γνωστικό αντικείμενο, μαθησιακοί στόχοι, 

ρόλοι εμπλεκομένων, τρόπος αξιολόγησης των μαθητών 

(αξιοποίηση λογισμικών, φύλλων εργασίας) 

Προετοιμασία 
δραστηριότητες των εμπλεκομένων, συσχέτισή τους με 

μαθησιακούς στόχους, συλλογή υποστηρικτικού υλικού 

Ανάπτυξη 

δημιουργία μαθησιακού υλικού σε ψηφιακή ή μη μορφή, 

προμήθεια-εγκατάσταση εργαλείων της ηλεκτρονικής 

μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν 

παροχή συμπληρωματικού-βοηθητικού υλικού 

Ολοκλήρωση 
οργάνωση όλου του μαθησιακού υλικού σε μια ενιαία μορφή 

(ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος) 

Εφαρμογή 

αξιοποίηση του μαθησιακού υλικού σε ψηφιακή ή μη μορφή 

(δραστηριότητες με τη χρήση λογισμικών) και οργάνωση 

όλου του μαθησιακού υλικού σε ενιαία μορφή (ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος) 

Αξιολόγηση 

αποτίμηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας της 

διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε βάση του σεναρίου, 

αναστοχασμός και  επανασχεδιασμός του 

Πίνακας 3: Ο κύκλος δημιουργίας ενός σεναρίου (Branch, 2010, σ. 3) 

 

Σύμφωνα με τους Bishop et al., (2007), η δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

Δομή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Τίτλος Περιγράφει συνοπτικά το θέμα του σεναρίου. 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 

αντικείμενα 

Παρουσιάζονται τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία 

αναφέρεται το σενάριο 

Πρωτοτυπία 
Περιγράφονται καινοτομίες ή στοιχεία πρωτοτυπίας που 

αξιοποιεί το σενάριο. Αυτά μπορεί να αφορούν το 
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διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του θέματος. Κυρίως, 

αναφέρονται στο τρόπο αξιοποίησης των εργαλείων της 

ηλεκτρονικής μάθησης  και στην προστιθέμενη αξία που 

επιφέρουν σε σχέση με άλλες μεθόδους διδασκαλίας 

Τάξη αναφοράς 
Αναφέρεται η τάξη ή οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται 

το σενάριο 

Παιδαγωγική 

προσέγγιση 

Αναφέρεται η παιδαγωγική προσέγγιση, στην οποία 

βασίζεται το σενάριο. Περιγράφονται η δομή του 

σεναρίου και η μαθητοκεντρική προσέγγισή του με 

συγκεκριμένους ρόλους για τους συμμετέχοντες 

μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Συμβατότητα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών 

Γίνεται σαφής σύνδεση των διδακτικών στόχων του 

σεναρίου με σημεία του Α.Π.Σ. του γνωστικού 

αντικειμένου και των εργαλείων της ηλεκτρονικής 

μάθησης 

Διδακτικοί στόχοι 

Περιγράφονται με σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι ως 

προς το θέμα, το γνωστικό αντικείμενο ή και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία. Καθώς και οι διδακτικοί στόχοι από τη 

χρήση των εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Αναφέρεται η συνολική, εκτιμώμενη διάρκεια του 

σεναρίου. Ενδείκνυται να εκτιμάται η χρονική διάρκεια 

κάθε σταδίου του σεναρίου και, κυρίως, κάθε 

μαθησιακής δραστηριότητας 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Περιγράφεται ο τρόπος εργασίας (εξατομικευμένη ή σε 

ομάδες μαθητών) και η απαιτούμενη υλικοτεχνική 

υποδομή (υπολογιστές και άλλος εξοπλισμός, 

εργαστήριο ή τάξη, διαδίκτυο, προϊόντα λογισμικού, 

προπαρασκευαστικές ενέργειες) 

Ρόλοι 

Αναφέρονται οι ρόλοι και οι ενέργειες των μαθητών, 

των ομάδων των μαθητών και του εκπαιδευτικού, καθώς 

και ο τρόπος αλληλεπίδρασής τους 

Μαθησιακές 

δραστηριότητες 

Περιγράφονται οι μαθησιακές δραστηριότητες που 

βασίζονται στην επιλεγμένη παιδαγωγική προσέγγιση 
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και ικανοποιούν τους διδακτικούς στόχους, οργανώνουν 

τη διαδικασία και εστιάζουν το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων στους διδακτικούς στόχους 

Αξιολόγηση 

Περιλαμβάνονται  διαδικασίες  αποτίμησης  του  

σεναρίου,  της  διδασκαλίας και της μαθησιακής 

διαδικασίας. Δημιουργούνται, συνήθως, φύλλα 

αξιολόγησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

Επεκτασιμότητα 

Παρουσιάζονται προτάσεις επέκτασης του σεναρίου. Οι 

προτάσεις μπορεί να αφορούν διαφορετικούς 

διδακτικούς στόχους, νέες μαθησιακές δραστηριότητες, 

διαφορετικά θέματα του γνωστικού ή των γνωστικών 

αντικειμένων, ή άλλα γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί, 

επίσης, να αφορούν άλλες εφαρμογές και δεξιότητες στη 

χρήση του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. 

Πίνακας 4: Η δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου (Bishop, Hines, & Collins, 

2007) 

 

1.6.1. Μαθησιακές δραστηριότητες  

 

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιεί σειρά δραστηριοτήτων είτε ατομικά είτε 

συλλογικά, ενέχει τους προτεινόμενους ρόλους που καλούνται να παίξουν οι 

συμμετέχοντες και τη δομή της συνεργασίας μεταξύ τους, είναι σχεδιασμένο 

ώστε να επιτρέπει παρεμβάσεις και αλλαγές από τους συμμετέχοντες, να δίνει 

δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τον αριθμό τους και να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα. Η δομή και η ροή κάθε 

δραστηριότητας, οι ρόλοι των συμμετεχόντων αλλά και η αλληλεπίδραση 

αυτών με τα χρησιμοποιούμενα μέσα και υλικά περιγράφονται σε ένα πλάνο 

δραστηριότητας (Lazakidou & Retalis, 2010). Οι δραστηριότητες που 

αξιοποιούν τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης χωρίζονται σε πέντε 

τουλάχιστον διαφορετικές κατηγορίες:  
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 Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας: 

αφορούν στη διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος και 

κινήτρου, στην ενημέρωση για τον σκοπό και τους στόχους της 

μαθησιακής διαδικασίας και αποτιμούν την υπάρχουσα γνώση, 

ανιχνεύουν πιθανές γνωστικές δυσκολίες και τις αναπαραστάσεις των 

μαθητών. Ως δραστηριότητες αποτίμησης και ανίχνευσης των 

γνωστικών δυσκολιών των μαθητών που αφορούν σε ιδέες, αντιλήψεις 

και αναπαραστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν διδακτικές 

στρατηγικές, όπως οι ερωταποκρίσεις (ζητάμε ορισμό, θέτουμε ένα 

ερώτημα), ο καταιγισμός ιδεών, η δημιουργία ή ο σχολιασμός σχεδίων 

και η εννοιολογική χαρτογράφηση (ΕΑΙΤΥ, 2010). 

 Δραστηριότητες διδασκαλίας γνωστικού αντικειμένου: αφορούν στο 

πλαίσιο, μέσω του οποίου εισάγονται οι προς απόκτηση γνώσεις και 

διεξάγονται οι περισσότερες δραστηριότητες πρόσκτησης και 

οικοδόμησης νέων εννοιών. Κατά την εκτέλεση τους γίνεται η οργανική 

ένταξη και ενσωμάτωσή του ή των χρησιμοποιούμενων υπολογιστικών 

περιβαλλόντων. Συνεπώς, οφείλουν να τεκμηριωθούν επαρκώς οι λόγοι, 

για τους οποίους απαιτείται η χρήση ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος 

για την υλοποίηση του σεναρίου και ειδικότερα να αναδειχθεί η 

προστιθέμενη αξία και τα πλεονεκτήματά του αναφορικά με την 

επίτευξη του σκοπού και των στόχων του σεναρίου. Η τεκμηρίωση της 

προστιθέμενης αξίας που παρέχει το υπολογιστικό περιβάλλον μπορεί 

να γίνει διαμέσου της ανάδειξης των δυνατοτήτων για δράση, που 

προσφέρουν τα προτεινόμενα εργαλεία ή περιβάλλοντα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (ΕΑΙΤΥ, 2010). 

 Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου: αφορούν 

στην κατανόηση και στην αφομοίωση των νέων γνώσεων. Συνήθως 

λαμβάνουν χώρα μέσω ερωταποκρίσεων, πρακτικών επίλυσης 

προβλημάτων και εφαρμογής των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί. Το 

υπολογιστικό περιβάλλον που εμπλέκεται στο σενάριο μπορεί να παίξει 

καθοριστικό ρόλο και στη φάση αυτή σχετικά με τις διδακτικές 

στρατηγικές, τις διδακτικές καταστάσεις, τις διδακτικές βοήθειες και την 



25 
 

οργάνωση των αλληλεπιδράσεων. Σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας αποτελούν τα στάδια, όπου ενισχύονται οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις, ανασκευάζονται οι λανθασμένες αντιλήψεις και οι αρχικές 

ιδέες των μαθητών, αναδομούνται οι αναπαραστάσεις και δημιουργείται 

το κατάλληλο πλαίσιο για την εννοιολογική αλλαγή και την οικοδόμηση 

των νέων γνώσεων (ΕΑΙΤΥ, 2010). 

 Δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου: αφορούν 

στην αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας των συμμετεχόντων αλλά και 

του ίδιου του εκπαιδευτικού σεναρίου. Αποτελούν εγγενές τμήμα του 

σεναρίου και χρησιμοποιούνται ώστε να εκτιμήσουμε την 

αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν. Πρόκειται 

για δραστηριότητες που προσφέρουν εκ νέου ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να προσεγγίσουν ζητήματα, στα οποία ενδέχεται να 

υπάρχουν ακόμα γνωστικές ανάγκες. Η αξιολόγηση μπορεί να 

περιλαμβάνει: α) ασκήσεις σωστού – λάθους, πολλαπλών επιλογών, 

συμπλήρωσης κενών, β) ερωτήσεις αξιολόγησης ανοικτού τύπου που 

θέτει το σενάριο, ώστε να διερευνηθεί η κατανόηση της υπό μελέτη 

έννοιας από τους μαθητές, γ) δραστηριότητες σχεδίασης, δ) 

δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης, ε) δραστηριότητες 

επίλυσης προβλημάτων και ζ) δραστηριότητες κατασκευής. Σε κάθε 

περίπτωση είναι επιθυμητή η ενσωμάτωση υπολογιστικών 

περιβαλλόντων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία 

αποτελεσματικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του σεναρίου μπορεί να 

έχει δύο μορφές: α) διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του σεναρίου, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα 

που ανακύπτουν από την εφαρμογή του και β) τελική αξιολόγηση που 

σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων του σεναρίου, τη διαδικασία 

υλοποίησής του και την αποτελεσματική χρήση των χρησιμοποιούμενων 

εργαλείων (ΕΑΙΤΥ, 2010). 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο λειτουργεί ένα διευρυμένο πλαίσιο πέραν του 

Α.Π.Σ. και ως σύνθετο εργαλείο εστιάζει στη διδασκαλία μιας ή  περισσότερων  
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εννοιών, συνδυάζοντας διδακτικά  μέσα  όπως  π.χ. λογισμικά, σημειώσεις, 

ιστοσελίδες, προκειμένου να επιτευχθεί ένα μαθησιακό αποτέλεσμα (Μακρή, 

Αράπογλου, Φράγου, & Κυνηγός, 2006), (Vanbuel, 2009). 

 

1.7.  Μνήμη 

 

O Hermann Ebbinghaus (1850-1909), όρισε τη μνήμη ως την ικανότητα του 

νου να επαναφέρει παρελθούσες εμπειρίες στη συνείδηση του ατόμου και 

πίστευε ότι η βάση της μνήμης είναι η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ 

εμπειριών. Αυτό σημαίνει πως, αν κάποια εμπειρία δημιουργήθηκε από κοινού 

με άλλη εμπειρία, η ανάκληση της πρώτης μπορεί να επαναφέρει στο 

προσκήνιο της μνήμης και τη δεύτερη (Μπαμπλέκου, 2007). Ένα από τα 

συμπεράσματα του έργου του Ebbinghaus, όπως αναφέρει η Μπαμπλέκου 

(2007) αφορά στην καμπύλη της λήθης, η οποία είναι αποτέλεσμα αφενός της 

συστηματικής διεύρυνσης του χρόνου, στη διάρκεια του οποίου το άτομο ξεχνά 

όσα έμαθε, αφετέρου της αποταμίευσης των πληροφοριών που μαθαίνονται. 

Σύμφωνα με αυτήν καταγράφεται εντυπωσιακή απώλεια μεταξύ των πρώτων 8-

9 ωρών περίπου μετά τη μάθηση, ενώ μετά τις 8 ώρες η ποσότητα των 

πληροφοριών που παραμένει στη μνήμη σταθεροποιείται. Ο Sir Frederic 

Bartlett (1886-1969), σύγχρονος του Ebbinghaus και πρωτοπόρος στην έρευνα 

των μνημονικών λειτουργιών, εστίασε το ενδιαφέρον του στο πώς το άτομο 

θυμάται νοηματικά συνδεδεμένες πληροφορίες και υποστήριζε ότι αυτό γίνεται 

με την ανακατασκευή των πληροφοριών, η οποία βασίζεται στην 

προϋπάρχουσα γνώση του ατόμου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αναμειγνύει τα 

προσφερόμενα στοιχεία με αυτά που ήδη γνωρίζει για τον κόσμο και 

δημιουργεί μια νέα εκδοχή του αρχικού γεγονότος. Ο Bartlett είναι ο 

θεωρητικός που εισήγαγε τον όρο «σχήμα» για να ερμηνεύσει την ιδέα ότι μια 

θεωρία του νου προϋποθέτει μια εξήγηση για το πώς αποκτάται η γνώση. Όπως 

υποστήριζε, το σχήμα είναι μια νοητική δομή που δημιουργείται ασυνείδητα 

και έχει αυστηρά αφηρημένο χαρακτήρα (Μπαμπλέκου, 2007). Ένα 

αισθητηριακό ερέθισμα μπορεί να ενεργοποιήσει το σχήμα που είναι η 

συσσωρευμένη γνώση του ατόμου σχετικά με το ερέθισμα. Στην αμφίδρομη 
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αυτή σχέση τα ερεθίσματα ερμηνεύονται με σχήματα και τα σχήματα 

μεταβάλλονται εξαιτίας των ερεθισμάτων. Τέλος, το σχήμα περιλαμβάνει τη 

στάση και τις πεποιθήσεις, όπως και τα συναισθήματα του ατόμου για το 

ερέθισμα. Ο U. Neisser στο βιβλίο του Cognitive Psychology (1967), αποδίδει 

τη γέννηση της γνωστικής ψυχολογίας στις ιδέες του Bartlett για τον 

αναδομητικό χαρακτήρα της μνήμης. Ο Bartlett υπογράμμισε τον ενεργητικό 

χαρακτήρα της μνήμης και της μάθησης, αυτός πρώτος έθεσε τη μνήμη στο 

πλαίσιο άλλων γνωστικών λειτουργιών (Καραπέτσας, Λασκαράκη, & 

Ζυγούρης, 2011) όπως η αντίληψη, η σκέψη και η διαμόρφωση στάσεων από το 

άτομο και εστίασε τις έρευνές του, στον ρόλο που παίζουν στο αποτέλεσμα της 

μνημονικής διεργασίας, οι στάσεις των ατόμων και το πολιτισμικό πλαίσιο, στο 

οποίο ζουν (Μπαμπλέκου, 2007). 

 

1.7.1. Κωδικοποίηση – αποθήκευση – ανάπλαση 

 

Σχετικά με τη δομή της μνήμης, ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν για την 

ύπαρξη τουλάχιστον δύο συστημάτων, της βραχύχρονης και της μακρόχρονης 

μνήμης (Νεραντζάκη, 2016).Το μοντέλο που κυριάρχησε αναφορικά με τη 

δομή της μνήμης είναι αυτό των Atkison R. και Shiffrin R. και προβλέπει τρία 

διαφορετικά μνημονικά διαμερίσματα: α) της αισθητηριακής αντίληψης, β) της 

βραχύχρονης και γ) της μακρόχρονης μνήμης (Μπαμπλέκου, 2007, p. 42). Η 

αισθητηριακή αντίληψη υποδέχεται τις πληροφορίες από το περιβάλλον και 

όσες από αυτές επιλέγονται για περαιτέρω επεξεργασία προωθούνται στη 

βραχύχρονη μνήμη. Όσες πληροφορίες αποθηκευτούν στην μακρόχρονη μνήμη 

παραμένουν εκεί για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σχέση των 

διαμερισμάτων παριστάνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί: 
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Το μοντέλο των Atkison – Shiffrin 1986 

Διάγραμμα 1. Τα διαμερίσματα της μνήμης σύμφωνα με τους Atkison & 
Shiffrin (Μπαμπλέκου, 2007, p. 43) 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και σε κάθε ένα από τα μνημονικά διαμερίσματα 

καταγράφονται διαφορετικές μορφές κωδικοποίησης και πιο αναλυτικά στο 

αισθητηριακό η κωδικοποίηση γίνεται πρωτογενώς, δηλαδή ένα χρώμα 

καταγράφεται ως χρώμα (Νεραντζάκη, 2016).  Στο διαμέρισμα της 

βραχύχρονης μνήμης η πληροφορία αποθηκεύεται ως το φωνολογικό 

ισοδύναμο (Καραπέτσας, Λασκαράκη, & Ζυγούρης, 2011), δηλαδή τα σύμβολα 

που απαρτίζουν τη λέξη κόκκινο μετατρέπονται σε ήχους και το σύνολο των 

ήχων απαρτίζει μια ακουστική αναπαράσταση της πληροφορίας. Τέλος, στο 

διαμέρισμα της μακρόχρονης μνήμης η κωδικοποίηση είναι σημασιολογικής 

φύσεως (Μπαμπλέκου, 2007). Αντίστοιχα, ο πιο συνηθισμένος τρόπος για την 

έρευνα της μνήμης είναι η διαίρεσή της σε τρεις διακριτές φάσεις: της 

κωδικοποίησης, της αποθήκευσης και της ανάπλασης. Στο πλαίσιο της 

κωδικοποίησης λαμβάνει χώρα η υποδοχή των πληροφοριών στο μνημονικό 

σύστημα α) μέσα από οπτικές αναπαραστάσεις, δηλαδή η πληροφορία 

αποθηκεύεται σαν εικόνα, β) μέσα από λεκτικές αναπαραστάσεις, δηλαδή η 
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πληροφορία αποθηκεύεται αυτολεξεί ως φωνολογικό σύνολο και γ) μέσα από 

σημασιολογικές αναπαραστάσεις, δηλαδή η πληροφορία αποθηκεύεται ως 

νόημα.  Κατά την αποθήκευση, οι κωδικοποιημένες πληροφορίες μεταφέρονται 

στην μακρόχρονη μνήμη και στη φάση της ανάπλασης ανασύρονται οι 

πληροφορίες από την μακρόχρονη μνήμη με σκοπό τη χρήση τους. Ωστόσο, οι 

άνθρωποι τείνουν να τροποποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν ανάλογα με 

τις εμπειρίες, τις πεποιθήσεις, τις γνώσεις και τις προκαταλήψεις τους. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, όταν τελικά προκαλείται ανάπλαση των πληροφοριών από 

την μακρόχρονη μνήμη, αυτές να μην αποτελούν πιστό αντίγραφο της αρχικής 

εγγραφής, αλλά μια νέα εκδοχή που φέρει την προσωπική σφραγίδα του ατόμου 

(Μπαμπλέκου, 2007).  

Συμπερασματικά, η σημασιολογική αποθήκευση των πληροφοριών φαίνεται 

να είναι ισχυρότερη των άλλων δύο. Ειδικά στα παιδιά, η σημασιολογική μνήμη 

παίζει σημαντικό ρόλο κατά την κωδικοποίηση, αφού η προηγούμενη γνώση 

τους για τον κόσμο μπορεί να τα βοηθήσει να συγκρατήσουν αποτελεσματικά 

μια πληροφορία. (Μπαμπλέκου, 2007). Σε ό,τι αφορά στην αποθήκευση, αυτή 

αποτελεί αίτιο βελτιωμένων μνημονικών επιδόσεων που καταγράφει αυξητικές 

τάσεις στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ανάπλαση, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημασία να ξεχωρίσει κανείς αν ζητείται από τα 

παιδιά να ανακαλέσουν ή να αναγνωρίσουν πληροφορίες, αφού η αναγνώριση 

προηγείται χρονικά της ανάκλησης στις μνημονικές λειτουργίες των παιδιών . 

Σε συμφωνία με τον Ντιγκμπασάνη (2004) σχετικά με τη δυνατότητα 

αποτελεσματικότερης μάθησης διαμέσου των αισθήσεων, ο Sperling (1960) 

διέκρινε πρώτος και απέδειξε την ύπαρξη της οπτικής μνήμης ως τύπο της 

αισθητηριακής μνήμης, σύστημα το οποίο ο Niesser (1967) ονόμασε εικονική 

μνήμη σε αντίθεση με το σύστημα της ηχητικής μνήμης. Ωστόσο, ίσως και πιο 

σημαντική από το διαμέρισμα, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία της μνήμης, να 

είναι η ίδια η διαδικασία της επεξεργασίας, όπως υποστήριξαν το 1972 οι Craik 

και Lockhart (1990), οι οποίοι ανέδειξαν το βάθος και το είδος της 

επεξεργασίας που συντελείται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντες για την 

αποθήκευση των πληροφοριών. Σύμφωνα με τη θεώρησή τους, σημαντικές 

έννοιες αποτελούν οι: α) επανάληψη συντήρησης, η οποία διατηρεί απλώς την 
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πληροφορία – αποτελεί επιφανειακή δραστηριότητα και διεκπεραιώνεται στη 

βραχύχρονη μνήμη και β) επανάληψη επεξεργασίας, η οποία είναι εις βάθος και 

εννοιολογικής φύσεως επεξεργασία και οδηγεί στην αποθήκευση της 

πληροφορίας στην μακρόχρονη μνήμη (Thompson, Schellenberg, & Husain, 

2001). Πλήθος ερευνών για τα επίπεδα επεξεργασίας αφορά σε περιπτώσεις 

τυχαίας μάθησης (Thompson, Moulin, Hayre, & Jones, 2005), όπου ερευνητές 

δεν έδιναν καμία οδηγία στα υπό έρευνα υποκείμενα για το πώς να 

απομνημονεύσουν τις πληροφορίες που δέχονταν. Το παράδειγμα μοιάζει πολύ 

με αυτό των σύγχρονων εκπαιδευτικών που ζητούν από τα παιδιά να τους πουν 

τι διάβασαν με δικά τους λόγια. Η παρότρυνση έχει ως αποτέλεσμα τη 

βαθύτερη σημασιολογική επεξεργασία των πληροφοριών και επαγωγικά τη 

βελτιωμένη απομνημόνευση τους. Σε πολλές περιπτώσεις (Bower & Karlin, 

1974), (Parkin, 1984), (Klein, Loftus, & Burton, 1989), (McDaniel, Riegler, & 

Wadill, 1990) αποδείχθηκε ότι σε βάθος επεξεργασία οδηγούσε σε αυξημένα 

επίπεδα ανάπλασης, σε άλλες πάλι (Graf, 1980), (McElroy & Slamecka, 1982), 

(Payne, Neely, & Burns, 1986) δεν διαπίστωσαν επίδρασή της σε βάθος 

επεξεργασίας στη συγκράτηση των πληροφοριών (Μπαμπλέκου, 2007), με 

αποτέλεσμα η θεωρία να έχει μέχρι σήμερα τόσο υπέρμαχους όσο και 

πολέμιους. 

 

1.7.2. Εργαζόμενη μνήμη 

 

Ως εναλλακτική σύλληψη απέναντι στην βραχύχρονη μνήμη, το 1974 οι 

Baddeley & Hitch εισήγαγαν τον όρο εργαζόμενη μνήμη (ΕΜ) για να 

περιγράψουν τη γνωστική δομή που είναι υπεύθυνη για την προσωρινή 

συγκράτηση πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τη διεκπεραίωση ενός 

γνωστικού έργου, την οποία και περιέγραψαν ως δομή αποτελούμενη από: α) 

ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου, β) ένα υποσύστημα φωνολογικού κυκλώματος 

και γ) ένα υποσύστημα οπτικο-χωρικής αποτύπωσης (Μπαμπλέκου, 2007, p. 

67). Σύμφωνα με τους Demetriou, Christou, Spanoudis, Pliatsidou (2002) η 

εργαζόμενη μνήμη είναι υπεύθυνη για την ενοποίηση, ενεργή διατήρηση και 

βραχύχρονη αποθήκευση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας . H οπτικο-
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χωρική αποτύπωση περιλαμβάνει ένα εσωτερικό υποσύστημα υπεύθυνο για την 

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών πληροφοριών, π.χ. σχήματα ή χρώματα, και 

ένα για την επεξεργασία των οπτικο-χωρικών στοιχείων της διάταξης στο χώρο 

(Logie, Gilhooly, & Wynn, 1994), (Smith & Jonides, 1997),  Το φωνολογικό 

κύκλωμα ειδικεύεται αποκλειστικά στην πρόσληψη, την προσωρινή 

συγκράτηση και επεξεργασία της γλώσσας, προφορικής και γραπτής και 

διαθέτει αντίστοιχα ένα υποσύστημα φωνολογικής συγκράτησης που συγκρατεί 

ακουστικές λεκτικές πληροφορίες και ένα υποσύστημα αρθρωτικής 

επανάληψης, μέσω του οποίου αφενός παραμένει ενεργό το μνημονικό ίχνος 

της πληροφορίας, εξαιτίας της λεκτικής επανάληψης, αφετέρου 

κωδικοποιούνται οι οπτικές πληροφορίες μέσω της ονομασίας τους (Baddeley, 

1990), (Hamberlecht, 1999). Πρέπει να σημειωθεί ότι η αρθρωτική επανάληψη 

αφορά μόνο σε οπτικές πληροφορίες, καθώς οι ακουστικές εισέρχονται στο 

φωνολογικό κύκλωμα χωρίς την ανάγκη προηγούμενης κωδικοποίησης τους, 

μέσω αρθρωτικής επανάληψης (Baddeley, 1986). Το κεντρικό σύστημα ελέγχου 

αποτελεί τον επεξεργαστή του συστήματος που εμπλέκεται σε ένα εύρος 

γνωστικών λειτουργιών όπως ο συντονισμός δύο διαφορετικών έργων, η 

εναλλαγή στρατηγικών για την ανάπλαση πληροφοριών, η επιλεκτική προσοχή 

σε ερεθίσματα με την παρεμπόδιση άλλων ανεπιθύμητων (Baddeley, 1996). 

Μόλις το 2000, προσθέτει η συγγραφέας, ο Baddeley παρουσίασε το 

αναθεωρημένο μοντέλο του 1974, στο οποίο πρόσθεσε τον διαχειριστή 

επεισοδίων ως ένα μηχανισμό διαμεσολάβησης μεταξύ του φωνολογικού 

κυκλώματος, της οπτικο-χωρικής αποτύπωσης, του κεντρικού συστήματος 

ελέγχου και της μακρόχρονης μνήμης (Baddeley & Hitch, 2001). Οι επιδόσεις 

σε έργα της εργαζόμενης μνήμης μεταβάλλονται στο διάστημα μεταξύ πέντε 

και δεκαπέντε ετών, με πιο κρίσιμη την ηλικία των επτά ετών οπότε και τα 

παιδιά παύουν να βασίζονται αποκλειστικά στη βραχυπρόθεσμη οπτική μνήμη, 

αρχίζουν και μετατρέπουν σταδιακά την οπτική πληροφορία σε λεκτική 

δίνοντας της ένα όνομα, αρχίζουν και λειτουργούν την αυθόρμητη επανάληψη 

ως στρατηγική για την κωδικοποίηση των πληροφοριών, γεγονός  που συνδέεται 

στενά με τις επιδόσεις του φωνητικού κυκλώματος (Μπαμπλέκου, 2007). Τα 

μικρότερα παιδιά χειρίζονται αποδοτικότερα έργα που παρουσιάζονται με 
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εικόνες από ότι σε εκείνα που απαιτούν κατανόηση και χειρισμό λεκτικά 

παρουσιασμένων δεδομένων (Holmes & Adams, 2006) ), αφού η εξάρτηση από 

τις εικόνες είναι χαρακτηριστικό των παιδιών μικρής ηλικίας που διατηρούν 

χαμηλό επίπεδο κατάκτησης της γλώσσας και μειωμένη ικανότητα υπόρρητης 

επανάληψης δεδομένων (Holmes, Adams, & Hamilton, 2008),  οπότε και 

περιορίζεται η αποτελεσματική ενεργή διατήρηση των δεδομένων της 

εργαζόμενης μνήμης τους όταν δεν συνδυάζουν τη χρήση των δεδομένων 

αυτών με εικόνες (Gathercole, Pickering, Knight, & Stegmann, 2004)  

Μέχρι σήμερα έχει θεμελιωθεί η συμμετοχή του φωνολογικού κυκλώματος 

και του κεντρικού συστήματος ελέγχου στη γλωσσική ανάπτυξη, ενώ 

αποτελέσματα ερευνών όπως αυτό των Gathercole et al. (1992) έδειξαν ότι 

μεταξύ των τεσσάρων έως επτά ετών υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της 

φωνολογικής εργαζόμενης μνήμης και της επίδοσης σε τεστ λεξιλογίου αφού 

παιδιά με υψηλό επίπεδο φωνολογικής μνήμης δημιουργούν φωνολογικές 

μνημονικές εγγραφές ακριβείς και ανθεκτικές που συνδέονται πιο εύκολα με το 

σημασιολογικό τους αντίστοιχο. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από: α) μελέτες 

που δείχνουν ότι η γνώση του λεξιλογίου που αποκτούν τα παιδιά – στη 

μητρική ή ξένη γλώσσα – στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, προσδιορίζεται 

από τις ικανότητες της φωνολογικής εργαζόμενης μνήμης και β) μελέτες σε 

παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες και περιορισμένη ανάπτυξη λεξιλογίου. 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφή συμπεράσματα που να μπορούν να εξαχθούν 

αναφορικά με τη σχέση μνήμης – γλώσσας (Μπαμπλέκου, 2007). Αναφορικά 

με τη σχέση μεταξύ εργαζόμενης μνήμης και γλωσσικής ανάπτυξης, το 

φωνολογικό κύκλωμα είναι αυτό που αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο για την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου σύμφωνα και με το σχήμα που ακολουθεί και 

αποτυπώνει τη συμβολή της εργαζόμενης μνήμης στις γλωσσικές λειτουργίες: 

 

Λειτουργία Φωνολογικό κύκλωμα 
Κεντρικό σύστημα 

ελέγχου 

Απόκτηση 

λεξιλογίου 

Καθοριστικό για τη 

μακροπρόθεσμη εκμάθηση της 

Πιθανή συμβολή 

στην εύρεση της 
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φωνολογικής μορφής των 

λέξεων 

σημασιολογίας των 

νέων λέξεων 

Ανάγνωση 

Συμβολή στην ανάπτυξη μίας 

στρατηγικής φωνολογικής 

(από-) κωδικοποίησης 

Άγνωστη 

 

 

 

Κατανόηση 

κειμένου 

Συμβολή στη δημιουργία και 

διατήρηση μιας φωνολογικής 

αναπαράστασης για την 

υποβοήθηση της κατανόησης 

εκτεταμένου ή σύνθετου 

μηνύματος 

Συμβολή στη 

συντακτική και 

σημασιολογική 

επεξεργασία της 

πληροφορίας και στη 

συγκράτηση των 

προϊόντων της 

επεξεργασίας 

 

Αναγνώριση 

λέξεων 

Καμία συμβολή, εκτός από 

την περίπτωση πολύπλοκων 

κρίσεων σχετικά με την 

φωνολογική δομή λέξεων 

 

 

Άγνωστη 

Πίνακας των Gathercole & Baddeley, 1993 

Πίνακας 3.  Συμβολή της εργαζόμενης μνήμης στις γλωσσικές λειτουργίες 
(Μπαμπλέκου, 2007, p. 131) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα, το φωνολογικό κύκλωμα διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. Καθώς η εκμάθηση λέξεων 

περικλείει και σημασιολογικά στοιχεία, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και 

το κεντρικό σύστημα ελέγχου. Σε ό,τι αφορά στην ανάγνωση η εργαζόμενη 

φωνολογική μνήμη παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση προφορικών ή 

γραπτών μηνυμάτων. Αφενός μεν το φωνητικό κύκλωμα λειτουργεί ως ένα 

«μνημονικό παράθυρο» για την επεξεργασία ενός κειμένου, οπότε και 

δημιουργεί και διατηρεί μια φωνολογική αναπαράσταση των εισερχόμενων 

πληροφοριών, αφετέρου το κεντρικό σύστημα ελέγχου βοηθά στην επεξεργασία 

των σημασιολογικών και συντακτικών πλευρών της πληροφορίας. 

Συνοψίζοντας, η εργαζόμενη μνήμη αποτελεί ένα σύστημα με πρωταρχική 

ευθύνη και εξειδίκευση στην επεξεργασία της γλώσσας ενώ διατηρείται και η 
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υπόθεση ότι ένας τρίτος παράγοντας ή πλέγμα παραγόντων επηρεάζουν τελικά 

τη σχέση μνήμης και γλώσσας (Μπαμπλέκου, 2007).  

 

1.7.3. Μακρόχρονη ανάπλαση γεγονότων  

 

Μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την μακρόχρονη ανάπλαση ανέδειξαν 

ως σημαντικούς παράγοντες την οργάνωση της αναπαράστασης των γεγονότων, 

η οποία επηρεάζεται από τις χρονικές σχέσεις μεταξύ των επιμέρους στοιχείων 

και την επαναλαμβανόμενη έκθεση στο γεγονός και την ύπαρξη δεικτών που 

διευκολύνουν την ανάπλαση (Μπαμπλέκου, 2007). Πλήθος μελετών (Slackman 

& Nelson, 1984), (Hudson & Nelson, 1986), (Price & Goodman, 1990) έχουν 

δείξει πως οι χρονικές σχέσεις εντός των γεγονότων διευκολύνουν την 

ανάκληση σε παιδιά σχολική ηλικίας, δηλαδή όταν για μία διαδοχή γεγονότων η 

μία πράξη προηγείται της επόμενης και είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 

εμφάνιση της, σε αντίθεση με την ανάπλαση γεγονότων που δεν 

προσδιορίζονται από χρονικές σχέσεις (Bauer & Hertsgaard, 1993), (Bauer & 

Dow, 1994), (Mandler & McDonough, 1995), δηλαδή η αλλαγή της σειράς των 

πράξεων δεν επηρεάζει δομικά το γεγονός. Σύμφωνα με τους Hudson (1986) 

και Fivush & Hamond (1989), σημαντική διευκόλυνση στη διαδικασία της  

μακρόχρονης ανάπλασης γεγονότων προσφέρει και η επαναλαμβανόμενη 

έκθεση στο γεγονός, καθώς με αυτόν τον τρόπο η μνήμη διευκολύνεται σε ό,τι 

αφορά στην ποσότητα των πληροφοριών που αναπλάθονται όπως και στο 

χρονικό διάστημα για το οποίο είναι δυνατή η ανάπλαση αυτή. Σημασία 

φαίνεται να έχει και ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των επιδείξεων, καθώς όσο 

η χρονική απόσταση διευρύνεται από το γεγονός, τόσα περισσότερα πράγματα 

φαίνεται να θυμούνται τα παιδιά. Η συνοδεία ενός γεγονότος από δείκτες 

υπενθύμισης έχει διπλό αποτέλεσμα: διευκολύνει α) στη συγκράτηση των 

πληροφοριών που είναι σχετικές με το γεγονός και β) στην ανάπλαση τους μετά 

από κάποιο διάστημα (Μπαμπλέκου, 2007, p. 160). Για την μεν συγκράτηση 

των πληροφοριών έχει διατυπωθεί από τους Hudson & Sheffield (1995) η 

υπόθεση πως η ενεργοποίηση ενός μέρους της αρχικής εμπειρίας μεταδίδεται 

και στα υπόλοιπα μέρη που συνδέονται με αυτό, με αποτέλεσμα να επανέρχεται 
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στη μνήμη το σύνολο της εμπειρίας. Για τη δε ανάπλαση των πληροφοριών 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι Fivush & Hamond (1990) και Hudson & 

Fivush (1991) θεωρούν πως, αν η λεκτική επανάληψη δεν είναι από μόνης της 

αρκετή για να διατηρήσει τα γεγονότα στη μνήμη, τότε τα λεκτικά σήματα 

υπενθύμισης μπορούν κατά την ανάπλαση να λειτουργήσουν διευκολυντικά 

(Μπαμπλέκου, 2007). Στην περίπτωση της παρούσας διατριβής, ως τέτοιοι 

δείκτες υπενθύμισης λογίζονται οι μουσικές μελωδίες, τα ηχητικά 

αποσπάσματα και κάθε άλλος ήχος με νόημα που περιλαμβάνεται στην 

εφαρμογή, σε ότι αφορά στην υπενθύμιση του γραπτού και προφορικού 

περιεχομένου αυτής, όπως αντίστοιχα οι εικόνες και το περιγραφικό κείμενο 

θεωρήθηκαν δείκτες υπενθύμισης αναφορικά με την ανάπλαση των μουσικών 

μελωδιών και την αντιστοίχιση τους με τις διαφάνειες της εφαρμογής, στο 

πλαίσιο των αξιολογήσεων, στις οποίες υποβλήθηκαν τα παιδιά. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν λεκτικές υπομνήσεις τόσο στο πλαίσιο των 

αλληλεπιδράσεων όσο και στο πλαίσιο των αξιολογήσεων ώστε να επιτρέψουν 

στα υπό έρευνα υποκείμενα να αναπλάσουν καλύτερα τα γεγονότα, καθώς το 

διάστημα μεταξύ της εκτέλεσης των αλληλεπιδράσεων και των αξιολογήσεων 

ήταν σχετικά μεγάλο – από λίγες ώρες έως και μερικά 24ώρα μετά την 

εκάστοτε αλληλεπίδραση. Συνοψίζοντας, στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

σημειώσουμε πως κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπλαση 

γεγονότων σε ενήλικες και νήπια, φαίνεται να παίζουν σημαίνοντα ρόλο και 

στην ικανότητα αυτή των μεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών (Μπαμπλέκου, 2007), 

καθώς αυτά μεταβαίνουν από τη μη λεκτική στη λεκτική ανάπλαση του 

μνημονικού γίγνεσθαι. Ουσιαστικά λοιπόν, η μάθηση δεν συντελείται μέσω της 

δημιουργίας εγγραφών που αναπαριστούν το πρωτότυπο ερέθισμα αλλά μέσω 

της ενεργοποίησης στοιχείων του αντιληπτικού συστήματος, όπως έδειξε η 

μελέτη των Hayman & Tulving (1989), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η μνημονική 

διευκόλυνση δεν έχει «μεσολαβητή» την ενεργοποίηση μιας συγκεκριμένης 

αναπαράστασης αλλά μάλλον ένα «ημι-μνημονικό» σύστημα που δε δημιουργεί 

μνημονικά ίχνη. 
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1.7.4. Στρατηγικές κωδικοποίησης και ανάπλασης των πληροφοριών 

 

Κατά τη στιγμή της μάθησης, οι τρεις στρατηγικές  κωδικοποίησης των 

πληροφοριών που έχουν μελετηθεί διεξοδικά και θεωρούνται οι σημαντικότερες 

είναι η επανάληψη, η οργάνωση και η επεξεργασία (Μπαμπλέκου, 1995), 

(Μοσχίδης, 2013) Η επανάληψη προσδιορίζεται ως εσωτερική ή εξωτερική 

απομνημόνευση του ονόματος της πληροφορίας που θέλουμε να 

συγκρατήσουμε, η οργάνωση αναφέρεται στην ομαδοποίηση των πληροφοριών 

σε διακριτές ενότητες, σύμφωνα με κάποιο κριτήριο, ενώ, κατά την 

επεξεργασία, τα παιδιά δημιουργούν μία εννοιολογική σχέση μεταξύ δύο ή και 

περισσοτέρων ερεθισμάτων, τα οποία είναι κατ’ αρχήν ασύνδετα. Και οι τρεις 

θεωρούνται ότι πληρούν τους όρους της πειραματικής ψυχολογίας και τα 

τυπικά κριτήρια, ώστε να χαρακτηριστούν αυθεντικές μνημονικές στρατηγικές 

(Μπαμπλέκου, 2007). Ως μη τυπικές στρατηγικές κωδικοποίησης 

χαρακτηρίζονται από τις εργασίες του Wellman (1988) η προσοχή, η 

προσπάθεια και η χρήση εξωτερικών μνημονικών βοηθημάτων. Από τις τρεις, η 

προσοχή και μάλιστα η επιλεκτική προσοχή βελτιώνεται εντυπωσιακά στα 

παιδιά μεταξύ τριών και οχτώ ετών σύμφωνα με τους Miller & Seier (1994), 

καθώς τα παιδιά σταδιακά επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ερεθίσματα 

σχετικά με την εκτέλεση και τις ανάγκες ενός έργου που καλούνται να 

διεκπεραιώσουν. Όλες οι μέχρι σήμερα μελέτες συνηγορούν στο γεγονός πως οι 

μη τυπικές αυτές διεργασίες επιλέγονται σκόπιμα από το παιδί για να το 

βοηθήσουν να βελτιώσει τη μνημονική του επίδοση (Μπαμπλέκου, 2007). Από 

την άλλη πλευρά οι Howe, Brainerd & Kingma (1985) υποστηρίζουν ότι οι 

μνημονικές επιδόσεις των παιδιών δεν βασίζονται στην ικανότητα αποθήκευσης 

αλλά στην ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών, η οποία εκδηλώνεται μεταξύ 

του τέταρτου και του δωδέκατου ηλικιακού έτους, οπότε και ως στρατηγικές 

ανάσυρσης προσδιορίστηκαν οι σκόπιμες διεργασίες που επιτελούνται από το 

άτομο για να αναπλάσει πληροφορίες από τη μακρόχρονη μνήμη. Οι δύο 

συνθήκες ανάπλασης είναι αυτή της ελεύθερης ανάπλασης και αυτή της χρήσης 

σημάτων ανάπλασης π.χ. συνδυασμός εικόνων και λέξεων, τα οποία μαθαίνουν 

να αξιοποιούν τα παιδιά.  
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1.7.5. Μεταμνήμη  

 

Ο όρος έχει εισαχθεί από τον Flavell (1971) για να δηλώσει την επίγνωση 

των μνημονικών λειτουργιών και περιλαμβάνει τη γνώση του ατόμου για το 

πώς λειτουργεί η μνήμη του, την εκτίμηση και αξιολόγηση των μνημονικών του 

διεργασιών. Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί τη 

μνημονική του ικανότητα. Επιτυγχάνεται μέσα από ερωτηματολόγια αυτό-

αξιολόγησης, όπου το υποκείμενο απαντά, εάν θυμάται να πραγματοποιήσει 

μοτίβα που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή του, όπως επίσης και το πόσο 

συχνά θυμάται ή ξεχνά να τα πραγματοποιήσει (Μάνιου-Βακάλη, 1995). 

Σύμφωνα με μελέτες (Best, 1993), (Kurtz & Borkowski, 1984), (Fatal & Kaniel, 

1992) στο αντικείμενο: α) φαίνεται ότι η αποτελεσματικότερη μεταμνήμη 

οδηγεί σε βελτιωμένη χρήση των στρατηγικών που με τη σειρά τους οδηγούν 

σε ανάπτυξη της μεταμνήμης, β) η απόκτηση γνώσης από τα παιδιά για το πώς 

λειτουργεί η μνήμη προκύπτει από την πολλαπλή και επαναλαμβανομένη 

έκθεσή τους σε ποικιλία γνωστικών έργων και πλαισίων και γ) οι 

μεταμνημονικές οδηγίες στα παιδιά είναι πιθανότερο να ωφελήσουν όταν 

συνδέονται στενά με συγκεκριμένα μνημονικά έργα και στρατηγικές 

(Μπαμπλέκου, 2007). Τέλος, το χαρακτηριστικό που έχει ερευνηθεί 

περισσότερο στον τομέα της ρύθμισης της μνήμης είναι ο έλεγχος της 

απόδοσής της από τα ίδια τα παιδιά. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τον 

Siegler (1998), η μεταγνώση βοηθά στη μνήμη όταν συντρέχει ποικιλία 

παραγόντων όπως: α) επίγνωση των περιορισμών της μνήμης του από το παιδί, 

β) έλεγχο των πληροφοριών στη μνήμη κατά την εισαγωγή τους, ώστε να 

διαπιστώσει αν μπορεί ή όχι να τις θυμηθεί χωρίς κάποια στρατηγική, εάν 

επιλέξει στρατηγική θα πρέπει αυτή να είναι η καταλληλότερη έναντι κάποιας 

άλλης λιγότερο αποτελεσματικής και, τέλος γ) θα πρέπει να αποδώσει την 

πιθανή ανάπτυξη της μνημονικής επίδοσης στη χρήση της στρατηγικής, ώστε 

να είναι σε θέση στο μέλλον και σε σχετικές συνθήκες να την 

ξαναχρησιμοποιήσει. Υπάρχουν δύο τύποι μεταγνώσης, η έκδηλη που 

διατυπώνεται λεκτικά, περιλαμβάνει γνώση με τη μορφή δεδομένων για 
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στρατηγικές, γνωστικά έργα και ικανότητες που εμπλέκονται στη μνημονική 

λειτουργία και εκδηλώνεται μεταξύ πέντε και δεκαπέντε ετών, και η άδηλη ή 

λανθάνουσα, η οποία είναι υποσυνείδητη και περιλαμβάνει διαδικασίες όπως ο 

έλεγχος, η αυτορρύθμιση της απόδοσης του παιδιού ότι κάτι είναι γνωστό. Και 

οι δύο ολοκληρώνονται με το θάνατο του ανθρώπου (Μπαμπλέκου, 2007).    
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Γλώσσα και Μουσική 

 

2.1.  Η εκμάθηση της γλώσσας 

 

Η γλώσσα θεωρείται εγγενές ανθρώπινο χαρακτηριστικό και επιτρέπει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπινων όντων. Η γλωσσική κατάκτηση 

αποτελεί διαδικασία, διαμέσου της οποίας το άτομο αποκτά τη δυνατότητα να 

αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τη γλώσσα, να παράγει λέξεις και κατ’ 

επέκταση προτάσεις με στόχο την επικοινωνία. Ο όρος αφορά στην ικανότητα 

των παιδιών να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τη 

μητρική (Kosslyn & Osherson, 1995), ενώ διαφέρει από τη διαδικασία 

εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να αφορά σε παιδιά αλλά και 

σε ενήλικες (Gass, Behney, & Plonsky, Second language acquisition: An 

introductory course., 2013), (Gass S. , Behney, Plonsky, & Selinker, 2008), 

(Gass & Schachter, 1989). Η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί επιτυχώς 

τη γλώσσα προϋποθέτει την κατάκτηση συγκεκριμένων γλωσσικών επιπέδων, 

όπως η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη καθώς και ένα εκτεταμένο 

λεξιλόγιο. Μιλώντας για γλώσσα αναφερόμαστε πρωτίστως στη μητρική, η 

οποία διέπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το βάθος της 

κατάκτησής της σε λογικό επίπεδο, δηλαδή τη γραμματική και συντακτική 

δομή και το λεξιλόγιο και το βάθος της κατάκτησής της σε βιωματικό επίπεδο, 

δηλαδή σε συνθήκες πραγματικής χρήσης στη χώρα, όπου ομιλείται μια 

γλώσσα. Εξαιτίας αυτών των στοιχείων, οι γλωσσολόγοι αναφέρονται στη 

μητρική γλώσσα με τον όρο «κατάκτηση», συμπεριλαμβανομένης της αξιακής 

αντίληψης πέρα από τη χρηστική αντίληψη, ενώ για τη γνώση μιας ξένης 

γλώσσας χρησιμοποιούν συχνότερα τον όρο «εκμάθηση» (Μήτσης, 1996). 

Σύμφωνα με την έκθεση του ευρωπαϊκού δικτύου «Ευρυδίκη» για θέματα 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη, το 2017 στις περισσότερες χώρες οι μαθητές 

διδασκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους την πρώτη ξένη γλώσσα σε ηλικία μεταξύ 

6 και 7 ετών. Σε κάποιες χώρες ξεκινούν περίπου στην ηλικία των 8  ή 9 ετών, ενώ 

υπάρχουν λίγες χώρες που  ορίζουν ως υποχρεωτική την εκμάθηση ξένων γλωσσών 
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στο προσχολικό επίπεδο(Eurydice, 2017). Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε 

αυτό, όπως προκύπτει και από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΦΕΚ 

304/τ.Β'/13-03-2003) αλλά και το Π.Σ. που προέκυψε από το από το 

ΕΣΠΑ(Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση) συγχρηματατοδοτούμενο 

Π.Ε.Α.Π. (Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία -

ΠΕΑΠ, n.d.), το οποίο υιοθετεί τη μαθησιοκεντρική γλωσσοπαιδαγωγική 

προσέγγιση στη χρήση της ξένης γλώσσας και βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό 

που «έχει αναπτυχθεί βάσει θεματικών ενοτήτων που εμπνέονται από τον άμεσο 

κοινωνικό περίγυρο των παιδιών, με σκοπό να μάθουν να εκφράζονται μέσω 

ενός άλλου γλωσσικού κώδικα για τον κόσμο που γνωρίζουν.»  (Π.Σ., ΦΕΚ: 

2419/τ.Β'/05-08-2016). 

Το πρόγραμμα του ΠΕΑΠ, απευθύνεται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του 

δημοτικού με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική γλώσσα. 

Αντίστοιχα προγράμματα εκμάθησης απαντώνται εκτός Ελλάδας. Ενδεικτικά 

αναφέρθηκαν και το στο κεφ 1 το ELLiE, το από το Comenuis 

συγχρηματοδοτούμενο σχεδιασμένο πρόγραμμα E.L.I.A.S,κ.ά.  

Η ψυχογλωσσολογία είναι διεπιστημονικός κλάδος που εξετάζει τη σχέση 

των γλωσσικών και ψυχολογικών φαινομένων όπως παραγωγή και κατανόηση 

της γλώσσας, ανάπτυξη της προφορικής και γραπτής γλώσσας στο παιδί, 

επίδραση της γλώσσας σε νοητικές διεργασίες όπως μνημονική ανάκληση και ο 

σχηματισμός των εννοιών (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα). Στο πλαίσιο αυτό, 

ως επιπλέον χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ικανότητα εκμάθησης της 

ξένης γλώσσας θα πρέπει να νοούνται και συναισθηματικοί παράγοντες, όπως 

επίσης η πρόθεση/στάση, τα κίνητρα και η προσωπικότητα τους. Ως 

συναισθηματικοί παράγοντες ονοματίζονται τα αίτια που ωθούν τους χρήστες 

στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας και επιδρούν αποφασιστικά στο ρυθμό και 

στην επιτυχία της προσπάθειας. Απόψεις του χρήστη για μια γλώσσα, καθώς 

επίσης και για στοιχεία που αφορούν άμεσα σε αυτή (χώρα, κάτοικοι, 

πολιτισμός κ.λπ.), τείνουν να εξελίσσονται σε καθοριστικής σημασίας 

παράγοντες. Πρόκειται για την ανάγκη των χρηστών να μάθουν μία γλώσσα, τις 

απόψεις και τα συναισθήματά τους για αυτήν. Αρνητική πρόθεση για μια 

γλώσσα σημαίνει και δυσκολία στη διαδικασία εκμάθησής της, ενώ εκ των 
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προτέρων θετικά συναισθήματα διευκολύνουν την προσπάθεια. Εξίσου 

βαρύνουσας σημασίας είναι η πρόθεση/στάση των χρηστών, με έρευνες να 

σημειώνουν ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης στην προσπάθεια 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας (Rideout, 2011). Τα παιδιά τείνουν να υιοθετούν 

τη στάση των γονιών τους απέναντι στη γλώσσα που προσπαθούν να μάθουν με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται η επίδοση τους. Το ίδιο συμβαίνει και στην 

περίπτωση των δασκάλων απέναντι στους μαθητές τους, αν λάβουμε υπόψη το 

γεγονός ότι οι δάσκαλοι διαφοροποιούν τις προσδοκίες τους σχετικά με τις 

επιδόσεις και την επιτυχία των μαθητών. Σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης 

όπως το σχολικό, δε θα μπορούσαμε να μην υπολογίσουμε και την πιθανή 

υιοθέτηση της στάσης των συνομηλίκων που μπορεί να είναι επίσης 

καθοριστικής σημασίας (Sougari & Hovhannisyan, 2013), (Iliopoulou & 

Sougari, 2014), (Hovhannisyan & Sougari, 2016), (Larsen-Freeman & Long, 

1991). Για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, τα κίνητρα θεωρούνται 

σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας και μπορούν γενικά να ορισθούν ως 

εσωτερική παρόρμηση ή ανάγκη που οδηγεί τα άτομα σε μια συγκεκριμένη 

πράξη. Τα κίνητρα μπορεί να πηγάζουν από την ίδια τη διαδικασία και τις 

συνθήκες της μάθησης και μπορούν να ωθήσουν τη μαθητική διάθεση στη 

διαδικασία της απόκτησης  νέων γνώσεων, και πιο συγκεκριμένα πχ. στην 

εκμάθηση γλωσσών στο σχολικό περιβάλλον (Sougari & Hovhannisyan). 

Επίσης μπορούν να είναι απόρροια της επιτυχίας σε αυτή. Πιο απλά, η επιτυχία 

που καταγράφουν οι χρήστες και η επιβράβευσή τους με τη μορφή βραβείων, 

βαθμών, κ.λ.π. (Brown H. D., 1994) μπορεί να τους οδηγήσει να καταβάλλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια (Skehan, 1999). Ωστόσο, ερευνητές έχουν αναφερθεί 

και στα κίνητρα επίτευξης στόχων, όταν οι χρήστες επιδιώκουν την εκμάθηση 

της ξένης γλώσσας για λόγους καριέρας, κοινωνικής ανόδου ή για να 

καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, (Gardner & 

Lambert, 1972). Και τα δύο είδη κινήτρων είναι σημαντικά και η εκμάθηση της 

ξένης γλώσσας μπορεί άλλοτε να βασίζεται σε κίνητρα ενσωμάτωσης, άλλοτε 

σε κίνητρα επίτευξης στόχων και, σε ορισμένες περιπτώσεις και στα δύο, 

ανάλογα με το περιβάλλον μάθησης  (Brown H. D., 1994), (Ellis, 1994). Στο 

πλαίσιο της εξέτασης ψυχογλωσσολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την 
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εκμάθηση της ξένης γλώσσας περιλαμβάνεται και η προσωπικότητα. Η 

αυτοεκτίμηση των χρηστών μπορεί να επηρεάσει τη συνολική τους επίδοση. Με 

τον όρο αυτοεκτίμηση εξετάζουμε: α) τη συνολική εκτίμηση που έχουν οι 

ομιλητές για τον εαυτό τους, β) την ειδικότερη εκτίμηση που έχουν για τον 

εαυτό τους σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα όπως το σχολείο και γ) 

την εκτίμηση που έχουν για τον εαυτό τους ως προς την ικανότητά τους να 

αντεπεξέρχεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως λόγου χάρη να 

απαντήσουν σε μία άσκηση (Larsen-Freeman & Long, 1991). Στον αντίποδα, η 

νευρογλωσσολογία μελετά τις διαδικασίες της γλωσσικής ανάπτυξης από 

ιατρική κυρίως πλευρά. Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους παράγοντες που 

επηρεάζει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι η ηλικία, αφού έρευνες 

δείχνουν ότι στα μικρότερα παιδιά ενεργοποιείται ο ενθουσιασμός για το 

διαφορετικό, ο οποίος ωστόσο ενδέχεται να ατονίσει σε μεγαλύτερες παιδικές 

ηλικίες ή/και στην εφηβεία (Myles, 2017), ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά 

ενεργοποιούνται άλλες γνωστικές λειτουργίες κι έτσι να μαθαίνουν 

αποτελεσματικότερα την ξένη γλώσσα (Cable, 2010) . Κατά τον Archibald 

(1998), τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα από τους ενήλικες (Archibald, 1998), 

γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση της κρίσιμης περιόδου 

(Lenneberg, 1967), κατά τη διάρκεια της οποίας η γλωσσική κατάκτηση γίνεται 

με τρόπο φυσικό, χωρίς μεγάλη προσπάθεια (Johnstone, 2002). Την τελευταία 

εικοσαετία, η διαφοροποίηση των απόψεων σχετικά με την έφεση στην 

εκμάθηση των γλωσσών, έχει διαχωρίσει τους ερευνητές σε όσους 

υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εγγενές χαρακτηριστικό, διαφορετικό από τη 

γενική ή τη λεκτική ευφυΐα του ομιλητή  (Carroll, 1981) και εκείνων που 

υποστηρίζουν ότι η λεκτική ευφυΐα είναι αναπόσπαστο συστατικό της 

γλωσσικής έφεσης (Ellis, 1994).  H Αλεξίου (2009) αναφέρει ότι τα μικρά 

παιδιά δεν κατακτούν τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο και οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις που ακολουθούν στην κατάκτηση μιας γλώσσας μπορούν να 

προσφέρουν ενδείξεις για το πώς αναπτύσσεται η γλώσσα. Προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί το δυναμικό των μαθητών προς την επιτυχία του στόχου, η 

έφεση, η κλίση των παιδιών μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης γλωσσικής 

ανάπτυξης και να διερευνηθεί σε σχέση με εναλλακτικούς τρόπους  διδασκαλίας 
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γλωσσών, ώστε να ταιριάζει και να βελτιώνει τα προφίλ ικανοτήτων των 

μαθητών. Επιπρόσθετα, η ηλικία φέρεται να παίζει τον πλέον σημαντικό ρόλο,  

όσον αφορά στις στρατηγικές εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, σε 

μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. σύμφωνα με έρευνα που 

διεξήχθη από τις Ψάλτου-Joycey, Σουγάρη, Αγαθοπούλου, Αλεξίου (2014).  

Ακόμη, σε έρευνα (Mampe, Friederici, Christophe, & Wermk, 2009)  που 

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology το Νοέμβριο του 2009, ερευνητές 

από το Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences στη 

Λειψία, το Centre for Pre-language Development and Developmental Disorders 

(ZVES) στην πανεπιστημιακή κλινική του Βούρζμπουργκ και το Laboratory of 

Cognitive Sciences and Linguistics της Ecole Normale Superieure, στο Παρίσι 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά τις πρώτες μέρες της ζωής τους, τα βρέφη 

ανάλογα με την καταγωγή τους κλαίνε με διαφορετικό τρόπο. Οι ερευνητές 

εξέτασαν την συχνότητα και την τονικότητα -που είναι ήδη αντιληπτές στη 

μήτρα- στο κλάμα των βρεφών ηλικίας 2 έως 5 ημερών από τη Γερμανία και τη 

Γαλλία. Η ανάλυση έδειξε ότι τα νεογνά είχαν την τάση να παράγουν το μοτίβο 

τονισμού που ήταν το πιο χαρακτηριστικό για την αντίστοιχη γλώσσα (Mampe, 

Friederici, Christophe, & Wermk, 2009). Ο Άλφρεντ Τοματίς (1920-2001) μέσα 

από την έρευνά του έδειξε ότι το αυτί επαναντιδρά στη φωνή και ρυθμίζει όλες 

τις παραμέτρους της και ότι το σώμα συμμετέχει στη διαδικασία αυτή και στην 

επικοινωνία με τα άλλα άτομα (Brown H. D., 1994).  

Ο ψυχολόγος Howard Gardner (γεν. 1943) στα τέλη της δεκαετίας του 1970 

ανέπτυξε τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, μέσω της οποίας υποστήριζε 

ότι τα άτομα διαθέτουν επτά ή και περισσότερα αυτόνομα ήδη ευφυΐας. Τα 

άτομα αντλούν από αυτές τις διάνοιες, ατομικά και συλλογικά, για τη 

δημιουργία προϊόντων και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις 

κοινωνίες στις ζουν (Gardner H. , 1983), (Gardner H. , 1999), (Gardner H. , 

2006b),  (Gardner, H., 2006a), (Davis, Christodoulou, Seider, & Gardner, 

2011). Σύμφωνα με τη θεωρία που συνδυάζει ψυχογλωσσολογία και 

νευρογλωσσολογία: α) η νοημοσύνη δεν αποτελεί μία ενιαία δραστηριότητα 

αλλά μία πολλαπλά εξαρτώμενη δραστηριότητα που εν μέρει οφείλεται στη 

σύλληψη πληροφοριών, β) τα άτομα που επιδεικνύουν ιδιαίτερη ικανότητα σε 
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ένα είδος νοημοσύνη δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν συγκρίσιμα μεγέθη 

επάρκειας και σε ένα άλλο (Gardner H. , 2006b) και γ) η νοημοσύνη αποτελεί 

συνδυασμό των κληρονομικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που μπορούν να 

αναπτυχθούν με διάφορους τρόπους μέσω της εμπειρίας (Gardner H. , 1983). 

Τα οκτώ ήδη νοημοσύνης περιλαμβάνουν τη γλωσσική, τη λογική-μαθηματική, 

τη μουσική, τη χωρική, τη σωματική-κιναισθητική, τη νατουραλιστική, τη 

διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Gardner H. , 1999). 

Σύμφωνα με τον Gardner, η γλωσσική νοημοσύνη αφορά και συνεπάγεται στην 

ευαισθησία σε προφορική και γραπτή γλώσσα, την ικανότητα εκμάθησης ξένων 

γλωσσών και τη χρήση της γλώσσας ως μέσο για την ενθύμηση πληροφοριών, 

την επίτευξη στόχων, την επίτευξη ρητορικής ή ποιητικής έκφρασης.  

Ως προς την εισαγωγή της ξένης γλώσσας σε πολύ μικρή ηλικία, έρευνες 

δείχνουν την υπερίσχυση των δίγλωσσων σε σχέση με τους μονόγλωσσους σε 

σχολικές δραστηριότητες  (Ζυγογιάννη, 2016) όπως επίσης ότι η ξένη γλώσσα 

όχι μόνο δεν δυσχεραίνει την ανάπτυξη της πρώτης, αλλά ότι την ενισχύει 

(Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

Η Ζουγανέλη (2010) παραθέτει μία σειρά από πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από την πρώιμη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας για τους μαθητές . 

Αναφέρεται στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, εστιάζοντας κυρίως στην 

ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου, στην παρακίνηση (motivation) στη 

μάθηση αξιοποιώντας τη φυσική τάση των μικρών παιδιών να ανταποκρίνονται 

με ενθουσιασμό σε νέες εμπειρίες, στη διαθεματική προσέγγιση και 

δημιουργική οικοδόμηση της γλώσσας, στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη. 

Ακόμη μέσα από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας  στην πρώιμη παιδική 

ηλικία διευκολύνεται η ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης της μητρικής γλώσσας 

και των στρατηγικών στη μάθηση. Τέλος, η ερευνήτρια δηλώνει ότι προκύπτει 

αφύπνιση της διαπολιτισμικής συνείδησης, καθώς διευρύνονται οι γνωστικοί 

ορίζοντες του παιδιού με τη συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν και άλλοι 

πολιτισμοί, με τους οποίους καλείται να διαδράσει.  

Πρωταρχικής σπουδαιότητας για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει στην 

πρωτοσχολική ηλικία και –εν προκειμένω τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα- είναι να 
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κατανοεί τα χαρακτηριστικά, τα εσωτερικά κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των 

νεαρών μαθητών στις γνωστικές, γλωσσικές και συναισθηματικές πτυχές τους, 

καθώς αυτά του τα χαρακτηριστικά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο ο 

δάσκαλος που θα δομηθεί ώστε να επιτύχει τη θετική συμμετοχή των παιδιών 

στη διαδικασία μάθησης.  

Τα μικρά παιδιά μπορούν να συγκεντρωθούν για μικρό χρονικό διάστημα. 

Brewster, Ellis & Girard (2002), McKay (2006) , Cameron (2005), Roth (1998) 

και Shin and Crandall (2014). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

διαφοροποιούν τις τεχνικές τους για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Η 

εναλλαγή και η ποικιλομορφία στις  δραστηριότητες, όπως η προσπάθεια 

γραφής, τραγούδια, παιχνίδια, κλπ αποδεικνύονται σημαντικοί σύμμαχοι στην 

προσπάθεια. Τα παιδιά είναι πολύ δραστήρια κι έτσι μαθαίνουν από παιχνίδια, 

διαλόγους/παιχνίδια ρόλων, μίμηση και μέσα από διαγωνισμούς. 

Ανταποκρίνονται στην αποδοχή, επομένως η ενθάρρυνση είναι σημαντική. 

(McKay, 2006) και οι Shin and Crandall (2014). Brewster, Ellis & Girard 

(2002). Σε σχέση με πιο μεγάλους μαθητές, είναι λιγότερο ντροπαλοί και 

διαθέτουν μεγαλύτερη φαντασία από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και η 

οπτικοποίηση τους διευκολύνει την κατανόηση εννοιών, όπως άλλωστε 

αναφέρεται και στον Ντιγκμπασάνη (2004). 

Πιο συγκεριμένα, ως προς τη γνωστική τους ανάπτυξη και σε συνέχεια της 

ενότητας 1.1., η McKay (2006) αναφέρει ότι τα παιδιά συνεχίζουν να 

μαθαίνουν μέσω συγκεκριμένης εμπειρίας, αυτό που θα ονομάζαμε «μαθαίνω 

κάνοντας». Η σκέψη τους εξελίσσεται σε γνώση και στις διανοητικές 

δεξιότητες. Σχετικά με την ικανότητα γραφής, ξεκινά από τη δημιουργία 

σχεδίων. Η γραφή διδάσκεται σταδιακά και βελτιώνεται μαζί με τις ικανότητές 

τους να θυμούνται τις λέξεις και την ορθογραφία τους. Όταν τα παιδιά είναι 7-8 

ετών, αρχίζουν να αυτο-διορθώνονται.  

Παρόλο που τα παιδιά αυτής της ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν και να 

λειτουργούν με φαντασία, γίνονται όλο και πιο ρεαλιστικά και ορθολογικά, 

(Roth, 1998) Ξεκινούν σταδιακά να κάνουν διάκριση μεταξύ φαντασίας και 

πραγματικότητας, όπως εξηγείται από τους Shin and Crandall (2014),. Η 
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μάθηση είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με συγκεκριμένες εμπειρικές κατά τους  

Brewster, Ellis & Girard (2002). Η Roth(1998) αναφέρει ότι τα παιδιά είναι 

ικανά να ανακαλύψουν «συμπτώσεις», ωστόσο οι αφηρημένες έννοιες δεν 

έχουν κατακτηθεί ακόμη.  

Οι Lightbown & Spada  (2013) αναφέρουν ότι οι μαθητές είναι τολμηροί  

και πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ακόμη και με πολύ περιορισμένη 

επάρκεια. Κατά την Roth (1998) οι χρόνοι χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά, 

μόνο μετά από καλή εκμάθηση, ωστόσο δεν μπορούν ακόμη να τις 

κατανοήσουν πριν από την ηλικία των 8-9 ετών. Οι Brewster, Ellis & Girard 

(2002) ισχυρίζονται ότι ακόμη εξελίσσονται και στη μητρική τους γλώσσα, και 

δηλώνει η McKay(2006) η προφορική επικοινωνία/αλληλεπιδραστική 

συζήτηση ολοένα και εμπλουτίζεται όσο αυξάνονται οι γνωστικές και 

γλωσσικές ικανότητες, ειδικά όταν συνήθως υπάρχει ένας υποστηρικτικός 

συνομιλητής. 

Στην κοινωνική τους ανάπτυξη, τα παιδιά εξακολουθούν να είναι 

εγωκεντρικά αλλά μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται, να μοιράζονται και να 

συνεργάζονται με άλλους, (McKay, 2006). Η Roth (1998) λέει ότι έχουν καλή 

σχέση με τους συνομηλίκους σε αυτή την εποχή, ώστε να μπορούν να 

δουλεύουν σε ομάδες, αλλά εναλλάσσουν πολύ τις φάσεις ομιλίας με αυτές της 

σιωπής. 

Και η θεωρία του Vygotsky που αναπτύχθηκε στην ενότητα 1.1. πρέπει να 

ληφθεί υπόψη, καθώς το κοινωνικό περιβάλλον διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο 

ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Τα παιδιά ωφελούνται περισσότερο όταν 

έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά για να πειραματιστούν και να μάθουν. 

     Στη συναισθηματική τους ανάπτυξη, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία πρέπει να 

βιώσουν τη συνολική επιτυχία και την αίσθηση της εξέλιξης, όπως αναφέρουν η 

McKay(2006) και οι Shin and Crandall (2014). Οι Brewster, Ellis & Girard 

(2002) δηλώνουν ότι έχουν διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες, όμως, 

πρέπει να νιώθουν ασφαλείς, και η επιτυχία τους το προσφέρει αυτό το 

συναίσθημα. 

Η Cameron (2001) ισχυρίζεται ότι παιδιά παρατηρούν τις προθέσεις και τους 

σκοπούς σε ό, τι βλέπουν να κάνουν οι άλλοι άνθρωποι και μέσα από την 
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παρατήρηση προσπαθούν να φέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στις 

προσπάθειές τους, να κατανοήσουν τις ενέργειες και τη γλώσσα των άλλων 

ανθρώπων. Χρειάζονται υποστήριξη και υποστηρίζονται από τη «σκαλωσιά της 

μάθησης». Και μ’ αυτόν τον τρόπο κατορθώνουν να εκτελούν καθήκοντα 

βελτιώνοντας τις τρέχουσες ικανότητές τους 

Μπορούν να βαρεθούν εύκολα και τα καθήκοντα πρέπει να είναι ποικίλα και 

σύντομα για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους, κατά τους Brewster, Ellis & 

Girard (2002), Cameron (2005), Shin and Crandall (2014), McKay (2006). Ένα 

από τα χαρακτηριστικά της «σκαλωσιά της μάθησης» που βοηθά στην 

αντιμετώπιση αυτού του χαρακτηριστικού είναι τα παιδιά να ενημερώνονται για 

το σκοπό και τους στόχους των εργασιών.  

Μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών στα μικρά παιδιά 

παρουσιάζει και το μοντέλο που ανέπτυξε η Cameron (2001), η οποία  

διαχωρίζει την κατάκτηση του γραπτού λόγου από τον προφορικό λόγο, 

τονίζοντας ότι για τους μικρούς μαθητές αυτά τα δύο πρέπει να αποτελούν 

ξεχωριστές ενότητες. Παράλληλα, δίνει έμφαση στον προφορικό λόγο για τα 

παιδιά δεδομένου ότι τα πρώτα ερεθίσματα που έχουν τα παιδιά από την ξένη 

γλώσσα είναι ακουστικά, και ότι πρώτιστα ακουστικώς είναι ο τρόπος που 

αντιλαμβάνονται την ξένη γλώσσα. Το διάγραμμα 2 απεικονίζει αναλυτικά το 

συγκεκριμένο μοντέλο: 
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Διάγραμμα 2. Κατανέμοντας τη μέθοδο εκμάθησης της ξένης γλώσσας για  μικρά 
παιδιά Cameron (2001, σ. 19) 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα, η εκμάθηση του προφορικού 

λόγου χωρίζεται στην εκμάθηση και ενίσχυση του λεξιλογίου και στην 

εξάσκηση της ομιλίας. Με τη σειρά της, η εκμάθηση της ομιλίας περιλαμβάνει 

τη συζήτηση και την εκτεταμένη ομιλία. Τόσο το λεξιλόγιο, όσο και η 

συζήτηση και η εκτεταμένη ομιλία βασίζονται στη σωστή χρήση της 

γραμματικής.  

Σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ξένες γλώσσες σε 

παιδιά, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το κυκλικό μοντέλο που ανέπτυξε η 

Anning (1998), το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο δράσης και σκέψης του 

δασκάλου και αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 

 

Μαθαίνοντας την ξένη 
γλώσσα  

Εκμάθηση προφορικού 
λόγου 

Εκμάθηση του γραπτού 
λόγου  

Λεξιλόγιο    Ομιλία     

Εκτεταμένη ομιλία     
Συζήτηση  

Γραμματική     
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Διάγραμμα 3. Το κυκλικό μοντέλο του τρόπου δράσης και σκέψης του δάσκαλου 
ξένων γλωσσών, Anning (1998) 

 

 

Η παρουσίαση της ενότητας για τη διαθεματικότητα αποτελεί εφαλτήριο 

ώστε να αναφερθεί η διαδικασία της μάθησης με τη βοήθεια του ήχου, προϊόν 

των θεωριών των Skinner (1957) και Brown (1980) οι οποίοι υποστήριζαν ότι η 

μέθοδος εκμάθησης που βασίζεται στον ήχο μπορεί να επιφέρει σημαντικά 

αποτελέσματα στη διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας, όπως 

παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 4. 

 

Απόψεις σχετικά 
με τη διδασκαλία 
της γλώσσας  

Πριν  το μάθημα:  
Συσσωρευμένη 
εμπειρία από 
προηγούμενες ώρες 
διδασκαλίας και 
παρατήρησης της 
συμπεριφοράς των 
μαθητών  

Τακτική:  
Ανταπόκριση 
στην  
συμπεριφορά 
των μαθητών και 
σε 
εξειδικευμένες 
εκπαιδευτικές 
καταστάσεις    

Στόχος:  
Επιλογή 
κατάλληλων 
εκπαιδευτικών  
μεθόδων για την 
επίτευξη γενικών 
και ειδικών 
στόχων  

Μετά  το μάθημα:  
Απορρόφηση και 
προσαρμογή νέων 

πληροφοριών  

Θεωρίες και 
απόψεις του 

δάσκαλου  

Σχεδιασμ
ός  του 
δάσκαλου  

Οι 
σκέψεις 
και οι 
αποφάσει
ς του 

δασκάλου  
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Διάγραμμα 4. Η λειτουργία της μάθησης που βασίζεται στη βοήθεια του ήχου - 
μέθοδος audiolingualism 

 

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η μάθηση με τη βοήθεια του ήχου, η οποία 

στηρίζεται κυρίως στη λειτουργία κινήτρων και στη συμπεριφορά των 

μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τη συναισθηματική αλληλεπίδραση, καθώς και 

στη θετική αντίδραση που συνεπάγεται την επιτυχία ή στην αρνητική που 

συνεπάγεται την αποτυχία της προσπάθειας. Ο Rivers (1964, pp. 19-22), 

σχετικά με τη μέθοδο, αναφέρει:  

 

 Η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι μια μηχανική διαδικασία. Με την 

εκμάθηση διαλόγων και τη χρήση προγραμμάτων που δίνουν στους 

μαθητές ενεργή συμμετοχή, τα λάθη ελαχιστοποιούνται.  

 Η γλώσσα μαθαίνεται καλύτερα όταν το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται 

σε ενέργειες που παροτρύνουν την ομιλία πρώτα και μετά το γραπτό 

λόγο. Η ακουστική και προφορική εξάσκηση βάζει τις βάσεις για την 

εκμάθηση της γλώσσας.  

 Η σημασία των λέξεων και των νοημάτων μπορεί να διδαχτεί μόνο εάν 

συνδεθεί με το ευρύτερο γλωσσικό και πολιτιστικό περιεχόμενο τους 

και όχι με μηχανική μετάφραση. Η εκμάθηση της γλώσσας εμπεριέχει 

και την εκμάθηση ενός πολιτιστικού συστήματος που έχει διαμορφωθεί 

από τους ανθρώπους που μιλούν την γλώσσα. 

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω θα επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε μερικές 

οδηγίες που έθεσαν οι (Brewster, Ellis, & Girard, 2002) παρουσιάζοντας τους 

Κίνητρο Οργανισμός    Αντίδραση 

συμπεριφορά     

Θετική ενίσχυση (η 
συμπεριφορά 
επαναλαμβάνεται και 

μετατρέπεται σε συνήθεια)  

Αρνητική ενίσχυση (η 
συμπεριφορά δεν 

επαναλαμβάνεται)  
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πυλώνες του πλαισίου εκμάθησης των αγγλικών ως ξένη γλώσσα, η οποία και 

θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα στον ακόλουθο πίνακα.   

  

Η θέση και ο 

ρόλος της ξένης 

γλώσσας 

(αγγλικά) 

 Έχουν οι μαθητές επαφή με τα αγγλικά έξω από το 

σχολείο;  

 Ενδιαφέρονται και έχουν πρόσβαση στα πολιτισμικά 

στοιχεία των αγγλοσαξονικών χωρών; 

 Χρησιμοποιούνται τα Αγγλικά για την εκμάθηση άλλων 

μαθημάτων ή καλλιτεχνικών ενοτήτων; Αυτό επιδρά στο 

ενδιαφέρον των μαθητών;  

Ο ρόλος του 

δασκάλου και 

του μαθητή 

 Η μέθοδος διδασκαλίας είναι δασκαλοκεντρική;  

 Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα; Τους 

δίνονται οι επιλογές στις εργασίες που αναλαμβάνουν; 

 Χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός μια μέθοδο διδασκαλίας 

που στηρίζεται στις δραστηριότητες; 

 Οι μαθητές έχουν μάθει πώς μαθαίνουν;  

Οι στόχοι και το 

εκπαιδευτικό 

υλικό 

 Στο εκπαιδευτικό υλικό εμπεριέχεται η συνεργασία 

μαθητών και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για την 

ανάπτυξη  γλωσσικών δεξιοτήτων; 

 Το εκπαιδευτικό υλικό περιέχει αρκετή εξάσκηση της 

γραμματικής; 

 Τα ακουστικά ερεθίσματα αναπτύσσονται;  

 Σε ποιες δεξιότητες δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση;  

Ο τύπος και η 

ποικιλία των 

διαθέσιμων 

μέσων για την 

ανάπτυξη των 

μαθητών 

 Χρησιμοποιούνται βιβλία/εγχειρίδια, τα οποία 

απολαμβάνουν οι μαθητές;  

 Πόσο ελεύθερος είναι ο εκπαιδευτικός να επιλέξει το 

εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιηθούν μέσα στην τάξη;  

 Έχει ο δάσκαλος πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό όπως 

σε βιβλία με τραγούδια, βιβλία με παιχνίδια γραμματικής 

κτλ.; 
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Τύπος και 

συχνότητα 

αξιολόγησης 

 Η αξιολόγηση γίνεται κοντά στα τεστ; Διαρκούν πολύ 

ώρα; Είναι χρήσιμα εκπαιδευτικά;  

 Η πρακτική αξιολόγησης αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας; 

 Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση; Το βρίσκεται χρήσιμο;  

Μέγεθος και 

ικανότητα της 

τάξης 

 Νομίζετε ότι ανταπεξέρχονται  επαρκώς στην τάξη που 

διδάσκεται;  

 Υπάρχει στρατηγική διδασκαλίας  σε τάξη με διαφορετικές 

ικανότητες μαθητών; 

Ο διαθέσιμος 

χρόνος 

 Διατίθεται  αρκετός χρόνος για το κάθε μάθημα; 

 Το μάθημα γίνεται αρκετές φορές την εβδομάδα;  

 Ποια μέθοδος θεωρείται  ότι λειτουργεί 

αποτελεσματικότερα;  

Πίνακας 4. Πυλώνες του εκπαιδευτικού πλαισίου εκμάθησης ξένων γλωσσών 

(το παράδειγμα των αγγλικών) 

 

Οι επτά πυλώνες που θέτει ο Brewster μπορούν να αποτελέσουν βάση 

διαπραγμάτευσης για την περαιτέρω ενσωμάτωση εργαλείων και πρακτικών 

που σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις που καταγράφονται στην παρούσα 

έρευνα μπορούν να αναδείξουν τη σημαντικότητα της χρήσης τεχνολογικών 

μέσων, τα οποία ενισχύοντας τη μουσική νοημοσύνη (και όχι μόνο) 

διευκολύνουν στην εκμάθηση της δεύτερης και ξένης γλώσσας. Κλείνοντας 

αξίζει να σημειωθεί ότι η μουσική και γλωσσική ανάπτυξη μοιάζει να 

λειτουργεί με επικοινωνιακό τρόπο και εξηγείται από τις θεωρίες σχετικά με 

γλώσσα και τη μουσική επικοινωνία (Νεραντζάκη, 2016) (Brown H. D., 2000), 

(Gratier, 1999), (Malloch, 1999) και (Papousek, 1996). Σύμφωνα με τους 

(Franklin, Sledge Moore, Yip, Jonides, & Rattray, 2008) πως η σημασία της 

μουσικής εκπαίδευσης είναι μεγάλη αφού τείνει να επηρρεάζει τη δομή και τη 

δραστηριότητα του εγκεφάλου και πιο ειδικά τις περιοχές εκείνες που είναι 

υπεύθυνες για τη λεκτική και ακουστική μνήμη. 

 

 

2.2.  Μαθησιακά στυλ, πολυαισθητηριακή μάθηση και μουσική 

 



53 
 

Όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν μέσα από μία ουσιαστική και επί του 

πρακτέου διαδικασία που περιλαμβάνει το άγγιγμα, την πράξη και την κίνηση, 

την όραση και την ακοή. Διαμέσου της συστηματικής παρατήρησης μπορούμε 

να εντοπίσουμε τις προτιμήσεις των παιδιών που μας επιτρέπουν να 

κατανοήσουμε σε ποιο στυλ μάθησης μπορούν να ανταποκριθούν. Μία ποικιλία 

εμπειριών μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει νέες ικανότητες που θα 

διευρύνουν την αντίληψη του. Οι βασικοί τύποι των διαφορετικών στυλ 

μάθησης συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 

 Οπτική μάθηση: Παιδιά που είναι οπτικοί επεξεργαστές. Τείνουν να 

παρατηρήσουν τις εκφράσεις του προσώπου του γονέα ή τη γλώσσα 

του σώματος των εκπαιδευτικών αναφορικά με το περιεχόμενο 

διδαχής και τείνουν να μαθαίνουν μέσα από επιδείξεις και 

περιγραφές. Τείνουν να έχουν ανεπτυγμένη φαντασία και συχνά 

σκέφτονται με εικόνες. Πάρα πολύ κίνηση ή δράση σε μια τάξη 

μπορεί να προκαλέσει απόσπαση της προσοχής τους. Τα παιδιά 

μαθαίνουν μέσα από την όραση. 

 Ακουστική μάθηση: Παιδιά που είναι ακουστικοί επεξεργαστές. 

Τείνουν να μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις 

και διαπραγματευόμενα ιδέες ή καταστάσεις / συνθήκες. Πάρα πολύ 

θόρυβος μπορεί να αποσπά την προσοχή και τα παιδιά με αυτή την 

ικανότητα τείνουν να μαθαίνουν καλύτερα σε ένα ήσυχο περιβάλλον. 

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την ακοή. 

 Απτική μάθηση: Παιδιά που είναι επεξεργαστές αφής. Προτιμούν 

δραστηριότητες ή έργα που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τα 

χέρια τους, μπορεί να προτιμούν το αφαιρετικό σχέδιο ή τη 

ζωγραφική ώστε να ενισχύσουν την μνήμη τους. Τα παιδιά 

μαθαίνουν μέσα από την αφή. 

 Κιναισθητική μάθηση: Παιδιά που είναι κιναισθητικοί επεξεργαστές. 

Μαθαίνουν μέσα από τις φυσικές αισθήσεις και μπορεί να 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα να παραμένουν ακίνητα για μεγάλες 

χρονικές περιόδους. Μια εμπειρική προσέγγιση επιτρέπει σε αυτά τα 
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παιδιά να διερευνήσουν ενεργά το φυσικό κόσμο και τα βοηθά να 

μαθαίνουν καλύτερα. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την κίνηση. 

 

Η κατανόηση του πώς ένα παιδί μαθαίνει, μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο 

διδασκαλίας. Τα προγράμματα πρώιμης παιδικής ηλικίας συχνά οργανώνονται 

κατά τρόπο που να υποστηρίζει το φάσμα των δυνατών και τις ανάγκες των 

παιδιών. Έτσι, υποστηρίζεται η συμμετοχή των παιδιών σε ένα ευρύ φάσμα 

μορφών μαθησιακής διαδικασίας και η έκθεσή τους σε εμπειρίες που υπό άλλες 

συνθήκες δεν θα ήταν ικανά να αναζητήσουν.  

Η μουσική είναι η τέχνη του συνδυασμού και της οργάνωσης των ήχων με 

λογική τάξη, στο χώρο και στο χρόνο (Γρηγορίου, 1994), (Ηλιάδης, 1979).Οι 

ήχοι μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υπόσταση ποικιλοτρόπως. Ο 

Saboutin (2005) διαχώρισε τους ήχους σε πολύ υψηλής έντασης και 

συχνότητας, υψίσυχνους και χαμηλής συχνότητας. Οι πρώτοι προκαλούν 

νευρικότητα, άγχος, αδυναμία συγκέντρωσης και απώλεια ακοής, οι δεύτεροι 

μείωση της φαντασίας, της μνήμης και της σκέψης, και οι τρίτοι μείωση της 

ικανότητας συγκέντρωσης. Αντίθετα, ως καταλληλότεροι για την ανθρώπινη 

ψυχή και δράση είναι οι ήχοι που διακρίνονται από μια μέση συχνότητα (750-

3.000 Hz) και μια μέση ένταση, και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διέγερση της 

καρδιακής λειτουργίας, της αναπνοής και των συναισθημάτων. Ο διαχωρισμός 

της μουσικής σε είδη αφορά σε μεταξύ τους διακρίσεις με βάση τα παραπάνω 

στοιχεία και επιμέρους λεπτομέρειες. Η μουσική δεν επιδρά σε όλα τα άτομα με 

τον ίδιο τρόπο, την ίδια ένταση ή διάρκεια (Shaboutin, 2005). Αντίθετα, η 

ποιότητα και ποσότητα της επίδρασης εξαρτάται και από παράγοντες όπως η 

ψυχοσύνθεση και ιδιοσυγκρασία του ατόμου, τα βιώματα και τις εμπειρίες του. 

Καθώς η μουσική αντιπροσωπεύει «κινήσεις της ψυχής» (Στάμου Λ. , 2002) 

ανάλογα με το όργανο, το ρυθμό, το μουσικό τρόπο και την έντασή της, μπορεί 

να επενεργήσει είτε στο ήθος των ανθρώπων, αποκτώντας μεγάλη παιδαγωγική 

αξία, είτε στο άλογο μέρος της ψυχής, θεραπεύοντας τις διαταραχές του. Η 

μουσική υπάρχει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη «a priori, ως δώρο της φύσης» 

(Χαραλάμπους, 2004) και από την αρχαιότητα είχε διαπιστωθεί εμπειρικά η 

θετική επίδρασή της ως παιδαγωγικού μέσου (Στάμου Λ. , 2002), κάτι που είναι 
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ακόμα και σήμερα αποδεκτό με αποτέλεσμα η μουσική να διδάσκεται στο 

σχολείο με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ., και το Α.Π.Σ. σε κάθε βαθμίδα της 

εκπαίδευσης (Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΦΕΚ 304/τ.Β'/13-03-2003). Σύμφωνα με τη 

Χρυσοστόμου (2005) η μουσική επέχει πολύ σημαντική θέση στη ζωή παιδιών 

και ενηλίκων, μπορεί να αποτελεί στοιχείο της καθημερινής ζωής και μέσο 

ένταξης στην κοινωνία, κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομίας και μέσο 

απόκτησης γνώσης. Η ίδια σημειώνει ότι «… η μουσική αποτελεί φαινόμενο με 

πολυποίκιλες επιδράσεις στη ζωή των ενηλίκων και αναπόσπαστο μέρος της 

ανάπτυξης των παιδιών...» (2005, σσ. 87-88). Η Σέργη (1993) προσθέτει ότι 

μέσα από το πνεύμα της προοδευτικής και παιδοκεντρικής εκπαίδευσης 

ενδυναμώνεται η αντίληψη ότι σ’ ένα ιδανικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι 

τέχνες θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της αγωγής του παιδιού για τη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Ο Maslow (1971, σσ. 178-

179) σημειώνει ότι οι τέχνες πρέπει να θεωρούνται ως πυρήνας στην 

εκπαίδευση μικρών παιδιών και συμπληρώνει «… Σ' αυτό το βασίλειο της 

ουσιαστικής μάθησης, πιστεύω ότι οι τέχνες είναι τόσο κοντά στο ψυχολογικό και 

το βιολογικό μας πυρήνα, που αντί να τις θεωρούμε σαν ένα είδος σάλτσας ή 

πολυτέλειας, θα πρέπει να γίνουν οι βασικές εμπειρίες στην εκπαίδευση... Η 

πρώτη αυτή εκπαίδευση θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρήσει ως πυρήνα της την 

αγωγή στις εικαστικές τέχνες, τη μουσική και το χορό…».  

Η μουσική μέσα από διάφορες δραστηριότητες προσφέρει εμπειρίες που 

δραστηριοποιούν τους μυς, τη φωνή και τις αισθήσεις, όπως την ακοή και την 

όραση και όλα αυτά σε συνδυασμό με την αντίληψη (Σέργη, 1993). Η Ρούπα 

(2013) αναφέρει ότι η μουσική ακρόαση στο παιδικό παιχνίδι ή στην εκτέλεση 

διαφόρων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας φάνηκε ότι 

βελτίωσε την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (Brown, Bransford, Ferrara, 

& Campione, 1983), (Forrai, 1997), (Κολιάδου-Τηλιακού, 2007), (Σέργη, 

1995), (Σταυρίδης, 1985), την αντιληπτική ικανότητα (Billhartz, Bruhn, & 

Olson, 2000), (Graziano, Peterson, & Shaw, 1999) αλλά και τις επιδόσεις τους 

(Koutsopoulou, 2007), (Revesz, 2001), (Σέργη, 1995), (Scripp, 2002), 

(Τσοκάκης, n.d.). Η διαθεματικότητα έχει επιτρέψει τη σύζευξη διαφορετικών 

μέσων για την εκμάθηση ενός αντικειμένου, όπως π.χ. της μουσικής για την 
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εκμάθηση της γλώσσας. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2003), ο όρος 

«διαθεματικότητα» αναφέρεται στην οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος 

διδασκαλίας με τρόπο που καταργεί τα διακριτά όρια μεταξύ των διαφορετικών 

μαθημάτων και προσεγγίζει τη σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει 

από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος 

σημασίας για τον πολιτισμό (Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΦΕΚ 1366/τ.Β'/18-10-2001). Η 

διαθεματική προσέγγιση επιδιώκει το συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση και την 

εμπέδωσή τους. Οι Mathison and Freeman (1997) αναφερόμενοι από τον 

Ματσαγγούρα (2003) υπογραμμίζουν ότι στα διαθεματικά προγράμματα 

σπουδών, οι επιστήμες χάνουν τα διακριτά τους όρια ως πλαίσιο οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης και λειτουργούν τα εξεταζόμενα θέματα όπως αυτά 

σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών. Τα 

τελευταία χρόνια η ύπαρξη του Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της 

διαθεματικότητας, αφού κύριος σκοπός ενός διαθεματικού προγράμματος 

σπουδών είναι να προσφέρει ένα ισορροπημένο διδακτικό περιεχόμενο και να 

επεξεργάζεται στόχους από όλες τις θεματικές περιοχές, ενώ συγχρόνως 

επιτρέπει στους διδάσκοντες να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, 

συναισθηματικές, φυσικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών. 

 

2.3.  Η επίδραση της μουσικής στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας  

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές ακαδημαϊκές έρευνες (Ray, 1997), 

(Lowe, 1995), (Garcia, 2002), (Bilash Watkin, 1996), (Morgan, 2003), (Cruz-

Cruz, 2005), (Luckett, 1996) που αναφέρονται στη σχέση της μουσικής και της 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Η Ray (1997) εξέτασε την επίδραση της 

μουσικής σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης αγγλικών. Τα 

αποτελέσματα της έδειξαν ότι το 93% των μαθητών που συμμετείχαν στο 

δείγμα, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η μουσική, είχαν αναπτύξει δεξιότητες 

στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Η Lowe (1995) στη δική της έρευνα 

εξέτασε αν η ενσωμάτωση μουσικών προγραμμάτων στην εκμάθησης μιας 

ξένης γλώσσας είναι αποτελεσματική για τη μετάδοση τόσο της ξένης γλώσσας 
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όσο και της μουσικής. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι τα άτομα της 

πειραματικής ομάδας απέδωσαν καλύτερα από τα άτομα της ομάδας ελέγχου σε 

όλα τα τεστ τα οποία σχετίζονταν με μουσική, προφορική γραμματική και 

κατανόηση κειμένου. Η Euyoque-Garcia (2002) διερεύνησε πώς η μουσική 

μπορεί να παίξει ρόλο στη συχνότητα ενός παιδιού να μιλάει μια ξένη γλώσσα 

και διαπίστωσε ότι η συχνότητα που οι μαθητές μίλησαν αγγλικά, εφόσον το 

μάθημα μουσικής περιλαμβάνονταν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, ήταν 

πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με μαθητές που δεν είχαν μαθημα μουσικής στο 

εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Η Bilash (1996) εξέτασε το ρόλο της μουσικής 

στην εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας και διεξήγαγε δευτερογενή έρευνα 

στηριζόμενη σε δεδομένα από βιβλία, προηγούμενες έρευνες, επιστημονικά 

άρθρα κτλ. πού συνέλεξε από το 1987 μέχρι το 1996. Αποτέλεσμα της μελέτης 

ήταν η ανάπτυξη ενός μοντέλου διδασκαλίας το οποίο στηριζόταν στις θεωρίες 

του Suzuki (1898 – 1998) και κατέληγε στο πόρισμα ότι η μουσική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο που διευκολύνει την εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας. Η Morgan (2003), διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στη μουσική 

αντίληψη και την αντίληψη της ομιλίας καθώς και αυτήν ανάμεσα στη 

δημιουργία μουσικής και τη δημιουργία λόγου. Τα αποτελέσματά της έδειξαν 

ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην αντίληψη της μουσικής και του ρυθμού 

και στην αντίληψη του λόγου και της γλώσσας. Επίσης, βρέθηκε συσχέτιση 

ανάμεσα στην αντίληψη της μουσικής και την προφορά, καθώς και στην 

παραγωγή της μουσικής και την αντίληψη της γλώσσας. Η Cruz (2005) 

διερεύνησε αν η χρήση της μουσικής στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δίνει 

κίνητρο στους μαθητές να συμμετέχουν πιο ενεργά στο μάθημα, μειώνει το 

άγχος τους και δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και την 

απομνημόνευση της γραμματικής και του λεξιλογίου. Τα αποτελέσματα της 

έδειξαν ότι η ομάδα που ακολούθησε τη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας στα 

τεστ λεξιλογίου και γραμματικής βελτίωσε τη συνολική απόδοσή της από 

72,8% σε 83,7%, σε διάστημα έξι εβδομάδων. Από την άλλη πλευρά, η 

πειραματική ομάδα που ακολούθησε τη διδασκαλία με μουσική βελτίωσε τη 

συνολική της απόδοση από 65,7% σε 92,7%. Η Luckett (1996) μελέτησε τη 

σχέση ανάμεσα στην υπάρχουσα μουσική εκπαίδευση σπουδαστών και την 
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επίδοσή τους στις ξένες γλώσσες. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της, όσοι 

σπουδαστές σημείωσαν υψηλές επιδόσεις στην εκμάθηση ξένων γλωσσών ήταν 

πιο ικανοί στο να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, μπορούσαν να διαβάσουν 

μουσικές νότες, είχαν λάβει μουσική εκπαίδευση περισσότερο από δύο χρόνια, 

είχαν συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και τους άρεσε να ερμηνεύουν 

μουσικά κομμάτια για άλλους. Στον πίνακα  που ακολουθεί συνοψίζονται τα 

ευρήματα όλων των ερευνών, απεικονίζονται οι συγγραφείς και το έτος 

δημοσίευσης κάθε μελέτης, η ερευνητική μεθοδολογία, η ηλικία του δείγματος 

που συμμετείχε στην έρευνα, καθώς και τα αποτελέσματά της, για να γίνει 

εφικτή η διεξαγωγή συγκρίσεων. 

 

Συγγραφέας 

και έτος 

δημοσίευσης 

Μεθοδολογία και 

μέγεθος δείγματος 
Ηλικία Αποτελέσματα 

 

 

 

Ray, 1997 

 

 

14 άτομα : Χρήση δυο 

(2) δειγμάτων 

(Πειραματικού και 

ελέγχου) 

 

 

 

Μαθητές/τριες 

προ-νηπίων έως 

β δημοτικού 

Η μουσική είναι ένα 

ισχυρότατο εργαλείο 

για την εκμάθηση μιας 

ξένης γλώσσας. Η 

μουσική πρέπει να 

χρησιμοποιείται όχι 

απλά σαν βοήθημα, 

αλλά σαν οδηγός στην 

χάραξη του 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Είναι 

εύκολο να υιοθετηθεί η 

καινούρια μέθοδος από 

τους διδάσκοντες, αρκεί 

να τους δοθεί το 

απαραίτητο υλικό και 

μια βασική εκπαίδευση 

σχετικά με αυτό. 

 

 

Ομοίως με τη Ray, 

πενήντα δύο (52) 
Β’ δημοτικού 

Το πειραματικό δείγμα 

απέδωσε καλύτερα από 
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Lowe, 1995 

άτομα το δείγμα ελέγχου σε 

όλα τα τεστ τα οποία 

σχετίζονταν με 

μουσική, προφορική 

γραμματική, και 

κατανόηση κειμένου. Η 

ενσωμάτωση της 

διδασκαλίας της 

μουσικής στην 

εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας ενισχύει τη 

μύηση τόσο στη 

μουσική όσο και στην 

ξένη γλώσσα στους 

νέους μαθητές. Για την 

αποτελεσματική 

εκμάθηση και των δυο 

θεμάτων, η 

εκπαιδευτική 

διαδικασία πρέπει να 

είναι ενοποιημένη και 

να  επικεντρωθεί στην 

μουσική. Τα μουσικά 

προγράμματα πρέπει να 

βασίζονται στις δομικές 

ομοιότητες μεταξύ 

γλώσσας και μουσικής. 

Euyoque-

Garcia, 2002 

Υποβολή μαθημάτων 

με μουσική και 

μέτρηση επίδοσης 

Τέσσερα (4)άτομα 

4-5 ετών 

Η συχνότητα ομιλίας 

της αγγλικής, όταν στο 

εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

συμπεριλήφθηκε 

μουσική, ήταν πολύ 

μεγαλύτερη από όταν 
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αυτό δεν την περιείχε. 

 

Bilash, 1996 

 

Δευτερογενής έρευνα 

στηριζόμενη στην 

υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και σε 

προηγούμενες έρευνες 

 

- 

Η μουσική είναι ένα 

ισχυρό εργαλείο στην 

προσπάθεια 

διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών που είναι 

μέσα στη φύση της να 

συνδυάζει παιδικά 

τραγούδια, 

χορωδιακούς ψαλμούς, 

χορό, κίνηση, παιχνίδι, 

και γενικότερα να 

προωθεί ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο το 

οποίο καθιστά πιο 

«διαθέσιμο» τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο 

στην μάθηση. Η 

μουσική εφοδιάζει με 

βαθιά γνώση τους 

μαθητευομένους 

σχετικά με την 

κουλτούρα μιας ξένης 

γλώσσας. Μουσική και 

γλώσσα έχουν πολλές 

ομοιότητες στον τρόπο 

που αφομοιώνονται από 

τα παιδιά. 

 

Morgan, 2003 

Διεξαγωγή τεσσάρων 

τεστ:  τεστ αντίληψης 

της μουσικής, τεστ 

αντίληψης της 

γλώσσας, τεστ 

δημιουργίας της 

 

 

- 

Υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στην αντίληψη 

της μουσικής και του 

ρυθμού και στην 

αντίληψη του λόγου και 

της γλώσσας. Υπάρχει 
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μουσικής και τεστ 

προφοράς της 

γλώσσας 

σε ενενήντα δύο (92) 

άτομα 

συσχέτιση ανάμεσα 

στην αντίληψη της 

μουσικής και την 

προφορά, καθώς και 

την παραγωγή της 

μουσικής και την 

αντίληψη της γλώσσας. 

Υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στην 

παραγωγή της μουσικής 

και την προφορά των 

μαθητών στην ξένη 

γλώσσα. 

Cruz, 2005 

Χρήση δυο δειγμάτων 

(Πειραματικού και 

ελέγχου) 

Είκοσι οχτώ (28) 

άτομα 

Β’ δημοτικού 

Η μουσική και τα 

τραγούδια είναι ένα 

πολύ καλό εργαλείο για 

τη διδασκαλία της 

γραμματικής και του 

λεξιλογίου της αγγλικής 

γλώσσα σε μαθητές 

δημοτικού. 

 

 

Luckett, 1996 

 

 

Προσωπικές 

συνεντεύξεις με 

καθηγητές/τριες και 

έρευνα με 

ερωτηματολόγια σε 

φοιτητές/τριες 

Συνολικά 211 άτομα 

Ενήλικες 

Σπουδαστές/τριες με 

υψηλές επιδόσεις στην 

εκμάθηση ξένων 

γλωσσών ήταν πιο 

ικανοί να παίζουν 

κάποιο μουσικό 

όργανο, μπορούσαν να 

διαβάσουν μουσικές 

νότες, είχαν λάβει 

μουσική εκπαίδευση 

περισσότερο από δύο 

χρόνια, είχαν 

συμμετάσχει σε 
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μουσικές παραστάσεις 

και τους άρεσε να 

ερμηνεύουν μουσικά 

κομμάτια για άλλους. 

Σπουδαστές/τριες με 

χαμηλότερες επιδόσεις 

στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών  δήλωσαν ότι 

πιο συχνά 

παρακολουθούν 

μουσικές παραστάσεις 

από ότι οι καλοί 

μαθητές, στοιχείο το 

οποίο είναι ιδιαίτερα 

σύνηθες σε ανθρώπους 

που έχουν ελλιπή 

μουσικό υπόβαθρο. 

Πίνακας 5. Συνοπτική καταγραφή των αποτελεσμάτων ερευνών στο 

αντικείμενο της διαθεματικής εκπαίδευσης της κατάκτησης ξένης γλώσσας με 
υποστηρικτικό μέσο τη μουσική 

 

Σύμφωνα με το πίνακα, η πλειοψηφία των ακαδημαϊκών (Ray, 1997), (Lowe, 

1995), (Garcia, 2002), (Morgan, 2003), (Cruz-Cruz, 2005) συμφωνεί ότι η 

μουσική έχει θετική επίδραση σε μαθητές κατά τη διάρκεια της εκμάθησης 

ξένων γλωσσών με ποικίλους τρόπους. Αποτελέσματα ερευνών για την 

συμβολή της μουσικής εκπαίδευσης στην γενικότερη εκπαίδευση και 

διδασκαλία (Allen, 1996), (Ho, 2003), εξυπηρετούν στο συσχετισμό της 

διαθεματικότητας της μουσικής με το ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον και 

περιεχόμενο. Για παράδειγμα, η Allen (1996) εξέτασε τις απόψεις των 

καθηγητών για το ρόλο της μουσικής και του ρυθμού στη διδασκαλία των 

παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν ιδιαίτερα θετικοί 

σχετικά με το ρόλο της μουσικής στην ανάπτυξη φωνητικών δεξιοτήτων των 

παιδιών και στην επίδραση του ρυθμού στη γνώση της ανάγνωσης και της 

γραφής. Οι Chim-Ho et al. (2003) εξέτασαν την επίδραση της μουσικής 
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εκπαίδευσης στη μνήμη των παιδιών και κατέληξαν πως οι μαθητές με μουσική 

εκπαίδευση είχαν καλύτερη προφορική μνήμη από τους μαθητές που δεν είχαν 

μουσική εκπαίδευση.  

 

2.4. Η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκμάθηση ξένης 

γλώσσας  

 

Όπως αναδείχθηκε τόσο στην εισαγωγή όσο και στο κεφ. 1.3., η τεχνολογία 

διεισδύει ολοένα και περισσότερο στην εκπαίδευση και διερευνώνται τρόποι 

αξιοποίησής της. Σε κοινή γραμμή και με την πολυαισθητηριακή μάθηση (κεφ. 

2.2.) ακολουθούν ευρήματα για τη χρήση της τεχνολογίας στην εκμάθηση της 

αγλλικής ως ξένης γλώσσας σε μικρά παιδιά, καθώς η χρήση συσκευών με 

ενισχυμένη τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ελκυστικών και 

συνεργατικών μαθημάτων που προωθούν την ουσιαστική μάθηση (Gonzalez-

Acevedo, 2016). Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά μπορούν να 

βελτιώσουν τη γλώσσα και την πολιτισμική τους συνείδηση χρησιμοποιώντας 

την τεχνολογία σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια και η 

γλωσσική συνειδητοποίηση μπορεί να είναι ταχύτερη μέσω της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας. Η τεχνολογία δίνει αυτήν την ευκαιρία σε νέους μαθητές μέσα 

από απεριόριστους πόρους. Σε έρευνα που εξέτασε τις προοπτικές των 

υποψηφίων καθηγητών και των νέων μαθητών σχετικά με τη χρήση της 

τεχνολογίας κατά τη διαδικασία εκμάθησης γλωσσών, οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα παιχνίδια που βασίζονται στην τεχνολογία, οι 

ταινίες κινουμένων σχεδίων, τα blogs και ορισμένες τοποθεσίες στα κοινωνικά 

δίκτυα επηρεάζουν τους νέους μαθητές και αυξάνουν τη γλωσσική και 

πολιτισμική τους συνείδηση και οι νέοι μαθητές ανέφεραν ότι το μάθημα της 

αγγλικής ως ξένης γλώσσας θα ήταν εύκολο και ευχάριστο, αν οι εκπαιδευτικοί 

ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας και έξω από την τάξη. 

(Binnur, 2015) (Akman Yesilel, 2016). Επιπρόσθετα, υπάρχει πληθώρα 

ψηφιακών παιχνιδιών, είτε του ευρέως εμπορίου είτε έχουν δημιουργηθεί για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, τα οποία μπορούν να προσφέρουν ένα περιβάλλον στο 

οποίο γίνεται εκτεταμένη χρήση της γλώσσας-στόχου (Godwin-Jones, 2014). 
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Τα παιχνίδια είναι αποτελεσματικά εργαλεία όταν έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να διευκολύνουν την εκμάθηση λεξιλογίου και την ανάκληση των 

εννοιών τους (Bakhsh, 2016). 

Η χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών ως 

πολυτροπικά κείμενα, μέσα από τις οποίες μαθητές ηλικίας 10-12 ετών 

προσπάθησαν να εκφράσουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν, στο πλαίσιο 

εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, τους παρακίνησε να 

δημιουργήσουν εργασίες με νόημα για αυτούς. (Puspitasari, Lestariyana, & Puji 

Wid, 2018) Επιπρόθετα, η ψηφιακή αφήγηση φαίνεται να βελτίωσε την 

ικανότητα οπτικής μνήμης και τις δεξιότητες γραφής των μαθητών (Sarıca & 

Usluel, 2016). Σε πολυαισθητηριακό επίπεδο, τηλεοπτική παιδική εκπομπή 

αποτέλεσε εργαλείο εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, καθώς σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του λεξιλογίου 

τους όταν παρακαλούθησαν επεισόδια της παιδικής σειράς «Πέππα, το 

γουρουνάκι» (Alexiou T. , Vocabulary Uptake from Peppa Pig: A Case Study of 

Preschool EFL Learners in Greece, 2015). Στην ίδια ηλικιακή ομάδα και 

μάθημα, η ενασχόλησή των παιδιών με διαδραστικούς ιστότοπους – 

κατάλληλους για αυτήν την ηλικία – «αύξησε τόσο το παθητικό όσο και το 

ενεργητικό λεξιλόγιό τους και άνοιξε δρόμους για πρωτόγνωρες μαθησιακές 

δυνατότητες με πολλά υποσχόμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες» (Alexiou T. , 

2014)  

  

2.5.  Η Εμπειρία Ροής 

 

Η Εμπειρία Ροής (εφεξής Ε.Ρ.) θεωρείται  καταλύτης της μάθησης. Η 

αίσθηση ικανοποίησης και ευτυχίας που αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν 

ασχολείται με μία δραστηριότητα που τον απορροφά σε βαθμό που να ξεχνά 

τον περιβάλλοντα χώρο και χρόνο, είναι η κατάσταση η οποία ονομάζεται 

εμπειρία ροής (Ε.Ρ.) (Μουχτάρογλου, 2011).  Η Στάμου (2009α) (2009β) 

αναφέρει σχετικά ότι όταν βιώνει κανείς Ε.Ρ. κατά τη διάρκεια μίας 

δραστηριότητας, δεν έχει πλέον συνείδηση του τι συμβαίνει γύρω του, του 

χρόνου και του χώρου, στον οποίο βρίσκεται. Σύμφωνα με την Custodero 
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(1998), η έννοια της Ε.Ρ., την οποία ερεύνησε ο Csikszentmihalyi και οι 

συνεργάτες του, ορίζει πως αυτή είναι παρούσα όταν τόσο το επίπεδο μίας 

πρόκλησης όσο και το επίπεδο δεξιοτήτων, που κρίνονται απαραίτητες για τη 

διεκπεραίωσή της, καθίστανται υψηλά. Ο Csikszentmihalyi περιγράφει τη 

μάθηση ως την, αυξανόμενης πολυπλοκότητας, διαδικασία επεξεργασίας 

πληροφοριών από έναν οργανισμό. Εντός του πλαισίου αυτού σημειώνει ότι 

«…όσο οι ικανότητες αυξάνονται και οι προκλήσεις αυξάνουν, τόσο 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα της Ε.Ρ, για αυτό και η Ε.Ρ. λειτουργεί ως 

μαγνήτης για τη μάθηση (Csikszentmihalyi, 1997, σ. 33). Η Custodero (1998) 

συνοψίζει το πλαίσιο στο οποίο συντελείται η εμπειρία ροής:  

 

1. Υπάρχει αντίληψη ξεκάθαρων στόχων. 

2. Υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση (η ύπαρξη δεικτών αξιολόγησης και 

ανατροφοδότησης μιας διαδικασίας διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα 

στις πιθανές προκλήσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται) 

3. Επιτυγχάνεται σύγκλιση μεταξύ δράσης και επίγνωσης (η ανάληψη 

δράσης και η σύνδεσή της με εκτέλεση πράξεων καθίστανται εφικτές 

εξαιτίας του συνδυασμού των δύο προηγούμενων στοιχείων). 

4. Λειτουργεί ένα υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ταυτόχρονα 

αναστέλλονται φόβοι και ανησυχίες. 

5. Υπάρχει αίσθηση των δυνατοτήτων ελέγχου. 

6. Διαπιστώνεται απώλεια της αυτογνωσίας (συνήθως γίνεται αντιληπτή 

μέσα από την αλλοίωση της αντίληψης του χρόνου). 

 

Για να προκληθεί Ε.Ρ. πρέπει να συντρέχουν προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη 

καθορισμένων και οριακά εφικτών στόχων αλλά και άμεση ανατροφοδότηση 

επί των στόχων αυτών. Εφόσον η ύπαρξη Ε.Ρ. διαπιστωθεί, αυτή λειτουργεί ως 

μαγνήτης για τη μάθηση (Csikszentmihalyi, 1997). Η Custodero δημιούργησε 

ένα συνδυασμό δεικτών που ονόμασε «αντιληπτική πρόκληση» για την 

αξιολόγηση της εμφάνισης εμπειρίας ροής (Στάμου Λ. , 2009α). Οι δείκτες 

αυτή διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, την κατηγορία Αναζήτησης Πρόκλησης 

και την κατηγορία Στάθμισης Πρόκλησης. Στην πρώτη κατηγορία (Αναζήτηση 
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της πρόκλησης) μπορούν να καταγραφούν οι ακόλουθες δράσεις ως δείκτες της 

εμπειρίας ροής: 

 

 Αυτό – ανάθεση εργασίας: Το άτομο οριοθετεί τους στόχους του μέσω 

της αυτοτέλειας, της αυτενέργειας και του εν δυνάμει ελέγχου επί της 

προκλήσεως.  

 Αυτό – διόρθωση: Το άτομο αντιλαμβάνεται πιθανά του σφάλματα από 

μόνο του και προσπαθεί να τα διορθώσει, μέσω της άμεσης 

ανατροφοδότησης από τη δραστηριότητα και της θέσπισης ξεκάθαρων 

στόχων.  

 Εκούσια πρωτοβουλία: Το άτομο αντιλαμβάνεται ότι έχει κατακτήσει 

πλήρως τη δραστηριότητα ή επιχειρεί, παρά τις οδηγίες που έχει λάβει, 

να πραγματοποιήσει τη δράση με δικό του τρόπο. Η ενέργεια αυτή 

ανακλά συνήθως το επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσης που σχετίζεται 

με την παρουσία Ε.Ρ.  

 

Στη δεύτερη κατηγορία (Στάθμιση της πρόκλησης) μπορούν να 

καταγραφούν οι ακόλουθες δράσεις ως δείκτες της εμπειρίας ροής: 

 

 Προσδοκία: το άτομο προβλέπει και ενδεχομένως να δίνει και ενδείξεις 

σχετικά με την εξέλιξη της δραστηριότητας.  

 Επέκταση: αφορά στη διεύρυνση του περιεχομένου της δραστηριότητας, 

ώστε να αυξηθεί ο βαθμός πρόκλησης αυτής. 

 Προέκταση: αφορά στη δημιουργία νέου περιεχομένου, όπως αυτό 

προκύπτει μέσα από τη δραστηριότητα, μετά το τέλος αυτής.  

 

Η πρόκληση εμπειρίας ροής μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον είναι φανερό 

ότι μπορεί να επιταχύνει ή να διευκολύνει τη μάθηση. Δραστηριότητες μάθησης 

που χαρακτηρίζονται από αυτενέργεια, πολυαισθητηριακό και βιωματικό 

χαρακτήρα, και αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο δεξιοτήτων 

των μαθητών, είναι δυνατό να επιφέρουν. Στη μελέτη των Stamou & 

Mouhtaroglou (2012), επιχειρείται να αξιοποιηθεί η προηγούμενη εμπειρία από 
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έρευνες συναφούς περιεχομένου με παιδιά προσχολικής ηλικίας 

παρακολουθώντας τη ροή και πολλά χαρακτηριστικά συμφραζομένων. Το 

σχετικό πρωτόκολλο παρατήρησης παραμένει αυτό της Custodero (1998, 2002) 

και η ερευνήτρια, κατόπιν παρακολούθησης του υλικού, κωδικοποιούσε δείκτες 

ροής, τους οποίους αντικατόπτριζε σε υποκειμενικές εκτιμήσεις της 

συμπεριφοράς των παιδιών.  
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Το iPad και η εφαρμογή «Το 

Καρναβάλι των Ζώων» 

 

3.1.  Εισαγωγή 

 

Οι μαθητές της πρωτοσχολικής και προσχολικής ηλικίας είναι «ψηφιακοί 

αυτόχθονες», όρος που δημιουργήθηκε από τον Marc Prensky για να ξεχωρίσει 

όσους γεννήθηκαν και μεγαλώνουν με αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας την τεχνολογία σε σύγκριση με όσους προσαρμόστηκαν σε 

αυτή  (Prensky, 2001). Σύμφωνα με την έρευνα «Μηδέν έως οκτώ: Η χρήση 

των ψηφιακών μέσων από παιδιά στην Αμερική» που πραγματοποιήθηκε μέσω 

ερωτηματολογίων και διεξήχθη από τον οργανισμό Common Sense Media 

(Rideout, 2011), 4 στα 10 παιδιά ηλικίας από 2 έως 4 ετών και σε ποσοστό 52% 

στις ηλικίες 5 έως 8 ετών χρησιμοποιούσαν «έξυπνα» κινητά, και συσκευές 

iPod και iPad. Αφορμή για την αναφορά αποτελεί το γεγονός ότι ήταν η πρώτη 

που κοινοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο στις Η.Π.Α. και περιέλαβε τη χρήση 

ψηφιακών συσκευών νέας τεχνολογίας, όπως το iPad και άλλες φορητές 

ταμπλέτες καθώς και εφαρμογές λογισμικού κινητών τηλεφώνων, σε σχέση με 

παραδοσιακά μέσα όπως η τηλεόραση, ο προσωπικός υπολογιστής, και τα 

βιβλία. Τα ευρήματα έδειξαν μεταξύ άλλων ότι:  

 

 42% των παιδιών κάτω των 8 ετών είχαν τηλεόραση στο δωμάτιο τους. 

30% αυτών ήταν παιδιά ηλικίας έως 1 έτους, 44% από 2 έως 4 ετών και 

47% ηλικίας από 5 έως 8 ετών. 

 52% της ομάδας 0 έως 8 ετών είχαν πρόσβαση σε κινητές συσκευές 

όπως «έξυπνα» κινητά, φορητές συσκευές iPod ή iPad ή άλλη φορητή 

ταμπλέτα. 

 38% των παιδιών είχαν χρησιμοποιήσει μία από αυτές τις συσκευές και 

συγκεκριμένα 10% παιδιά ηλικίας έως 1 έτους, 39% από 2 έως 4 ετών 

και 52% από 5 έως 8 ετών.  
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 σε μία τυπική ημέρα το 11% των παιδιών χρησιμοποιούσαν μία από τις 

προαναφερόμενες συσκευές για να παίξουν παιχνίδια, να δουν βίντεο ή 

να λειτουργήσουν άλλες εφαρμογές.  

 ο μέσος χρόνος που δαπανούσαν για αυτήν την αλληλεπίδραση ήταν 43 

λεπτά. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική 

σελίδα της Common Sense Media (Rideout, 2011) και παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον αν λάβει κανείς υπόψη ότι το iPad κυκλοφόρησε μόλις το 2010 και 

ένα χρόνο αργότερα έφτασε και στην Ελλάδα.. Τέσσερα χρόνια μετά, το 2015, 

έρευνα της εταιρίας WebID της Focus Bari στην Ελλάδα σε δείγμα 12.000 

ατόμων, ηλικίας 13-74 ετών, (INFOCOM, 2015)  έδειξε ότι:  

 

  94,5% των παιδιών ηλικίας 7 έως 12 ετών γνώριζαν πώς να 

χρησιμοποιούν και 3 στα 5 χρησιμοποιούσαν υπολογιστή σε καθημερινή 

βάση.  

 86% ήταν το ποσοστό των παιδιών 7 έως 12 ετών που έκανε χρήση του 

διαδικτύου. 

 19,8% ήταν το ποσοστό των παιδιών που συνδέονταν μέσω φορητής 

ταμπλέτας iPad ή άλλης παρόμοιας συσκευής. 

 2 στα 10 παιδιά της ίδιας ηλικίας διέθεταν κινητό τηλέφωνο. 

 

Οι δύο έρευνες είναι ενδεικτικές της καταγραφής του μεγέθους της 

διείσδυσης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των νέων ακόμα και πριν 

συμπληρωθεί το πρώτο ηλικιακό τους έτος, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν τον 

Prensky σχετικά με τη θεώρησή του περί ψηφιακών αυτοχθόνων. 

 

3.2.  Παρουσίαση του iPad 

 

Μετά την παρουσίαση των προϊόντων iPhone και iPod της Apple Inc., η 

εταιρία δημιούργησε μία φορητή ταμπλέτα, το iPad που υποστηρίζει την 

πολλαπλή-αφή, εφεξής δάκτυλο-κίνηση, και επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών 

εφαρμογών. 
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Εικόνα 5.  Οι επιλογές του συστήματος πολλαπλής αφής ή δακτυλο-κίνησης 
που δημιούργησε το iPad (Monster Post, 2012)  

 

Το iPad βασίζεται αποκλειστικά στο άγγιγμα του χρήστη για να εκτελέσει τις 

λειτουργίες του εκτός από το κεντρικό πλήκτρο (Home), το οποίο χρησιμεύει 

ως ένα κουμπί για όλες τις χρήσεις και επιτρέπει στο χρήστη την επιστροφή στο 

κεντρικό μενού επιλογών της αρχικής οθόνης. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί 

τύποι χρήσης της τεχνολογίας αφής που αναγνωρίζει η συσκευή: στιγμιαίο 

άγγιγμα (tap), κινήσεις (movements) και χειρονομίες (gestures). Η χρήση 

χειρονομιών επιτρέπει στους χρήστες να μετακινούν τα δάκτυλά τους με 

συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου να εκτελέσουν μια ειδική δράση. Η πιο 

συνηθισμένη είναι η μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνων. Υπάρχουν ωστόσο και 

περιορισμοί σχετικά με τις δυνατότητες αφής του iPad, όπως ο αριθμός των 

δακτύλων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες αλλά και ο μέγιστος 

αριθμός ταυτόχρονων αγγιγμάτων. Προγραμματιστές έχουν καταφέρει, μέσω 

του πειραματισμού, να επιτύχουν έως και 11 ταυτόχρονα αγγίγματα (Gemmell, 
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2010). Το iPad προκαλεί τους προγραμματιστές να επιχειρούν συνεχώς 

καινούργιους τρόπους εφαρμογής και εξειδίκευσης της χρήσης της τεχνολογίας, 

με τη δημιουργία εφαρμογών λογισμικού που θα προσφέρουν στους χρήστες 

βελτιωμένες εμπειρίες αλληλεπίδρασης. Το iPad λειτουργεί με το iOS, το 

κινητό λειτουργικό σύστημα της Apple Inc., το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά για 

το iPhone, ωστόσο επεκτάθηκε προς εφαρμογή και στα iPod Touch, iPad και 

AppleTV. Διαθέτει μία ευρεία, πολλαπλής επαφής, οθόνη LED-back 9,7 ιντσών 

με IPS. Η οθόνη έχει ανάλυση 1024x768, με 132 pixels ανά ίντσα. Μέσα από το 

Dock Connector το iPad υποστηρίζει ανάλυση έως 1024x768 σε VGA 

προσαρμογέα, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε σύνδεση με οθόνη για παρουσιάσεις 

ή άλλες χρήσεις. Παράλληλα, ενώ συσκευές ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων, 

όπως το Amazon Kindle, χρησιμοποιούν  αντανακλαστική οθόνη χωρίς οπίσθιο 

φωτισμό – ακριβώς όπως συμβαίνει και με ένα έντυπο βιβλίο – το iPad διαθέτει 

LED backlit οθόνη. Το Kindle απαιτεί ενισχυμένο εξωτερικό φωτισμό, που 

σημαίνει ότι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο η αναμμένη οθόνη του είναι ελάχιστα 

αναγνώσιμη, ενώ το iPad διαθέτει φωτεινή οθόνη που δεν λειτουργεί πλήρως 

απέναντι στο ηλιακό φως. Η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα 

ώστε να προσφέρει την ελάχιστη δυνατή (iPad_Pro, n.d.). Διαθέτει 

διαφορετικές παραλλαγές σε ότι αφορά στις δυνατότητες αποθήκευσης: 16GB, 

32GB και 64GB και όλα τα μοντέλα διαθέτουν προαιρετικά δυνατότητα 

σύνδεσης σε κινητά δίκτυα ασύρματης πρόσβασης τρίτης (3G) και τέταρτης 

(4G) γενιάς. Σημαντικό στοιχείο είναι και το γλωσσικό περιβάλλον που 

υποστηρίζει τη χρήση της συσκευής και περιλαμβάνει περισσότερες από 31 

γλώσσες, μεταξύ αυτών και τα ελληνικά. 

Το iTunes App Store είναι ένα ψηφιακό κατάστημα, όπου οι χρήστες 

μπορούν να αγοράσουν ή να χρησιμοποιήσουν δωρεάν εφαρμογές, είτε από τον 

υπολογιστή τους είτε από τη συσκευή iOS. Οι χρήστες του iPad έχουν 

πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της βάσης δεδομένων App Store, το οποίο 

μετρά 250.000 εφαρμογές τρίτων. Στην εν λόγω βάση δεδομένων, έως και την 

20η Αυγούστου 2016, υπήρχαν πάνω από 80.000 εφαρμογές στην κατηγορία 

εκπαίδευση (Itunes, n.d.). Ειδικά για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η βάση 

δεδομένων επιτρέπει την μαζική αγορά προϊόντων και εφαρμογών με εκπτώσεις 
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που περιλαμβάνονται στην πολιτική της εταιρίας και φέρουν τον τίτλο 

«Πρόγραμμα Όγκου Αγορών» ( Π.Ο.Α.) (Education, n.d.). Επιχειρώντας 

σύγκριση του iPad με αντίστοιχο προϊόν ανταγωνιστικής εταιρίας, 

διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αντιστοιχία στα προϊόντα αλλά διαφέρει 

καθ’ ολοκληρία ο τρόπος και το μέσο χρήσης. Ερευνώντας τον οδηγό της 

εταιρίας Microsoft – για τις δυνατότητες χρήσης του λογισμικού της στην 

εκπαίδευση – διαπιστώθηκε ότι στερείται εφαρμογών που να αφορούν στο 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας (Merényi, Szabó, & Takács, 2010). 

Σύμφωνα με τον παραπάνω οδηγό της εταιρίας με τίτλο «101 Ιδέες για τους 

εκπαιδευτικούς», τα μαθησιακά πεδία στα οποία η εταιρία Microsoft έχει 

αναπτύξει εφαρμογές, είναι η Γεωγραφία, η Βιολογία, τα Νέα Ελληνικά και η 

Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Ιστορία, η Χημεία, η Τεχνολογία της 

Πληροφορίας, και τέλος οι Ξένες Γλώσσες. Ειδικά στο πεδίο της εκμάθησης 

των ξένων γλωσσών, το περιεχόμενο αφορά σε θεματικές, όπως βιογραφίες, 

μαγειρική, κ.ά. Περαιτέρω, η εταιρία Microsoft παραπέμπει τους 

εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν υλικό εφαρμογών σε ιστοσελίδες τρίτων, 

ενώ αντίθετα το iPad ενσωματώνει τις εφαρμογές αυτές, τους καθοδηγεί σε 

ασκήσεις μέσα στην τάξη και επιτρέπει την ταυτόχρονη προσωπική και 

συνεργατική μάθηση. Αξιοσημείωτο επίσης είναι και το γεγονός ότι δεν 

εντοπίστηκε πληροφορία ή παραπομπή στον οδηγό της Microsoft που να 

συνδυάζει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας με τη μουσική σε περιβάλλον 

τεχνολογίας αφής, σε αντίθεση με την μουσικογλωσσικά εμπλουτισμένη 

εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων» που εμπεριέχει αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 

3.3.  To iPad στην εκπαίδευση 

 

Τα μικρά παιδιά που ζουν σε τεχνολογικά ανεπτυγμένες κοινότητες 

χρησιμοποιούν φορητές ταμπλέτες με οθόνη αφής (π.χ. iPad) για να 

συμμετέχουν στον ψηφιακό κόσμο από εξαιρετικά νεαρή ηλικία. Η διαισθητική 

διεπαφή με την οθόνης αφής, οι εφαρμογές και η φορητότητα των συσκευών, 

τις καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 

ηλικίας. Η έρευνα των Neumann & Neumann (2017) κατέδειξε ότι η χρήση 
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φορητών ταμπλετών ενισχύει την καλλιέργεια πρώιμων γνώσεων στο γραπτό 

και προφορικό λόγο. Ο Valstad (2010) σχολιάζει πως ο εκπαιδευτικός κλάδος 

ασχολήθηκε πρόσφατα με τις φορητές ταμπλέτες, πειραματιζόμενος για τις 

πιθανές εφαρμογές που θα μπορούσαν αυτές να έχουν. Όσον αφορά στο iPad, ο 

Valstad σημειώνει ότι αποτελεί εναλλακτική σε σχέση με τη χρήση σχολικών 

βιβλίων, αφού προσφέρει επιπλέον τρόπους μάθησης και αλληλεπίδρασης 

στους μαθητές σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το ψηφιακό βιβλιοπωλείο iBooks 

και το ψηφιακό πανεπιστήμιο iTunes U. Το iBooks διαθέτει μεγάλο εύρος 

δημοσιευμένων βιβλίων από εκδότες στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως οι 

McGraw-Hill, Pearson, Harper-Collins και Penguin, επιτρέποντας σε 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν την προσωπική τους 

βιβλιοθήκη. Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν βιβλία, να αξιοποιήσουν 

δυνατότητες, όπως η δημιουργία σημειώσεων ή, στην περίπτωση των 

εκπαιδευτικών, να δημιουργήσουν ακόμα και το δικό τους βιβλίο συνδυάζοντας 

περιεχόμενα από διαφορετικές πηγές εξαλείφοντας μάλιστα το κόστος της 

αγοράς βιβλίων σε έντυπη μορφή. Ο εκπαιδευτικός πλέον μπορεί να παρέχει 

μια ολοκληρωμένη παρουσίαση με οπτικά και αλληλοεπιδρώντα στοιχεία, 

τρισδιάστατες μορφές, βίντεο που μιμούνται διαλόγους της πραγματικής ζωής, 

κινούμενα σχέδια, κλιπ ήχου κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσφέρει 

βιωματικές εμπειρίες κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, αφού οι μαθητές 

μπορούν να περιηγηθούν, να αλληλοεπιδράσουν και να εμβαθύνουν περαιτέρω 

στο περιεχόμενο του μαθησιακού αντικειμένου.  

Στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.), το ψηφιακό αποθετήριο 

(Apple, itunes-u, n.d.) περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό από πανεπιστήμια 

όπως τα Yale, Stanford, Harvard και MIT, διαθέσιμο προς αξιοποίηση, στο 

πλαίσιο μίας αλληλεπιδραστικής μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή για τη δημιουργία σημειώσεων ή το 

ενσωματωμένο λεξικό κλπ. σε ένα πακέτο (Cooper, 2012), (Tomassini, 2012). 

Το iPad είναι μία εύχρηστη και μικρή συσκευή μεγάλης ισχύος, η οποία 

συγκεντρώνει τις βασικές εκπαιδευτικές χρήσεις αντί να τις διασκορπίζει σε 

πολλαπλά εργαλεία, όπως κινητά τηλέφωνα, συσκευές αναπαραγωγής 
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πολυμέσων και υπολογιστές. Ο Meurant (2010) αναφέρει σχετικά ότι το 

λειτουργικό του σύστημα και οι καινοτόμες εφαρμογές αλλάζουν τους κανόνες 

του παιχνιδιού. Είναι ένα νέο ολοκληρωμένο οικοσύστημα που φέρνει 

επανάσταση στην εκπαίδευση, καθώς ήδη καταγράφονται αυξημένοι ρυθμοί 

χρήσης του από την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, με αποτέλεσμα τα 

μικρά παιδιά που ασχολούνται και παίζουν με τεχνολογικά μέσα (McManis & 

Gunnewig, 2012), να χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές με άνεση, και να 

δημιουργούν νέες μαθησιακές δυνατότητες μέσα από τις πολλαπλές εφαρμογές 

που ενσωματώνουν (Barone, 2012). Τον Οκτώβριο του 2012, ερευνητές του 

τμήματος εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Hull δημοσίευσαν στοιχεία 

αναφορικά με τη χρήση της συσκευής iPad σε 8 σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σκωτίας, στο διάστημα Μάρτιος - Ιούνιος 

2012, όπου συνολικά μελετήθηκε δείγμα περίπου 365 μαθητών. Η πλειοψηφία 

αυτών είχαν δυνατότητα να χρησιμοποιούν το iPad στο σχολείο και στο σπίτι, 

ένας μικρότερος αριθμός είχε προσωπική πρόσβαση στη συσκευή μόνο στο 

σχολείο και, τέλος, σε ένα σχολείο οι συσκευές διανέμονταν αποκλειστικά και 

μόνο κατά την ώρα του μαθήματος (Burden, Hopkins, Male, Martin, & Trala, 

2012). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως, ενώ όλα τα σχολεία είχαν 

εύλογη πρόσβαση στην τεχνολογία κατά την έρευνα, μόνο το 10% των 

μαθητών τη χρησιμοποιούσαν σε τακτική βάση στην τάξη τους πριν την 

εισαγωγή των iPad, ενώ το 80% ανέφεραν ότι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν 

τεχνολογία στο πλαίσιο της έρευνας. Η μετατόπιση συνδέεται άμεσα με τη 

διανομή συσκευών στους μαθητές και τη διασφάλιση ότι μπορούν να τη 

χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Πρόκειται για ένα μοντέλο “just in time” της 

χρήσης της τεχνολογίας και όχι “just in case”, όπου η τεχνολογία διατίθεται 

μεν, αλλά είναι αποκομμένη από την ίδια τη μάθηση. Σχεδόν 69% των μαθητών 

άρχισαν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στα περισσότερα μαθήματα σε 

σύγκριση με το 14% πριν την έναρξη της έρευνας. Σε ποσοστό 44,6% οι 

μαθητές δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν περιστασιακά τεχνολογία σε 

καθημερινή βάση, πριν από την εισαγωγή του iPad. Οι μαθητές επίσης 

απάντησαν ότι χρησιμοποίησαν τη συσκευή στα μαθήματά τους σε ποσοστό: 

μαθηματικά 24%, αγγλικά 18% και σύγχρονες ξένες γλώσσες 17%. Το 
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αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, δείχνει μία τάση των μαθητών να 

ενσωματώσουν τη συσκευή στο σύνολο των διαθέσιμων μαθησιακών τους 

πόρων. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο Curriculum of Excellence (κύκλος αριστείας), 

οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύσσουν τέσσερις ικανότητες μάθησης στην 

τυπική εκπαίδευση, ώστε να παραμείνουν ενεργοί στη διά βίου μάθηση: α) να 

είναι επιτυχείς μαθητές, β) να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, γ) να γίνουν 

υπεύθυνοι πολίτες και δ) να είναι αποτελεσματικοί συνεισφέροντες. Σύμφωνα 

με την έρευνα και τα τέσσερα αυτά στοιχεία ενισχύθηκαν στους μαθητές 

εξαιτίας της χρήσης της συσκευής, αλλά δύο από αυτά – η αυτοπεποίθηση των 

ατόμων και η αποτελεσματική συνεισφορά τους – ξεχώρισαν. Συμπερασματικά 

διαπιστώνεται ότι η τεχνολογία αποτελεί μέσο γεφύρωσης μεταξύ της σχολικής 

μάθησης και της μάθησης στον πραγματικό κόσμο, αφού οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποίησαν το iPad για να θέσουν πιο ρεαλιστικά καθήκοντα και 

δραστηριότητες σε λιγότερο σκηνοθετημένα περιβάλλοντα και καταστάσεις 

μαθήματος (Burden, Hopkins, Male, Martin, & Trala, 2012). Παρά την 

αυξανόμενη βιβλιογραφία σχετικά με τους τρόπους, με τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί επιχειρούν να ενσωματώσουν της χρήση των iPads στη 

διδασκαλία τους, τόσο στην υποχρεωτική όσο και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, οι μελέτες για τα αποτελέσματα της χρήσης της συσκευής στην 

προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία παραμένουν ελάχιστες. Οι Khoo, Merry, 

Hong Nguyen, Benett, MacMillan (2015), διερεύνησαν πως η εκπαιδευτική 

χρήση του iPad επηρεάζει τα μικρά παιδιά, τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά και 

το οικογενειακό περιβάλλον και κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα-

παρατηρήσεις:  

 

 Ως προς την ίδια τη συσκευή διαπίστωσαν ότι το iPad αποτελεί μέσο 

ψηφιακής και κινητής τεχνολογίας που είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο 

στα μικρά παιδιά. Ως προ τη χρήση, διαπίστωσαν ότι η συσκευή 

αποτελεί μέσο έκφρασης και επικοινωνίας των ιδεών των μικρών 

παιδιών σε άλλους, με πολυτροπικές εφαρμογές που είναι ελκυστικές 

και δίνουν νόημα σε αυτά. 
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 Ως προς το περιβάλλον εργασίας και τις δυνατότητες μαθησιακής 

ανάπτυξης, διαπίστωσαν ότι τα μικρά παιδιά ήταν σε θέση να μιμηθούν 

τη συζήτηση κάποιου εκπαιδευτικού τους για να βοηθήσουν τους 

συνομηλίκους να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με 

παραγωγικό τρόπο μέσα από τη μάθηση σε ομάδες (peer groups). 

 Ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία, διαπίστωσαν το σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και η στάση τους απέναντι στη 

συσκευή και κυρίως ο τρόπος που προσεγγίζουν και ενσωματώνουν το 

iPad στη διδακτική τους πρακτική, ώστε να υποστηρίζουν, να 

διευρύνουν και να εμπλουτίζουν τη μαθησιακή ανάπτυξη των μικρών 

παιδιών. Επιπρόσθετα, η ποιότητα της αλληλεπίδρασης των 

εκπαιδευτικών κρίνεται ως καίριας σημασίας ώστε τα παιδιά να 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία της χρήσης της τεχνολογίας, να 

αναπτύξουν δεξιότητες, να εξοικειωθούν και να εμπλακούν παραγωγικά 

με τη χρήση της συσκευής. 

 Ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διαπίστωσαν ότι θα 

πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε αυτοί να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες 

και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το iPad, να εξερευνήσουν και να 

πειραματιστούν με τις διάφορες λειτουργίες του και να μοιραστούν 

σκέψεις και ιδέες τους με συναδέλφους, προς αμοιβαίο όφελος 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων.  

 Ως προς τη  χρήση των iPads σε εκπαιδευτικά κέντρα και ως απόρροια 

αυτού στο οικογενειακό περιβάλλον στις Η.Π.Α, διαπίστωσαν ότι είναι 

απαραίτητες οι συμπληρωματικές πρακτικές και σαφείς οδηγίες για να 

βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν το ρόλο που μπορεί να έχει το 

iPad ως εργαλείο υποστήριξης των μαθησιακών τους ενδιαφερόντων και 

εξερευνήσεων. Η κοινή χρήση του iPad σε εκπαιδευτικό και 

οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να προσφέρει έναν επιπλέον δίαυλο 

επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων για τη μάθηση των 

παιδιών, ενισχύοντας έτσι την επικοινωνία τους.  
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Η χρήση του iPad διευρύνεται ολοένα και περισσότερο και εξαιτίας των 

διεγερτικών πολυτροπικών οπτικοακουστικών χαρακτηριστικών του και της 

διαισθητικής διασύνδεσης που βασίζεται στη λειτουργία αφής. O Valstad 

(2010) αναφερόμενος στον (Mayer R. , 2017) διαπιστώνει πως οι μαθητές είναι 

σε καλύτερη θέση να κάνουν χρήση της γνώσης, αν αυτή τους δοθεί μέσω 

πολυτροπικής διδασκαλίας και περιγράφει πως οι μαθητές έμαθαν καλύτερα 

όταν τους δόθηκε υλικό με κινούμενη εικόνα και αφήγηση, παρά από 

εικονογραφία και κείμενο. Με άλλα λόγια, βελτίωσαν την εφαρμογή των 

γνώσεών τους, όταν αυτές τους δόθηκαν μέσω πολυμέσων και όχι μόνο 

διαμέσου οπτικών οδηγιών. Ο Mayer, μας λέει ο Valstad (2010), ονόμασε αυτή 

τη διαπίστωση «Αρχή της Τροπικότητας» (Modality principle) (Mayer R. , 

Multimedia Learning: Οι 12 αρχές του Richard E. Mayer για τον πολυμεσικό 

σχεδιασμό, 2017) και μέσω αυτής όρισε ότι αν η προφορική πληροφορία 

κωδικοποιηθεί με τρόπο τέτοιο που να καθιστά το γνωστικό φορτίο πιο λιτό, 

τότε ο υποδοχέας είναι πιο εύκολο να χειριστεί τις εισερχόμενες πληροφορίες. 

Σύμφωνα με τον Valstad (2010) πάντα, οι Dubois et al. (2000) ερεύνησαν πώς 

οι διαφορετικές μέθοδοι παρουσίασης πολυμέσων επηρεάζουν την εκμάθηση 

του λεξιλογίου στις ξένες γλώσσες. Διαπίστωσαν ότι η προσθήκη εικόνας και 

ήχου σε μία παρουσίαση κειμένου μπορεί – υπό ορισμένες προϋποθέσεις - να 

αποτελέσει αξιοσημείωτη βοήθεια προς τους εκπαιδευόμενους, αντικείμενο 

άμεσα συνυφασμένο και με την παρούσα έρευνα. Στα ευρήματά της έρευνάς 

τους, οι ίδιοι επεσήμαναν ότι η χρήση εικόνων από μόνη της δεν ήταν 

επωφελής για τη μετέπειτα ανάκληση της γνώσης και συμπερασματολόγησαν 

πως η προσθήκη επιπλέον υλικών δεν κατέστησε τους μαθητές πιο 

παραγωγικούς και η προστιθέμενη πληροφορία ήταν αναποτελεσματική στη 

διευκόλυνσή της σε βάθος επεξεργασίας  των πληροφοριών. Παρόμοιου 

περιεχομένου ήταν και η έρευνα της Cutrim Schmid (2008) σε αίθουσες 

διδασκαλίας της αγγλικής που εξοπλίστηκαν με πίνακες τεχνολογίας 

διάδρασης. Η προσθήκη ξένων προς το περιεχόμενο εκπαίδευσης  υλικών 

(δηλαδή υλικού που μπορεί να σχετίζεται με το θέμα, αλλά δεν υποστηρίζει 

άμεσα τον εκπαιδευτικό στόχο συγκεκριμένου έργου) θα μπορούσε δυνητικά να 

οδηγήσει τους μαθητές στη χρήση γνωστικών πόρων με ελάχιστη σημασία και 
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κατ’ επέκταση να μειώσει και τη γνωστική ικανότητα τους για την επεξεργασία 

ακόμα και των πιο σημαντικών πληροφοριών. Αυτό διαπιστώνει και η έρευνα 

των Παπαδάκη, Καλογιαννάκη & Ζαράνη (2018) αναφορικά με την ποιότητα 

των εφαρμογών που απευθύνονται κυρίως σε μικρά παιδιά, καθώς υπάρχουν 

αντικρουόμενες αποδείξεις σχετικά με την πραγματική αξία και την 

καταλληλόλητα εκπαιδευτικών εφαρμογών για τα παιδιά στην Ελλάδα,, 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Η έρευνα έδειξε ότι, κυρίως σε σχέση 

με τον σχεδιασμό τους - ώστε σύμφωνα με αναπτυξιακά κατάλληλα πρότυπα να 

συμβάλλουν στην κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης μάθησης- η πλειοψηφία των 

εφαρμογών, αποσκοπούσε στη διδασκαλία των παιδιών στα βασικά στοιχεία, 

σχετικά με τους αριθμούς και τα γράμματα, στο να μάθουν οι χρήστες πώς να 

μαθαίνουν και δεν συνέβαλε σε μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση 

ορισμένων εννοιών. Ο Neumann (2018), σχετικά με τα αποτελέσματα της 

χρήσης εφαρμογών αλφαβητισμού στις αναδυόμενες δεξιότητες γραμματισμού 

σε αγγλόφωνα παιδιά ηλικίας 2-5 ετών, μέσα από ένα πρόγραμμα 

γραμματισμού iPad διάρκειας 9 εβδομάδων και μέσο όρο χρήσης τα 30 λεπτά 

ανά εβδομάδα, κατέδειξε ότι τα παιδιά που έκαναν χρήση της συσκευής, 

εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις σε γνώσεις ήχου (φωνολογική 

εκφορά των γραμμάτων, ηχητική ενθύμησή τους), έντυπες έννοιες και πρώιμες 

δεξιότητες γραφής από ό, τι παιδιά στην ομάδα ελέγχου. Αντίστοιχη μελέτη 

στην Ιορδανία των Oliemat, Ihmeideh & Alkhawaldeh (2018), σε παιδιά ηλικίας 

6,5 ετών, έδειξε ότι συνολικά τα παιδιά είχαν τη λογική γνώση της λειτουργίας 

της συσκευής και των χαρακτηριστικών της και θεώρησαν τη χρήση της 

περισσότερο ως ένα διασκεδαστικό εργαλείο (παιχνίδια, παρακολούθηση 

βίντεο) παρά ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Παρόμοια ευρήματα είχαν και άλλες 

έρευνες (Banister, 2010) (Barone, 2012), (McManis & Gunnewig, 2012), 

(Pegrum, Oakley, & Faulkner, 2013), όπου οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα παιδιά 

ανέδειξαν ότι η χρήση φορητών ταμπλετών iPad στην προσχολική και 

πρωτοσχολική ηλικία ενισχύει την παιγνιώδη μάθηση, καθώς ενθαρρύνει τα 

παιδιά να παίζουν και να ανακαλύπτουν πράγματα όσο διαδρούν με τις 

εφαρμογές.   
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Σε συναισθηματικό επίπεδο, το περιεχόμενο μπορεί να λειτουργήσει 

ποικιλοτρόπως. Πολλές φορές καταγράφεται αρνητική προδιάθεση για τη 

χρήση μιας εφαρμογής, όταν το περιεχόμενο είναι δυσνόητο και ο τρόπος 

παρουσίασης μακροσκελής, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται το ενδιαφέρον 

των χρηστών. Όπως αναφέρει η Jurju (2015), ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί 

το παραμύθι «Ρουμπελστίλτσκιν» των αδελφών Γκριμ, το οποίο είχε σχεδιαστεί 

ως ψηφιακό βιβλίο. Η χρήση της γερμανικής γλώσσας, η έλλειψη εύρους 

δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και το γεγονός ότι η ιστορία δεν είχε δυνατότητα 

εξέλιξης αλλά ολοκληρώνονταν σε λίγα κλικ, είχε ως αποτέλεσμα να μην βρει 

την επιθυμητή απήχηση στο κοινό. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν συνέβη το ίδιο με 

πολυεστιακές εφαρμογές που προσφέρουν στα παιδιά, όχι μόνο δυνατότητα 

κατανόησης του περιεχομένου, αλλά και δυνατότητα σύγκρισής του, όπως 

ακόμα και δυνατότητα για άμεση κατανόηση του νοήματος μέσα από απλές 

διαδικασίες. Και καταλήγει πως η χρήση περισσοτέρων της μίας αισθήσεων 

καθιστά ισχυρότερη την απομνημόνευση ενός νέου μαθησιακού αντικειμένου. 

Ωστόσο, η Jurju (2015) σημειώνει ότι πιο σημαντικός από το ίδιο το μέσο είναι 

ο τρόπος χρήσης των εφαρμογών αυτών στην τάξη. Έννοιες όπως αυτοσχέδια 

μαθησιακή διαδικασία, αυτό-οργανωμένη μάθηση, ερευνητική μάθηση ή 

συνεργατική μάθηση βρίσκουν πλέον πρόσφορο έδαφος στις αίθουσες 

διδασκαλίας εξαιτίας της ύπαρξης της τεχνολογίας. Θεωρεί μάλιστα ότι η 

μάθηση και η εκπαίδευση συντελούνται, ολοένα και περισσότερο, εκτός 

σχολικού περιβάλλοντος εξαιτίας των νέων μέσων. Για τους εκπαιδευτικούς, 

αυτό σημαίνει εξειδίκευση σε νέες δεξιότητες, ενώ για τους μαθητές αυτό 

σημαίνει νέα εργαλεία που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να 

δημιουργήσουν νέες προοπτικές. Σε ό,τι αφορά στη χρήση της τεχνολογίας στη 

μουσική εκπαίδευση, με την πλειοψηφία των νέων σήμερα να είναι χρήστες 

υψηλής τεχνολογίας και καταναλωτές μουσικής τεχνολογίας, η Χρυσοστόμου 

(2017) αναφέρει ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι οι δάσκαλοι μουσικής δεν 

ενσωματώνουν στα μαθήματά τους χρήσεις της τεχνολογίας που να σχετίζονται 

με τα ενδιαφέροντα και τους τρόπους σκέψεις των μαθητών τους. Η ίδια. 

αναφερόμενη στις έρευνες των ( (Savage, 2004); (Wise, Greenwood, & Davis, 

2011), (Finney & Burnard, 2009), (Greher, 2011) σημειώνει πως οι 
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εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατανοήσουν σε βάθος τις μετασχηματιστικές 

δυνάμεις των ΤΠΕ για τη διδασκαλία και τη μάθηση της μουσικής, έτσι ώστε 

να καταφέρουν να διδάξουν νέο μουσικό περιεχόμενο με νέους τρόπους. 

Επικαλούμενη τους παραπάνω ερευνητές η Χρυσοστόμου (2017) διαπιστώνει 

ότι όλοι οι δάσκαλοι, συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων της μουσικής 

έχουν παρόμοιους περιορισμούς αφού αντιμετωπίζουν συχνές δυσλειτουργίες 

κατά τη χρήση της τεχνολογίας, όπως το ασύμβατο λογισμικό, απουσία 

Internet, παρωχημένο υλικό και εξοπλισμό. Πολλοί δάσκαλοι αγωνίζονται να 

συμβαδίσουν με τη σταθερά της προόδου και τις εξελίξεις, ενώ οι σπουδαστές 

τους είναι πάντα βήματα μπροστά και αυτό δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μουσικής καταλήγουν να υιοθετούν 

την τεχνολογία για να διδάσκουν με τον ίδιο τρόπο που ήδη δίδασκαν, με τους 

ίδιους στόχους και την ίδια φιλοσοφία. Τα παραπάνω ενισχύουν και τα 

ευρήματα της μελέτης των Gómez Domingo & Badia Garganté (2016), σε 102 

εκπαιδευτικούς 12 διαφορετικών δημοτικών σχολείων στην Ισπανία, 

επιβεβαίωσε ότι η επιλογή των εφαρμογών σε φορητές ταμπλέτες σχετίζεται με 

την αντίληψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο η κινητή 

τεχνολογία επηρεάζει την εκμάθηση. Oι Cslovjecsek και Pérez (2013) 

επιχείρησαν έρευνα με αντικείμενο την αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού 

περιεχομένου σε παιδιά ηλικίας 2 έως 8 ετών με τη χρήση της εφαρμογής «Το 

Καρναβάλι των Ζώων» στο iPad. Σκοπός της έρευνας ήταν η παρακολούθηση 

της αλληλεπίδρασης των παιδιών με την εφαρμογή, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η πορεία χρήσης που ακολουθείται από τα παιδιά, η συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης των στοιχείων της εφαρμογής και η 

συλλογή πληροφοριών, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός απόλαυσης από τη 

χρήση της εφαρμογής και το επίπεδο του ενδιαφέροντος που δημιουργεί στα 

παιδιά. Η αποτελεσματικότητα της συσκευής έχει ήδη καταστεί αντικείμενο 

έρευνας και σε τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης, όπως γραφή και ανάγνωση. Ο 

Harmon (2012)  ερεύνησε την επίδραση της χρήσης της συσκευής σε μαθητές 

που είχαν πρόσβαση στο ψηφιακό κατάστημα iBooks. Διαμέσου της 

πρόσβασης αυτής, οι μαθητές συνεργάζονταν, εκτελούσαν τις εργασίες τους, 

κρατούσαν ημερολόγιο εργασιών, αξιολογούσαν τα εργαλεία και έκαναν χρήση 
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των εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η πειραματική ομάδα που χρησιμοποίησε τη 

συσκευή, παρουσίασε αυξημένα μεγέθη στη συνεργασία και την 

παραγωγικότητα. Οι Brown, Castellano, Hughes, και Worth, (2012), εξέτασαν 

τη σκοπιμότητα της χρήσης iPad στο πρόγραμμα σπουδών στην αγγλική 

γλώσσα σε ιαπωνικό πανεπιστήμιο και ανέφεραν ότι αυτή εξαρτάται από τη 

φύση του έργου. Η φορητότητα του iPad επέτρεψε τη συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών, τη ανάπτυξη και την ενίσχυσή τους και συνέβαλε στην 

αποτελεσματική ολοκλήρωση των καθηκόντων τους. Οι Manuguerra και Petocz 

(2011) διερεύνησαν το ρόλο του iPad στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

ισχυρίζονται ότι η χρήση του ωφέλησε την εμπλοκή των φοιτητών τόσο στη 

μάθηση εντός του ιδρύματος όσο και στην εξ αποστάσεως μάθηση. Στο ίδιο 

σκεπτικό, ο Lys (2013) εξέτασε τις επιπτώσεις στην προφορική επάρκεια των 

εκπαιδευόμενων και αναφέρει ότι το iPad είναι κατάλληλο για την πρακτική 

ακρόασης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ομιλίας. Η χρήση της συσκευής 

επέτρεψε την αλληλεπίδραση και προώθησε την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων 

σε μια ουσιαστική συζήτηση. Ειδικά για το λεξιλόγιο, γλωσσολόγοι όπως ο 

Yngve (1996) αναφέρουν ότι η ομιλία είναι απλά η μεταφορά κυμάτων ήχου 

που δεν έχουν κανένα νόημα και η ερμηνεία τους εξαρτάται μόνο από την 

εμπειρία του μαθητή και την παρατήρηση σε πραγματικό περιβάλλον. Το iPad 

αποτελεί ιδανικό εργαλείο για το σκοπό αυτό, αφού οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να έχουν μια αλληλεπιδραστική εμπειρία κατά την εκμάθηση της γλώσσας 

στόχου, ερευνώντας τις διάφορες πτυχές μίας λέξης, ώστε να ενισχύσουν το 

βάθος και το εύρος του λεξιλογίου τους. Επιπλέον, η άμεση επαλήθευση των 

αποτελεσμάτων με ασκήσεις και εργασίες, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 

να αξιολογήσουν και να αναλογιστούν την εμπειρία τους και τη γνώση που 

κέρδισαν. Η φορητότητα και η απλότητα της χρήσης του iPad προωθεί τη 

συνεργασία (Meurant, 2010), η οποία μπορεί να θέσει τη γνώση που 

αποκτήθηκε σε άμεση εφαρμογή. Η μελέτη των Falloon & Khoo  (2014),  η 

οποία και επικεντρώθηκε στο να σκιαγραφήσει τη σημασία χρήσης του iPad ως 

εργαλείο για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης σε παιδιά ηλικίας 5 

ετών, τα οποία και χρησιμοποιούσαν iPads σε ζευγάρια για την ανάπτυξη 

αριθμητικής, γραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων / λήψης απόφασης. Η 
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μελέτη χρησιμοποίησε το πλαίσιο συζητήσεων του Mercer (1994) για να 

διερευνήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών 

τους και αυτή επηρεάστηκε από τη χρήση της συσκευής. Τα  αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το iPad προσφέρει μοναδικό δυναμικό ως κοινή εκπαιδευτική 

συσκευή, και πως ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού στην 

πραγματοποίηση αυτού του στόχου, βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν τους 

κατάλληλους «βασικούς κανόνες» για να αυξήσουν την ποιότητα της ομιλίας, 

ήταν κρίσιμος.  

 

3.4.  Η εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων» 

 

Αν και το αυθεντικό έργο του Γάλλου συνθέτη Camille Saint Saëns (1835-

1921) αποτελεί απλώς έναυσμα για τη δημιουργία της εφαρμογής, εντούτοις 

επελέγη να γίνει μία σύντομη αναφορά και περιγραφή στο έργο, όπως αυτό έχει 

αποτυπωθεί σε ενημερωτικό σημείωμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, και 

συγκεκριμένα του μουσικολόγου Απόστολου Μωραΐτη (2013) για τις ανάγκες 

της εκτέλεσης του έργου σε συναυλία κατά το έτος 2013. Αφορούσε στην 

καλλιτεχνική περίοδο 2012-2013 κι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.) 

εξέδιδε μηνιαία έντυπα προγράμματα. Το συγκεκριμένο κείμενο δημοσιεύτηκε 

στο πρόγραμμα του Απριλίου 2013 για τη συναυλία που δόθηκε την Κυριακή, 

21 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (11.30 π.μ. στην αίθουσα Χρ. 

Λαμπράκης) στο πλαίσιο του τότε κύκλου συναυλιών "Συναυλίες για όλη την 

οικογένεια". Μαέστρος της συναυλίας εκείνης ήταν ο Αλέξανδρος Διαμαντής, 

ενώ σολίστ στα δύο πιάνα ήταν η Καλλιόπη Εμμανουήλ και ο Δημήτρης 

Σταματελάτος. 

 

«Το καρναβάλι των ζώων» 

1. Εισαγωγή και βασιλικό εμβατήριο του λιονταριού 

2. Όρνιθες και Πετεινοί 

3. Ημίονοι 

4. Χελώνες 

5. Ο Ελέφαντας 
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6. Καγκουρό 

7. Ενυδρείο 

8. Πρόσωπα με μεγάλα αυτιά 

9. Ο κούκος στο πυκνό δάσος 

10. Περιστερώνας 

11. Πιανίστες 

12. Απολιθώματα 

13. Ο Κύκνος 

14. Φινάλε 

 

Το έργο γράφτηκε τον Φεβρουάριο του 1886 σε ένα μικρό χωριό της Αυστρίας, 

στο οποίο ο Σαιν-Σανς περνούσε τις χειμερινές διακοπές του. Πρόκειται για μία 

σατιρική σουίτα, που ο συνθέτης έγραψε αποκλειστικά για την διασκέδαση του 

ιδίου και των φίλων του. Ανάμεσα σε αυτούς ανήκε και ο βιολοντσελίστας Σαρλ 

Λεμπούκ, που στα νιάτα του είχε υπάρξει δεξιοτέχνης του είδους και στον οποίο 

αφιερώθηκε το πιο διάσημο μέρος της σουίτας, ο ‘Κύκνος’ για σόλο βιολοντσέλο 

και πιάνο, το δέκατο τρίτο μέρος και μοναδικό της σουίτας που ο συνθέτης  

επέτρεψε να παρουσιάζεται όσο ζούσε. Ο ηλικιωμένος πια Λεμπούκ ερμήνευσε 

μοναδικά το μικρό αλλά γοητευτικότατο αυτό κομμάτι,  το οποίο στάθηκε μάλιστα 

αφορμή να ανακτήσει εν μέρει την περασμένη του δόξα. Το Καρναβάλι των ζώων 

με υπότιτλο «Μεγάλη ζωολογική φαντασία» ακούστηκε δημόσια δύο μήνες μετά 

τον θάνατο του Σαιν-Σανς και συγκεκριμένα στις 26 Φεβρουαρίου του 1922 στο 

Παρίσι, ενώ η έκδοσή του έγινε τριάντα χρόνια μετά. Ο Σαιν-Σανς έγραψε το 

Καρναβάλι των ζώων για ορχήστρα και δύο πιάνα. Παραπέμπει σε ένα 

φανταστικό ζωολογικό μουσείο και αποτελείται από δεκατέσσερα μέρη. Ο 

συνθέτης, λαμβάνοντας υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώου, 

παρουσιάζει σχεδόν σε καθένα από τα μέρη του έργου του και ένα διαφορετικό 

ζώο, αξιοποιώντας ευφάνταστα τον ρυθμό, την μελωδία και την χροιά των 

διαφόρων μουσικών οργάνων της ορχήστρας. Τα μέτρα που χρησιμοποιεί είναι 

4/4 για τα ζώα με τέσσερα πόδια, 2/4 για τα ζώα που έχουν δύο πόδια και 3/4 

«για όσα ζώα τους αρέσει το βάλς». 
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Μπορούμε να διακρίνουμε μια παιδαγωγική αξία στο έργο αυτό του Γάλλου 

συνθέτη. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα όργανα της 

ορχήστρας, αντιλαμβανόμενα την διαφορετικότητά τους όσον αφορά στα 

χαρακτηριστικά του ήχου, δηλαδή το ύψος, την χροιά και την ένταση.  Με τον 

τρόπο αυτόν αναπτύσσουν την ενεργητική ακοή, αναγνωρίζοντας τα όργανα σε 

συνδυασμό με τα διάφορα ζώα. Το έργο αυτό διακρίνεται για το χιούμορ του, την 

λεπτή ειρωνεία, ακόμη και τον αυτοσαρκασμό. Στο πρώτο κομμάτι (Εισαγωγή και 

βασιλικό εμβατήριο του λιονταριού), οι συγχορδίες του πιάνου και οι 

αναδυόμενες φράσεις των εγχόρδων ορίζουν την εισαγωγή. Καθώς η μουσική 

ζωηρεύει, η έξαψη εντείνεται μέχρι που όλα σταματούν απότομα. Τα πιάνα 

παίζουν μία ρυθμική φανφάρα και μία αργή μελωδία στα έγχορδα αναγγέλλει την 

άφιξη του λιονταριού. Στη συνέχεια (Όρνιθες και Πετεινοί), οι κότες κακαρίζουν 

χαρούμενα θορυβώντας και σκαλίζοντας σε ψηλό τόνο και πλαισιώνουν το ηχηρό 

λάλημα του κόκορα στο πιάνο και στην ψηλή περιοχή του κλαρινέτου. Έπειτα 

κάνουν την εμφάνισή τους οι ειρωνικοί Ημίονοι, όπου οι γρήγορες και ορμητικές 

κλίμακες στα δύο πιάνα μιμούνται τον μόχθο μίας μηχανιστικής πιανιστικής 

μελέτης. Αμέσως μετά οι Χελώνες πορεύονται υπό την αργή μελωδική κίνηση των 

εγχόρδων σε ταυτοφωνία. Ο Ελέφαντας πασχίζει να στροβιλιστεί στον ρυθμό ενός 

βαλς, στο οποίο πρωταγωνιστεί το σόλο κοντραμπάσο. Στη συνέχεια, πηδηχτοί 

αλυσιδωτοί ρυθμοί στα δύο πιάνα αναγγέλλουν την είσοδο των Καγκουρό. Στο 

Ενυδρείο οι υδάτινες «ριπές» στο πιάνο υποστηρίζουν μία λυρική μελωδία στα 

έγχορδα και στα φλάουτα. Ακολουθούν τα Πρόσωπα με μεγάλα αυτιά: ένας 

αστείος διάλογος ανάμεσα σε πρώτα και δεύτερα βιολιά παραπέμπει στα 

μουγκανητά και το ξεφύσημα του γαϊδάρου. Ο κούκος στο πυκνό δάσος είναι το 

επόμενο μέρος, στο οποίο το κλαρινέτο αποδίδει το ήρεμο τραγούδι του κούκου, 

ενώ οι συγχορδίες του πιάνου κινούνται ήσυχα γύρω του, δημιουργώντας την 

αίσθηση γαλήνης του δάσους. Στον Περιστερώνα, τα πουλιά αντιπροσωπεύονται 

από το γρήγορο τρέμολο των εγχόρδων που παρέχει το κατάλληλο υπόστρωμα για 

μία «φλύαρη» μελωδία του φλάουτου. Ακολουθούν οι Πιανίστες, υπό μίαν 

(μεταφορική ασφαλώς) έννοια «ζώα» και αυτοί, που εξασκούνται στις απέραντες 

πληκτικές τους κλίμακες –όχι πάντα με επιτυχία. Μετά τα Απολιθώματα με το 

«μακάβριο» ξυλόφωνο να αναλαμβάνει σολιστικό ρόλο και να μας θυμίζει 
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μελωδίες από παιδικά τραγούδια, το τελευταίο ζώο είναι ο Κύκνος: εδώ η ρέουσα 

μελωδία του βιολοντσέλου αντανακλά τέλεια την ευγενική κίνηση του κύκνου στα 

γαλήνια νερά,  τα οποία αποδίδονται από την κυματοειδή συνοδεία του πιάνου. 

Και τέλος, στο Φινάλε μπορεί κανείς να διακρίνει μερικούς από τους χαρακτήρες 

να υποκλίνονται στο κοινό. Σε πολλά μέρη του Καρναβαλιού των ζώων, ο Σαιν-

Σανς παρωδεί θέματα από γνωστά έργα του ρεπερτορίου. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

στις Χελώνες, όπου τα έγχορδα παίζουν το θέμα από το πασίγνωστο Καν–Καν 

από την οπερέτα του Όφενμπαχ «Ορφέας στον Άδη». Επίσης τα περάσματα στους  

Πιανίστες θυμίζουν ασκήσεις του Ανόν και του Τσέρνυ. Στα Απολιθώματα ο 

συνθέτης παρωδεί τον δικό του μακάβριο χορό (το ξυλόφωνο θυμίζει κόκκαλα 

που χτυπούν μεταξύ τους). Επίσης κι άλλες γνωστές μελωδίες ακούγονται σ’ αυτό 

το μέρος, όπως το Twinkle twinkle little star, το Au clair de la lune και το J’ai 

du bon tabac, καθώς και ένα μικρό τμήμα από την άρια Una voce poco fa από 

την  δημοφιλή όπερα του Ροσίνι «Ο Κουρέας της Σεβίλλης». 

 

Η εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων» δημιουργήθηκε από μία ομάδα 

ανθρώπων που προέρχονταν από τους τομείς των ψηφιακών μέσων, της 

μουσικής, της εικαστικής τέχνης, της λογοτεχνίας και της παιδαγωγικής. 

Εμπνευστής ήταν ο καθηγητής μουσικοπαιδαγωγικής Markus Cslovjecsek, ο 

οποίος ήταν επίσης και ο παραγωγός για τη διασκευασμένη μουσική που 

ενσωματώθηκε στην εφαρμογή. Οι εικόνες και τα κινούμενα σχέδια 

δημιουργήθηκαν από τον Stephan Brülhart και τα κείμενα από τον Achim Lück. 

Η Ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βασιλείας υπό τη διεύθυνση του Thomas Herzo, 

ερμήνευσε το έργο του Camille Saint Saëns και ο Markus Zehnder ήταν 

υπεύθυνος για τα δεδομένα από το ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής της 

δακτυλο-κίνησης, εφεξής Testapp. Η ανάπτυξη του λογισμικού της εφαρμογής 

εμπεριέχει εικόνες που συνδυάζουν κινούμενα γραφικά και αλληλεπιδραστικά 

στοιχεία μουσικής και ήχου σε απλή, σύντομη και κατανοητή γλώσσα για 

παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Στην εφαρμογή, η μουσική, ο 

λόγος και η εικόνα αλληλεπιδρούν με τις δυνατότητες που προσφέρει η 

τεχνολογίας αφής. Ο αναγνώστης αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

ιστορία που θέλει το βασιλιά των ζώων, το λιοντάρι, να έχει βαρεθεί και να 
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προσκαλεί τα υπόλοιπα ζώα να διοργανώσουν μία γιορτή, ιδέα που βασίστηκε 

στη μουσική από το κλασσικό έργο του Saint Saëns (1886). Με την ένταξη 

μουσικών επενδύσεων και της επιλογής αφής σε συγκεκριμένα σημεία της 

οθόνης, ο αναγνώστης λαμβάνοντας απλές ακουστικές πληροφορίες γίνεται  

μαέστρος και ταυτόχρονα ερμηνευτής στην ορχήστρα. Με το άγγιγμα ενός 

δακτύλου τα κείμενα σε κάθε σελίδα αναπαράγονται ηχητικά και στην 

ταχύτητα που οι χρήστες το επιθυμούν, ενώ η εκάστοτε πληροφορία 

μετατρέπεται σε ήχο με νόημα. Κάθε σελίδα είναι βασισμένη σε μια κίνηση από 

το έργο του Saint Saëns, το οποίο ο χρήστης μπορεί να ακούσει ολόκληρο 

επιλέγοντας το εικονίδιο του σκαθαριού που είναι κοινό εικονίδιο σε όλες τις 

σελίδες του βιβλίου. Οι αλληλεπιδραστικές εικόνες, αναπαράγουν ηχητικά 

στοιχεία με το άγγιγμα και επιτρέπουν στο χρήστη να εξερευνήσει την 

εφαρμογή, δημιουργώντας τη δική του παιχνιδιάρικη προσέγγιση και ηχητική 

σύνθεση (Ming Tu, Cslovjecsek, Perez, Blakey, & Shappard, 2014). 

 

 

Εικόνα 6. Εικόνες από τις διαφάνειες της εφαρμογής για το iPad «Το Καρναβάλι 
των Ζώων» 

 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίζεται στη διαγλωσσική και πολυεστιακή 

επικοινωνία και τη διασύνδεση γλωσσικών και μουσικών δομών, έχει 

συμπεριλάβει κατά το σχεδιασμό της λειτουργικά δεδομένα από έρευνες 

σχετικά με την εκμάθηση γλωσσών, όπως το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο 

έργο της EuroCom, φωτογραφίες, μουσική και ήχους από έργα όπως το 

European Music Portfolio (http://www.emportfolio.eu, n.d.),, τα οποία 
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προωθούν την ανακάλυψη των σχέσεων μεταξύ της γλώσσας και της μουσικής 

και ταυτόχρονα βοηθούν περαιτέρω στην κατανόησή τους (Ming Tu, 

Cslovjecsek, Perez, Blakey, & Shappard, 2014). Η εφαρμογή είναι επίσης 

διαθέσιμη σε δεκαέξι γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά (Marjanen 

& Cslovjecsek, 2017). Κατά τον Cslovjecsek (2013) αυτό το πολυμεσικό και 

πολύγλωσσο περιβάλλον συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην καλύτερη 

κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων σε διάφορους τομείς της γλώσσας, ενώ τους 

ευαισθητοποιεί σε ό,τι αφορά στην ποικιλία των δυνατοτήτων της επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων των μέσων της μη λεκτικής επικοινωνίας. Επιπλέον, 

επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες να εμπλακούν με τη μουσική, τη γλώσσα, την 

τέχνη και την τεχνολογία με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου. Ταυτόχρονα 

αποτελεί ένα ελκυστικό, πολυτροπικό και αλληλεπιδραστικό μέσο, ώστε ο 

χρήστης να έρθει σε επαφή με το κλασσικό έργο του Saint Saëns, έστω και στη 

διασκευασμένη εκδοχή του, ενώ η οπτικοποίηση του υλικού καθιστά το 

ερέθισμα δυνατότερο για το χρήστη. Τέλος, δίνει δυνατότητα επιλογής στο 

χρήστη για το τι και με ποιον τρόπο μπορεί να ακούσει, επιλέγοντας μέσα από 

πλήθος συνδυαστικών δυνατοτήτων. Σύμφωνα με την Marjanen (2016), η 

εφαρμογή είναι κατάλληλη για τα μικρά παιδιά, αφού καταφέρνει να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες τους για επικοινωνία με φυσικό τρόπο διαμέσου του 

συνδυασμού της σωματικής κίνησης, της διέγερσης των συναισθημάτων τους, 

όπως αυτές διαπιστώνονται στις εκφράσεις του προσώπου, στις χειρονομίες, 

στις αυξομειώσεις του τόνου της φωνής. Με την ενασχόλησή του το παιδί 

παρουσιάζει προσαυξημένα το φαινόμενο του μιμητισμού, της επανάληψης, του 

αυτοσχεδιασμού και της προσοχής. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι 

ακόλουθες έρευνες που βασίστηκαν στην εφαρμογή ως ερευνητικό εργαλείο: 

 

 πρωτόκολλο μελέτης (study protocol) και αρχική πιλοτική έρευνα, με 

αντικείμενο την αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού περιεχομένου σε 

παιδιά ηλικίας 2 έως 8 ετών (Cslovjecsek & Perez, 2013). Υπάρχει 

σχεδιασμός για την εξέλιξή της σε διεθνική μεταδιδακτορική έρευνα. 
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 πιλοτική έρευνα των Cslovjecsek και Pérez (Cslovjecsek & Perez, 2013)  

με αντικείμενο ένα ζευγάρι παιδιών ηλικίας τριών ετών διαφορετικού 

φύλου,  

 πιλοτική έρευνα στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης 

αναφορικά με την πιθανή παρουσία «εμπειρία ροής» σε τρίχρονα παιδιά 

κατά τη χρήση της εφαρμογής (Dosaiguas Canal, 2013), 

 μεταπτυχιακή έρευνα με αντικείμενο «τη χρήση πολυγλωσσικών-

μουσικών εφαρμογών ως διδακτικό μέσο στο δημοτικό σχολείο με 

παράδειγμα το «Καρναβάλι των Ζώων» του Camille Saint-Saëns» 

(Jurju, 2015) 

 ερευνητικό πρόγραμμα που αξιοποιεί την χρήση των αποτελεσμάτων 

του study protocol και της πιλοτικής εφαρμογής του ως εργαλείο για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών, εξετάζοντας παράλληλα τη 

συμπεριφορά των παιδιών ως προς την αλληλεπίδραση  (Marjanen & 

Cslovjecsek, 2016). 

 

Τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία που περιλαμβάνει η εφαρμογή συνοψίζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

1. Ομιλίες Ζώων: όταν αγγιχθούν, τα κινούμενα σχέδια των ζώων 

αναπαράγουν ομιλίες που αντιστοιχούν, π.χ. σε μία λέαινα (θηλυκή 

ανθρώπινη φωνή) ή έναν κόκορα (αρσενική ανθρώπινη φωνή). 

2. Επικοινωνιακές φράσεις: όταν αγγιχθούν αυτά τα στοιχεία (κείμενο), 

μία ανθρώπινη φωνή επαναλαμβάνει το περιεχόμενο του κειμένου στην 

σελίδα.. Υπάρχει η δυνατότητα οι χρήστες να μετακινηθούν εμπρός και 

πίσω στο κείμενο,  αυξάνοντας ή μειώνοντας την ταχύτητα 

αναπαραγωγής του. 

3. Αυτοσχέδιοι ήχοι ζώων: όταν αγγιχθούν αυτά τα στοιχεία (ζώα), τα ζώα 

ανταποκρίνονται με σύντομους επαναλαμβανόμενους ήχους. 

Ταυτόχρονα η ύπαρξη ενός επιπλέον στοιχείου, π.χ. εικόνα με μικρά 

μυρμήγκια στις σελίδες, επιτρέπει, όταν αγγιχτούν αυτά τα στοιχεία, να 
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αναπαράγουν σύντομους ήχους σε ρυθμικά μοτίβα με τη χρήση 

μουσικών οργάνων.  

4. Μουσική μπάρα: πρόκειται για ένα ραβδόγραμμα (bar code) που 

βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας και το οποίο όταν αγγιχθεί, 

παίζει ένα απόσπασμα από το κεντρικό μελωδικό θέμα της ενότητας. 

Με τη χρήση των δαχτύλων οι χρήστες μπορούν να μεταβάλλουν την 

ταχύτητα της μουσικής αναπαραγωγής ή να ακούσουν τη μελωδία 

αντίστροφα.  

5. Όργανα: όταν αγγιχθούν τα στοιχεία αυτά (εικόνες οργάνων που 

μεταφέρουν τα ζώα), αναπαράγονται ήχοι των συγκεκριμένων οργάνων.  

6. Μαέστρος/Μασκότ της εφαρμογής: όταν αγγιχθεί το στοιχείο αυτό 

(εικόνα ενός μικρού σκαθαριού σε κάθε σελίδα), αναπαράγεται όλη η 

διασκευασμένη κίνηση του «Καρναβαλιού των Ζώων» που αντιστοιχεί 

στο συγκεκριμένο θέμα. 

7. Άλλοι ήχοι μέσω παιχνιδιού: αδόμητα ηχητικά στοιχεία (π.χ. μπαλόνια) 

όταν αγγιχθούν, ενεργοποιούνται υπό τη μορφή παιχνιδιών, σε όλο το 

εύρος της εφαρμογής. 

8. Ήχοι της φύσης: στοιχεία που αντιστοιχούν στους ήχους του φυσικού 

περιβάλλοντος (νερό ή άλλοι τύποι φυσικών ήχων). 

9. Ήχοι των ζώων: αυτά τα στατικά οπτικά στοιχεία όταν αγγιχθούν, 

αναπαράγουν τους ήχους των ζώων (π.χ. ογκάνισμα γαϊδουριών ή ο 

βρυχηθμός του λιονταριού). 

 



90 
 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

Εικόνα 7. Εικόνες από τις διαφάνειες της εφαρμογής για το iPad «Το Καρναβάλι 

των Ζώων», που παρουσιάζουν τα αλληλεπιδραστικά της στοιχεία 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σκοπός της έρευνας και 

ερευνητικές υποθέσεις 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης 

μια μουσικό-γλωσσικά εμπλουτισμένης εφαρμογής στο iPad, με βασικό 

στοιχείο τον ήχο, στον προφορικό λόγο παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας,στην 

αγγλική ως ξένη γλώσσα. Δομικά στοιχεία της προφορικής ικανότητας 

αποτελούν το λεξιλόγιο, η γραμματική, η κατανόηση, η ευχέρεια λόγου και η 

προφορά. Απώτερος στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει πώς ένα εργαλείο 

ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο διαθέτει αλληλεπιδραστικό οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο, μπορεί -στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης στη 

διδασκαλία- να λειτουργήσει ενισχυτικά στην εκμάθηση ενός αντικειμένου, και 

εν προκειμένω της ξένης γλώσσας. Στον πυρήνα του προβληματισμού της 

έρευνας βρίσκονται έρευνες όπως των Burden, Hopkins, Male, Martin & Trala 

(2012), Cslovjecsek & Perez (2013), Harmon (2012), Brown, Castellano, 

Hughes, & Worth (2012), Manuguerra & Petocz (2011), Lys (2013), Yngve 

(1996), Meurant (2010), Jurju (2015), Marjanen (2016), οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι η χρήση της συσκευής βελτίωσε την απόδοση των μαθητών τόσο στο  

γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της 

μαθησιακής διαδικασίας. Η έρευνα έθεσε ένα κεντρικό ερευνητικό στόχο, το 

οποίο αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης της ψηφιακής μουσικογλωσσικής 

εφαρμογής στο iPad «το Καρναβάλι των Ζώων» και της ηχητικής ποικιλότητάς 

της στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα, σε παιδιά 

πρωτοσχολικής ηλικίας. Ένα υποερώτημα της έρευνας ήταν και το εάν και κατά 

πόσο υπήρξαν παιδιά που βίωσαν εμπειρία ροής στο πλαίσιο της παρέμβασης 

και κατά πόσο αυτή τα βοήθησε να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις δεξιότητες 

τους. Συγκεκριμένες ερευνητικές υποθέσεις διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας. Οι ερευνητικές υποθέσεις ορίζονται ως σύντομες και 

ακριβείς προτάσεις, στις οποίες περιγράφεται τι εκτιμάται ότι θα συμβεί στην 

έρευνα ή το -υπό διεξαγωγή- πείραμα (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών). Όπως σε κάθε έρευνα έτσι και στην παρούσα διατυπώνονται πάντοτε 
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δύο υποθέσεις, η μηδενική υπόθεση (Η0) και η εναλλακτική ή πειραματική 

υπόθεση (Η1).  

 

 Η μηδενική υπόθεση (Η0) υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών που μελετώνται. Διατυπώνεται με σκοπό να 

λειτουργήσει ως κριτήριο σύγκρισης για την εναλλακτική υπόθεση. Στη 

διαδικασία του ελέγχου των υποθέσεων πάντοτε ελέγχεται η μηδενική 

υπόθεση έναντι της εναλλακτικής.  

 Η εναλλακτική ή πειραματική υπόθεση (Η1) αναφέρεται στην εκτίμηση 

που κάνει ο ερευνητής αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

μεταβλητών που μελετώνται. Ο αντικειμενικός στόχος που προκύπτει 

από τον έλεγχο των υποθέσεων είναι, με τη βοήθεια της στατιστικής, να 

ελεγχθεί αν η υπόθεση που έχει διατυπωθεί είναι αποδεκτή ή όχι. Είναι 

ένα μοντέλο λήψης απόφασης, με τη βοήθεια του οποίου αποφασίζεται 

αν η διατυπωμένη υπόθεση γίνεται αποδεκτή ή απορριπτέα.   

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις εργασίας διακρίνονται σε υποθέσεις μονής και 

διπλής κατεύθυνσης. Ως διπλής κατεύθυνσης ορίζεται η υπόθεση που 

διατυπώνεται χωρίς να επιχειρείται κάποια πρόβλεψη, ενώ ως μονής 

κατεύθυνσης ορίζεται η υπόθεση με σαφή πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της 

έρευνας πριν από τη συλλογή των δεδομένων. Και οι δύο έχουν ως στόχο την 

απόρριψη ή την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης (Η0). Ο ορισμός των 

υποθέσεων θεωρεί πως όλα τα στατιστικά κριτήρια που λαμβάνονται, 

πληροφορούν για την πιθανότητα που υπάρχει, τα αποτελέσματα της έρευνας 

να έχουν προκύψει από τυχαίους παράγοντες. Εφόσον η πιθανότητα αυτή είναι 

μικρή, τότε τα αποτελέσματα δεν προέκυψαν τυχαία. Αν πάλι η πιθανότητα 

είναι μεγάλη, τότε φαίνεται ότι τα αποτελέσματα προέκυψαν τυχαία. Εφόσον το 

αποτέλεσμα δεν έχει προέλθει από τυχαίους παράγοντες, τότε θεωρείται 

στατιστικά σημαντικό. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν το αποτέλεσμα έχει 

προέλθει από τυχαίους παράγοντες, εκλαμβάνεται ως στατιστικά μη σημαντικό. 

Εν προκειμένω, εξετάστηκε, αν η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών στην 

αγγλική ως ξένη γλώσσα, υπήρξε προϊόν τυχαίων παραγόντων ή αν η ανάπτυξη 
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αυτή είναι προϊόν της επίδρασης της χρήσης της εφαρμογής. Για να θεωρηθεί 

μικρή μία πιθανότητα και εφόσον στις κοινωνικές επιστήμες έχει καθοριστεί ότι 

στα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα η πιθανότητα σφάλματος, εφεξής p, 

θα πρέπει να είναι το πολύ 0,05 (5%), ο εν λόγω περιορισμός τέθηκε ως όριο 

και στην παρούσα έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό και όπως ορίζει η μεθοδολογία 

(Ρούσσος & Τσαούσης, 2011), γίνεται έλεγχος των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου που εφαρμόστηκε 

(στατιστική τιμή). Για κάθε πιθανή στατιστική τιμή έχει οριστεί και η 

πιθανότητα εμφάνισης μιας τιμής τουλάχιστον ίδιας με αυτή, όταν η Η0 είναι 

αληθινή (κρίσιμη τιμή). Στη συνέχεια και με βάση την κρίσιμη τιμή, 

καθορίζεται η περιοχή απόρριψης της Η0. Τέλος, εφόσον η στατιστική τιμή 

βρίσκεται μέσα στα όρια αυτής της περιοχής, θα πρέπει να απορρίψουμε την 

Η0. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να την αποδεχθούμε. Καθώς οι 

ερευνητικές υποθέσεις εργασίας της παρούσας διατριβής διαμορφώνονται ως 

ακολούθως: 

 

Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα εξετάζει το συσχετισμό της χρήσης της 

εφαρμογής με την ανάπτυξη της προφορικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα, 

οπότε και πρόκειται για υπόθεση διπλής κατεύθυνσης, η οποία και ορίζει ως Η0 

ότι τα παιδιά, μετά τη χρήση της εφαρμογής δεν θα παρουσιάσουν καμία 

ανάπτυξη στην προφορική ικανότητα και ως Η1 ότι τα παιδιά, μετά τη χρήση 

της εφαρμογής θα παρουσιάσουν ανάπτυξη στην προφορική ικανότητα στην 

αγγλική γλώσσα. Αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις:  

 

 στην πρώτη, θα πρέπει να καταγράφεται ανάπτυξη της προφορικής 

ικανότητας των παιδιών στην αγγλική γλώσσα, μετά από κάθε χρήση 

της εφαρμογής. Η υπόθεση είναι μονής κατεύθυνσης και ορίζει ως Η0 

ότι οι επιδόσεις των παιδιών στο αντικείμενο της προφορικής 

ικανότητας στην αγγλική γλώσσα και πιο συγκεκριμένα στα δομικά 

στοιχεία αυτής δηλαδή στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στην κατανόηση 

και στην ευχέρεια λόγου μετά τη χρήση της εφαρμογής δεν θα 

παρουσιάζουν ανάπτυξη σε σχέση με τις επιδόσεις τους πριν από τη 
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χρήση αυτής. Ως Η1 ορίζει ότι οι επιδόσεις των παιδιών μετά από τη 

χρήση της εφαρμογής θα είναι βελτιωμένες στο αντικείμενο της 

προφορικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα. 

 στη δεύτερη, θα πρέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ της ανάπτυξηαυτής 

και του όγκου αλληλεπιδράσεων με τα οπτικοακουστικά στοιχεία της 

εφαρμογής. Η υπόθεση είναι διπλής κατεύθυνσης και ορίζει ως Η0 ότι ο 

όγκος των αλληλεπιδράσεων των παιδιών με τα οπτικοακουστικά 

στοιχεία της εφαρμογής δε σχετίζεται με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν 

στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα και ως Η1 ότι ο όγκος 

των αλληλεπιδράσεων αυτών συσχετίζεται με τη ανάπτυξη τους. 

 στην τρίτη, θα πρέπει η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών 

στοιχείων της εφαρμογής να ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης 

πληροφοριών των μουσικών μελωδιών που αντιστοιχούν στο θεματικό 

περιεχόμενο της κάθε διαφάνειας. Η υπόθεση είναι μονής κατεύθυνσης 

και ορίζει ως Η0 ότι η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών 

στοιχείων της εφαρμογής δεν ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης των 

πληροφοριών που σχετίζονται με τις μουσικές μελωδίες και την 

αντιστοίχισή τους στο θεματικό περιεχόμενο των διαφανειών της 

εφαρμογής και ως Η1 ότι η επανάληψη της χρήσης των 

οπτικοακουστικών στοιχείων θα ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης 

πληροφοριών που σχετίζονται με τις μουσικές μελωδίες και την 

αντιστοίχισή τους στο θεματικό περιεχόμενο των διαφανειών. Η 

συγκεκριμένη υπόθεση έχει διττό ρόλο καθώς η εφαρμογή βασίζεται εξ 

ολοκλήρου σε οπτικοακουστικά στοιχεία, ωστόσο κάθε ένα οπτικό 

στοιχείο μετατρέπεται με το άγγιγμα του δακτύλου σε ήχο με νόημα 

δημιουργώντας έτσι ένα πλέγμα ηχητικής ποικιλομορφίας που δύναται 

να επηρεάσει την προφορική ικανότητα των παιδιών. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι εναλλακτικές ερευνητικές υποθέσεις στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας συνοψίζονται ως εξής:  
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α) Το επίπεδο προφορικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα των παιδιών του 

δείγματος θα βελτιωθεί μετά τη χρήση της εφαρμογής. 

β) Υπάρχει σχέση μεταξύ της ανάπτυξης στο επίπεδο προφορικής 

ικανότητας στην ξένη γλώσσα των παιδιών μετά τη χρήση της εφαρμογής 

και στο μέγεθος της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τα οπτικοακουστικά 

στοιχεία της εφαρμογής. 

γ) Η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων της 

εφαρμογής ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών σχετικών με το 

ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής που αντιστοιχούν στο θεματικό 

περιεχόμενο κάθε σελίδας. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.1.  Εισαγωγή 

 

Οι έρευνες παιδαγωγικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος παρουσιάζουν 

κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά ως προς τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, 

ανεξάρτητα από την επιμέρους θεματική που αναπτύσσουν και τα προβλήματα 

που πραγματεύονται. Η εμπειρική έρευνα, αποτελεί αναπόσπαστο και 

σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την προσέγγιση 

πολύπλοκων εκπαιδευτικών ζητημάτων (Barton, 2006). Στο πλαίσιο των 

ερευνών που συνδέονται με την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, 

οι ερευνητές καλούνται να ξεπεράσουν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο (Verma & 

Mallick, 2004), αφού καθίσταται δυσκολότερο να αναπτύξει κανείς έγκυρες 

θεωρίες για την πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δράσης απ' ότι να 

αναπτύξει αντίστοιχες για τα γεγονότα στις φυσικές επιστήμες (Mertens, 1998). 

Παράγοντες υπό διερεύνηση δεν μπορούν, πολλές φορές, ούτε να 

αναγνωριστούν ούτε να ελεγχθούν, ενώ τις περισσότερες φορές οι ερευνητές 

είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με μεγάλο αριθμό μεταβλητών προκειμένου 

να εξηγήσουν φαινόμενα με ικανοποιητικό τρόπο (Cassell & Symon, 2004). 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι ερευνητές καλούνται να εξετάσουν 

άτομα με διαφορετικά κίνητρα και συναισθήματα, αδυνατούν να διατυπώσουν 

συμπεράσματα γενικής ισχύος. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι στο 

πλαίσιο ερευνών παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, η συμπεριφορά ερευνητών και 

ερευνώμενων επηρεάζεται εκατέρωθεν, καθώς οι πρώτοι λειτουργούν υπό την 

επίδραση προκαταλήψεων, θέσεων και αξιών που περιορίζουν την 

ουδετερότητα, ενώ οι δεύτεροι έχουν επίγνωση ότι η συμπεριφορά τους 

παρατηρείται, κάτι που ενδεχομένως αλλοιώνει τον τρόπο αντίδρασής τους στη 

συγκεκριμένη στιγμή (Silverman, 1998). Η αξία των ερευνητικών ευρημάτων 

οφείλει να αναδεικνύει την ίδια την ερευνητική διαδικασία ως την πλέον 

σημαντική παράμετρο για την προσέγγιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

(Merriam, 2002) και η αποδοχή των ερευνητικών ευρημάτων οφείλει να είναι 

σε συνάρτηση με τις αξίες και τις παραδοχές που υιοθετούνται από την 
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επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα (Giroux, 2001). Η παρούσα έρευνα 

βασίστηκε στις παραδοχές ότι: α) ήδη στην εκπαίδευση καταγράφεται 

μετασχηματισμός εξαιτίας της ενσωμάτωσης νέων εργαλείων τεχνολογίας που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης, β) τα αλληλεπιδραστικά 

οπτικοακουστικά μέσα, ως εργαλεία της διαθεματικής προσέγγισης στη 

διδασκαλία, επιτρέπουν το συνδυασμό κειμένων, εικόνων και ήχων σε ένα 

ενιαίο σύνολο, γ) η συσκευή iPad είναι εύχρηστη και αποτελεί ήδη μέρος της 

καθημερινότητας των παιδιών, δ) η εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων»  

(cstools GmbH) για το iPad εμπεριέχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και 

συνδυάζει τη διερευνητική, την εξατομικευμένη και την παιγνιώδη διδασκαλία 

σε ένα ενιαίο πλαίσιο εξαιτίας του σχεδιασμού της .  Θέτει επίσης σε 

πρωταγωνιστικό ρόλο την ηχητική ποικιλομορφία, αφού το σύνολο των 

περιεχομένων της εφαρμογής μετατρέπεται σε ήχους με νόημα με το άγγιγμα 

του δακτύλου.  

Καθώς ο στόχος της έρευνας υπαγορεύει τις τεχνικές και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται, για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής υιοθετήθηκε η 

μεικτή μεθοδολογία που περιλάμβανε συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών 

δεδομένων, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία των ευρημάτων (Αβραμίδης & 

Καλύβα, 2006), αφού σύμφωνα με τον Kvale (1996), οι ποσοτικές έρευνες 

αναλύουν την ποσότητα  εμφάνισης του υπό εξέταση φαινομένου και οι 

ποιοτικές αναφέρονται στο χαρακτήρα του. Η έρευνα ενσωμάτωσε στοιχεία 

εθνογραφικού προσανατολισμού, αφού δεν αποσκοπούσε μόνο στον έλεγχο 

μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά εστίαζε και στην κατανόηση της θέσης και 

της εμπειρίας των ατόμων του δείγματος μέσα από μία ανοιχτή διαδικασία 

αναζήτησης και ανακάλυψης (Krüger, 2008). Καθώς, σκοπός της εθνογραφίας 

είναι να ερμηνεύσει και να δώσει νόημα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και 

όχι απλώς να τις περιγράψει, οι Namioca & Rao (1996) και Davis (2009), 

καθόρισαν τέσσερις βασικές αρχές που πρέπει να πληρούνται, ώστε η έρευνα 

να χαρακτηρίζεται εθνογραφική, εκ των οποίων οι τρεις διαπιστώθηκαν και 

στην παρούσα μελέτη: 

 

https://itunes.apple.com/us/app/the-carnival-of-the-animals/id466412101?mt=8
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 Φυσικό περιβάλλον: ο ερευνητής μελετά τη δραστηριότητα στο φυσικό 

της πλαίσιο. 

 Ολισμός: οι εθνογράφοι αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων και των ομάδων μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της 

καθημερινότητας. 

 Περιγραφικότητα: τα αποτελέσματα των εθνογραφικών μελετών είναι 

περιγραφικά και όχι αξιολογικά. Οι εθνογράφοι οφείλουν απλώς να 

περιγράφουν τον τρόπο που οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και όχι το 

πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται. 

 Από τη σκοπιά των υποκειμένων: οι εθνογραφικές περιγραφές γίνονται 

με την οπτική των εξεταζόμενων υποκειμένων χρησιμοποιώντας το 

λεξιλόγιό τους, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος που τα υποκείμενα 

αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσουν την υπό 

εξέταση δραστηριότητα. 

 

Τα τρία από τα παραπάνω χαρακτηριστικά που ενσωμάτωνε η παρούσα 

μελέτη  ήταν η διεξαγωγή στο φυσικό περιβάλλον (περιβάλλον σχολείου, 

εργαστήριο ξένων γλωσσών), η περιγραφικότητα σε ό,τι αφορά στα ποιοτικά 

ευρήματα, και η σκοπιά των υποκειμένων καθώς οι περιγραφές αξιολόγησης  

της παρέμβασης χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο των εξεταζόμενων παιδιών. Όπως 

ήταν αναμενόμενο στην πράξη, η έρευνα, ακολουθώντας αυτή τη μικτή 

μεθοδολογία και τον εθνογραφικό προσανατολισμός της, παρήγαγε πληθώρα 

δεδομένων διαφόρων τύπων όπως βιντεοσκοπημένο υλικό, σημειώσεις 

παρατήρησης, σημειώσεις από τις συνεντεύξεις, καθώς και τα αποτελέσματα 

των γραπτών τεστ των παιδιών, τα οποία συλλέχθηκαν από την ερευνήτρια με 

σκοπό την ανάλυση των δεδομένων, τη διερεύνηση τάσεων και την καταγραφή 

προτύπων συμπεριφοράς που παρατηρήθηκαν στα παιδιά. Σε αρκετές 

περιπτώσεις η ανάλυση αυτών των δεδομένων ανέδειξε νέες περιοχές 

ενδιαφέροντος για τη μελέτη που δεν περιέχονταν στον αρχικό σχεδιασμό. 

Άλλωστε, οι εθνογραφικές μελέτες ακολουθούν συνήθως μία επαναληπτική 

διαδικασία παρατήρησης, συλλογής και ανάλυσης και κατόπιν παρατήρησης με 

νέα ερωτήματα προς αναζήτηση (Harwell, 2011).  
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Η εθνογραφική προσέγγιση είναι ευρέως συνυφασμένη με την τεχνική της 

παρατήρησης των υποκειμένων, αλλά δεν υπαγορεύει κάποια συγκεκριμένη 

τεχνική συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Στην περίπτωση της 

συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκαν μέσα της παραδοσιακής 

εθνογραφίας, όπως σημειώσεις παρατήρησης, σημειώσεις προφορικών 

συζητήσεων μεταξύ των παιδιών, γραπτά κείμενα, ηχογραφημένο ή 

βιντεοσκοπημένο υλικό, και ποσοτικές μετρήσεις. Επίσης, σημαντική πηγή 

δεδομένων αποτέλεσαν και οι συνεντεύξεις με τα παιδιά, οι οποίες, υπό το 

πρίσμα της εθνογραφικής μεθόδου είναι συνήθως ανοιχτές ή ημιδομημένες 

συνεντεύξεις (Creswell, 2003). Η χρήση της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια 

μετασχηματίζει ριζικά τις καθιερωμένες πρακτικές της εκπαίδευσης, με 

αποτέλεσμα να αλλάζει το φυσικό πλαίσιο της δραστηριότητας και να 

διαφοροποιούνται οι πηγές δεδομένων και οι αντίστοιχες τεχνικές της 

εθνογραφικής μελέτης (Denzin & Lincoln, 2005). Για αυτό, στα δεδομένα 

περιλαμβάνονταν επίσης στοιχεία που αποθηκεύτηκαν αυτόματα από τα 

υπολογιστικά συστήματα που περιέχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες  

αλληλεπίδρασης των χρηστών και του διαλόγου μέσω των εργαλείων (δηλαδή 

της εφαρμογής). 

 

5.2.  Η επιστημολογική βάση της έρευνας: Έρευνα σχεδιασμού  

 

Η προσέγγιση που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα συνδυάστηκε με 

την έρευνα σχεδιασμού (design research) (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004), 

που αποτελεί ολιστική παρεμβατική μέθοδο πειραματισμού και επιδιώκει, μέσα 

από συνεχείς επαναλήψεις και παράλληλο ανασχεδιασμό της παρέμβασης, να 

δώσει απαντήσεις σε τρέχοντα ερωτήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Brown & Campione, 1996). Η έρευνα σχεδιασμού διαφέρει από τις 

εθνογραφικές μεθόδους, στο γεγονός ότι παρουσιάζει και δίνει λεπτομερή 

εικόνα της διαδικασίας σχεδιασμού της παρέμβασης με βασικό της στόχο τη 

δημιουργία γενικεύσιμων κανόνων (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004). Η 

έρευνα σχεδιασμού αποσκοπεί στη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων και, ταυτόχρονα, στη μελέτη της λειτουργίας κι 
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αποτελεσματικότητας αυτών των καινοτομιών (Brown A. L., 1992). Με αυτόν 

τρόπο επιχειρεί τη δημιουργία αποτελεσματικών μαθησιακών περιβαλλόντων, 

τα οποία και χρησιμοποιεί ως «φυσικά εργαστήρια» για τη μελέτη της μάθησης 

και της διδασκαλίας. Αυτού του είδους η έρευνα περιλαμβάνει το σχεδιασμό 

και τον πειραματισμό με ένα σύνολο συνιστωσών της μάθησης, στις οποίες 

ανήκουν οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό και η 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μάθησης μετατρέποντας την 

ίδια την παρέμβαση σε αποτέλεσμα της διαδικασίας. O Hogue (2013) ορίζει την 

έρευνα σχεδιασμού ως προσπάθεια συνδυασμού του σχεδιασμού εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων με την εμπειρική μελέτη τους και την αλληλεπίδρασή τους με 

τους ανθρώπους. Συνεπώς, η έρευνα πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης 

τεχνολογικών εργαλείων, αναλυτικών προγραμμάτων και θεωριών που 

ερμηνεύουν τη μάθηση (Barab & Squire, 2004). Ο Plomp (2007), ορίζει την 

έρευνα σχεδιασμού ως τη συστηματική μελέτη της σχεδίασης, της ανάπτυξης 

και της αξιολόγησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, με σκοπό την κατανόηση 

των χαρακτηριστικών των παρεμβάσεων αυτών. Οι παρεμβάσεις μπορεί να 

αφορούν σε προγράμματα σπουδών, σε σενάρια διδασκαλίας, σε τεχνολογικά 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή σε μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας (Brown A. 

L., 1992). Κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας σχεδιασμού αποτελούν: α) η 

σύνδεση θεωριών μάθησης και διδασκαλίας, β) η πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων σε φυσικά περιβάλλοντα, γ) η δυνατότητα 

επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων καθώς και δ) η παραγωγή θεωρίας που να 

αντλεί από εμπειρικά δεδομένα (Barab & Squire, 2004). Αυτό συνεπάγεται ότι 

η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν 

τεθεί, αποτελεί και την αξιολόγησή της (Barab & Squire, 2004). Τέλος, η 

υιοθέτηση αυτής της μορφής έρευνας επιτρέπει τη συμμετοχή του ερευνητή στο 

σχεδιασμό της παρέμβασης, στην ίδια τη διαδικασία, ως παρατηρητή και ως 

καταγράφοντα τη διαδικασία αλλά και ως διδάσκοντα που υλοποιεί ο ίδιος την 

παρέμβαση.  

 

5.3.  Ερευνητικό περιβάλλον και περιβάλλον εργασίας  
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Ως ερευνητικό περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή «Το Καρναβάλι 

των Ζώων», ώστε οι μαθητές/τριες να μην εκλαμβάνονται μόνο ως «χρήστες» 

αλλά και ως «παραγωγοί» της γνώσης (Kron & Σοφός, 2007). Η ιδέα για την 

ανάπτυξη του λογισμικού αφορά σε ψηφιοποιημένο βιβλίο, το οποίο «μιλάει» 

με εικόνες που συνδυάζουν κινούμενα γραφικά και διαδραστικά στοιχεία. 

Πρόκειται για ένα παιγνιώδες περιβάλλον μάθησης για παιδιά και ενήλικες, 

ανεξάρτητο από το επίπεδο των γλωσσικών ικανοτήτων των χρηστών 

(Cslovjecsek & Perez, 2013). Τόσο η χρήση κειμένων όσο και η χρήση 

ραβδογραμμάτων (bar-code) μετατρέπουν την εκάστοτε πληροφορία σε ήχο 

μέσα από το άγγιγμα ενός δακτύλου (one touch technology). Το περιεχόμενο 

λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε μέσω της δάκτυλο-κίνησης και συγκεκριμένα 

μέσω κίνησης κύλισης (scroll gesture) από τη δεξιά προς την αριστερή 

κατεύθυνση επί της οθόνης, όπως θα συνέβαινε και με ένα βιβλίο, οι σελίδες 

της εφαρμογής να εναλλάσσονται περιοδικά. Το περιβάλλον εργασίας της 

εφαρμογής αποτελεί ένα πλέγμα διεπαφής με ήχους, μουσική, γλώσσα και 

εικόνες, το οποίο καθίσταται εύχρηστο μέσω της τεχνολογίας αφής σε συσκευές 

iPad ή iPhone. Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικότερα στο τρίτο κεφάλαιο, 

διαδραστικά κείμενα και ήχοι στις εικόνες συνδυαζόμενα με ηχητικά στοιχεία 

και ακουστικές προσθήκες, επιτρέπουν στους χρήστες να εξερευνήσουν το 

περιβάλλον εργασίας δημιουργώντας τη δική τους παιγνιώδη προσέγγιση (Ming 

Tu, Cslovjecsek, Perez, Blakey, & Shappard, 2014). Πέρα από γνωστές 

κλασσικές μελωδίες της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνθέσει 

τη δική του μουσική πατώντας στην οθόνη σαν να πατά νοερά απλά πλήκτρα 

και κάνοντας χρήση απλών ακουστικών πληροφοριών. Παράλληλα, ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα να ακούσει και να διαβάσει την ιστορία (το «Καρναβάλι 

των Ζώων») σε διάφορες γλώσσες, όπως Καταλανικά, Αγγλικά, Γερμανικά, 

Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρουμάνικα, Ισπανικά και φυσικά Ελληνικά, 

διευρύνοντας έτσι τους γλωσσικούς και πολιτιστικούς του ορίζοντες 

(Cslovjecsek & Perez, 2013). Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται η ομαδική εργασία 

(iTunes, 2014). Σε συνέχεια της ενότητας αυτής, η εφαρμογή διαθέτει ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό που την καθιστά σημαντική. Η καινοτομία της αφορά 

στο ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής της δακτυλο-κίνησης επί της οθόνης 
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(Παράρτημα τεστ app). Το σύστημα λειτουργεί μέσω της συλλογής κωδικών 

που προσδιορίζουν την κίνηση των δακτύλων και τη διάρκεια αυτής σε κάθε 

επίσκεψη. Οι κωδικοί παραμετροποιούνται ώστε να εξάγουν συμπεράσματα 

κατά περίπτωση χρήσης. Τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν για να 

διαπιστωθεί ποια στοιχεία άγγιξαν τα παιδιά, ποια η συχνότητα αγγίγματος ανά 

στοιχείο και ποιος ο αριθμός αγγιγμάτων ανά σελίδα, ανά φύλλο και επί της 

συνολικής χρήσης (Ming Tu, Cslovjecsek, Perez, Blakey, & Shappard, 2014). 

 

 

Εικόνα 8: Απεικόνιση της καταγραφής δακτυλο-κίνησης των παιδιών 

 

Η παραπάνω εικόνα είναι ένα παράδειγμα των στοιχείων που παράχθηκαν 

κατά την επεξεργασία των δεδομένων, ωστόσο δεν είναι ευκρινής στο παρόν 

σχήμα, καθώς αυτό αποτελεί πραγματική αποτύπωση με βάση την οθόνη 

ελέγχου του συστήματος. Τα στοιχεία της παρούσας μελέτης που προέκυψαν 

από την ανάλυση, καθώς και το σύνολο των δεδομένων κατ’ άτομο και επί του 

συνόλου, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Χ της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. 
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5.4.  Ερευνητική στρατηγική και ερευνητικά εργαλεία 

  

Η έρευνα που περιγράφεται στο παρόν πόνημα ακολούθησε τις βασικές 

αρχές της έρευνας σχεδιασμού και εμπεριείχε στοιχεία της εθνογραφικής 

έρευνας, ώστε να μελετηθεί ο χώρος εκείνος όπου δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για αυτομόρφωση και μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης με τους 

συνομήλικους ( (Hawisher G. E., Selfe, Moraski, & Pearson, 2004) (Ally, 

2004). Σκοπός της ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα ενός εργαλείου 

ηλεκτρονικής μάθησης και συγκεκριμένα της μουσικογλωσσικά 

εμπλουτισμένης εφαρμογής «Το Καρναβάλι των Ζώων» που λειτουργεί στο 

υπολογιστικό περιβάλλον της φορητής ταμπλέτας αφής iPad, σε σχέση με τη 

ανάπτυξη μαθητών και μαθητριών ηλικίας επτά (7) έως οκτώ (8) ετών στην 

προφορική ικανότητα στην αγγλική ως ξένη γλώσσα. Η επιλογή της 

συγκεκριμένης τάξης έγινε με αφορμή τις έρευνες περί διάχυσης της 

τεχνολογίας στα παιδιά ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, όπως αυτές καταγράφηκαν 

στο Κεφ. 2 και της χρήσης του iPad ως εκπαιδευτικού μέσου (Burden K. & C., 

2012), (Cslovjecsek & Perez, 2013), (Harmon, 2012),  (Brown, Castellano, 

Hughes, & & Worth, 2012), (Manuguerra & Petocz, 2011), (Lys, 2013) , 

(Meurant, 2010), (Jurju, 2015). Η χρήση της εφαρμογής «Το Καρναβάλι των 

Ζώων», στο πλαίσιο της παρέμβασης ήταν σε συμφωνία με τα όσα αναφέρουν 

τα προγράμματα σπουδών για την αξιοποίηση των εργαλείων της ηλεκτρονικής 

μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία: α) ευνοεί την ανάπτυξη 

μαθητοκεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων, β) διευκολύνει την 

εξατομικευμένη παρέμβαση για την προσφορά ίσων μαθησιακών ευκαιριών για 

όλους, γ) εξασφαλίζει στα παιδιά απαραίτητες κριτικές ικανότητες, ώστε να 

έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και στη Διά Βίου Μάθηση, δ) 

ικανοποιεί παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η ενεργός 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, η οργάνωση της γνώσης γύρω από θέματα 

γενικού ενδιαφέροντος και η υιοθέτηση μαθητοκεντρικών μεθόδων 

διδασκαλίας (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ελλάδας/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002, 2011).  
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Η έρευνα εστίασε στη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης μαθησιακής 

προσέγγισης, η οποία θα επέτρεπε το συνδυασμό οπτικών – ηχητικών και 

γλωσσικών στοιχείων σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον για τη ανάπτυξη 

της προφορικής ικανότητας στην αγγλική ως ξένη γλώσσα, σε παιδιά 

πρωτοσχολικής ηλικίας, με τη χρήση της εφαρμογής «Το Καρναβάλι των 

Ζώων» ως εργαλείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, επιχειρήθηκε η 

διερεύνηση της περίπτωσης της ψηφιακής μουσικογλωσσικής εφαρμογής στο 

iPad «Το Καρναβάλι των Ζώων» και της ηχητικής ποικιλότητάς της για τη 

ανάπτυξητου προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα σε παιδιά 

πρωτοσχολικής ηλικίας με εκπαιδευτικό σενάριο που βασίζεται στα όσα 

ορίζουν τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ για τις μαθησιακές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης. Ακολουθήθηκε το 

μοντέλο της έρευνας σχεδιασμού που είχε διττό στόχο, αφενός να συγκεντρωθεί 

ο μέγιστος αριθμός σαφών ευρημάτων, αφετέρου να αποκομίσουν οι 

εκπαιδευόμενοι όσο το δυνατό περισσότερα μαθησιακά οφέλη (Kynigos, 2015). 

Ταυτόχρονα εξυπηρετήθηκε και ο απώτερος σκοπός της κατανόησης της 

μαθησιακής διαδικασίας που χρησιμοποιεί εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης 

και της διαθεματικής εκπαίδευσης καθώς και της διαμόρφωσης ελάχιστων 

γενικεύσεων  οι οποίες θα μπορούσαν  να αξιοποιηθούν μελλοντικά σε συναφή 

ερευνητικά ή επιστημονικά ζητήματα (Stake, 2005). Στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα, το δείγμα 

(συμμετέχοντες μαθητές/τριες) ήρθε σε επαφή/αλληλεπίδραση με την εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι των Ζώων» τρεις φορές. Οδηγίες δόθηκαν στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες ως εξής:   

 

 Κατά την πρώτη αλληλεπίδραση (Α1) των μαθητών με την εφαρμογή, 

δόθηκαν οδηγίες στα υποκείμενα να εξετάσουν το εικαστικό και 

διαδραστικό περιεχόμενο της εφαρμογής στο σύνολο του. 

 Κατά τη δεύτερη επαφή (Α2) των μαθητών με την εφαρμογή, τους 

ζητήθηκε να εστιάσουν στην κειμενογραφία, το λόγο και τη μουσική 

που αυτή περιλαμβάνει.  
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 Στο πλαίσιο της τρίτης αλληλεπίδρασης (Α3) των μαθητών με την 

εφαρμογή, τους ζητήθηκε να ανακεφαλαιώσουν το σύνολο του 

περιεχομένου.  

 

Η αξιολόγηση των στόχων αυτών οριοθετήθηκε και μέσα από τις 

διαδικασίες αξιολόγησης, οπότε και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λάβουν 

άμεση ανατροφοδότηση τόσο κατά τις τρεις αλληλεπιδράσεις όσο και στο 

σύνολο των αξιολογήσεων. Πριν την έναρξη της παρέμβασης, τα παιδιά 

αξιολογήθηκαν (προ-αξιολόγηση) ως προς το επίπεδο της προφορικής 

ικανότητάς τους στην αγγλική ως ξένης γλώσσας. Το εργαλείο είχε τη μορφή 

ημιδομημένης συνέντευξης με ένα κύκλο ερωτήσεων ανοικτού τύπου και 

γενικού περιεχομένου και ένα κύκλο ερωτήσεων ανοικτού τύπου σε συνδυασμό 

με εικόνες (Παράρτημα V). Τα αποτελέσματα από τη συλλογή των δεδομένων 

αποτέλεσαν τη βάση, επί της οποίας επιχειρήθηκε η συγκριτική για να 

διαπιστωθεί το ποσοστό ανάπτυξης της προφορικής ικανότητας. Υπήρξαν 

επίσης και δύο ενδιάμεσες αξιολογήσεις με τη μορφή ημιδομημένης 

συνέντευξης με ερωτήσεις ανοικτού τύπου και εικόνες βασισμένες στο 

περιεχόμενο της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των τριών 

αλληλεπιδράσεων των παιδιών με την εφαρμογή εκτελέστηκαν δύο ενδιάμεσες 

αξιολογήσεις (Παράρτημα VI & VII), ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε σταδιακή 

ανάπτυξη της προφορικής ικανότητας κατά τη χρήση της εφαρμογής. Ειδικά 

στην δεύτερη αξιολόγηση ενσωματώθηκε και εργαλείο, μέσω του οποίου τα 

υποκείμενα καλούνταν να αντιστοιχήσουν μία μελωδία που άκουγαν με το 

θεματικό περιεχόμενο μίας εκ των διαφανειών της εφαρμογής. Τα δεδομένα 

που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της προφορικής 

ικανότητας των παιδιών στην αγγλική ως ξένη γλώσσα, μετά την πρώτη και την 

δεύτερη αλληλεπίδραση, καθώς επίσης και για την αξιολόγηση της ικανότητας 

ανάπλασης πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά στο ηχητικό περιεχόμενο 

της εφαρμογής. Η τρίτη φάση αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων μετα-αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου και 

περιλάμβανε τα εργαλεία ημιδομημένης συνέντευξης με μία ερώτηση ανοικτού 

τύπου σχετικά με την εφαρμογή (Παράρτημα VIII), καθώς και ένα γραπτό τεστ 
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γνώσεων (Παράρτημα VIΙΙ). που συνδύαζε το οπτικό περιεχόμενο της 

εφαρμογής με το αντίστοιχο μελωδικό. Επιπλέον,  και αφού ολοκληρώθηκαν οι 

προηγούμενες δραστηριότητες, τα παιδιά κλήθηκαν να αξιολογήσουν το 

σύνολο της παρέμβασης (αλληλεπίδραση με την εφαρμογή «Το Καρναβάλι των 

Ζώων»). Αυτό υλοποιήθηκε με τη χρήση εργαλείου ημιδομημένης συνέντευξης 

με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και γενικού περιεχομένου σχετικά με τα εργαλεία, 

το περιεχόμενο και την προσέγγιση (Παράρτημα VIΙΙ). 

 

5.5.  Παρατήρηση 

 

Στις ποιοτικές έρευνες, μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους είναι η ίδια 

η ερευνητική διαδικασία και κυρίως οι δραστηριότητες ανακάλυψης (Secrist, 

Koeyer, Bell, & Fogel, 2002). Η παρατήρηση αναφέρεται στις μεθόδους 

παραγωγής δεδομένων που προϋποθέτουν  ενεργή συμμετοχή των ερευνητών 

στο ερευνητικό πλαίσιο αναφοράς (Mason, 2003) Οι τρεις πιο συχνές μορφές 

της παρατήρησης είναι η συμμετοχική, η μη συμμετοχική και η συγκαλυμμένη 

και εξυπηρετούν τις διαδικασίες: α) της περιγραφικής παρατήρησης, με την 

περιγραφή και το σχολιασμό των παρατηρούμενων στοιχείων, β) της 

εστιασμένης παρατήρησης, με την εστίαση σε επιμέρους σαφώς καθορισμένα 

στοιχεία, συναφή με τα ερευνητικά ερωτήματα και γ) της επιλεκτικής 

παρατήρησης, με έμφαση σε συγκεκριμένη κατηγορία δράσης (Mason, 2003). 

Επιστημολογικά, ανάλογα με τον τρόπο συλλογής και το είδος των δεδομένων 

που συλλέγονται, η παρατήρηση διακρίνεται σε: α) ποσοτική ή συστηματική 

παρατήρηση, που βασίζεται στη μέτρηση προκαθορισμένων συμπεριφορών, με 

επαρκείς διαδικασίες για τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών και την 

επιλογή του τόπου και του χρόνου της παρατήρησης (Salvia & Ysseldyke, 

2001), και β) ποιοτική ή μη συστηματική παρατήρηση ή παρακολούθηση που 

είναι κατά βάση περιγραφική και προηγείται συχνά της ποσοτικής. Για την 

εκτέλεση ποιοτικών προσεγγίσεων ο ερευνητής οφείλει να παραμείνει 

περισσότερο χρόνο στο χώρο, να γνωρίσει τους συμμετέχοντες και να τηρεί 

λεπτομερή εμπιστευτικά αρχεία (Sommer & Sommer, 2002). Και τα δύο 

συνίστανται σε λεπτομερή καταγραφή των δραστηριοτήτων και εμπειριών των 
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ερευνώμενων υποκειμένων, της συμπεριφοράς, των ενεργειών και των 

διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων (Patton, 2002).  

Η αξιοποίηση της παρατήρησης στην εκπαιδευτική έρευνα επιτρέπει μεταξύ 

άλλων την καταγραφή και ερμηνεία δεδομένων για τον τρόπο οργάνωσης της 

ερευνητικής εργασίας, τις θέσεις και απόψεις των συμμετεχόντων, τις εμπειρίες 

και τις ενέργειές τους ως προς το φύλο, τα ατομικά χαρακτηριστικά, των 

λεκτικών και μη λεκτικών μορφών επικοινωνίας, των παιδαγωγικών 

στρατηγικών, των αξιοποιούμενων υλικών (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

Η παρατήρηση επιτρέπει στους ερευνητές να προχωρήσουν στη συγκέντρωση 

στοιχείων χωρίς να στηρίζονται στις εκ των υστέρων αναφορές των 

ερευνώμενων και στην ικανότητα έκφρασής τους με λεκτικό τρόπο. Δίνεται με 

αυτόν τον τρόπο έμφαση σε δεδομένα που προκύπτουν «με φυσικό τρόπο» ή 

«μέσα από καταστάσεις, παρά σε δεδομένα τα οποία έχουν σαφώς παραχθεί με 

τεχνητό τρόπο ή αποτελούν αντικείμενο συνεχών χειρισμών του ερευνητή» 

(Mason, 2003, pp. 133-140). Στο πλαίσιο ποσοτικών ερευνών, η παρατήρηση 

εστιάζει σε ένα μικρό μέρος των δεδομένων, κατακερματίζοντας τα 

παρατηρούμενα στοιχεία σε μικρά μέρη, τα οποία και μπορούν να πάρουν τη 

μορφή μεταβλητών. Για την εξυπηρέτηση των στόχων της συγκεκριμένης 

έρευνας επιλέχθηκε η δομημένη ποσοτική και ποιοτική παρατήρηση, με 

συστηματική καταγραφή των διαπιστώσεων σε φύλλα παρατήρησης και σε 

συνάρτηση με τις ερευνητικές υποθέσεις (Cohen, Manion, & Morrison, 2007), 

και χρησιμοποιήθηκαν τόσο η συμμετοχική όσο και η μη συμμετοχική 

παρατήρηση. Η συμμετοχική παρατήρηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, των 

δραστηριοτήτων μάθησης του γνωστικού αντικειμένου και των 

δραστηριοτήτων αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου και έδωσε την 

ευκαιρία στην ερευνήτρια: α) να δεχθεί λεκτική διάδραση από την πλευρά των 

μαθητών/μαθητριών με ερωτήσεις ή σχόλια τους, β) να προχωρήσει σε λεκτική 

διάδραση με τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε γ) να παρέχει 

συναισθηματική υποστήριξη στα παιδιά με λεκτική ενθάρρυνση, παρότρυνση 

και τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος  εργασίας. Η μη συμμετοχική 

παρατήρηση αφορούσε τόσο στην ερευνήτρια όσο και στους βοηθούς 
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ερευνητές που ασχολήθηκαν με την παραγωγή δεδομένων μέσα από την 

παρακολούθηση και αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε μέσω της 

βιντεοσκόπησης. Η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για την καταγραφή της 

ερευνητικής διαδικασίας (μικροεθνογραφία) επέτρεψε στους ερευνητές να μην 

περιορίζονται από τις συμβάσεις της συμμετοχικής παρατήρησης σε 

πραγματικό χρόνο, προσέφερε μεγάλο όγκο στοιχείων και διευκόλυνε την 

ανάλυση των δεδομένων με πληρότητα και ευκολία. Για την αξιοποίηση της 

δυνατότητας αυτής, επιλέχθηκε η μεθοδολογία της βιντεοσκόπησης, η οποία, 

όταν χρησιμοποιείται στην ερευνητική διαδικασία, επιδρά και καθοδηγεί τις 

αντιδράσεις των υποκειμένων (Secrist, Koeyer, Bell, & Fogel, 2002).  

 

5.6.  Σύστημα καταγραφής δακτυλοκίνησης 

 

Η εισαγωγή νέων τεχνολογικών μέσων στην ερευνητική διαδικασία, όπως το 

ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής της δάκτυλο-κίνησης της εφαρμογής, 

επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων από τη χρήση των οπτικοακουστικών 

στοιχείων της εφαρμογής και προσέφερε τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

στη διαδικασία της παρατήρησης. Τα δεδομένα αυτά παρείχαν μεγαλύτερη 

πληρότητα στην ερευνητική διαδικασία, προσφέροντας πλήθος πληροφοριών 

και συσχετίσεων και απομακρύνοντας από τη μεροληπτικότητα των ερευνητών 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου 

υπήρξε η αντικειμενικότητά της, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες ενεργούσαν 

στο περιβάλλον που διεξήχθη η παρέμβαση, οπότε και προέκυψε αντικειμενική 

καταγραφή δεδομένων (Shipman, Wilson, & Todd, 2009). Μειονέκτημα 

αποτέλεσε η παρουσία της ερευνήτριας στο χώρο, ως παρατηρήτριας, καθώς 

επηρέασε τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα να μην είναι 

σίγουρο αν η συμπεριφορά που επέδειξαν ήταν πραγματική, φαινόμενο γνωστό 

και ως «η επίδραση του παρατηρητή» (Kosso, 2011).  

 

5.7.  Βιντεοσκόπηση 
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Η βιντεοσκόπηση υιοθετήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, ώστε 

να αποτυπωθεί ολοκληρωμένα και με σαφήνεια η συμπεριφορά των μαθητών. 

Όπως σημειώνει ο Wallace (1998), η καταγραφή δεδομένων με ψηφιακά μέσα 

και ειδικά η βιντεοσκόπηση, επιτρέπει τη διαμόρφωση του λεγόμενου 

«ολοκληρωμένου παρατηρητή» καθώς χαρακτηρίζει τη βιντεολήψη ως 

«μονόδρομο καθρέπτη» της παρατήρησης. Η βιντεοσκόπηση επέτρεψε την 

αποστασιοποιημένη καταγραφή δεδομένων. Το υλικό που συλλέχθηκε 

προσέφερε επιπλέον στοιχεία για τους μαθητές του δείγματος στο πλαίσιο της 

προ-αξιολόγησης, των τριών αξιολογήσεων, της μετα-αξιολόγησης της 

παρέμβασης και της αξιολόγησης της όλης παρέμβασης από τα παιδιά. 

Επιπλέον, επιβεβαίωσε επιτόπιες παρατηρήσεις  της ερευνήτριας που έγιναν 

κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων με την εφαρμογή και επέτρεψε την 

ανάκληση στοιχείων της συμπεριφοράς των παιδιών που παρατηρήθηκε 

επιτόπου.   

 

 

Εικόνες 10α & 10β. Δείγμα από το υλικό βιντεοσκόπησης των υποκειμένων κατά 
τη διαδικασία αλληλεπίδρασης τους με την εφαρμογή 

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας των αλληλεπιδράσεων με την εφαρμογή 

λειτούργησε η επιλεκτική βιντεοσκόπηση, με δύο κάμερες, και σε συμφωνία με 

τον Wallace (1998), ο οποίος σημειώνει ότι η βιντεοσκόπηση γίνεται 

επιλεκτικά, δεδομένου ότι οι κάμερες δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τα 

πάντα. Οι δύο κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν (Nikon p330 και Sony NEX 3N) 
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τοποθετήθηκαν στην αίθουσα, ώστε να καταγράφουν τις ατομικές και ομαδικές 

αντιδράσεις των παιδιών. Η μία κάμερα εστίαζε σε 3-4 παιδιά μαζί και ήταν 

ελαφρά υπερυψωμένη για να έχει μεγαλύτερο εύρος κάλυψης, και η άλλη 

εστίαζε σε άλλα 2 παιδιά και βρίσκονταν τοποθετημένη ακριβώς απέναντι από 

το σημείο εκτέλεσης της αλληλεπίδρασης. Η ακριβής τοποθέτηση απεικονίζεται 

στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί: 

  

 

Διάγραμμα 11. Απεικόνιση της τοποθέτησης των μέσων βιντεοσκόπησης στο 

πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων  

 

Αντίστοιχα στο πλαίσιο των αξιολογήσεων των παιδιών και όπως 

παρουσιάζεται στις εικόνες και το διάγραμμα που ακολουθεί, το μέσο 

βιντεοσκόπησης τοποθετήθηκε με τρόπο που εξασφάλιζε την εγγραφή από 

κοινού της ερευνήτριας και του εκάστοτε παιδιού. 
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Εικόνα 12. Δείγμα από το υλικό βιντεοσκόπησης των παιδιών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησής τους από την ερευνήτρια 

 

 

Διάγραμμα 13. Απεικόνιση της τοποθέτησης των μέσων βιντεοσκόπησης στο 

πλαίσιο των αξιολογήσεων  

 

Ως σύνολο αντικειμένων καταγράφηκαν το περιβάλλον, δηλαδή η αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων, και το έμψυχο υλικό – δηλαδή οι μαθητές, το κατά 

διαστήματα επιβλέπον προσωπικό και η ερευνήτρια. Επίσης καταγράφηκαν οι 

δραστηριότητες - συμπεριφορές στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων με την 

εφαρμογή και κατά τη διεξαγωγή του συνόλου των αξιολογήσεων. Το 

οπτικοακουστικό υλικό είναι συνολικής διάρκειας 118 ωρών, εκ των οποίων οι 
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61 ώρες αφορούν στις αξιολογήσεις και οι 57 ώρες αντιστοιχούν στο χρόνο 

εκτέλεσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – αλληλεπιδράσεων. 

 

5.8.  H συνέντευξη 

 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν συνήθη πρακτική των ποιοτικών ερευνών.  Ο 

όρος ποιοτική συνέντευξη περιλαμβάνει τις σε βάθος συνεντεύξεις 

ημιδομημένης μορφής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα σχετικά ανεπίσημο 

κλίμα συζήτησης και μπορούν να περιλαμβάνουν όχι μόνο έναν 

προκαθορισμένο κατάλογο ερωτήσεων αλλά να θέτουν ένα εύρος ζητημάτων 

που πρέπει να καλυφθούν στην προοπτική παραγωγής δεδομένων μέσω της 

διάδρασης με το υποκείμενο της συνέντευξης (Mason, 2003). Όπως αναφέρει ο 

Τρυφιάτης (2017), η χρήση της συνέντευξης ως ερευνητικής μεθόδου καλύπτει 

ένα ευρύ φάσμα από τις θετικιστικές παραδοχές της συνέντευξης ως μέσο 

συλλογής γεγονότων μέχρι τις μεταμοντέρνες εκδοχές της συνέντευξης ως μέσο 

κοινωνικής κατασκευής της γνώσης (Kvale, 1996). Η συνέντευξη μπορεί να 

χρησιμοποιείται ως μέσο συλλογής πληροφοριών, ως εργαλείο αξιολόγησης 

υποθέσεων ή/και εξερεύνησης μεταβλητών και συσχετίσεων, είτε μόνη της είτε 

συνδυαστικά με άλλες μεθόδους (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Στοχεύει 

στην καταγραφή της γνώσης, των απόψεων, των αντιλήψεων, των ερμηνειών, 

των εμπειριών και των διαδράσεων μεταξύ των ανθρώπων που αποτελούν 

ιδιότητες της διερεύνησης της κοινωνικής πραγματικότητας (Mason, 2003). 

Παρέχει άμεση και διαδραστική εμπλοκή με τα υποκείμενα μελέτης με 

ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση σε βάθος της περιπλοκότητας και της 

σφαιρικότητας των δεδομένων που δεν θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα με 

άλλους τρόπους και μορφές έρευνας (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Η 

μέθοδος των μερικώς δομημένων συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία των εργαλείων της προ-αξιολόγησης, των τριών φάσεων της 

παρατήρησης και του εργαλείου της αξιολόγησης της παρέμβασης από τα 

παιδιά. Σε συμφωνία με τα όσα υποστηρίζει η μέθοδος, για τη δημιουργία 

βασικού σκελετού ερωτήσεων χωρίς αυτός να είναι αυστηρά δομημένος 

(Denzin & Lincoln, 2011), κορμός ανάπτυξης του περιεχομένου των εργαλείων 
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αποτέλεσε το διερευνητικό ερώτημα για τη ανάπτυξη της προφορικής 

ικανότητας των παιδιών στην αγγλική ως ξένη γλώσσα, με τη χρήση της 

μουσικoγλωσσικά εμπλουτισμένης εφαρμογής «Το Καρναβάλι των Ζώων». Στη 

βάση αυτή, τα εργαλεία συνδύαζαν κατά περίπτωση ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

με εικόνες ή μουσική με εικόνες ή απλές ερωτήσεις γενικού περιεχομένου 

(Παραρτήματα V, VI, VII, IX). Καθώς η ομάδα-στόχος αποτελούνταν από 62 

παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας, η μέθοδος εξασφάλισε την ελευθερία έκφρασης 

των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα οι σκέψεις, οι αντιλήψεις και τα 

συναισθήματα των παιδιών να καταγραφούν πλέον των γνώσεών τους και σε 

αντίθεση με ερευνητικές μεθόδους που ακολουθούν πολύ αυστηρή δομή 

(Denzin & Lincoln, 2011). Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου, δίνοντας την 

ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα, περιγραφικά και αναλυτικά τις 

απόψεις τους. Διευκρινήσεις επί των απόψεων ζητήθηκαν όποτε χρειάστηκε, 

μέσω πρόσθετων ερωτήσεων, όπως προβλέπεται στη δομή των μερικώς 

δομημένων συνεντεύξεων (Τρυφιάτης, 2017). Στην ίδια λογική και οι 

ερωτήσεις της αξιολόγησης της διαδικασίας παρέμβασης από τα παιδιά ήταν 

ανοικτού τύπου και παρείχαν ευελιξία, ώστε να ζητηθούν επιπλέον εξηγήσεις 

από τα παιδιά. Επιπρόσθετα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και 

τη δική τους συμμετοχή στη διαδικασία της παρέμβασης. Αυτό είχε  σαν 

αποτέλεσμα να προκύψει περαιτέρω διερεύνηση και κατανόηση του θέματος, η 

οποία και εξυπηρέτησε τους στόχους της έρευνας (Τρυφιάτης, 2017). Η 

μέθοδος που υιοθετήθηκε υποστηρίζεται και από τον  Dexter (1970, p. 136), ο 

οποίος σημειώνει ότι η συνέντευξη είναι «συνομιλία με σκοπό», ενώ κατά τη 

διεξαγωγή τους κατέστη εφικτή η παρατήρηση και καταγραφή αντιδράσεων 

(επιτονισμός, εκφράσεις προσώπου κ.λπ.) των ερωτωμένων (Bell, 1997, p. 

144), οι οποίες προσέφεραν επιπλέον δεδομένα προς αξιολόγηση. 

 

5.9.  Oral Language Observation Matrix (S.O.L.O.M.)  

 

Το εργαλείο S.O.L.O.M. είναι μία μετρική κλίμακα που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί προκειμένου να αξιολογήσουν την προφορική ικανότητα των 

μαθητών τους, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 
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χρονικού διαστήματος (Tzivaki, 2012). Συχνά προτείνεται η συγκεκριμένη 

κλίμακα για τη μέτρηση της προφορικής απόδοσης στο εύρος μίας  χρονιάς  

(Center for Applied Linguistics). Ο εκπαιδευτικός ή/και ερευνητής μπορεί μέσω 

του εργαλείου να παρατηρεί και ταυτίζει την απόδοση των μαθητών στα πέντε 

δομικά στοιχεία της προφορικής ικανότητας, δηλαδή στην ακουστική 

κατανόηση, στο λεξιλόγιο, στην ευχέρεια λόγου, στην ορθή χρήση της 

γραμματικής και στην προφορά. Η κλίμακα είναι πενταβάθμια (από το 1 ως το 

5) όπου το άριστα είναι το 5 (βλέπε Διάγραμμα 8). Τα αποτελέσματα μπορούν 

να μετρηθούν μεμονωμένα ανά δομικό στοιχείο (ακουστική κατανόηση, 

λεξιλόγιο, ευχέρεια λόγου, ορθή χρήση της γραμματικής, προφορά), οπότε και 

η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να καταφέρουν οι μαθητές/τριες είναι το 

πέντε (5). Εναλλακτικά μετριούνται και ως σύνολο όποτε και το υπό 

παρατήρηση υποκείμενο μπορεί αθροιστικά να συγκεντρώσει το μέγιστο 

σύνολο των εικοσιπέντε (25) βαθμών. Σύμφωνα με την κλίμακα, ιδιαίτερα 

ικανό στη χρήση του προφορικού λόγου εκτιμάται ότι είναι το άτομο εκείνο 

που μπορεί να συγκεντρώσει αθροιστικά περί τους είκοσι (20) βαθμούς. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα, το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για τη δόμηση των 

ερωτήσεων ανοικτού τύπου των ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες και 

οριοθέτησαν το περιγραφικό πλαίσιο για την ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν κατά την παρέμβαση. Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σενάριο της 

παρούσας έρευνας, εκτός μετρήσεων τέθηκε το δομικό στοιχείο της προφοράς, 

καθώς το χρονικό διάστημα που διήρκησε η παρέμβαση κρίθηκε εκ των 

προτέρων μη επαρκές για τη σημείωση κάποιας μεταβολής στον παράγοντας 

‘προφορά’. Το εργαλείο S.O.L.O.M. δημιουργήθηκε αρχικά από τη Συμβούλιο 

Δίγλωσσης Εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας του Σαν Χοσέ της 

Πολιτείας της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε και δέχθηκε 

βελτιώσεις από το γραφείο για τη δίγλωσση εκπαίδευση της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης της Πολιτείας της Καλιφόρνια. Αναγνωρίζεται ως εργαλείο του 

δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος της συγκεκριμένης  Πολιτείας και μπορεί 

να αντιγραφεί, τροποποιηθεί ή/και να προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει τις 

ανάγκες της εκάστοτε εκπαιδευτικής μονάδας (Center for Applied Linguistics).  
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 Κατανόηση Ευχέρεια παραγωγής λόγου Λεξιλόγιο Γραμματική 

 

1ο Επίπεδο 

Συνήθως δεν κατανοεί με σιγουριά 

απλές ερωτήσεις του προσδιορισμένου 

σχολικά επιπέδου. Χρησιμοποιεί 

σχεδόν πάντα τη μητρική γλώσσα για 

αποσαφήνιση. 

Η ομιλία είναι διακεκομμένη και 

αποσπασματική ώστε καθιστά 

τη συνομιλία σχεδόν αδύνατη. 

Περιορισμένο λεξιλόγιο σε βαθμό που 

καθίσταται αδύνατη η κατανόηση του 

λόγου. 

Βασικά λάθη σε γραμματική και 

λέξεις τόσο ώστε να κάνει τον λόγο 

ουσιαστικά ακατανόητο. Ποτέ δεν 

δίνει πλήρη απάντηση 

 

2ο Επίπεδο 

Έχει μεγάλη δυσκολία να κατανοήσει 

αυτό που λέγεται ή ζητείται. Μπορεί 

να καταλάβει μόνο όταν του μιλήσουν 

αργά και με συχνή επανάληψη. Συχνή 

χρήση της μητρικής γλώσσας 

Συνήθως διστακτικός και 

ωθείται σε σιωπή εξαιτίας των 

γλωσσικών περιορισμών του/της 

Κακή χρήση λέξεων και πολύ 

περιορισμένο λεξιλόγιο. Η κατανόηση 

αρκετά δύσκολη. Μπορεί να παράσχει 

έως και 2 παραδείγματα όταν του/της 

ζητηθεί να αναφερθεί σε λίστα/σειρά 

πραγμάτων 

Τα σφάλματα γραμματικής και 

συντακτικού καθιστούν δύσκολη την 

κατανόηση. Συχνά αναδιατυπώνει 

ή/και αυτοπεριορίζεται σε βασικές 

δομές επικοινωνίας. Σπάνια 

αποκρίνεται με ολοκληρωμένη 

πρόταση 

 

3ο Επίπεδο 

Κατανοεί τα περισσότερα από όσα 

λέγονται σε βραδύτερη ταχύτητα από 

την κανονική κι αυτό με επανάληψη. 

Η ομιλία σε συζήτηση στην 

τάξη είναι συχνά διακεκομμένη 

από την προσπάθεια 

αναζήτησης του σωστού τρόπου 

έκφρασης 

Χρησιμοποιεί συχνά λάθος λέξεις. Η 

συνομιλία είναι περιορισμένη λόγω 

ανεπαρκούς λεξιλογίου. Μπορεί να 

παράσχει 3 έως 4 παραδείγματα όταν 

του/της ζητηθεί να κατονομάσει λίστα  

πραγμάτων 

Κάνει συχνά σφάλματα γραμματικής 

και σύνταξης, τα οποία περιστασιακά 

δυσκολεύουν  το νόημα. 

Περισσότερες από τις μισές 

διατυπώσεις είναι πλήρεις 

απαντήσεις 

4ο Επίπεδο Κατανοεί σχεδόν τα πάντα σε Η ομιλία σε συζήτηση στην Χρησιμοποιεί περιστασιακά αδόκιμους Περιστασιακά, τα σφάλματα 
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κανονική ταχύτητα και ομιλία, αν 

περιστασιακά απαιτείται επανάληψη 

τάξη είναι γενικά ρέουσα με 

περιστασιακές απώλειες, στις 

οποίες ο μαθητής ψάχνει για τον 

σωστό τρόπο έκφρασης. 

όρους ή/και πρέπει να 

επαναδιατυπώσει ιδέες εξαιτίας 

λεκτικών ανεπαρκειών. Μπορεί να 

απαριθμήσει τουλάχιστον 5 

παραδείγματα 

γραμματικής ή/και συντακτικού δεν 

εμποδίζουν το νόημα. Οι 

περισσότερες διατυπώσεις είναι 

πλήρεις απαντήσεις σε προτάσεις 

5ο Επίπεδο 
Κατανόηση της συνομιλίας και της 

ομιλούμενης γλώσσας χωρίς δυσκολία. 

Η ομιλία του/της σε συζήτηση 

στην τάξη είναι ρέουσα και 

αβίαστη, προσεγγίζοντας εκείνη 

του γηγενή ομιλητή 

Η χρήση του λεξιλογίου προσεγγίζει 

εκείνη ενός φυσικού ομιλητή. 

Η χρήση της γραμματικής και της 

σύνταξης προσεγγίζει εκείνη ενός 

φυσικού ομιλητή 

Πίνακας 8. Πίνακας αποτύπωσης των δομικών στοιχείων ελέγχου της προφορικής ικανότητας , που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, σε 

πιστή απόδοση του περιεχομένου του εργαλείου S.O.L.O.M. στην ελληνική (Center for Applied Linguistics).   
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5.10.  Εργαλείο αποτίμησης εμπειρίας ροής στο πλαίσιο μουσικών 

δραστηριοτήτων – Flow In Music Activities (F.I.M.A.)  

 

Στο πλαίσιο της έρευνας, επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο 

υπήρξαν παιδιά που βίωσαν εμπειρία ροής στο πλαίσιο της παρέμβασης και 

κατά πόσο αυτή τα βοήθησε να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφ.2 

Ενότητα 4 της παρούσας (σελ. 96). Για την εξέταση της υπόθεσης, που είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την καταγραφή μέσω παρατήρησης της μη λεκτικής 

επικοινωνίας των υπό έρευνα υποκειμένων, επελέγησαν εννέα συνολικά 

μεταβλητές αλληλεπιδρώντων δεικτών (Παράρτημα ΙΙ) που αφορούν σε 

χαρακτηριστικά της συναισθηματικής κατάστασης των μαθητών και 

μαθητριών, σε συμφωνία με την Custodero (1998), (2002), (2005), οι οποίες 

συνοψίζονται παρακάτω: 

 

 Χαρούμενο – Λυπημένο: Το αίσθημα της χαράς διαπιστώνεται μέσα 

από εκφράσεις του προσώπου, όπως χαμόγελο ή έντονη οπτική επαφή 

και αντίστοιχα το συναίσθημα της λύπης από εκφράσεις όπως 

συνοφρύωμα, απλανές βλέμμα,  

 Ευδιάθετο – Ενοχλημένο: Η ευδιαθεσία του υποκειμένου διαπιστώνεται 

μέσα από τη θετική αλληλεπίδραση με τους/τις ομότιμους/ες του, τους 

δασκάλους ή την ερευνήτρια, αντίθετα η ενόχληση διαπιστώνεται ως 

αρνητική επίπτωση και παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος για 

δραστηριότητες σε συνδυασμό με την μείωση της δυναμικής (αποχή από 

την χρήση, μορφασμοί που δείχνουν δυσφορία),  

 Συγκεντρωμένο - Αφηρημένο: Η συγκέντρωση των υποκειμένων 

διαπιστώνεται μέσα από εκφράσεις του προσώπου, οπτικό και σωματικό 

συντονισμό. Η απόσπαση της προσοχής είναι εμφανής όταν τα 

υποκείμενα επικεντρώνονται αλλού. 

 Σε εγρήγορση – Νυσταλέο: Η εγρήγορση του υποκειμένου 

διαπιστώνεται διαμέσου της έντασης του βλέμματος και της προσοχής 

του προσώπου, καθώς και από μια όρθια φυσική στάση του σώματος, 
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αντίθετα η υπνηλία διαπιστώνεται μέσα από τα βαριά βλέφαρα και τον 

εκτοπισμό του βλέμματος από το περιεχόμενο αλλά και από την πιο 

χαλαρή τάση του σώματος. 

 Ενεργητικό – Παθητικό: Η ενεργή συμμετοχή διαπιστώνεται από την 

υπεροχή που επιδεικνύει το υποκείμενο στη λεκτική και σωματική 

έκφραση κατά τη διάρκεια της δράσης. Η παθητικότητα διαπιστώνεται 

από την έλλειψη αυτών των αποκρίσεων. 

 Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο: Ο ενθουσιασμός διαπιστώνεται από 

την αύξηση και την υπερβολή στις απαντήσεις των υποκειμένων καθώς 

και μια ενθουσιώδη επιθυμία να μοιραστούν την εμπειρία με έναν/μία 

από ομότιμούς τους ή τους παριστάμενους ενήλικες. Η πλήξη 

παρατηρείται ως έλλειψη συμμετοχής σε συνδυασμό με συνειδητή 

προσπάθεια εστίασης της προσοχή αλλού, που συχνά συνοδεύεται με 

φυσικές αντιδράσεις όπως η τοποθέτηση του κεφαλιού προς τα κάτω. 

 Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο: Η ικανοποίηση διαπιστώνεται από την 

αυθόρμητα αυξημένη θετική διάθεση κατά την εκτέλεση μίας 

δραστηριότητας ή υπομέρους αυτής, η οποία συχνά συνδυάζεται με 

προσπάθεια να συμμετάσχουν σε αυτήν οι ομότιμοι/ες ή οι 

παριστάμενοι ενήλικες. Η απογοήτευση διαπιστώνεται από μια 

προοδευτική αύξηση της αρνητικής διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων 

της εμβάθυνσης της αναπνοής και του συνοφρυώματος του μετώπου. Το 

αποκορύφωμα αυτής της συνθήκης εκδηλώνεται συνήθως με μια 

επιδεικνυόμενη τάση για εσωστρέφεια παρά την επαφή με το κοινωνικό 

πλαίσιο. 

 Επιτυχημένο - Αποτυχημένο: Το αίσθημα της επιτυχίας διαπιστώνεται 

μέσα από τις πιθανές θετικές απαντήσεις μετά την ολοκλήρωση της 

δράσης, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας να επαναληφθεί η δράση 

αυτή και μέσα από τα υποκείμενα που αποζητούν έπαινο ή την 

αυτοαναγνώριση για την επίτευξη του στόχου. Συναισθήματα αποτυχίας 

διαπιστώνονται μέσα από την απόρριψη της δραστηριότητας σε 

συνδυασμό με τη γενικά ουδέτερη ή αρνητική στάση. 
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Στο πλαίσιο της έρευνας διατηρήθηκαν οι παραδοχές της έρευνας της 

Custodero (1998): (α) η Ε.Ρ. προωθεί τη μάθηση δυνάμει εγγενών κινήτρων, 

αλλά και των υψηλών δεξιοτήτων και προκλήσεων που επιφέρει 

(Csikszentmihalyi, 1978), και (β) η Ε.Ρ. μπορεί να αναγνωριστεί μέσω της 

παρατήρησης. Το εργαλείο F.I.M.A. που χρησιμοποιήθηκε στη μέτρηση της 

Ε.Ρ. αποτελεί προσαρμογή στα ελληνικά του αντίστοιχου εργαλείου που 

χρησιμοποίησε στην έρευνα της η Custodero (1998) (Custodero & Stamou, 

2006). Ως μέσο αξιολόγησης ορίστηκε η κλίμακα αθροιστικής βαθμολόγησης 

Likert (1932) και η βαθμολόγηση του κάθε υποκειμένου υπολογίζεται από τον 

μέσο όρο της βαθμολογίας που καταγράφηκε σε κάθε μία από τις μεταβλητές 

που αναφέρθηκαν. Οι διαβαθμίσεις αυτές στην κλίμακα αθροιστικής 

βαθμολόγησης επέτρεψαν να διερευνηθούν με λεπτομέρεια οι αντιδράσεις των 

υποκειμένων και η στάση που αυτά είχαν κατά τη διάρκεια των 

αλληλεπιδράσεων. Η χρήση του εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της συμμετοχικής 

παρατήρησης, εξαιτίας της παρουσίας της ερευνήτριας στο χώρο διεξαγωγής 

της παρέμβασης αλλά και κατά την αξιολόγηση του υλικού βιντεοσκόπησης 

στο πλαίσιο των τριών αλληλεπιδράσεων. Οι δείκτες της κλίμακας 

βαθμολογήθηκαν σε διαστήματα 5 λεπτών επί συνόλου 57 ωρών 

βιντεοσκοπημένου υλικού για το σύνολο των 62 παιδιών. 

 

5.11. Συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων 

 

5.11.1. Η συλλογή των δεδομένων 

 

Η διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ερευνητικών 

εργαλείων μιας έρευνας επιτυγχάνεται με τη χρήση και αξιοποίηση πολλαπλών 

μεθόδων, μέσω της «τριγωνοποίησης» ή του «τριγωνισμού» κατά τη διαδικασία 

παραγωγής και κατά την ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων και συναρτάται 

από τη φύση των ερευνητικών ερωτημάτων και των υποθέσεων εργασίας 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008, p. 113). Ο μεθοδολογικός «τριγωνισμός» 

επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών πηγών παραγωγής δεδομένων για την κάλυψη 

των κενών που θα δημιουργούσε η χρήση μίας μόνο πηγής, στην προσπάθεια 
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νομιμοποίησης των ερευνητικών ευρημάτων και την αποφυγή πιθανών 

προκαταλήψεων από την αξιοποίηση μιας μόνο μεθόδου, πηγής, ανάλυσης ή 

θεωρίας (Τρυφιάτης, 2017). Σύμφωνα με τους Denzin & Lincoln, (2005), ο 

συνδυασμός πολλαπλών μεθοδολογικών πρακτικών, εμπειρικών υλικών,  

προοπτικών και παρατήρησης παρέχει δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των 

ερευνητικών στοιχείων. Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν οι τρεις 

σημαντικότερες, κατά Patton (2002, p. 4) μέθοδοι, συγκεκριμένα η συνέντευξη, 

η παρατήρηση και τα παραγόμενα δεδομένα από πλευράς συμμετεχόντων. Η 

βιντεοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων της ομάδας-

στόχου κατά τις τρεις αλληλεπιδράσεις των παιδιών με την εφαρμογή, αλλά και 

στο σύνολο των αξιολογήσεων στις οποίες αυτά υποβλήθηκαν με σκοπό την 

αξιοποίησή τους μέσω της παρατήρησης. Οι συνεντεύξεις στα αγγλικά 

χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προ-αξιολόγησης, των ενδιάμεσων 

αξιολογήσεων μετά από κάθε χρήση της εφαρμογής , αλλά και στο πλαίσιο της 

μετα-αξιολόγησης της δράσης από τους μαθητές, ώστε να καταγραφεί το 

ποσοστό ανάπτυξης της προφορικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης και μετά το τέλος αυτής. Επιπλέον, συνέντευξη στα 

ελληνικά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ίδιας της 

παρέμβασης από τα παιδιά. Τα παραγόμενα δεδομένα των συμμετεχόντων στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αποτέλεσαν τα στοιχεία που προήλθαν από το 

ενσωματωμένο στην εφαρμογή σύστημα καταγραφής δάκτυλο-κίνησης και 

μέσω της γραπτής αξιολόγησης (τεστ) των παιδιών στην αγγλική γλώσσα, 

συμπληρωματικά και προς ενίσχυση των αποτελεσμάτων των προφορικών 

αξιολογήσεων. Έχοντας συγκεντρώσει πλήθος δεδομένων, όπως προέκυψαν 

κατά τη συλλογή, το επόμενο βήμα αφορούσε στη δημιουργία ενός εύχρηστου 

πλαισίου ερμηνείας, το οποίο να είναι σε θέση να αποτυπώσει την 

πολυπλοκότητα ενός συστήματος έντονων αλληλεπιδράσεων. Σε ό,τι αφορά 

στην έρευνα βασισμένη στο σχεδιασμό, η Yamagata-Lynch (2007) διαιρεί την 

πορεία του σχεδιασμού σε συστήματα δραστηριότητας, στο καθένα από τα 

οποία, εντοπίζει έντονες αλληλεπιδράσεις (εντάσεις) που εκδηλώνονται μεταξύ 

των μερών στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου. Η ίδια σημειώνει ότι η 

ανάλυση συστημάτων δραστηριότητας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη μελέτη 
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πολύπλοκων συστημάτων αλληλεπίδρασης. Για την κατανόηση των 

διαδικασιών οικοδόμησης της γνώσης μέσα από συλλογικές δράσεις, η 

παρούσα έρευνα, συμπεριέλαβε τέτοια συστήματα δραστηριότητας, τα οποία 

και περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.3., στο πλαίσιο της ανάλυσης των 

μεθοδολογιών που υιοθετήθηκαν επ’ αφορμής των αλληλεπιδράσεων και των 

αξιολογήσεων. Οι εντάσεις αυτές,  κατά τη διαδικασία της μάθησης, 

λειτουργούν ως μέσο εντοπισμού εκείνων των σημείων που εμποδίζουν την 

επίτευξη του στόχου (της μάθησης) και των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επιτυχία. Αντίστοιχα, συστήματα δραστηριότητας χρησιμοποίησαν και οι Barab 

et al. (2002) και εντόπισαν εντάσεις που επηρέαζαν το τελικό αποτέλεσμα. 

 

Θεωρία Δραστηριοτήτων 

Πόροι/Εργαλεία 
Ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι; 

Ποιους πόρους χρειάζεστε; 

Θέμα Ποιοι συμμετέχουν 

Αντικείμενο Ποιος είναι ο στόχος με την ένταξη της τεχνολογίας 

Στρατηγικές 
Ποιες στρατηγικές θα ακολουθήσετε για να επιτύχετε το 

στόχο σας; 

Κοινότητα 

Ποιοι θα είναι αυτοί, με τους οποίους θα συνεργαστείτε για 

να επιτύχετε τον στόχο σας; 

Με ποια ομάδα συναδέλφων θα συνεργαστείτε για να 

επιτύχετε τον στόχο σας; 

Καταμερισμός 

εργασιών 

Ποιες συγκεκριμένες ευθύνες/αρμοδιότητες έχετε αναλάβει 

για να επιτύχετε το στόχο σας; 

Ποιες άλλες ευθύνες/αρμοδιότητες μοιράζεστε με τους 

συναδέλφους σας για να επιτύχετε τον στόχο σας; 

Πίνακας 9. H θεωρία των δραστηριοτήτων (Yamagata-Lynch & Smaldino, 

2007) 

 

Τα κριτήρια που διαμόρφωσαν τα συστήματα δραστηριότητας στην παρούσα 

έρευνα ήταν γνωστικά, διαπροσωπικά και υλικών, και βρίσκονται σε συμφωνία 

με τα όσα υποστηρίζουν οι Collins et al. (2004) περί της ανάγκης ύπαρξης 

πολλαπλών τρόπων ανάλυσης του σχεδιασμού. Αρχικά και σε γνωστικό επίπεδο 
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ενδιέφερε να κατανοηθεί ποιες οι γνώσεις των συμμετεχόντων στην αγγλική ως 

ξένη γλώσσα, πριν και μετά τη συμμετοχή τους στην πειραματική παρέμβαση. 

Αυτά αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνόλου των αξιολογήσεων από τα 

εργαλεία που βασίστηκαν στη μεθοδολογία της ημιδομημένης συνέντευξης με 

τους συμμετέχοντες και μέσα από τα γραπτά τους, όπου αποτυπώνεται το 

επίπεδο κατανόησης, η ανάπτυξη λεξιλογίου και γραμματικής και η ευχέρεια 

της προφορικής τους επικοινωνίας. Στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων 

ενδιέφερε να διαπιστωθεί το είδος της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων, εξαιτίας της ενσωμάτωσης του νέου εργαλείου μάθησης, π.χ. 

αν μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες, αν τις κατασκεύασαν μαζί. Κατά τις 

αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων με το εργαλείο αντλήθηκαν τα δεδομένα 

από την παρατήρηση. Τέλος, στο επίπεδο των υλικών, ενδιέφερε να κατανοηθεί 

ο τρόπος λειτουργίας του εργαλείου στο σχολικό περιβάλλον που εισήχθηκε, 

στο πλαίσιο της πειραματικής παρέμβασης. Σε συνέχεια των παραπάνω, η 

έρευνα εστίασε στη συχνότητα χρήσης των στοιχείων της εφαρμογής και πιο 

συγκεκριμένα κατά πόσο ήταν εύκολη η χρήση του, κατά πόσο αυτή η χρήση 

μπορεί να υποστηριχθεί από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, εντός του οποίου 

διενεργήθηκε η παρέμβαση. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις απαντήσεις των 

παιδιών στα σχετικά ερωτήματα των συνεντεύξεων, από την εμπειρία, κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης αλλά και από το εργαλείο καταγραφής της δάκτυλο-

κίνησης που βρίσκεται ενσωματωμένο στην εφαρμογή και καταγράφει τα 

μεγέθη αλληλεπίδρασης για κάθε στοιχείο του περιεχομένου της εφαρμογής. 

 

5.11.2.  Η ανάλυση των δεδομένων 

 

Ως μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά εργαλεία 

(συνεντεύξεις και παρατήρηση) καθώς και ποσοτικά εργαλεία (ενσωματωμένο 

συστήματος καταγραφής της δακτυλο-κίνησης). Για την ανάλυση των 

ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Statistical Package for the Social 

Sciences (S.P.S.S.), ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα στατιστικής 

ανάλυσης στην κοινωνική επιστήμη (Nie, Bent, & Hull, 1970). Αναλύσεις μέσω 

του SPSS πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω: 
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α) Ανάλυση Συχνοτήτων Στοιχείων – frequencies statistic analysis, μέσα από 

την οποία και διαμορφώθηκαν πίνακες συχνοτήτων που αποτελούν ένα 

πρώτο βήμα στην ανάλυση δεδομένων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν 

λανθασμένες τιμές που πρέπει να διορθωθούν ή ασυνήθιστες τιμές που ίσως 

να απαιτούν ειδική μεταχείριση στη μετέπειτα στατιστική ανάλυση, 

β) Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων – descriptives statistic 

analysis, που εξυπηρέτησε στη μελέτη συνεχών (ποσοτικών) μεταβλητών, 

για τις οποίες δεν έχει νόημα ή κατασκευή ενός πίνακα συχνοτήτων. Ενώ 

προσφέρει ένα εύρος στατιστικών μεγεθών προς αξιοποίηση και υπολογισμό 

όπως είναι ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση, η μέγιστη και ελάχιστη τιμή 

(Φαχιρίδης, 2012) και 

γ) Συσχετιστική Μελέτη – correlation study, η οποία εξυπηρέτησε στην 

εμβάθυνση της ανάλυσης των δεδομένων ώστε να διαπιστωθεί εάν 

λειτουργούν πιθανοί συσχετισμοί και προς αξιολόγηση των εξαρτημένων και 

μη εξαρτημένων μεταβλητών κατά την ανάλυση (Denzin N. , 1994). 

 

Τέλος, η ανάλυση κειμένων γραπτού λόγου όσο και οπτικού υλικού που 

αναφέρονται στα παιδιά της έρευνας, ως εργαλεία ποιοτικής ανάλυσης, 

χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Τα δεδομένα, όπως 

προέκυψαν, αξιοποιήθηκαν ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ερμηνείας που να 

αποτυπώνει την πολυπλοκότητα και τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργήθηκαν 

στο πλαίσιο της παρέμβασης, διαδικασία που στηρίχτηκε στη θεωρία 

δραστηριοτήτων. Σε συμφωνία με τους Yamagata- Lynch & Smaldino (2007), 

στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εξετάστηκαν οι πυλώνες που παρατίθενται 

ακολούθως.  

  

 Στο εκπαιδευτικό σενάριο ενδιέφερε να εξεταστεί και να κατανοηθεί ο 

στόχος της δραστηριότητας με την ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας. 

 Σε γνωστικό επίπεδο ενδιέφερε να κατανοηθούν ποιες οι γνώσεις των 

συμμετεχόντων πριν την έρευνα και ποιες μετά. Τα στοιχεία 
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αντλήθηκαν από τις συνεντεύξεις και τα γραπτά τους, όπου 

αποτυπώθηκε η πορεία της σκέψης και της δημιουργίας κατανόησης. 

 Σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων ενδιέφερε να κατανοηθούν τα είδη 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών μετά την εισαγωγή του 

εργαλείου μάθησης. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την παρατήρηση. 

 Σε επίπεδο υλικών ενδιέφερε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας 

του εργαλείου στο περιβάλλον που εισήχθηκε. Το ενδιαφέρον 

εστιάστηκε σε στοιχεία, όπως η ευκολία στη χρήση του, αν μπορεί να 

υποστηριχθεί από πρακτικές και συνήθειες του οργανισμού, μέσα στον 

οποίο επιχειρήθηκε η παρέμβαση κλπ.  

 

Βασικό πλεονέκτημα της ανάλυσης υπήρξε το γεγονός ότι επέτρεψε την 

πολλαπλή συλλογή δεδομένων και τον σχετικό τριγωνισμό (συνεντεύξεις, 

ερωτηματολόγια, σύστημα καταγραφής δάκτυλο-κίνησης, παρατήρηση). 

 

5.11.3.  Το δείγμα 

 

Ως θεωρητική βάση για την επιλογή του δείγματος της έρευνας, επελέγη η 

δειγματοληψία κρίσης ή σκοπιμότητας. Η επιλογής της δειγματοληψίας 

σκοπιμότητας επέτρεψε την επιλογή των υποκειμένων προς μελέτη, βασιζόμενη 

στην κρίση της ερευνήτριας ως προς τα τυπικά χαρακτηριστικά τους (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2007). Παράλληλα, προσδιορίστηκε ο αριθμός των 

υποκειμένων προς μελέτη στα 62 άτομα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες αυτός 

να είναι αντιπροσωπευτικός του ευρύτερου πληθυσμού (μαθητές/τριες 

ιδιωτικών σχολείων), από τον οποίο προέρχεται (Smith T. M., 1993). Η επιλογή 

αυτή επέτρεψε να υπάρξει λιγότερη μεροληψία απέναντι στον ελεγχόμενο 

πληθυσμό, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως το σύνολο των αποτελεσμάτων 

είναι απόλυτα απαλλαγμένο από μεροληψία (Cohen, Manion, & Morrison, 

2007). Σε συμφωνία με τον Silverman, με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 

γενίκευση των αποτελεσμάτων μίας έρευνας (σκόπιμη δειγματοληψία), αφού με 

αυτή «αντικατοπτρίζονται» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του υπό διερεύνηση 

πληθυσμού (Silverman, 2000). Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό 
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σχολείο του νομού Αττικής, σε 62 παιδιά ηλικίας επτά έως οκτώ ετών της Β΄ 

τάξης δημοτικού. Σημαντικές παράμετροι για την επιλογή του συγκεκριμένου 

σχολείου ήταν, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον του σχολείου να εισάγει κάθε 

χρόνο μία καινοτόμα πιλοτική διαδικασία στη Β΄ δημοτικού, η διαθεσιμότητα 

και η εμπειρία των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών και η υλικοτεχνική 

υποδομή του σχολείου (Κυριαζή, 2011). Να σημειωθεί ότι το σχολείο επιλέγει 

τη Β΄ τάξη του δημοτικού για τις καινοτόμες του προσπάθειες, καθώς εκτιμά 

ότι αυτή αποτελεί το μεσοδιάστημα των τριών πρώτων τάξεων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε συνέχεια αυτού και με δεδομένο ότι το 

εκπαιδευτήριο μελετά και ενσωμάτωνε σταδιακά τη χρήση του iPad στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των βαθμίδων του, η συγκεκριμένη έρευνα 

προκαλούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το περιβάλλον του ιδιωτικού 

εκπαιδευτηρίου που έχει ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών του την 

εκμάθηση της αγγλικής από την Α΄ δημοτικού, με 4 ώρες εβδομαδιαίως, 

διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, αποτέλεσε επίσης καθοριστικό στοιχείο για 

την επιλογή του δείγματος, όπως επίσης και το γεγονός ότι από το σχολείο 

διατέθηκαν συνολικά τέσσερις συσκευές iPad στις όποιες προστέθηκαν και 

επιπλέον δύο από την ερευνήτρια. 
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η υλοποίηση της έρευνας 

 

6.1.  Τα στάδια υλοποίησης της έρευνας 

 

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της έρευνας, αυτή χωρίστηκε σε στάδια 

(Edelson, 2002) που αποσκοπούσαν να εξυπηρετήσουν τους μαθησιακούς 

στόχους που τέθηκαν και το σύνολο της διαδικασίας διδασκαλίας στο πλαίσιο 

της παρέμβασης. Ακολούθως περιγράφονται τα στάδια, οι ερευνητικές εργασίες 

σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και οι αλλαγές που έγιναν με βάση τα δεδομένα 

όπως προέκυψαν: 

 

Α’ Στάδιο – Ερευνητικές Εργασίες 

 

Η πρώτη επαφή με την εφαρμογή, τη δομή της και τη δυνατότητα που 

διαθέτει σχετικά με την καταγραφή της δακτυλο-κίνησης των παιδιών, γεγονός 

που την καθιστά ένα ερευνητικό παιδαγωγικό εργαλείο, πραγματοποιήθηκε, 

όταν η ερευνήτρια γνώρισε έναν εκ των δημιουργών της εφαρμογής και της 

έγινε παρουσίαση αυτής, το 2011, στην προσπάθειά της να προσθέσει το 

στοιχείο της ηλεκτρονικής μάθησης στην έρευνά της. Κατόπιν αυτού, η 

ερευνήτρια επέλεξε την εφαρμογή αυτή ως ερευνητικό της εργαλείο, καθώς η 

τελευταία, με την πολύγλωσση δομή της, το αλληλεπιδραστικό εικαστικό και 

οπτικοακουστικό κομμάτι της τεχνολογίας αφής αλλά και με τη δυνατότητα που 

διαθέτει σχετικά με την καταγραφή της δακτυλο-κίνησης των παιδιών, την 

καθιστά ένα ενδιαφέρον ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο. Για το λόγο 

αυτό και για τις ανάγκες διαμόρφωσης της έρευνας πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

αξιολόγηση, με βάση την εφαρμογή. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε 

παρακολούθηση και καταγραφή τόσο των αντιδράσεων όσο και των γνωστικών 

αποτελεσμάτων ενός περιορισμένου αριθμού παιδιών, με την εφαρμογή. Οι 

ηλικίες των παιδιών ήταν μεταξύ 4,5 και 8 ετών. Στο στάδιο αυτό ξεκίνησε 

επίσης η βιβλιογραφική επισκόπηση για βαθύτερη κατανόηση και προετοιμασία 

της παρέμβασης και η συλλογή υποστηρικτικού υλικού. 
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Η πρώτη διερευνητική επικοινωνία με το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ξεκίνησε 

τον Ιούνιο του 2013, οπότε και στη διεύθυνση του σχολείου προτάθηκε σχέδιο 

διεξαγωγής έρευνας σχεδιασμού και παρέμβασης που αφορούσε στη χρήση 

εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της αγγλικής. Η πρόταση 

αποσκοπούσε να δημιουργήσει ένα καινοτόμο, αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον (Brown A. L., 1992) υπό τη μορφή ενός «φυσικού εργαστηρίου» 

(Namioka & Rao, 1996), (Davis J. , 2009) εντός του σχολείου. Η πρόταση έγινε 

αποδεκτή και ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της έρευνας σχεδιασμού, στο πλαίσιο 

του οποίου καθορίστηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθούσαν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα. Το Νοέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε εκ νέου 

συνάντηση με τη διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου για να συζητηθεί η υπό 

διαμόρφωση πρόταση, οπότε και ελήφθη η απόφαση για διεξαγωγή της 

παρέμβασης εντός του σχολικού έτους 2013 – 2014. Η επικοινωνία με το 

εκπαιδευτήριο συνεχίστηκε με την ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

ενόσω εξελισσόταν ο ερευνητικός σχεδιασμός. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού σεναρίου (Branch, 2010), το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω στο 

ίδιο κεφάλαιο, αποσαφηνίστηκαν το γνωστικό αντικείμενο, οι μαθησιακοί 

στόχοι, οι ρόλοι και οι δραστηριότητες  της παρέμβασης σε συσχέτισή τους με 

τους μαθησιακούς στόχους και σχεδιάστηκε η μεθοδολογία συλλογής 

δεδομένων και υλοποίησης των σταδίων της παρέμβασης. Στο στάδιο αυτό 

δημιουργήθηκαν τα ερωτηματολόγια για γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και 

τα φύλλα ατομικής και ομαδικής παρατήρησης. Ταυτόχρονα υπήρχε 

επικοινωνία με τους δημιουργούς της εφαρμογής ώστε να αποσαφηνιστεί 

περαιτέρω το περιεχόμενο και ο τρόπος που η χρήση αυτού θα μπορούσε να 

αποτελέσει μαθησιακό υλικό και να προσφέρει επιπλέον δεδομένα προς 

ανάλυση. Αυτή η διαδικασία βοήθησε ώστε να ολοκληρωθεί η οργάνωση του 

μαθησιακού υλικού σε μία ενιαία μορφή και σε συμφωνία με το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής, ενώ αποφασίστηκαν και οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες όπως αναφέρονται παρακάτω. Το Μάιο του 2014 και πριν την 

έναρξη της παρέμβασης, παρουσία της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης του 

εκπαιδευτηρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας με τους τρεις (3) 
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δασκάλους των τμημάτων της Β’ δημοτικού, οι μαθητές/τριες των οποίων θα 

συμμετείχαν στη διαδικασία. Στη συνάντηση αποφασίστηκε τα ερωτηματολόγια 

να αποσταλούν στους γονείς των παιδιών, μετά το τέλος της εφαρμογής και 

διαμέσου της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του εκπαιδευτηρίου με 

σκοπό την ενημέρωσή τους και την ταχύτερη συλλογή των αποτελεσμάτων (βλ. 

Παράρτημα ΧΙ). Στο πλαίσιο της συνεργασίας προέκυψε η ανάγκη 

επανασχεδιασμού διεξαγωγής της παρέμβασης (βλ. Παράρτημα X) εξαιτίας 

ανελαστικών σχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίες επέκτειναν το χρόνο 

υλοποίησης. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε αφορούσε σε 

περίπτωση παιδιού που καταγράφεται από την ερευνήτρια ότι έχει 

χαρακτηριστικά παιδιού με δυσλεξία και δυσκολία στη συγκέντρωση, με 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητα (ADHD), χωρίς 

ωστόσο επίσημο ιστορικό καταγραφής. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με 

τις δασκάλες της αγγλικής, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωσή τους 

σχετικά με το περιεχόμενο της διαδικασίας, το χρόνο υλοποίησης και τα 

εργαλεία που δημιουργήθηκαν. Η συνάντηση λειτούργησε ως αρχική 

αξιολόγηση του σχεδίου της παρέμβασης με βάση την αναγνώριση του 

προβλήματος ώστε να εντοπιστούν ασάφειες, μη κατανοητοί όροι και 

οποιαδήποτε δυσκολία στο περιεχόμενο, και αποσαφηνίστηκε ο τρόπος 

εφαρμογής του εκπαιδευτικού σεναρίου. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής 

αναδείχθηκε και το ζήτημα περίπτωσης παιδιού, το οποίο είχε λάβει απαλλαγή 

από τη διδασκαλία της αγγλικής κατ’ επιλογήν των γονιών του, γεγονός που 

σήμαινε ότι το παιδί δε θα μπορούσε να συμμετέχει στην έρευνα. Σύμφωνα με 

το εκπαιδευτικό σενάριο, στις 5 Μαΐου 2014, μετά από πρόσκληση των 

δασκάλων,  πραγματοποιήθηκε γνωριμία των παιδιών με την ερευνήτρια. Αυτή 

η πρόσκληση σήμανε και την έναρξη του κύκλου των δραστηριοτήτων 

ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας των παιδιών, οπότε και οι 

εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν μαθητές και μαθήτριες για την εισαγωγή της 

παρέμβασης στο περιβάλλον του σχολείου και για τη διεξαγωγή στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο του «φυσικού εργαστηρίου», το οποίο φιλοξενήθηκε στην 

αίθουσα δραστηριοτήτων που διατηρεί το σχολείο για τη λειτουργία 

ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων που αφορούν στις ξένες γλώσσες.  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4saX35IvWAhXDuBQKHSxdAesQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.specialeducation.gr%2Ffrontend%2Farticle.php%3Faid%3D347%26cid%3D77&usg=AFQjCNHVDN4_J45nIK82fOvCcxUEcGYNpQ
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Σε συμφωνία με το σενάριο, η ερευνήτρια ενημέρωσε τα παιδιά για την 

εφαρμογή της παρέμβασης στο πλαίσιο του κύκλου πιλοτικών προγραμμάτων 

που λειτουργεί το εκπαιδευτήριο για τις τάξεις της Β΄ δημοτικού. Τα παιδιά 

πληροφορήθηκαν ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή «Το 

Καρναβάλι των Ζώων» σε iPad. Τους δόθηκαν αναλυτικές εξηγήσεις ότι 

πρόκειται για μια εφαρμογή όπου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα 

μπορούν να κάνουν τα πάντα μέσω της δακτυλο-κίνησης και κυρίως ότι, εκτός 

από το κείμενο που θα διάβαζαν στην αγγλική γλώσσα, θα μπορούσαν να 

παίξουν με όλα τα στοιχεία σε κάθε σελίδα για να ανακαλύψουν την ηχητική 

ποικιλομορφία και τις εικόνες που αυτή κρύβει,. Τα παιδιά ενημερώθηκαν 

επίσης ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας θα περνούσαν από αξιολόγηση 

γνώσεων. Κατά την υλοποίηση της πρώτης φάσης της έρευνας σχεδιασμού 

ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η υποδοχή της παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό 

ολοκληρώθηκαν οι τρεις φάσεις παρατήρησης όπως αναλυτικά περιεγράφηκαν 

στο κεφάλαιο 5.2.1. και ενσωματώθηκαν στις δραστηριότητες: ψυχολογικής και 

γνωστικής προετοιμασίας, μάθησης και αξιολόγησης του γνωστικού 

αντικειμένου με βάση το πλαίσιο που έθεσε το εκπαιδευτικό σενάριο για κάθε 

μία από τις επιμέρους αυτές διαδικασίες. 

 

Β’ Στάδιο – Ερευνητικές Εργασίες 

 

Το στάδιο αυτό υπήρξε μεταγενέστερο της διαδικασίας της παρέμβασης και 

υλοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων. Στην 

παρούσα έρευνα, η καταγραφή των προβλημάτων οδήγησε σε αναδιαμόρφωση 

του ερευνητικού ερωτήματος και των ερευνητικών υποθέσεων. Για παράδειγμα, 

η απώλεια στοιχείων από το σύστημα καταγραφής της δακτυλο-κίνησης των 

συσκευών iPad αλλά και των μέσων βιντεοσκόπησης οδήγησε σε απώλεια 

όγκου δεδομένων. Το ίδιο έγινε και εξαιτίας του ποσοστού της μη 

ανταπόκρισης των γονέων στα ερωτηματολόγια που τους απεστάλησαν, καθώς 

και κάποιων εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων τάξεων που είχε ως 

αποτέλεσμα να μην ληφθούν στοιχεία που αφορούσαν στη διερεύνηση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών αλλά και της συμπεριφοράς τους μέσα 
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στη σχολική τάξη, παρόλο που ήταν αναμενόμενα σύμφωνα με τον αρχικό 

σχεδιασμό. Οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν σε επαναξιολόγηση των στοιχείων 

και αλλαγή των εργαλείων ανάλυσης των δεδομένων, αναδιαμόρφωση που 

κρίθηκε απαραίτητη για την επίτευξη ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων 

αποτελεσμάτων.   

 

Γ’ Στάδιο – Ερευνητικές Εργασίες 

 

Το τρίτο στάδιο ήταν αφιερωμένο στην παραγωγή συμπερασμάτων, εξαιτίας 

του σχεδιασμού που εφαρμόστηκε, της ανάλυσης των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν και της αξιολόγησης των ευρημάτων που διαπιστώθηκαν. Στο 

πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν οι πυλώνες της θεματικής ανάλυσης (Yamagata-

Lynch & Smaldino, 2007), σύμφωνα με τη θεωρία δραστηριοτήτων (Barab, 

Barnett, Yamagata-Lynch, Squire, & Keaitng, 2002), ώστε να αξιολογηθούν η 

ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας, οι γνώσεις των συμμετεχόντων πριν και μετά 

την παρέμβαση, τα είδη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών μετά την 

εισαγωγή του εργαλείου μάθησης, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του 

εργαλείου στο περιβάλλον που εισάχθηκε. Ωστόσο, καθώς το εκπαιδευτικό 

σενάριο ήταν πειραματικό, εγγράφηκαν διαπιστώσεις στο πλαίσιο της 

ερμηνευτικής προσέγγισης της διαδικασίας, οι οποίες δύνανται να 

ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία: 



132 
 

 

Έτος 2012 Μάιος-Ιούνιος 

 

Ενέργειες 

Για τις ανάγκες διαμόρφωσης της έρευνας πραγματοποιήθηκε διαμορφωτική αξιολόγηση με βάση την εφαρμογή. 

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε παρακολούθηση και καταγραφή των αντιδράσεων και των γνωστικών αποτελεσμάτων ενός 

περιορισμένου αριθμού παιδιών με την εφαρμογή. Οι ηλικίες των παιδιών κινήθηκαν μεταξύ 4,5 και 8 ετών. 

Έτος 2013 Μάιος & Ιούνιος Ιούνιος Οκτώβριος / Νοέμβριος Νοέμβριος Νοέμβριος / 

Δεκέμβριος 

 

Ενέργειες 

Πιλοτική 

διαμορφωτική 

αξιολόγηση από 

την παρατήρηση 

παιδιών ηλικίας 

Επικοινωνία με το 

ιδιωτικό 

εκπαιδευτήριο, 

παρουσίαση της 

πρότασης της 

διδακτικής έρευνας 

με στόχο να ενταχθεί 

στις πιλοτικές 

καινοτόμες δράσεις 

της Β  ́δημοτικού της 

επόμενης σχολικής 

χρονιάς 

Συμμετοχή της 

ερευνήτριας  στη συλλογή 

δεδομένων παρατήρησης 

ενός ζευγαριού παιδιών 

ηλικίας 4 ετών και της 

συμπεριφοράς τους κατά 

τη χρήση της εφαρμογής, 

σύμφωνα με ερευνητικό 

πρωτόκολλο, όπως 

καθορίστηκε από τους 

Pérez J. & Cslovjecsek 

M.(2013a) 

Συνάντηση με τη 

διεύθυνση του 

εκπαιδευτηρίου για την 

υπό διαμόρφωση 

πρόταση.  Η επικοινωνία 

με το εκπαιδευτήριο 

συνεχίστηκε με την 

ανταλλαγή ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας όσο 

εξελισσόταν ο 

ερευνητικός σχεδιασμός 

Τακτική επικοινωνία με 

τους δημιουργούς της 

εφαρμογής προς  

αποσαφήνιση του 

τρόπου χρήσης του 

περιεχομένου τόσο ως 

μαθησιακό υλικό όσο 

και ερευνητικό για 

συλλογή δεδομένων 

προς ανάλυση 

Εβδομάδα 1 Δευτέρα 
5/5/2014 

Τρίτη 
6/5/2014 

Τετάρτη 
7/5/2014 

Πέμπτη 
8/5/2014 

Παρασκευή 
9/5/2014 

 Γνωριμία  με το Συνεντεύξεις προ- Συνεντεύξεις προ- Συνεντεύξεις προ- 1η αλληλεπίδραση με 
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Ενέργειες 

εκπαιδευτικό 

προσωπικό των 

τάξεων και στη 

συνέχεια με τα 

παιδιά 

αξιολόγησης 

(συνέχεια) 

αξιολόγησης 

(συνέχεια) 

αξιολόγησης 

(συνέχεια) 

την εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι των 

Ζώων» (έναρξη) 

Εβδομάδα 2 
Δευτέρα 

12/5/2014 

Τρίτη 

13/5/2014 

Τετάρτη 

14/5/2014 

Πέμπτη 

16/5/2014 

Παρασκευή 

17/5/2014 

 

Ενέργειες 

1η αλληλεπίδραση 

με την εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι 

των Ζώων» 

(συνέχεια) & 

έναρξη 

1ης αξιολόγησης 

1η αξιολόγηση 

(συνέχεια) 

1η αξιολόγηση 

(συνέχεια) 

2η αλληλεπίδραση με την 

εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι των 

Ζώων» 

(έναρξη) 

2η αλληλεπίδραση με 

την εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι των 

Ζώων» 

(συνέχεια) 

Εβδομάδα 3 
Δευτέρα 

19/5/2014 

Τρίτη 

20/5/2014 

Τετάρτη 

21/5/2014 

Πέμπτη 

22/5/2014 

Παρασκευή 

23/5/2014 

 

 

 

Ενέργειες 

2η αλληλεπίδραση 

με την εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι 

των Ζώων» 

2η αξιολόγηση 

(έναρξη) 
2η αξιολόγηση (συνέχεια) 2η αξιολόγηση (συνέχεια) 

2η αξιολόγηση 

(συνέχεια) 
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(συνέχεια) 

Εβδομάδα 4 
Δευτέρα 

26/5/2014 

Τρίτη 

27/5/2014 

Τετάρτη 

28/5/2014 

Πέμπτη 

29/5/2014 

Παρασκευή 

30/5/2014 

 

 

 

Ενέργειες 

Μέρες εκδρομών, προετοιμασίας σχολικών εορτών με πληθώρα προβών, μέρες τελικών εξετάσεων 

σε αρκετά μαθήματα 

3η αλληλεπίδραση με 

την εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι των 

Ζώων» 

(έναρξη) 

Εβδομάδα 5 
Δευτέρα 

2/6/2014 

Τρίτη 

3/6/2014 

Τετάρτη 

4/6/2014 

Πέμπτη 

5/6/2014 

Παρασκευή 

6/6/2014 

Ενέργειες 

3η αλληλεπίδραση 

με την εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι 

των Ζώων» 

(συνέχεια) 

3η αλληλεπίδραση με 

την εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι των 

Ζώων» 

(συνέχεια) 

3η αλληλεπίδραση με την 

εφαρμογή 

«Το Καρναβάλι των 

Ζώων» 

(συνέχεια) 

3η αξιολόγηση 

(έναρξη - ολοκλήρωση) 

Μετα-αξιολόγηση 

(έναρξη) 

Εβδομάδα 6 
Δευτέρα 

9/6/2014 

Τρίτη 

10/6/2014 

Τετάρτη 

11/6/2014 

Πέμπτη 

12/6/2014 

Παρασκευή 

13/6/2014 

 

Ενέργειες 

Σχολική Αργία 

(του Αγ. 

Πνεύματος) 

Μετα-αξιολόγηση 

(έναρξη) 

Μετα-αξιολόγηση 

(συνέχεια) 

Μετα-αξιολόγηση 

(συνέχεια) 

Μετα-αξιολόγηση 

(ολοκλήρωση) 

Πίνακας 10. Αποτύπωση προγραμματισμού, σταδίων και αντικειμένων της έρευνας 
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6.2.  Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις των παιδιών πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά την παρέμβαση 

 

Στην προοπτική της μεθοδολογικής διάρθρωσης της ερευνητικής εργασίας 

και της τριγωνοποίησης των ερευνητικών δεδομένων κρίθηκε σκόπιμη η 

διαδικασία διεξαγωγής ημιδομημένων συνεντεύξεων με τα παιδιά, πριν – κατά 

τη διάρκεια και μετά το τέλος της πειραματικής παρέμβασης. Όλες οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 

«φυσικού εργαστηρίου», όπως ειπώθηκε και πιο πάνω, το οποίο φιλοξενήθηκε 

στην αίθουσα δραστηριοτήτων που διατηρεί το σχολείο για τη λειτουργία 

ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων που αφορούν στις ξένες γλώσσες και 

όπως απεικονίζει το διάγραμμα 12 στο χώρο χρησιμοποιήθηκαν μέσα συλλογής 

δεδομένων με βάση τη μεθοδολογία βιντεοσκόπησης . Η επιλογή χρήσης των 

ημιδομημένων συνεντεύξεων συνδέεται με τη θέση ότι οι απόψεις, οι 

αντιλήψεις, οι ερμηνείες, οι εμπειρίες και οι διαδράσεις μεταξύ ερευνητών και 

των υποκειμένων μάθησης αποτελούν σημαντική παράμετρο στην προοπτική 

ανάδυσης της κοινωνικής πραγματικότητας που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της 

πειραματικής παρέμβασης (Mason, 2003). Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου 

(βλ. Παράρτημα: V) και επελέγησαν ώστε να παρέχουν δυνατότητα στα 

υποκείμενα έρευνας να προβούν σε περιγραφές, να διατυπώσουν εμπειρίες, να 

κάνουν συγκρίσεις, να δραστηριοποιήσουν αισθήσεις, να καταγράψουν 

συμπεριφορές, γνώσεις, συναισθήματα (Cohen, Manion, & Morrison, 2008), 

[βλ. Παραρτήματα: V, VI, VII, IX). Η ημιδομημένη συνέντευξη πριν από τη 

συμμετοχή των μαθητών/τριών σε οποιαδήποτε μορφή της ερευνητικής 

διαδικασίας διεξήχθη στα αγγλικά, ήταν διάρκειας έως 12 λεπτών και 

αποτέλεσε μέσο συλλογής δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν ώστε 

να προκύψει η στατιστική τιμή (Ενότητα 4.4.1) και σε συνεχεία αυτής να 

εντοπιστεί από τους πίνακες στατιστικής η κρίσιμη τιμή, ώστε να διαμορφωθεί 

η μηδενική υπόθεση (Η0) έναντι της πειραματικής υπόθεσης (Η1) για κάθε ένα 

από τα τέσσερα δομικά συστατικά που αναφέρονται στο εργαλείο παρατήρησης 

της προφορικής ικανότητας S.O.L.O.M. για την αγγλική ως ξένη γλώσσα.    
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Αντίστοιχης δομής ήταν και το περιεχόμενο των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων αξιολόγησης, διάρκειας 10 έως 12 λεπτών, που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης (βλ. Παράρτημα: VI) και 2ης 

αξιολόγησης (βλ. Παράρτημα: VII), οι οποίες και διεξήχθησαν μετά τη 

συμμετοχή των μαθητών/τριών στην 1η και 2η διαδικασία αλληλεπίδρασης με 

την εφαρμογή. Ημιδομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

δημιουργήθηκε και στο πλαίσιο της μετα-αξιολόγησης της παρέμβασης αλλά 

και της αξιολόγησης της παρέμβασης από τα υποκείμενα έρευνας. Η πρώτη 

αφορούσε σε ημιδομημένη συνέντευξη με μία ερώτηση ανοικτού τύπου, η 

οποία ζητούσε από τα υποκείμενα να αποδώσουν σε προφορική αφήγηση στα 

αγγλικά, με δικά τους λόγια, το σύνολο της ιστορίας συνοπτικά εντός χρονικού 

περιθωρίου 7 λεπτών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο την 

κατανόησαν και μπορούν να προβούν σε ανάπλαση πληροφοριών που 

σχετίζονται με το νοηματικό περιεχόμενο αυτής (βλ. Παράρτημα: ΙΧ). Στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης της παρέμβασης από τα παιδιά, επίσης 

χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη, αυτή τη φορά στα ελληνικά, με 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου που καλούσαν τα υποκείμενα να καταθέσουν την 

προσωπική τους εμπειρία, στο πλαίσιο της παρέμβασης. Η διάρκεια της 

συνέντευξης ορίστηκε στα 12 λεπτά και τα υποκείμενα στο χρόνο αυτό 

απάντησαν σε ερωτήσεις όπως το μέγεθος της ικανοποίησης που τους 

προσέφερε η διαδικασία, ποια στοιχεία αυτής τους άρεσαν περισσότερο, αν η 

διαδικασία και η εφαρμογή λειτούργησε υποβοηθητικά στην μαθησιακή τους 

διαδρομή, κατά πόσο θα ήθελαν να ενσωματωθούν εργαλεία τεχνολογίας όπως 

ταμπλέτες αφής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σημαντικό στοιχείο 

αποτέλεσε και η ερώτηση για το εάν και κατά πόσο ασχολούνται συστηματικά 

με τη μουσική ή την αγγλική γλώσσα εκτός σχολικού προγράμματος. Καθώς οι 

ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου, επέτρεψαν στα υποκείμενα να εκφράσουν 

ελεύθερα τις σκέψεις και τις απόψεις τους, να προβούν σε συγκρίσεις και να με 

αυτό το τρόπο να αποτελέσουν πηγή ποιοτικών ευρημάτων για το κοινωνικό – 

εκτός σχολείου – και οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης το περιεχόμενο τους 

θεωρήθηκε σημαντικό ώστε να εντοπιστεί πιθανώς συσχετισμός των 
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ευρημάτων με δεδομένα που προέκυψαν από την διαδικασίες ανάλυσης που 

εφαρμόστηκαν (βλ. Παράρτημα: ΙΧ). 

 

6.3. Η περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί ένα εργαλείο περιγραφής της διαδικασίας 

της διδασκαλίας για μια συγκεκριμένη περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου με 

τη χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας και λειτουργεί ως στρατηγικός 

καταλύτης που στοχεύει να εμπλέξει τους συμμετέχοντες σε καινοτόμες 

δράσεις (Kynigos, 2015) δίνοντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν απρόσμενες 

μαθησιακές και διδακτικές καταστάσεις. Η υλοποίησή του περιλαμβάνει την 

εφαρμογή μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη που 

εξειδικεύονται σε φύλλα εργασίας για τους μαθητές. Ο σχεδιασμός των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων και η διαδικασία εφαρμογής τους από τους/τις 

μαθητές/τριες και τον εκπαιδευτικό αφορούν σε σειρά πτυχών της διδακτικής 

πράξης, τόσο αναφορικά  με τους/τις μαθητές/τριες και με τα φύλλα εργασίας 

που καθορίζουν τις δράσεις αυτών, όσο και το ρόλο του εκπαιδευτικού, τη 

χωροχρονική οργάνωση του μαθήματος και τη διδακτική διαχείριση της 

εφαρμογής των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Εξαιτίας της τεχνολογίας, ένα 

εκπαιδευτικό σενάριο καλείται να τεκμηριώσει και τη λειτουργικότητα αυτής 

ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου, ώστε να καθοριστεί 

η παιδαγωγική αξία από τη χρήση της. 

 

6.3.1. Το εννοιολογικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεναρίου και το 

εκπαιδευτικό υλικό 

 

Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού σεναρίου που δημιουργήθηκε ήταν η 

προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου των μαθητών και των μαθητριών με 

τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακού λογισμικού (εφαρμογή). Για την 

ικανοποίηση αυτής της συνθήκης υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες αρχές:  
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α) πως η διεύρυνση του λεξιλογίου είναι αποτέλεσμα συνεχούς μάθησης, 

αφού οι γνώσεις του ανθρώπου για τον κόσμο δεν σταματούν ποτέ και νέες 

λέξεις δημιουργούνται συνεχώς από τα άτομα και εντάσσονται στον 

προφορικό και γραπτό λόγο εξαιτίας των κοινωνικών, επιστημονικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων (Yang, 2002),  

β) πως το σενάριο οφείλει να αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μαθησιακού 

αποτελέσματος με τη χρήση κατάλληλου τεχνολογικού περιβάλλοντος που 

διαφοροποιείται από το τί θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση των 

εργαλείων της ηλεκτρονικής μάθησης (Κουτσογιάννης, 2011),  

γ) πως το σενάριο οφείλει να αποσκοπεί στη μάθηση μιας ή περισσότερων 

βασικών εννοιών ενός γνωστικού αντικειμένου μέσα από το υφιστάμενο 

πρόγραμμα σπουδών και  

δ) πως οφείλει να προσεγγίζει δια-θεματικά ή διεπιστημονικά έννοιες από 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα ή/και να αφορά στη μάθηση εννοιών εκτός 

αναλυτικού προγράμματος (Κουτσογιάννης, 2011).  

 

Στο πίνακα που παρατίθεται ακολούθως αποτυπώνεται η ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού σεναρίου σε συμφωνία με τον Κουτσογιάννη (2011) αναφορικά 

με τον τύπο του σεναρίου και με τον Benammar (2006), σε ό,τι αφορά στο 

μαθησιακό σχεδιασμό και τη μαθησιακή εστίασή του. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Τίτλος 

«Το Καρναβάλι των Ζώων», Camille Saint-Sans 

Περιεχόμενο μαθησιακής διαδικασίας 

Αγγλική γλώσσα 

Τύπος μαθησιακού σχεδιασμού 

Προσανατολισμένο στην έρευνα 

Μαθησιακή εστίαση 

Συνεργατικός μαθησιακός σχεδιασμός και σχεδιασμός μελέτης περίπτωσης με 

έμφαση στη διεπίδραση των εκπαιδευόμενων 

Πρωτοτυπία 
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Το σενάριο χρησιμοποιεί εφαρμογή με ηχητική ποικιλομορφία, σε λογισμικό 

περιβάλλον τεχνολογίας αφής, όπου το κάθε άγγιγμα μετατρέπεται σε ήχο με νόημα, 

επιτρέποντας την κατανόηση των περιγραφικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα.  

Παράλληλα ενσωματώνει ρυθμικού ήχους και μελωδίες που εξοικειώνουν τους 

χρήστες με το έργο «Το Καρναβάλι των Ζώων». Πρόκειται δηλαδή, για εφαρμογή 

που υποστηρίζει τη διαθεματική προσέγγιση στη διαδικασία της μάθησης ενός 

γνωστικού αντικειμένου. 

Τάξη Β’ Δημοτικού 

Αριθμός υποκειμένων προς έρευνα 62 

Σχολική μονάδα Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Αττικής 

Διδακτική/θεματική ενότητα 
Η διδακτέα ύλη της αγγλικής γλώσσας για 

παιδιά της Α’ και Β  ́δημοτικού. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Μουσική, Εικαστικά, χρήση εργαλείων 

Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Διαθεματικό Ναι 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Η παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι αυτή της διαφοροποιημένης 

παιδαγωγικής, η οποία επικεντρώνεται στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης, δηλαδή 

στους τρόπους, με τους οποίους μαθαίνουν τα διαφορετικά άτομα, και όχι στα 

αποτελέσματά της (Σφυρόερα, Μ., 2007). 

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει ένα ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει σε 

μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους μαθησιακές διαδρομές, τους δικούς 

τους τρόπους και στρατηγικές κατάκτησης γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων, τη 

δικής τους ιδιαίτερης νοημοσύνης. Πρόκειται για εξατομικευμένη μορφή 

παιδαγωγικής που αντιτίθεται στην άποψη ότι όλοι μπορούν να μάθουν τα ίδια 

πράγματα με τον ίδιο τρόπο και σε ίδιο χρόνο και επομένως, μια κοινή για όλους 

παιδαγωγική προσέγγιση διασφαλίζει την ισότητα. 

Χρονική διάρκεια πειραματικής 

παρέμβασης 
5 εβδομάδες 

Χώρος 

 

Εντός σχολείου: αίθουσα εργαστηρίου 

ξένης γλώσσας 

Συμβατότητα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. και το σχολικό εγχειρίδιο του ιδιωτικού 

εκπαιδευτηρίου για τη διδακτέα ύλη στην αγγλική γλώσσα 

Ε.Π.Σ. για τη ξένη γλώσσα σε παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 
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2419/05.08.2016) 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για τη διδασκαλία της μουσικής στις Α  ́και Β  ́τάξεις του 

δημοτικού (ΦΕΚ 304/Β/13-03-2003) 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 304/Β/13-03-2003)  για τη χρήση της τεχνολογίας στο 

δημοτικό. 

Διδακτέα Ύλη: 

Α’ τάξη δημοτικού 

Μέρος πρώτο 

Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: 4 

Βιβλία για τα μαθήματα: My first ABC Book & Toby, Tom and Lola, Junior A. 

Περιεχόμενα μαθημάτων: Class Book, Activity Book, Vocabulary and Grammar 

Companion, Interactive Software, modules 1-3 

Σχολική περίοδος: Σεπτέμβριος – Μάιος 

Β’ τάξη δημοτικού 

Μέρος Δεύτερο 

Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: 4 

Βιβλία για τα μαθήματα: Toby, Tom and Lola, Junior A. 

Περιεχόμενα μαθημάτων: Class Book, Activity Book, Vocabulary and Grammar 

Companion, Modules 4-11 

Σχολική περίοδος: Σεπτέμβριος – Μάιος 

Αφετηρία 

Το εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στο εγχειρίδιο διδακτέας ύλης του προγράμματος 

σπουδών του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά 

αναγνωρίζουν, ορίζουν, κατανοούν και εκτιμούν βασικές έννοιες της αγγλικής 

γλώσσας. Μέσα από τη διαδικασία προ-αξιολόγησης γνώσεων, το σενάριο 

λειτούργησε μαθησιακές δραστηριότητες που έλαβαν υπόψη τις αρχικές ικανότητες, 

δεξιότητες και γνώσεις, δηλαδή το σημείο αφετηρίας κάθε παιδιού.  

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο  

Το σενάριο βρίσκεται σε συμφωνία με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις, όπως 

αυτές διατυπώνονται στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού: «Ξενόγλωσση εκπαίδευση 

για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και 

πρακτικές διδασκαλίας» (Δενδρινού, Β. & Καραβά, Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2013, σ. 183-192) 
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Σκοπός 

Το σενάριο αποβλέπει στη ανάπτυξη της προφορικής ικανότητας των παιδιών στην 

αγγλική ως ξένη γλώσσα. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η γλωσσική παιδεία, η 

επέκταση, δηλαδή, της επικοινωνιακής τους βάσης πέρα από τη μητρική τους 

γλώσσα και η επικοινωνιακή ικανότητα, η ικανότητα, δηλαδή,  απόκτησης βασικών  

στοιχείων της δομής και λειτουργίας της ξένης γλώσσας, σε σχέση με τη μητρική.  

Επίσης, επιχειρεί να διαπιστώσει εάν αυτή η ανάπτυξη μπορεί να είναι προϊόν της 

διαθεματικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε και του εργαλείου της ηλεκτρονικής 

μάθησης που χρησιμοποιήθηκε. Όλα τα παραπάνω, μέσα από τη χρήση της 

εφαρμογής στο πλαίσιο μίας παιγνιώδους, διερευνητικής και συνεργατικής 

μαθησιακής διαδικασίας. 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Η μαθησιακή δραστηριότητα – αλληλεπίδραση υλοποιείται με τη χρήση συσκευών 

iPad σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα – φυσικό εργαστήριο εντός του χώρου 

του σχολείου. Ανάλογα με τον αριθμό των συσκευών διαμορφώνεται και ο αριθμός 

των παιδιών που θα συμμετέχουν στην ομάδα αλληλεπίδρασης, ώστε να λειτουργεί η 

αναλογία 1:1 (συσκευή : παιδί). Εν προκειμένω, ο αριθμός των συσκευών ήταν 6 

iPad, οπότε και ανά 6 τα παιδιά προσερχόντουσαν στην αίθουσα για τη διεξαγωγή 

της αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή. Πριν από την έναρξη της μαθησιακής 

δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτικός – εν προκειμένω η ερευνήτρια – ενημερώνει 

τους/τις συμμετέχουσες για την  παρέμβαση και ότι θα λάβει χώρα στο γνωστικό 

αντικείμενο της αγγλικής γλώσσας, επιδεικνύει στα παιδιά τη συσκευή, τη λειτουργία 

της καθώς και την εφαρμογή εξηγώντας το περιεχόμενο και τον τρόπο χρήσης αυτής. 

Τους ενημερώνει επίσης ότι κατόπιν της αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή θα 

κληθούν να αξιολογηθούν στην αγγλική γλώσσα σχετικά με τα όσα έμαθαν.  

Ως χρόνος για την κάθε αλληλεπίδραση ορίζονται τα 15 λεπτά και ως αριθμός 

επαναλήψεων οι 3 αλληλεπιδράσεις με την εφαρμογή συνολικά για κάθε παιδί. 

Κατά την προσέλευση τους τα παιδιά ενημερώνονται από την ερευνήτρια πως θα 

έχουν στη διάθεση τους τον προσδιοριζόμενο χρόνο για να εξερευνήσουν την 

εφαρμογή: «…εδώ είναι η εφαρμογή του παιχνιδιού που σας παρουσίασα στην πρώτη 

συνάντησή μας, «Το Καρναβάλι των Ζώων». Όπως θα θυμάστε, θα δείτε εικόνες με 

ζώα, άλλα κανονικά και άλλα μεταμφιεσμένα, εικόνες με αντικείμενα και κείμενα στην 

αγγλική γλώσσα. Θα έχετε στη διάθεση σας 15 λεπτά για την εξερεύνησή σας και 
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μπορείτε να ανακαλύψτε τις μουσικές μελωδίες και τους ήχους των εικόνων και του 

κειμένου… Παίξτε με το περιεχόμενο και προσπαθήστε να ανακαλύψετε ακόμα 

περισσότερα πράγματα. Όση ώρα παίζετε, μπορείτε να με ρωτάτε αν έχετε κάποια 

απορία ή να μοιράζεστε τις σκέψεις σας, εφόσον θέλετε.» 

Αντίστοιχα διαμορφωμένες οδηγίες λαμβάνουν τα παιδιά σε κάθε μία από τις 

αλληλεπιδράσεις. Στόχος των οδηγιών είναι τα υπό έρευνα υποκείμενα να μην 

περιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο τρόπο εξερεύνησης του περιεχομένου αλλά να 

οικοδομήσουν την προσωπική τους διαδρομή προς τη γνώση. 

Ρόλοι 

Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας, όπου εξηγούνται οι οδηγίες εκτέλεσης της 

δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτικός παραμένει πομπός πληροφόρησης για τα παιδιά. 

Αρχικά παρουσιάζει και προσδιορίζει τη διαδικασία υλοποίησης, κατόπιν περιγράφει 

σε μαθητές/τριες, ποια στοιχεία της εφαρμογής οφείλουν να διερευνήσουν, και τέλος 

συντονίζει και υποστηρίζει τη δράση τους, είτε συζητώντας μαζί τους ατομικά είτε 

κάνοντας το ίδιο σε μικρές ομάδες. 

Εξαιτίας της χρήση της εφαρμογής, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να παρατηρεί με 

μεγαλύτερη ευκολία τις εντάσεις που εκδηλώνονται στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας, ώστε να εντοπίσει τους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία και τους 

παράγοντες που καθιστούν δύσκολη την επίτευξη του στόχου. Παράλληλα 

υποστηρίζει τη διαδικασία αναστοχασμού των παιδιών σε όλες τις φάσεις της 

διαδικασίας. 

Κατά τις ατομικές αξιολογήσεις θα πρέπει να κεντρίζει τους συμμετέχοντες και να 

προκαλεί επαναλήψεις εμπέδωσης του γνωστικού περιεχομένου της εφαρμογής. Στο 

τέλος, αξιολογεί την πρόοδό τους και τη διαδικασία αλληλεπίδρασής τους με την 

εφαρμογή στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας. 

Μαθητές και μαθήτριες αρχικά διατηρούν το ρόλο του δέκτη, ωστόσο σύντομα 

αναλαμβάνουν ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση του πλαισίου για την 

αλληλεπίδρασή τους με την εφαρμογή, παρατηρώντας την, διερευνώντας την, 

μαθαίνοντας από αυτή και ενίοτε εκφράζοντας ιδέες και απόψεις τόσο σε ομότιμούς 

τους όσο και στον/στην ερευνήτρια. Εξαιτίας της χρήσης της εφαρμογής έχουν την 

ευκαιρία να αναζητήσουν, επεξεργαστούν και αλληλοεπιδράσουν με τα 

οπτικοακουστικά στοιχεία αυτής, ενώ κατά την αξιολόγηση, καλούνται να  
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αναστοχαστούν το περιεχόμενο και την ηχητική ποικιλομορφία της. Τέλος, τα ίδια 

μετατρέπονται σε αξιολογητές τόσο της πειραματικής παρέμβασης όσο και της 

προσωπικής τους εμπειρίας από τη χρήση της εφαρμογής.  

Μαθησιακοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο  

 Ανάπτυξη προφορικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα, ώστε τα παιδιά να 

δομούν, να επαληθεύουν, να οργανώνουν και να τεκμηριώνουν το λόγο τους.  

 Ανάπτυξη προφορικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα, ώστε τα παιδιά να 

είναι σε θέση να εκφράσουν συναισθήματα και σκέψεις. 

 Ανάπτυξη θετικής στάσης και ενδιαφέροντος για τη μουσική. 

 Γνωριμία με ρυθμούς και μελωδίες, για τη ανάπτυξη της μουσικής καλλιέργειας 

των παιδιών. 

Μαθησιακοί στόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 

 Χρήση των εργαλείων της ηλεκτρονικής μάθησης ως παιδαγωγικό μέσο και 

αξιοποίηση τους στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης ενός γνωστικού 

αντικειμένου 

 Εξοικείωση των υπό έρευνα υποκειμένων με τη χρήση εργαλείων της 

ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Ανάπτυξη θετικής στάσης και ενδιαφέροντος για χρήση της εφαρμογής για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς 

 Χρήση της εφαρμογής ως εργαλείο που ενθαρρύνει τον αναστοχασμό και 

υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο μέσω 

της δυνατότητας ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Το σενάριο, διαμέσου των μαθησιακών δραστηριοτήτων – αλληλεπιδράσεων, 

στοχεύει να οδηγήσει κάθε παιδί να ανακαλύψει και να οικοδομήσει τη δική του 

πορεία προς τη μάθηση, να αξιοποιήσει τα βιώματα και να ενισχύσει τα 

ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και την περιέργειά του/της, να συνειδητοποιήσει τις δικές 

του στάσεις σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα. Η χρήση της εφαρμογής επιδιώκει 

τα παιδιά να μάθουν να εργάζονται αυτόνομα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις μεταξύ 

τους αλληλεπιδράσεις. Μαθήτριες και μαθητές καλούνται να αλληλοεπιδράσουν στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό με το περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής και να εμπλακούν 

σε μία κατάσταση εξερεύνησης με σκοπό. Περαιτέρω καλούνται να ερμηνεύσουν, να 

κάνουν κριτική και ανασκόπηση των ιδεών τους στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
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παρέμβασης. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση μαθητών/τριών διακρίνεται σε τρία διαφορετικά στάδια. Στο στάδιο 

της προ-αξιολόγησης τα παιδιά, μέσω ημιδομημένης συνέντευξης αξιολογούνται 

σχετικά με το επίπεδο των γνώσεων τους στο γνωστικό αντικείμενο της αγγλικής 

γλώσσας. Κατόπιν της εκάστοτε δραστηριότητας-αλληλεπίδρασης και επί συνόλου 

τριών, τα παιδιά αξιολογούνται μέσω γραπτού φύλλου αξιολόγησης (τεστ), στα 

οποία καλούνται: 

 

 να αποτυπώσουν γραπτά στα αγγλικά τα ζώα (λεξιλόγιο) που βλέπουν στο 

κείμενο της εφαρμογής, 

 να αποτυπώσουν γραπτά στα αγγλικά τα ρήματα δράσης και συναισθημάτων, 

 να αποτυπώσουν γραπτά στα αγγλικά ολοκληρωμένες προτάσεις περιγράφοντας 

εικόνες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή, 

 να ζωγραφίσουν ό,τι τους έκανε εντύπωση από την εφαρμογή και να γράψουν 

κάτι σχετικό για αυτό. 

 

Στο πλαίσιο της μετα-αξιολόγησης η ερευνήτρια επιχειρεί μέσω της ημιδομημένης 

συνέντευξης να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα, ώστε να αναπτυχθεί διάλογος 

για την άσκηση των δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η ερευνήτρια μπορεί να αξιολογεί και τη μνήμη των παιδιών 

σχετικά με την ηχητική ποικιλομορφία της εφαρμογής, ζητώντας τους να 

αντιστοιχήσουν γραπτά τις μουσικές μελωδίες που ακούν με την εκάστοτε σχετική 

θεματική εικόνα της εφαρμογής. Έτσι, διαμέσου της ακρόασης, διευκολύνεται η 

εφαρμογή της γνώσης και της κατανόησης του ηχητικού περιεχομένου. Η 

διαδικασία, σε συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη χρήση καθιστούν την 

εξερεύνηση και τον πειραματισμό με τον ήχο, εργαλεία για τη δημιουργία και 

ανάπτυξη μουσικών ιδεών. Αμέσως μετά ακολουθεί η φάση της αξιολόγησης της 

παρέμβασης από τα παιδιά, συνολικά, υπό τη μορφή ημιδομημένων συνεντεύξεων 

και η αυτό-αξιολόγηση των παιδιών σχετικά με την εμπειρία τους (βλ. Παράρτημα 

ΙΧ) Η διαδικασία στοχεύει να αναπτύξει συζήτηση με τα παιδιά για τις δυσκολίες 

του εκπαιδευτικού σεναρίου, ώστε να καταστεί εφικτή η διατύπωση των απόψεων, 

στάσεων και εντυπώσεων των μαθητών/τριων για το «Καρναβάλι των Ζώων».  Η 

ερευνήτρια μπορεί επίσης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της παρατήρησης και 
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των εργαλείων που περιεγράφηκαν στο Κεφ. 5 της παρούσας, να εντοπίσει τους 

παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία και τους παράγοντες που καθιστούν 

δύσκολη την επίτευξη του στόχου είτε για το εκάστοτε υποκείμενο, είτε για το 

σύνολο αυτών. Ενδεικτικά οφείλει να αναζητήσει και να αναγνωρίσει την πιθανή 

εκδήλωση δεξιοτήτων συνεργασίας, διαπραγμάτευσης, ευελιξίας, κατανόησης και 

πρόβλεψης της υπόθεσης, με διερεύνηση της πληροφορίας. 

Επεκτασιμότητα 

Παρουσιάζονται προτάσεις επέκτασης του σεναρίου. Οι προτάσεις μπορεί να 

αφορούν διαφορετικούς διδακτικούς στόχους, νέες μαθησιακές δραστηριότητες, 

διαφορετικά θέματα του γνωστικού ή των γνωστικών αντικειμένων, ή άλλα γνωστικά 

αντικείμενα. Μπορεί, επίσης, να αφορούν άλλες εφαρμογές και δεξιότητες στη 

χρήση του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. 

Πίνακας 11. Η ταυτότητα του εκπαιδευτικού σεναρίου της ερευνητικής 

παρέμβασης 

 

6.3.2. Η αξιολόγηση της μαθησιακής δραστηριότητας του σεναρίου 

 

Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών σεναρίων 

συναρτάται με το είδος αυτών και με τις νέες μορφές αξιολόγησης που 

υιοθετούνται με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας (Goldman, 

Lawless, Pellegrino, & Plants, 2005). Οι νέες εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης που αρθρώνονται τα τελευταία χρόνια, όπως τα εκπαιδευτικά 

σενάρια, αντίθετα με τις δοκιμασίες «κλειστού» (αντικειμενικού) τύπου, 

επιτρέπουν τη σε βάθος προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας, και, ιδίως του 

τρόπου που οι μαθητές/τριες μαθαίνουν και κατανοούν ιδιαίτερες μορφές και 

λειτουργίες κάθε γνωστικού αντικειμένου (Shepard, 2001). Οι δύο συνήθεις 

μορφές αξιολόγησης που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική πράξη, είναι οι 

«κλειστού» και «ανοικτού» τύπου. Αναφορικά με τις «κλειστού» τύπου 

αξιολογήσεις, προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή των σωστών απαντήσεων με την 

αξιοποίηση δραστηριοτήτων όπως: α) πολλαπλής επιλογής, όπου επιλέγεται η 

σωστή απάντηση από λίστα επιλογών, β) πολλαπλής απόκρισης, όπου 

επιλέγονται περισσότερες από μία επιλογές ως σωστές, γ) σωστού λάθους, δ) 

συμπλήρωσης κενών φράσεων ή λέξεων, ε) αριθμητικής σήμανσης, στ) 



146 
 

ταξινόμησης, όπου αντιστοιχίζονται μια σειρά από επιλογές με βάση δεδομένα 

κριτήρια (Cohen, Manion, & Morrison, 2008).  

Σε ό,τι αφορά στις «ανοικτού» τύπου περιλαμβάνονται δραστηριότητες, 

όπως: α) ελεύθερης γραπτής έκφρασης, β) σύντομης γραπτής απάντησης, γ) 

διερεύνησης και πειραματισμού, δ) αναζήτησης πληροφοριών, ε) καταχώρησης, 

ταξινόμησης, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών, στ) νοητικής 

χαρτογράφησης, ζ) επικοινωνίας και συνεργατικής μάθησης (Βοσνιάδου, 2006). 

Οι δραστηριότητες που αξιοποιούν αξιολόγηση «κλειστού» τύπου μπορούν 

να εξετάσουν ένα μεγάλο σε έκταση πεδίο γνώσεων σε σύντομο και 

περιορισμένο χρόνο και χώρο, βαθμολογούνται με σημαντική ευκολία και με 

«αντικειμενικό» τρόπο. Ωστόσο, δέχονται κριτική, καθώς υποχρεώνουν σε μια 

επιδερμική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας, στην προοπτική κάλυψης 

της διδακτέας ύλης και των διδακτικών στόχων, περιορίζονται στην 

αναπαραγωγή πραγματολογικών γνώσεων, καλλιεργώντας πρακτικές 

απομνημόνευσης, χωρίς τη δυνατότητα ανάπτυξης της κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης, σχεδιάζονται με σκοπό τη βαθμολογική κατάταξη των 

υποκειμένων μάθησης και δεν εστιάζουν στη βαθύτερη κατανόηση και στους 

τρόπους, με τους οποίους αυτή πραγματώνεται (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008). Αντίθετα οι δραστηριότητες «ανοικτού» τύπου δεν απαιτούν 

προκαθορισμένη γνώση, απομνημόνευση ή ανάκληση, απαιτούν την ενεργή 

συμμετοχή των υποκειμένων μάθησης και τη διακριτική συμμετοχή του/της 

εκπαιδευτικού με την ανάπτυξη διαδικασιών ανατροφοδότησης και 

υποβοήθησης (Robinson & Robinson, 2003).  

Οι νέες μορφές αξιολόγησης κινητοποιούν μαθητές και μαθήτριες σε 

πολύπλοκες διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης. Λαμβάνουν υπόψη τις 

προηγούμενες εμπειρίες, ιδέες και αντιλήψεις τους και επεκτείνουν τις γνώσεις 

τους, (Goldman, Lawless, Pellegrino, & Plants, 2005). Η πολυσύνθετη και 

πολύπλοκη φύση της διεύρυνσης της προφορικής ικανότητας μπορεί να 

ωφεληθεί από μια πολυμορφία δραστηριοτήτων «ανοιχτού» και «κλειστού» 

τύπου που καλύπτουν επιμέρους κενά και δυσκολίες που η κάθε μορφή εξ 

αυτών αντιμετωπίζει (Newmann, Bryk, & Nagaoka, 2001). Ως τέτοια 

επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα η δραστηριότητα της ελεύθερης 
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αλληλεπίδρασης των παιδιών με το περιβάλλον της εφαρμογής. Για την 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού σεναρίου 

χρησιμοποιήθηκε η αριθμητική σήμανση των απαντήσεων των μαθητών/τριών 

στις δραστηριότητες ανοικτού και κλειστού τύπου. Τα συλλεχθέντα δεδομένα 

έτυχαν στατιστικής ανάλυσης μέσω του εργαλείου SPSS.  

 

6.4.  Παρατήρηση 

 

Η έρευνα διεξήχθη στο χώρο του σχολείου, όπου οι μαθητές/τριες 

προσέρχονταν σε ομάδες των έξι ατόμων, οι οποίες διαχωρίστηκαν αρχικά με 

βάση τον αλφαβητικό κατάλογο - παρουσιολόγιο των παιδιών σε κάθε τμήμα 

και τον αριθμό των διαθέσιμων συσκευών iPad. Όλες οι επιμέρους δράσεις της 

ερευνητικής διαδικασίας, όπως η αρχική συζήτηση σχετικά με την παρέμβαση, 

η εργασία των ομάδων και οι διαδικασίες αξιολόγησης, αποτέλεσαν 

αντικείμενο παρατήρησης. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε 

ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του «φυσικού εργαστηρίου», το οποίο 

φιλοξενήθηκε στην αίθουσα δραστηριοτήτων που διατηρεί το σχολείο για την 

λειτουργία ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων που αφορούν στις ξένες 

γλώσσες όπου τοποθετήθηκαν τα μέσα βιντεοσκόπησης. Πλέον του υλικού της 

βιντεοσκόπησης, σχόλια και σημειώσεις καταγράφηκαν από την ερευνήτρια σε 

κειμενική μορφή κατά τη διάρκεια της παρέμβασης (Bogdan & Biklen, 2003). 

Η καταγραφή και πολλαπλή ανάγνωση των δεδομένων δημιούργησε τις κύριες 

κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλυσης (Karasavvidis, Pieters, & Plomp, 

2003), οπότε και έγινε κωδικοποίηση όλων των πληροφοριών και ανάλυσή τους 

(Bogdan & Biklen, 2003). Η ανάλυση αναφέρεται σε κάθε μορφή λεκτικής 

επικοινωνίας, σε πληροφορίες συναισθηματικού χαρακτήρα, και σε σχόλια από 

τις παρατηρήσεις και σημειώσεις της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής των ημιδομημένων συνεντεύξεων (Denzin N. , 2001). Στην 

κατεύθυνση αυτή υιοθετήθηκαν δύο (2) κύριες κατηγορίες ανάλυσης:  

 

α) Κατηγορίες λεκτικής διάδρασης της ερευνήτριας προς μαθητές/τριες. 

Αναφέρονται σε οδηγίες ή/και διευκρινήσεις όρων και εννοιών που 
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συνοδεύονται από παραδείγματα  από το οικείο γνωστικό και κοινωνικό 

περιβάλλον των μαθητών/τριών. Ακόμα, είναι διευκρινίσεις και οδηγίες 

τεχνικού χαρακτήρα, καθώς και επιβεβαίωση των απαντήσεων ή των 

ακολουθούμενων διαδικασιών από τους/τις μαθητές/τριες. Τέλος, αφορούν 

γενικότερα σχόλια για την ερευνητική διαδικασία ή σχόλια που δεν 

ενδιαφέρουν άμεσα την ερευνητική εργασία, αλλά διαμορφώνουν το όλο 

παιδαγωγικό κλίμα της διδακτικής παρέμβασης. Αυτές οι κατηγορίες στη 

συγκεκριμένη έρευνα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του συνόλου των 

αξιολογήσεων και αφορούν σε δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω του 

εργαλείου των ημιδομημένων συνεντεύξεων και αφορούν κυρίως σε 

διευκρινήσεις όρων και εννοιών της αγγλικής αλλά και στην επιβεβαίωση 

των απαντήσεων των μαθητών/τριών. Ως υποκατηγορίες αναγνωρίζονται 

στοιχεία της συμπεριφοράς μαθητών/τριών που εστίασαν στην αγγλική 

γλώσσα, στοιχεία της συμπεριφοράς μαθητών/τριών που εστίασαν στα 

μουσικά φαινόμενα και στοιχεία της συμπεριφοράς μαθητών/τριών για 

θέματα επίδοσης. 

β) Κατηγορίες μη λεκτικής διάδρασης των μαθητών/τριών, οι οποίες 

αναφέρονται σε στάσεις και μορφές συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, την έκφραση άγχους, κούρασης και 

αμηχανίας. Ακόμα, είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού προς 

την ερευνητική διαδικασία, η επικοινωνία με τους συμμαθητές τους, που 

εκδηλώνονται με συζητήσεις, σχόλια, συναγωνισμό. Τέλος, αφορούν την 

εκδήλωση χιούμορ, τις κινήσεις και τις χειρονομίες των παιδιών κατά τη 

διάρκεια της ερευνητικής εργασίας. Αυτές οι κατηγορίες στη συγκεκριμένη 

έρευνα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του συνόλου των αλληλεπιδράσεων 

και αφορούν κυρίως σε δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω του εργαλείου 

παρατήρησης F.I.M.A. και του ενσωματωμένου εργαλείου συλλογής 

δεδομένων από τη δακτυλο-κίνηση, που διαθέτει η εφαρμογή.  
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7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ανάλυση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

7.1.  Εισαγωγή 

 

Βασική διεργασία κατά την ανάλυση, υπήρξε η δημιουργία εμπειρικών 

ισχυρισμών μέσω διαδικασιών επαγωγικής σκέψης, η οποία επετεύχθη με την 

εξέταση του συνόλου των ερευνητικών δεδομένων και την τεκμηρίωση των 

ισχυρισμών, μέσω αλλεπάλληλων δοκιμών της εγκυρότητάς τους με τη 

διαμόρφωση πολλαπλών συνδέσεων και συσχετίσεων. Η υποστήριξη των 

εμπειρικών ισχυρισμών, με σύνθεση και παρουσίαση ερευνητικών στοιχείων 

από τις διαφορετικές πηγές παραγωγής δεδομένων, έγινε στη συλλογιστική της 

αναζήτησης προτύπων γενίκευσης εντός της εξεταζόμενης έρευνας σχεδιασμού 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Για την παρουσίαση των ερευνητικών 

δεδομένων και των ερμηνευτικών προσεγγίσεων στην προοπτική κατανόησης 

και τεκμηρίωσης της περιγραφόμενης ερευνητικής διαδικασίας, υιοθετήθηκαν: 

εμπειρικοί ισχυρισμοί, αναλυτικές αφηγηματικές περιγραφές, αποσπάσματα της 

παρατήρησης, των συνεντεύξεων, των παραγόμενων προϊόντων των 

μαθητών/τριών, συνοπτικά διαγράμματα και αριθμητικά δεδομένα, ερμηνευτικά 

σχόλια, θεωρητική θεμελίωση και στοιχεία από το υλικό της ερευνητικής 

διαδικασίας (Robson, 2007). Στο πλαίσιο της αναλυτικής επαγωγής, μονάδες 

ανάλυσης αποτέλεσαν α) περιπτώσεις ενεργειών σε συμβάντα που 

σημειώθηκαν μεταξύ των υπό έρευνα υποκειμένων και β) περιπτώσεις σχολίων 

των ενεργειών αυτών (Patton, 2002). Η διαχείριση των δεδομένων έγινε με την 

υιοθέτηση της Συνεχούς Συγκριτικής Μεθόδου, για την ανάλυση τους και την 

ανάδυση θεμάτων και κατηγοριών που αναφέρονται στο ερευνητικό ερώτημα 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

επελέγη αφηγηματική διαδικασία των επιμέρους καταγραφέντων περιστατικών 

και ενεργειών στο περιβάλλον της έρευνας. Η παράθεση ενδείξεων για την 

υποστήριξη των ερευνητικών υποθέσεων – ισχυρισμών τέθηκε υπό τον συνεχή 

επανέλεγχο των ερευνητικών δεδομένων, την αναζήτηση βασικών 

διασυνδέσεων μεταξύ των διαφορετικών μορφών δεδομένων και την 
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ισχυροποίηση της εγκυρότητας της αναλυτικής επαγωγικής συλλογιστικής 

διαδικασίας (Robson, 2007). Για αυτό το σκοπό, η επάρκεια και η ποικιλία 

μορφών δεδομένων της έρευνας ικανοποιήθηκε με την υιοθέτηση της 

ερευνητικής συνθήκης της τριγωνοποίησης των ερευνητικών δεδομένων 

(καταγραφή της μαθησιακής διαδικασίας στο ψηφιακό περιβάλλον, 

συγκέντρωση στοιχείων με τη συνέντευξη ικανού αριθμού μαθητών/τριών πριν 

και μετά από την παρέμβαση, και συλλογή των αποτελεσμάτων των 

αλληλεπιδράσεων και των αξιολογήσεων των μαθητών/τριών). Το εύρος της 

παρατήρησης, ο όγκος των αποτελεσμάτων και το εννοιολογικό πλαίσιο της 

παρέμβασης επέτρεψαν τη διαμόρφωση ενός σαφούς ερμηνευτικού πλαισίου 

των διαδικασιών και ενεργειών στο πλαίσιο της παρέμβασης. Θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί επίσης ότι για την επαρκή ανάλυση των δεδομένων, πέρα από τη 

λεπτομερή και πολλαπλή ανάγνωσή τους και τη διαμόρφωση ενός συστήματος 

κωδικοποίησης αυτών, λήφθηκαν υπόψη βασικές κατηγορίες ανάλυσης που 

άπτονται του θεωρητικού εννοιολογικού πλαισίου της έρευνας (Bogdan & 

Biklen, 2003). 

 

7.2. Αξιοποίηση της εφαρμογής «Το Καρναβάλι των Ζώων» σε 

περιβάλλον τεχνολογίας αφής, με σκοπό την ανάπτυξηανάπτυξη του 

γνωσιακού αντικειμένου της Αγγλικής γλώσσας 

 

7.2.1. Πρώτη Συνάντηση: 

 

 Περιγραφικά στοιχεία της αποτίμησης των δραστηριοτήτων των 

μαθητών/τριών στη φάση της προ-αξιολόγησης πριν την χρήση της εφαρμογής 

«Το Καρναβάλι των Ζώων», σε περιβάλλον τεχνολογίας αφής με σκοπό την 

ανάπτυξη του γνωσιακού αντικειμένου της αγγλικής γλώσσας 

 

Πριν από τη χρήση της εφαρμογής, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες 

ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, με σκοπό τη διαμόρφωση 

κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος και κινήτρου, την ενημέρωση για το 

σκοπό και τους στόχους της μαθησιακής διαδικασίας, την αποτίμηση της 
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υπάρχουσας γνώσης μαθητών και μαθητριών στην αγγλική γλώσσα, την 

ανίχνευση πιθανών γνωστικών δυσκολιών και σχετικών αναπαραστάσεων που 

αυτά διαθέτουν. Αρχικά πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της πειραματικής 

παρέμβασης από την ερευνήτρια, η οποία και δέχθηκε ερωτήσεις που 

αφορούσαν κυρίως στη διαδικασία και στην εφαρμογή, όπως λ.χ. «Κυρία, 

δηλαδή τι θα κάνουμε;», «Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε iPad;», «Θα είναι 

μάθημα;». Ταυτόχρονα τα παιδιά ενημερώθηκαν ότι θα χρειαστεί να 

συνομιλούν με την ερευνήτρια στην αγγλική γλώσσα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης και πως το επίπεδο των ερωτήσεων που περιλαμβάνονταν στην 

αξιολόγηση θα ήταν απλό και κατανοητό, ενώ και η ίδια θα είχε ως σκοπό να 

διευκολύνει με την παροχή βοήθειας όποτε και όπου χρειαζόταν. Την επόμενη 

ημέρα η ερευνήτρια προσήλθε στο σχολείο και σε συνεργασία με τους 

καθηγητές ζήτησε, με βάση τον αλφαβητικό κατάλογο ονομάτων, τα παιδιά να 

την ακολουθήσουν στο εργαστήριο ξένων γλωσσών, το οποίο και 

προετοιμάστηκε κατάλληλα για να φιλοξενήσει την παρέμβαση. Ο χώρος ήταν 

γνώριμος στα παιδιά γιατί σε αυτόν πραγματοποιούνταν ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες που αφορούσαν στις ξένες γλώσσες. Ως δραστηριότητα 

ελέγχου επελέγη η διαδικασία διεξαγωγής ημιδομημένης συνέντευξης, η οποία 

διευκόλυνε την αποτίμηση και ανίχνευση γνωστικών δυσκολιών και την 

καταγραφή αναπαραστάσεων. Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο χωρίστηκε σε 

δύο ενότητες (Παράρτημα V). Στην πρώτη, στα παιδιά τέθηκαν γενικού τύπου 

ερωτήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η επικοινωνιακή τους ικανότητα σε βασικά 

θέματα και μέσα από αυτά να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με την 

ενασχόλησή τους με τη μουσική και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας εκτός 

σχολικού περιβάλλοντος. Στη δεύτερη ενότητα τα παιδιά έβλεπαν εικόνες, οι 

οποίες αφορούσαν σε περιεχόμενο που είχαν διδαχθεί στην Α’ και Β΄ 

δημοτικού, σύμφωνα με το Π.Σ. όπως περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο 

και ήταν σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής (Παράρτημα. V). Από τη 

μελέτη της διδαχθείσας ύλης τους είχε διαπιστωθεί ότι τα παιδιά είχαν διδαχθεί 

περίπου το 36,5% του λεξιλογίου που πραγματεύεται η εφαρμογή (Παράρτημα 

IV), οπότε και τους ζητήθηκε να ονοματίσουν τα ρήματα δράσης που ήταν 

σχετικά με εικόνες που παρουσιάστηκαν στα παιδιά, όπως επίσης και ρήματα 
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εξωτερίκευσης συναισθημάτων, ενώ τους ζητήθηκε να ονοματίσουν στην 

αγγλική γλώσσα ζώα και χρώματα. Στο στάδιο αυτό, η αξιολόγηση των 

ευρημάτων βασίστηκε στην κλίμακα S.O.L.O.M. και εξέτασε τα τέσσερα (4) 

από τα πέντε (5) δομικά στοιχεία της προφορικής ικανότητας, δηλαδή την 

Κατανόηση, το Λεξιλόγιο, τη  Γραμματική και την Ευχέρεια στη γλώσσα, ενώ 

εξαίρεσε την Προφορά στην ξένη γλώσσα, καθώς το χρονικό διάστημα 

διεξαγωγής της έρευνας ήταν πολύ μικρό για να μπορεί να διαπιστωθεί εξέλιξη 

στην παράμετρο αυτήν. Για τον έλεγχο των ευρημάτων και με σκοπό την 

περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το S.P.S.S.  Οι πίνακες 

που παρουσιάζονται διαμορφώθηκαν με βάση τη σειρά κατανομής των 

υποκειμένων κατά την καταγραφή των αποτελεσμάτων τους, στο πλαίσιο της 

συμμετοχικής παρατήρησης. Πιο συγκεκριμένα για το στάδιο της προ-

αξιoλόγησης χρησιμοποιήθηκε η Περιγραφική Ανάλυση στατιστικών στοιχείων 

για τη μελέτη εκείνων των ποσοτικών μεταβλητών, για τις οποίες δεν είχε 

νόημα η κατασκευή ενός πίνακα συχνοτήτων. Οι πίνακες που προέκυψαν 

αποτυπώνονται ακολούθως: 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

Α/Α 

Υποκειμένου 

Προ - 

αξιολόγηση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Προ - 

αξιολόγηση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Προ - 

αξιολόγηση 

1 4,00 22 2,50 43 3,00 

2 3,00 23 2,50 44 3,00 

3 4,00 24 3,00 45 3,00 

4 2,00 25 3,00 46 2,50 

5 3,00 26 3,50 47 3,00 

6 2,00 27 2,50 48 2,00 

7 4,00 28 3,00 49 2,00 

8 3,00 29 4,00 50 3,00 

9 3,00 30 3,00 51 1,50 

10 3,50 31 2,50 52 2,00 

11 4,00 32 2,00 53 3,00 

12 2,50 33 2,00 54 2,00 
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13 3,00 34 2,00 55 2,50 

14 3,00 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,50 57 2,50 

16 1,00 37 2,50 58 4,00 

17 3,50 38 2,00 59 3,00 

18 2,50 39 3,00 60 3,50 

19 3,00 40 5,00 61 2,50 

20 2,00 41 3,00 62 4,00 

21 3,50 42 3,00 Μ.Ο. 4,58 

 Πίνακας 12. Πίνακας αποτελεσμάτων προ-αξιολόγησης στην παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Με σκοπό τη μετατροπή του συνόλου των ευρημάτων σε δεδομένα προς 

ανάλυση, και για την περαιτέρω χρήση τους στο πλαίσιο της Περιγραφικής 

Ανάλυσης Στοιχείων Στατιστικής και της Ανάλυσης Συχνοτήτων Στοιχείων 

Στατιστικής, διαμορφώθηκε ο ακόλουθος πίνακας μεταβλητών δεικτών ο 

οποίος αποτυπώνει τις υποκλίμακες διαβάθμισης των ευρημάτων και τις 

αντιστοιχίας τους σε αριθμητικά προς υπολογισμό δεδομένα: 

 

Υποκλίμακες διαβάθμισης  

αριθμητικών δεδομένων ευρημάτων 

Αντιστοιχία των υποκλιμάκων σε 

μεταβλητούς δείκτες στο S.P.S.S. 

Τιμές από 1 έως 1,4  1 

Τιμές από 1,5 έως 1,9 2 

Τιμές από 2 έως 2,4 3 

Τιμές πό 2,5 έως 2,9 4 

Τιμές από 3 έως 3,4 5 

Τιμές από 3,5 έως 3,9 6 

Τιμές από 4 έως 4,4 7 

Τιμές από 4,5 έως 4,9 8 

Τιμή 5 9 

Απολεσθείσες Τιμές  99 

Πίνακας13. Πίνακας μετατροπής αριθμητικών τιμών των ευρημάτων σε 

μεταβλητούς δείκτες προς ανάλυση στο εργαλείο S.P.S.S. 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ακολούθησε η Περιγραφική Στατιστική 

Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου, η οποία έδειξε ότι 

επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62), δηλαδή συνολικά 62 παιδιών: α) 

δεν υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα 

(1) και μέγιστη ο αριθμός εννέα (9), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x), ο οποίος υπολογίζεται 

ως το άθροισμα όλων των παρατηρούμενων αποτελεσμάτων από το δείγμα 

διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των συμβάντων, προέκυψε η 4,58 και δ) 

δεδομένου ότι η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) μπορεί να θεωρηθεί ότι μετρά 

πόσο μακριά βρίσκονται οι τιμές των δεδομένων από το Μ.Ο., στην παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου, αυτή η τυπική απόκλιση κατέγραψε τιμή 1,532. 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 2 3,2 3,2 3,2 

1,5 έως 1,9 1 1,6 1,6 4,8 

2 έως 2,4 13 21,0 21,0 25,8 

2,5 έως 2,9 12 19,4 19,4 45,2 

3 έως 3,4 21 33,9 33,9 79,0 

3,5 έως 3,9 5 8,1 8,1 87,1 

4 έως 4,4 7 11,3 11,3 98,4 

5 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Κατανόηση Λόγου 62 1 9 4,58 1,532 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου 

N Έγκυρες τιμές 62 
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Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 4,58 

Διάμεσος 5,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 5 

Τυπική απόκλιση 1,532 

Διακύμανση 2,346 

 Πίνακας 14. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, κατά την προ-αξιολόγηση στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

 

Όπως έδειξε και η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) 

επιβεβαιώθηκε η τιμή Μ.Ο. (x=4,58), σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, 

β) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το πέντε 

(5), η οποία και αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 3 έως 3,5 της 

κλίμακας S.O.L.O.M., γ)  καθώς η χρήση του Μ.Ο. δεν απεικονίζει το τυπικό 

αποτέλεσμα, δηλαδή η ύπαρξη μίας τιμής σε απόσταση από τα υπόλοιπα 

δεδομένα μπορεί να προκαλέσει σημαντική απόκλιση στο Μ.Ο., υπολογίστηκε 

η διάμεσος. Η διάμεσος σε μία άθροιση αριθμού γεγονότων υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη το Μ.Ο. των δύο μεσαίων αριθμών ή αλλιώς τη μέση 

βαθμολογία και εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά την περιγραφή μιας τυπικής  

τιμής. Ως τιμή διάμεσου στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου προέκυψε το 

5,00, δ) εφόσον τα παραπάνω στοιχεία «αφηγούνται» το επίκεντρο του συνόλου 

δεδομένων, αυτό που χρειάζεται είναι ένα μέτρο του βαθμού εξάπλωσης των 

δεδομένων. Αυτό αντιστοιχεί στα μεγέθη της διακύμανσης και της τυπικής 

απόκλισης οπότε και:  i)  η διακύμανση (s2) είναι η προσδοκία της 

τετραγωνικής απόκλισης μιας τυχαίας μεταβλητής από το Μ.Ο. της, η οποία 

μετρά σε ποιο βαθμό μια σειρά αριθμών κατανέμονται από τη μέση τιμή τους. 

Στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου αυτή η τιμή διαμορφώθηκε στο 2,346 και 

ii) επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=1,532 σε σχέση με την 

περιγραφική ανάλυση.  

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Προ - 

αξιολόγηση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Προ - 

αξιολόγηση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Προ - 

αξιολόγηση 
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1 3,00 22 2,50 43 2,00 

2 2,00 23 2,00 44 2,00 

3 1,50 24 2,50 45 3,00 

4 1,00 25 4,00 46 2,50 

5 2,00 26 2,50 47 2,00 

6 2,00 27 2,00 48 2,00 

7 3,00 28 2,00 49 2,00 

8 2,50 29 3,50 50 2,50 

9 3,00 30 2,50 51 1,00 

10 2,50 31 1,00 52 2,00 

11 2,00 32 1,50 53 2,00 

12 2,00 33 2,00 54 2,00 

13 2,00 34 1,00 55 2,00 

14 2,50 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,00 57 2,50 

16 1,00 37 2,00 58 3,50 

17 2,00 38 2,00 59 2,00 

18 2,00 39 2,00 60 3,00 

19 2,50 40 4,00 61 2,00 

20 1,00 41 3,00 62 3,00 

21 3,00 42 2,50 Μ.Ο. 3,42 

 Πίνακας 15. Πίνακας αποτελεσμάτων προ-αξιολόγησης στην παράμετρο 
Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν 

υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) 

και μέγιστη ο αριθμός επτά (7), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,42 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,362.  

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 1 έως 1,4 7 11,3 11,3 11,3 
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Τιμές 1,5 έως 1,9 2 3,2 3,2 14,5 

2 έως 2,4 29 46,8 46,8 61,3 

2,5 έως 2,9 12 19,4 19,4 80,6 

3 έως 3,4 8 12,9 12,9 93,5 

3,5 έως 3,9 2 3,2 3,2 96,8 

4 έως 4,4 2 3,2 3,2 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Λεξιλόγιο 62 1 7 3,42 1,362 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Λεξιλόγιο 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,42 

Διάμεσος 3,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3 

Τυπική απόκλιση 1,362 

Διακύμανση 1,854 

 Πίνακας 16. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, κατά την προ-αξιολόγηση για την παράμετρο Λεξιλόγιο 

 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή M.O. (x=3,42) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τρία (3), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ)  ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 3,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,854 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,362 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Γραμματική 

Α/Α Προ - Α/Α Προ - Α/Α Προ - 
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Υποκ/νου αξιολόγηση Υποκ/νου αξιολόγηση Υποκ/νου αξιολόγηση 

1 3,00 22 2,00 43 2,00 

2 2,00 23 2,00 44 2,00 

3 2,00 24 2,50 45 2,50 

4 1,00 25 3,00 46 2,50 

5 2,00 26 2,50 47 3,00 

6 2,00 27 2,00 48 2,00 

7 3,00 28 2,00 49 2,00 

8 2,00 29 3,50 50 2,50 

9 2,50 30 2,50 51 1,50 

10 2,50 31 1,00 52 2,00 

11 3,00 32 1,50 53 1,50 

12 2,00 33 2,00 54 1,50 

13 2,00 34 1,00 55 2,00 

14 2,00 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,00 57 2,00 

16 1,00 37 2,00 58 3,00 

17 2,00 38 1,50 59 1,50 

18 2,00 39 2,00 60 3,00 

19 2,00 40 4,00 61 2,00 

20 1,00 41 3,00 62 3,00 

21 3,00 42 2,00 Μ.Ο. 3,27 

 Πίνακας 17. Πίνακας αποτελεσμάτων προ-αξιολόγησης στην παράμετρο 
Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Γραμματική έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν 

υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) 

και μέγιστη ο αριθμός επτά (7), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,27 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,270. 

 

Παράμετρος Γραμματική 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 
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Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 6 9,7 9,7 9,7 

1,5 έως 1,9 6 9,7 9,7 19,4 

2 έως 2,4 30 48,4 48,4 67,7 

2,5 έως 2,9 8 12,9 12,9 80,6 

3 έως 3,4 10 16,1 16,1 96,8 

3,5 έως 3,9 1 1,6 1,6 98,4 

4 έως 4,4 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Γραμματική  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Γραμματική 62 1 7 3,27 1,270 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Γραμματική 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,27 

Διάμεσος 3,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3 

Τυπική απόκλιση 1,270 

Διακύμανση 1,612 

 Πίνακας 18. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, κατά την προ-αξιολόγηση στην παράμετρο Γραμματική 
 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=3,27) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τρία (3), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ)  ως τιμή διάμεσου προέκυψε το 3,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης 

(s2) διαμορφώθηκε στο 1,612 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=1,270 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Ευχέρεια Λόγου 
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Α/Α 

Υποκ/νου 

Προ - 

αξιολόγηση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Προ - 

αξιολόγηση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Προ - 

αξιολόγηση 

1 3,50 22 2,50 43 3,00 

2 2,00 23 2,00 44 2,50 

3 3,00 24 3,00 45 3,00 

4 1,00 25 4,00 46 2,50 

5 1,00 26 3,00 47 3,00 

6 2,00 27 1,50 48 2,00 

7 4,00 28 2,50 49 2,00 

8 2,50 29 3,50 50 2,50 

9 2,50 30 3,00 51 1,50 

10 3,00 31 1,00 52 2,00 

11 3,00 32 1,00 53 2,00 

12 2,00 33 2,00 54 1,50 

13 2,00 34 1,00 55 2,50 

14 2,50 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,00 57 2,00 

16 1,00 37 2,00 58 3,00 

17 2,00 38 2,00 59 2,00 

18 2,00 39 2,00 60 3,00 

19 2,50 40 4,00 61 2,00 

20 1,00 41 3,00 62 4,00 

21 3,00 42 2,50 Μ.Ο. 3,65 

 Πίνακας 19. Πίνακας αποτελεσμάτων προ-αξιολόγησης στην παράμετρο 
Ευχέρεια Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Ευχέρεια 

Λόγου έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν υπήρξαν 

απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και 

μέγιστη ο αριθμός επτά (7), γ) ως τιμή M.O. (x) προέκυψε η 3,65 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,590. 

 

Παράμετρος Ευχέρεια Λόγου 

 Υποκλίμακες Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Αθροιστικό 
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Βαθμολογιών ποσοστό ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 8 12,9 12,9 12,9 

1,5 έως 1,9 3 4,8 4,8 17,7 

2 έως 2,4 21 33,9 33,9 51,6 

2,5 έως 2,9 11 17,7 17,7 69,4 

3 έως 3,4 13 21,0 21,0 90,3 

3,5 έως 3,9 2 3,2 3,2 93,5 

4 έως 4,4 4 6,5 6,5 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Ευχέρεια Λόγου  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ευχέρεια λόγου 62 1 7 3,65 1,590 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Ευχέρεια Λόγου 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,65 

Διάμεσος 3,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης  3 

Τυπική απόκλιση  1,590 

Διακύμανση  2,528 

 Πίνακας 20. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, κατά την προ-αξιολόγηση στην παράμετρο ευχέρεια λόγου 

 

Η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε την τιμή 

Μ.Ο.  (x=3,65) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τρία (3), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ)  η τιμή της διάμεσου διαμορφώθηκε στο 3,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 2,528 και τέλος ii) επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,590 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Σε 

συνέχεια των αναλύσεων των ευρημάτων της προ-αξιολόγησης, 
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πραγματοποιήθηκε υπολογισμός τιμών Μ.Ο. σε όλες τις παραμέτρους της 

κλίμακας S.O.L.O.M. και για κάθε ένα από τα υποκείμενα και τα ευρήματα 

αξιοποιήθηκαν μέσω της Περιγραφικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, για την παραγωγή δεδομένων.  

 

Πίνακας Μ.Ο. προ-αξιολόγησης στο σύνολο των 

παραμέτρων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο.  Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 

1 3,38 22 2,38 43 2,50 

2 2,25 23 2,13 44 2,38 

3 2,63 24 2,75 45 2,88 

4 1,25 25 3,50 46 2,50 

5 2,00 26 2,88 47 2,75 

6 2,00 27 2,00 48 2,00 

7 3,50 28 2,38 49 2,00 

8 2,50 29 3,36 50 2,63 

9 2,75 30 2,75 51 1,25 

10 2,88 31 1,38 52 2,00 

11 3,00 32 1,50 53 2,13 

12 2,13 33 2,00 54 1,75 

13 2,25 34 1,25 55 2,25 

14 2,50 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,13 57 2,25 

16 1,00 37 2,13 58 3,38 

17 2,38 38 1,88 59 2,13 

18 2,13 39 2,25 60 3,13 

19 2,50 40 4,25 61 2,13 

20 1,25 41 3,00 62 3,50 

21 3,13 42 2,50 Μ.Ο. 3,40 

 Πίνακας 21. Πίνακας συνολικών αποτελεσμάτων M.O. στο πλαίσιο της προ-

αξιολόγησης για όλες τις παραμέτρους της κλίμακας S.O.L.O.M. 
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Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) 

ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και μέγιστη ο αριθμός επτά (7), 

γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,40 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,324. 

 

Συνολική αποτίμηση για την προ-αξιολόγηση 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 7 11,3 11,3 11,3 

1,5 έως 1,9 3 4,8 4,8 16,1 

2 έως 2,4 26 41,9 41,9 58,1 

2,5 έως 2,9 15 24,2 24,2 82,3 

3 έως 3,4 7 11,3 11,3 93,5 

3,5 έως 3,9 3 4,8 4,8 98,4 

4 έως 4,4 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής 

αποτίμησης για την προ-αξιολόγηση 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ευχέρεια λόγου 62 1 7 3,40 1,324 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολικής 

αποτίμησης για την προ-αξιολόγηση 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,40 

Διάμεσος 3,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3 

Τυπική απόκλιση 1,324 

Διακύμανση 1,753 
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 Πίνακας 22. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 
Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης στην προ-αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. (x=3,40) 

σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τρία (3), η οποία και αντιστοιχεί στην 

υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ)  ως τιμή 

διάμεσου προέκυψε το 3,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 

1,753 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=1,324 σε 

σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

7.2.2. Δεύτερη Συνάντηση: 

 

Πρώτη Αλληλεπίδραση: Περιγραφικά στοιχεία της αποτίμησης των 

δραστηριοτήτων των μαθητών και μαθητριών κατά την πρώτη αλληλεπίδραση με 

την εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων». 

 

Με την ολοκλήρωση της προ-αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου, 

ακολούθησε η μαθησιακή δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου που 

ονομάστηκε πρώτη αλληλεπίδραση και αφορούσε στο πλαίσιο, μέσω του 

οποίου εισήχθηκαν οι προς απόκτηση γνώσεις. Κατά την εκτέλεσή της 

αναδείχθηκε η προστιθέμενη αξία και τα πλεονεκτήματά αναφορικά με την 

επίτευξη του σκοπού και των στόχων του σεναρίου εξαιτίας της χρήσης του 

νέου υπολογιστικού περιβάλλοντος που προσέφερε η χρήση της τεχνολογίας. 

Στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, οι ομάδες εργασίας διαμορφώθηκαν 

αρχικά με βάση τον ονομαστικό κατάλογο αναφοράς των παιδιών, οπότε και με 

αυτό το τρόπο τα παιδιά προσκλήθηκαν να προσέλθουν στην αίθουσα σε 

ομάδες των έξι, ώστε να λειτουργήσει η αναλογία 1:1. Η προετοιμασία του 

χώρου ώστε να βιντεοσκοπηθεί η διαδικασία έγινε πριν από την είσοδο των 

παιδιών στην αίθουσα, ωστόσο η ύπαρξη καμερών δημιούργησε μεικτές 

αντιδράσεις. Ορισμένα παιδιά δεν έδωσαν καμία σημασία στις συσκευές 

καταγραφής σε σχέση με συμμαθητές/τριές τους που έδειχναν να λειτουργούν 
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υπό την αίρεση της παρουσίας του μέσου καταγραφής, κάτι που είχε σαν 

αποτέλεσμα επανειλημμένα να στραφούν προς αυτό και να επιχειρήσουν είτε 

να εντείνουν είτε να μετριάσουν τη συμπεριφορά τους, εξαιτίας ακριβώς της 

γνώσης τους ότι μαγνητοσκοπούνται. Κατά την είσοδο των παιδιών στον χώρο 

τους ζητήθηκε να καθίσουν μπροστά από μία από τις συσκευές. Οι οδηγίες της 

ερευνήτριας για το μαθησιακό αντικείμενο δόθηκαν στα παιδιά στα αγγλικά και 

ήταν οι ακόλουθες:  

 

“Hello, come in and take a seat. Here is an iPad for you and here is the 

application called “The carnival of the animals”. As I have explained before, 

you have fifteen minutes to play with the application, read  the whole story, all 

14 pages  in English carefully, listen to all sounds and listen to the music in 

each page, watch the animals move and play. Enjoy playing but remember that I 

will ask you questions in English about the story in the next few days.” 

 

Καθώς παρατηρήθηκε ότι δεν έδειξαν όλα τα παιδιά το ίδιο επίπεδο 

κατανόησης των οδηγιών στα αγγλικά, αυτές όποτε χρειάστηκε επαναλήφθηκαν 

και στα ελληνικά είτε σε ομάδες παιδιών είτε και μεμονωμένα. Ουσιαστικά οι 

οδηγίες προέτρεπαν τα παιδιά να εξερευνήσουν το περιεχόμενο της εφαρμογής 

όσο πιο αναλυτικά μπορούσαν και επελέγησαν ως δείκτες υπενθύμισης με 

σκοπό να διευκολύνουν τη συγκράτηση των πληροφοριών που ήταν σχετικές με 

τη δραστηριότητα αλλά και να βοηθήσουν στην ανάπλαση των πληροφοριών 

αυτών μετά από κάποιο διάστημα. Η αιτία αφορά στο γεγονός ότι, πάρα την 

προσπάθεια που καταβλήθηκε, οι αξιολογήσεις των παιδιών απείχαν από τις 

αλληλεπιδράσεις τους με την εφαρμογή χρονικά, σε μεσοδιάστημα από 24 έως 

και 48 ώρες. Αυτοί οι δείκτες υπενθύμισης ήταν: α) εξερεύνηση των 

κινούμενων στοιχείων της εφαρμογής που λειτουργούν αλληλεπιδραστικά, β) 

εξερεύνηση όλων των στοιχείων που βρίσκονται στην κάθε διαφάνεια της 

εφαρμογής και όχι μόνο του κειμένου, γ) εξερεύνηση των ήχων που 

ακούγονται, και δ) εξερεύνηση των μελωδιών που ακούγονται. Περαιτέρω, τα 

παιδιά είχαν ενημερωθεί ότι μετά τη χρήση της εφαρμογής, η ερευνήτρια θα 

τους έθετε ερωτήματα για το περιεχόμενο αυτής και τέλος τα ενημέρωσε ότι θα 
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μπορούν να έχουν την προσωπική της βοήθεια αν την χρειαστούν για 

οποιοδήποτε λόγο. Το χρονικό περιθώριο της χρήσης της εφαρμογής ορίστηκε 

στα δεκαπέντε λεπτά και ο αριθμός αυτών ήταν συνολικά τρεις, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. Με τη συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας καταγράφηκαν 

σημαντικά στοιχεία σχετικά με την μαθησιακή διαδικασία και αναδύθηκαν 

θέματα που αφορούν στις εντάσεις που εκδηλώθηκαν μεταξύ των μερών 

εξαιτίας της παρέμβασης. Αυτές οι τελευταίες μπορούν να διαχωριστούν σε 

εντάσεις μεταξύ ομότιμων και εντάσεις μεταξύ των παιδιών και της 

ερευνήτριας και ήταν λεκτικές και μη λεκτικές. Αρχικά και σε ό,τι αφορά στην 

ίδια τη μαθησιακή διαδικασία, η έλλειψη σαφών οδηγιών για τον τρόπο 

εξερεύνησης του περιεχομένου επέτρεψε στο σύνολο των παιδιών να 

ακολουθήσουν εξατομικευμένη προσέγγιση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα 

το σύνολο αυτών και κάθε ένα ξεχωριστά να δημιουργήσουν τη δική τους 

μαθησιακή διαδρομή. Έτσι, δημιουργήθηκαν διαδρομές προσπέλασης των 

στοιχείων της εφαρμογής, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε διαγράμματα όπως το 

παρακάτω, και οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά στοιχεία απαραίτητα για την 

περαιτέρω παραγωγή δεδομένων: 

 

 

Διάγραμμα  14. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις 
διαφάνειες της εφαρμογής κατά την 1η αλληλεπίδραση-έναρξη 

 

Όπως προκύπτει από την εικόνα, τα στοιχεία που καταγράφονται στην 

αποτύπωση της αλληλεπίδρασης αφορούν: στο κουμπί επιλογής του παιδιού 

από τον ονομαστικό κατάλογο, στο κουμπί με αριθμητικά στοιχεία που 
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αναφέρεται στο πλήθος των αλληλεπιδράσεων, εν προκειμένω ο πίνακας 

αποτυπώνει την πρώτη αλληλεπίδραση που σημειώνεται με τον αριθμό 1 στο 

πλαίσιο με τίτλο Επιλογή Συνεδρίας. Με την επιλογή αυτών των δύο στοιχείων 

παρουσιάζεται η ατομική πορεία διερεύνησης που ακολούθησε ο/η 

μαθητής/τρια, η οποία με τη σειρά της διαιρείται κάθετα σε δεκαπέντε κελιά, 

όσες και οι διαφάνειες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή, 

συνυπολογιζόμενων της αρχικής και της τελευταίας σελίδας, ενώ ο οριζόντιος 

άξονας παρουσιάζει τη διάρκεια παραμονής στην κάθε διαφάνεια. Χαμηλότερα 

και στην αριστερή πλευρά εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος της 

αλληλεπίδρασης, ο συνολικός αριθμός θέασης διαφανειών, το σύνολο των 

δακτυλο-κινήσεων κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης και τέλος τον μέσο 

όρο αγγιγμάτων ανά διαφάνεια. Τα διαγράμματα που ακολουθούν δείχνουν το 

σύνολο της διάρκειας της αλληλεπίδρασης και το διάστημα παραμονή στην 

κάθε διαφάνεια, ενώ ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι και οι διακυμάνσεις στα 

διαγράμματα, οι οποίες και αναδεικνύουν ποιοτικά ευρήματα σχετικά με το πώς 

το κάθε υποκείμενο χρησιμοποίησε το περιεχόμενο καθώς πίστευε και ανάλογα 

με το ενδιαφέρον που βρήκε στα αλληλοεπιδρώντα στοιχεία της εκάστοτε 

διαφάνειας. 

 

 

Διάγραμμα 15. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις διαφάνειες 

της εφαρμογής κατά την 1η αλληλεπίδραση-συνέχεια 
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Διάγραμμα 16. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις διαφάνειες 
της εφαρμογής κατά την 1η αλληλεπίδραση-συνέχεια 

 

Σε συνέχεια των άνωθεν διαγραμμάτων, το εσωτερικό σύστημα καταγραφής 

της δάκτυλο-κίνησης διαθέτει μία επιπλέον οθόνη ελέγχου των στοιχείων, η 

οποία παρουσιάζει τη χρήση των διαφανειών από τα παιδιά στο πλαίσιο της 

αλληλεπίδρασης και αποτυπώνει τη χρήση των αλληλεπιδραστικών στοιχείων 

σε κάθε διαφάνεια. Εξαιτίας της ύπαρξης αυτής της οθόνης ελέγχου είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε όχι μόνο πόσο διάστημα παρέμεινε ένα παιδί στην κάθε 

σελίδα αλλά και ποια στοιχεία της χρησιμοποίησε περισσότερο, π.χ. 

χρησιμοποίησε περισσότερο τον ήχο στην προφορική εκφορά του κειμένου ή 

περιγραφικούς ήχους ζώων. Με σταθερά τα στοιχεία αναφοράς 

(ονοματεπώνυμο παιδιού, αριθμός αλληλεπίδρασης), παρουσιάζεται ο 

ακόλουθος πίνακας που είναι χωρισμένος σε δύο κατηγορίες συλλογής 

στοιχείων: α) Διαστάσεις αλληλεπίδρασης: ως διαστάσεις της 

αλληλεπίδρασης ορίστηκαν από τους κατασκευαστές της εφαρμογής οι πέντε 

βασικές κατηγορίες στοιχείων που μπορούν να απαντηθούν σε κάθε διαφάνεια. 

Αυτές ήταν: το φόντο, τα κείμενα, οι απεικονίσεις ζώων, το ραβδόγραμμα 

(scratch), τα αντικείμενα και τέλος τα μουσικά όργανα, και β) Κατηγορίες 

αλληλεπίδρασης: ως κατηγορίες της αλληλεπίδρασης τέθηκαν από τους 

κατασκευαστές οι ακόλουθες:  

 

 σε σχέση με το φόντο η έλλειψη ήχου προς αναπαραγωγή  



169 
 

 σε σχέση με τα κείμενα, η αναπαραγωγή ηχητικού αποσπάσματος και η 

χρήση στοιχείων – απεικονίσεων κειμένου χωρίς ήχο προς αναπαραγωγή 

 σε σχέση με τα ζώα, η αναπαραγωγή άλλων ήχων όπως π.χ. το 

χασμουρητό του λιονταριού, η αναπαραγωγή περιγραφικών ήχων όπως 

π.χ. ο βρυχηθμός του λιονταριού, η αναπαραγωγή μουσικής όπως π.χ. η 

μουσική που παίζουν όλα τα ζώα μαζί στο πάρτι του λιονταριού, η 

αναπαραγωγή γλώσσας όπως π.χ. η φράση της λέαινας προς το λιοντάρι 

στη διαφάνεια 1 που λέει «Θα σε βοηθήσω!», και τέλος η χρήση 

στοιχείων – απεικονίσεων ζώων χωρίς ήχο προς αναπαραγωγή 

 σε σχέση με τις μουσικές μελωδίες η χρήση ή όχι του ραβδογράμματος – 

scratch  που επέτρεπε την αναπαραγωγή ολόκληρης της μελωδίας της 

αντίστοιχης «στάσης» από το διασκευασμένο μουσικό έργο «Το 

Καρναβάλι των Ζώων» 

 σε σχέση με τα αντικείμενα, η αναπαραγωγή άλλων ήχων όπως π.χ. ο 

ήχος από φυσαλίδες που σκάνε, η αναπαραγωγή περιγραφικών ήχων 

όπως π.χ. ο ήχος από το φούσκωμα της κόκκινης μύτης της χελώνας που 

είναι μπαλόνι, η αναπαραγωγή ρυθμικών ήχων όπως π.χ. ο ρυθμικός 

ήχος από τις κλακέτες όταν αγγιχθεί στο στοιχείο του ελέφαντα και τέλος 

η χρήση στοιχείων – απεικονίσεων πραγμάτων χωρίς ήχο προς 

αναπαραγωγή 

 σε σχέση με τα μουσικά όργανα, η αναπαραγωγή άλλων ήχων όπως π.χ. 

ο ήχος από τα πιατίνια τα οποία παράγουν ήχο χωρίς ρυθμό όταν 

αγγιχθεί το στοιχείο γουρούνι, η αναπαραγωγή περιγραφικών ήχων όπως 

π.χ. ο ήχος της τρομπέτας, όταν αγγιχθεί το στοιχείο σκύλος, και τέλος η 

αναπαραγωγή μουσικής, όπως π.χ. η μουσική που παίζει το πιάνο όταν 

αγγιχθούν τα στοιχεία των σκίουρων. 

 

Με βάση τα στοιχεία που επεξηγήθηκαν αναλυτικά, παρουσιάζεται το 

επόμενο διάγραμμα που απεικονίζει ενδεικτικές τιμές από το ίδιο υποκείμενο 

που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο παράδειγμα: 
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Διάγραμμα 17. Δείγμα αποτύπωσης των επιλογών χρήσης των στοιχείων – 
απεικονίσεων της εφαρμογής κατά την 1η αλληλεπίδραση 

 

Σε ό,τι αφορά στις εντάσεις των μερών κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης, αυτές ήταν λεκτικές και μη λεκτικές και η λεπτομερή 

καταγραφή τους οφείλεται στη συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας κατά 

τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων. Στην κατηγορία εντάσεις μεταξύ ομότιμων 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις, στις οποίες τα παιδιά προσπάθησαν 

να αλληλοβοηθηθούν για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Αυτές αφορούν: 

  

α) λεκτική επικοινωνία για το περιεχόμενο, ενδεικτικά αναφέρονται τα 

υποκείμενα No 14, 15, 28, 29, 36, 37, τα οποία προσπάθησαν να βοηθήσουν 

ομότιμούς/ές τους, εξηγώντας τους στοιχεία από το περιεχόμενο της εφαρμογής 

ή να επιδείξουν σε ομότιμούς/ές τους την επιτυχία τους να ανακαλύψουν πρώτα 

κάποιο από τα αλληλοεπιδρώντα στοιχεία: 

 

Νο 14: Το δικό μου βγήκε… πως ξαναμπαίνω / Νο 15:  Δες, δες εδώ… 

Νο 28: Δες, δες / Νο 29: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα, η κυρία μας 

είπε να το κάνουμε στα αγγλικά. 

Νο 36: Πάτα εδώ, δες… Νο 37: Πάνε πίσω… (γέλια εξαιτίας της χρήσης 

στοιχείου που αναπαρήγε φωνητικά τη φράση I love you). 

  

β) μη λεκτική επικοινωνία, ενδεικτικά αναφέρονται τα υποκείμενα No 10, 

17, 30, 23, 43, 5, τα οποία διαπιστώθηκε πως αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους 

σε ζητήματα όπως μιμητισμός στη χρήση του περιεχομένου, παρακολούθηση 
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δραστηριοτήτων των ομότιμων, επικοινωνία με νοήματα και μορφασμούς του 

προσώπου καθώς θεώρησαν ότι πρόκειται για παιχνίδι αλλά παράλληλα είχαν 

επίγνωση της παρουσίας των ενήλικων στην αίθουσα, και τέλος προσπάθεια 

επίδειξης της νεοαποκτηθείσας γνώσης σε ομότιμους με παρέμβαση στη 

συσκευή τους: 

 

Νο 10 και Νο 17: το ένα παιδί χρησιμοποιούσε τη συσκευή παίζοντας πιάνο 

στη διαφάνεια που εμφανίζεται το πιάνο και το δεύτερο παρατηρούσε την 

κίνηση του πρώτου και χαμογελούσαν μαζί. 

 

Νο 30 και Νο 43: τα δύο κορίτσια είχαν γνώση της ερευνήτριας και έπαιζαν 

μεταξύ τους και με τις συσκευές αλλάζοντας τη γλώσσα, ενώ όταν πλησίαζε η 

ερευνήτρια έπαυαν την αλληλεπίδραση και συγκεντρώνονταν ξανά στις 

συσκευές τους. 

 

Νο 23 και Νο 5: και τα δύο παιδιά δούλευαν ανεξάρτητα αλλά 

συντονίζονταν στις σελίδες της εφαρμογής, συχνά κοιτιούνταν, άκουγαν τους 

ήχους της κάθε διαφάνειας και χαμογελούσαν με νόημα.  

   

Στην κατηγορία εντάσεις μεταξύ παιδιών και ερευνήτριας 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις επικοινωνίας των δύο πλευρών. 

Αυτές αφορούν: 

 

α) λεκτική επικοινωνία των παιδιών προς την ερευνήτρια, ενδεικτικά 

αναφέρονται τα υποκείμενα No 3, 25, 33, 45, 53, 56, τα οποία είτε ζήτησαν 

βοήθεια στο πλαίσιο της διαδικασίας, είτε εκδήλωσαν συμπεριφορά με σκοπό 

να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της ερευνήτριας, είτε εκδήλωσαν 

συμπεριφορά, η οποία άπτεται του ελέγχου της ερευνήτριας σχετικά με το 

περιεχόμενο της διαδικασίας. Πιο αναλυτικά:  

 

Νο 3: Κυρία πως γυρίζει η σελίδα… 

Νο 25: Κυρία μπορείτε να με βοηθήσετε, δεν ακούω… 
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Νο 33: Κυρία, το δικό μου βγήκε… πως ξαναμπαίνω… 

 

Νο 45: Κυρία, μπορώ να φύγω και εγώ με τα παιδιά;  

Απ: Έχεις τελειώσει με την εφαρμογή;  

Νο 45: Ναι κυρία  

Απ: Θα μπορούσες να την ξαναδείς, έχεις χρόνο, μην ξεχνάτε ότι θα σας κάνω 

ερωτήσεις για το παραμύθι που διαβάζετε 

 

Νο 53: Κυρία, μου έκλεισε την ιστορία… 

Απ. προς παιδί Νο 56: Δεν μπορείτε να πατάτε ο ένας τη συσκευή του άλλου, 

πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί σε αυτό που κάνετε… 

Νο 56: Κυρία, εγώ ξέρω γιατί το κάνουμε και έχω και iPad στο σπίτι και θα 

πω τους γονείς μου να μου κατεβάσουν την εφαρμογή για να μπορώ να το κάνω 

και στο σπίτι… 

Απ.: Ναι αλλά θα πρέπει να το δεις και εδώ το παραμύθι για να μπορείς να 

απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα σας κάνω αργότερα… 

Νο 56: Κυρία, το ξέρω…  

  

β) λεκτική επικοινωνία της ερευνήτριας προς τα παιδιά, ενδεικτικά 

αναφέρονται τα υποκείμενα No 5, 13, 55, 59, 4, 25, στα οποία η ερευνήτρια 

απεύθυνε το λόγο με σκοπό είτε την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων, είτε 

την παροχή βοήθειας στην κατανόηση του περιεχομένου, είτε σε γενικές 

οδηγίες προς μία ομάδα παιδιών, είτε ακόμα και στην προσωπική ενασχόληση 

της ερευνήτριας με παιδιά που έδειχναν να μην ικανοποιούνται από το 

περιεχόμενο της εφαρμογής. Πιο αναλυτικά:  

 

(Μετά από ολιγόλεπτη απραξία) Προς Νο 5: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

(χαμηλόφωνα) 

Απ.: Δεν ξέρω πως να το ανοίξω 

Ερ: Έλα, θα σου δείξω εγώ…   

 

Προς Νο 13: Όλα εντάξει… 
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Απ: Κυρία με ενοχλεί ο ήχος και δεν ακούω το παραμύθι… 

Ερ.: Κάτσε να δυναμώσουμε λίγο τον ήχο… 

 

Ερ. προς Νο 55 και 59: Να κάνουμε λίγο ησυχία, υπάρχουν και άλλα παιδιά 

που θέλουν λίγο ησυχία για να μελετήσουν με προσοχή 

Νο 55 και 59: Ναι κυρία, συγγνώμη…   

 

Προς Νο 25 και Νο 4: Παιδιά, σήμερα θα δούμε το παραμύθι, για το οποίο 

σας μίλησα τις προάλλες. Μπροστά σας είναι οι συσκευές iPad, μπορείτε να 

εξερευνήσετε ό,τι θέλετε στην εφαρμογή και αν έχετε κάποια απορία ή πρόβλημα 

μπορείτε να με ενημερώσετε. Επίσης όταν νομίζετε ότι ολοκληρώσατε με την 

εφαρμογή θα ήθελα να με φωνάξετε… 

 

7.2.2.1. Πρώτη Αξιολόγηση  

 

Περιγραφικά στοιχεία της αποτίμησης των δραστηριοτήτων των μαθητών και 

μαθητριών μετά την πρώτη αλληλεπίδραση με την εφαρμογή «Το Καρναβάλι των 

Ζώων». Ανάλυση ευρημάτων πρώτης δραστηριότητας αξιολόγησης του γνωστικού 

αντικειμένου. 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρώτης αλληλεπίδρασης ως 

δραστηριότητα μάθησης του γνωστικού αντικειμένου, πραγματοποιήθηκε η 

πρώτη δραστηριότητα αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου αναφορικά με 

τη μαθησιακή πορεία των υποκειμένων, μετά την πρώτη επαφή με το 

περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής. Ως εγγενές τμήμα του σεναρίου η 

διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 

γνωστικής δραστηριότητας που προηγήθηκε. Το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό της ημιδομημένης συνέντευξης στην αγγλική 

γλώσσα και αντικείμενο ελέγχου το περιεχόμενο των επτά πρώτων διαφανειών 

της εφαρμογής. Η δραστηριότητα βασίστηκε σε ερωτήσεις αξιολόγησης 

ανοικτού τύπου που έθετε το σενάριο, ώστε να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί 

αν και κατά πόσο τα υποκείμενα κατανόησαν το περιεχόμενο της ιστορίας και 
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μπορούν να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα. Η πρώτη αυτή αξιολόγηση 

χαρακτηρίζεται ως ενδιάμεση και κατέγραψε τη ανάπτυξη των υποκειμένων σε 

δύο από τις τέσσερις παραμέτρους της κλίμακας S.O.L.O.M. και σε συνάφεια 

με την διαδικασία της προ-αξιολόγησης. Αυτές ήταν η Κατανόηση Λόγου και 

το Λεξιλόγιο. Από τα παιδιά ζητήθηκε να απαντήσουν ονοματίζοντας ρήματα 

δράσης, ρήματα εξωτερίκευσης συναισθημάτων, ζώα και αριθμούς. Στη 

συνέχεια τα παιδιά είχαν τρία λεπτά στη διάθεση τους για να πουν ό,τι άλλο 

ήθελαν και μπορούσαν να θυμηθούν κάτι σχετικό με την ιστορία. Σε 

περιπτώσεις που τα παιδιά παρουσίαζαν δυσκολία απόκρισης, η ερευνήτρια 

ανέλαβε υποβοηθητικό ρόλο παρέχοντας υποστήριξη στα παιδιά μέσα από 

αναδιατυπώσεις των ερωτημάτων. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν 

τα ευρήματα από τη συλλογή των στοιχείων, στο πλαίσιο της συμμετοχικής 

παρατήρησης: 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η  

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η  

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η  

αξ/ση  

1 4,00 22 2,50 43 4,00 

2 3,00 23 2,50 44 2,00 

3 3,00 24 4,00 45 3,00 

4 1,00 25 3,00 46 3,00 

5 3,50 26 3,50 47 2,00 

6 2,00 27 4,00 48 2,00 

7 4,00 28 2,00 49 2,00 

8 3,00 29 4,00 50 3,00 

9 3,00 30 3,00 51 1,50 

10 4,00 31 2,50 52 3,00 

11 4,00 32 2,00 53 3,00 

12 2,50 33 2,50 54 2,00 

13 2,00 34 2,00 55 2,50 

14 2,00 35 2,00 56 3,00 

15 1,00 36 2,50 57 2,50 

16 - 37 2,50 58 4,00 
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17 4,00 38 2,00 59 3,00 

18 2,00 39 2,00 60 3,50 

19 3,00 40 5,00 61 2,50 

20 1,00 41 3,00 62 4,00 

21 3,50 42 3,00 Ποσοστό 4,59 

 Πίνακας 23. Πίνακας αποτελεσμάτων 1ης αξιολόγησης στην παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Οι διαδικασίες ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν και στη φάση της πρώτης 

αξιολόγησης ήταν αυτές της Περιγραφικής Ανάλυσης Στατιστικών Στοιχείων 

και της Ανάλυσης Συχνοτήτων Στατιστικών Στοιχείων. Στους πίνακες που 

ακολουθούν αποτυπώνονται τα αποτελέσματα για τις παραμέτρους Κατανόηση 

Λόγου και Λεξιλόγιο. Σημειώνεται πως το υποκείμενο Νο 16 είχε απαλλαγεί 

από το μάθημα της αγγλικής γλώσσας και δεν την είχε διδαχθεί ποτέ, οπότε και 

στους πίνακες η απολεσθείσα τιμή αναπαρίσταται με παύλα, όπως και το 

σύνολο των απολεσθέντων τιμών εφεξής. Καθώς το θέμα αναδύθηκε κατά τη 

διάρκεια της προ-αξιολόγησης και κατόπιν συνάντησης της ερευνήτριας με 

τους δασκάλους του σχολείου, ελήφθη η απόφαση το υποκείμενο να συμμετέχει 

κανονικά σε όλη τη διαδικασία ώστε να μη βιώσει αίσθημα αποκλεισμού από 

τα υπόλοιπα παιδιά. Ως γλώσσα επικοινωνίας επελέγη η ελληνική και σε ότι 

αφορά στα αποτελέσματά του αυτά θεωρούνται στο σύνολο των αναλύσεων ως 

απολεσθείσα τιμή με εξαίρεση τα αποτελέσματα που αφορούν στην ικανότητα 

ανάπλασης πληροφοριών που σχετίζονται με το ηχητικό περιεχόμενο της 

εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα: Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων 

για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών 

εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη 

τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και μέγιστη ο αριθμός εννέα (9), γ) ως τιμή 

Μ.Ο. (x) προέκυψε η 4,59 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή  1,736. 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 
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Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 3 4,8 4,9 4,9 

1,5 έως 1,9 1 1,6 1,6 6,6 

2 έως 2,4 15 24,2 24,6 31,1 

2,5 έως 2,9 10 16,1 16,4 47,5 

3 έως 3,4 16 25,8 26,2 73,8 

3,5 έως 3,9 4 6,5 6,6 80,3 

4 έως 4,4 11 17,7 18,0 98,4 

5 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απολ/σες 
Απολεσθ. Τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Κατανόηση Λόγου 61 1 9 4,59 1,736 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 4,59 

Διάμεσος 5,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 5 

Τυπική απόκλιση 1,736 

Διακύμανση 3,013 

 Πίνακας 24. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 
Συχνοτήτων, κατά την 1η αξιολόγηση στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=4,59) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το πέντε (5), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 3 έως 3,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 5,00, δ) i: η τιμή 
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διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 3,013 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,736 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η 

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η 

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η  

αξ/ση 

1 3,50 22 3,00 43 2,50 

2 2,50 23 2,50 44 2,00 

3 2,00 24 3,00 45 2,00 

4 1,00 25 4,00 46 3,00 

5 2,00 26 3,00 47 1,50 

6 2,00 27 3,00 48 2,00 

7 3,00 28 1,50 49 2,00 

8 2,50 29 3,00 50 3,00 

9 2,50 30 2,00 51 1,50 

10 3,00 31 1,00 52 2,00 

11 2,50 32 1,00 53 2,50 

12 2,00 33 2,00 54 2,00 

13 2,00 34 1,00 55 2,50 

14 2,00 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,00 57 3,00 

16 - 37 2,50 58 3,00 

17 3,00 38 2,00 59 2,50 

18 2,00 39 2,00 60 3,00 

19 2,00 40 4,00 61 2,50 

20 1,00 41 3,50 62 3,50 

21 3,50 42 3,00 Ποσοστό 3,72 

Πίνακας 25. Πίνακας αποτελεσμάτων 1ης αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε 

μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) 
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και μέγιστη ο αριθμός επτά (7), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,72 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,473. 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 6 9,7 9,8 9,8 

1,5 έως 1,9 3 4,8 4,9 14,8 

2 έως 2,4 21 33,9 34,4 49,2 

2,5 έως 2,9 11 17,7 18,0 67,2 

3 έως 3,4 16 22,6 23,0 90,2 

3,5 έως 3,9 4 6,5 6,6 96,7 

4 έως 4,4 2 3,2 3,3 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. 

Τιμές 
1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Λεξιλόγιο 61 1 7 3,72 1,473 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο λεξιλόγιο  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 3,72 

Διάμεσος 4,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3 

Τυπική απόκλιση 1,473 

Διακύμανση 2,171 

 Πίνακας 26. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, κατά την 1η αξιολόγηση στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
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Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή M.O. (x=3,72) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τρία (3), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 4,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 2,171 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,473 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Σε 

συνέχεια των αναλύσεων των ευρημάτων της πρώτης αξιολόγησης, 

πραγματοποιήθηκε υπολογισμός τιμών Μ.Ο. στις δύο παραμέτρους της 

κλίμακας S.O.L.O.M. για κάθε ένα από τα υποκείμενα και τα ευρήματα 

αξιοποιήθηκαν μέσω της Περιγραφικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, για την παραγωγή δεδομένων. 

 

Πίνακας Μ.Ο. 1ης αξιολόγησης στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

1 3,75 22 2,75 43 3,25 

2 2,75 23 2,50 44 2,00 

3 2,50 24 3,50 45 2,50 

4 1,00 25 3,50 46 3,00 

5 2,75 26 3,25 47 1,75 

6 2,00 27 3,50 48 2,00 

7 3,50 28 1,75 49 2,00 

8 2,75 29 3,50 50 3,00 

9 2,75 30 2,50 51 1,50 

10 3,50 31 1,75 52 2,50 

11 3,25 32 1,50 53 2,75 

12 2,25 33 2,25 54 2,00 

13 2,00 34 1,50 55 2,50 

14 2,00 35 2,00 56 2,50 

15 1,00 36 2,25 57 2,75 

16 - 37 2,50 58 3,50 
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17 3,50 38 2,00 59 2,75 

18 2,00 39 2,00 60 3,25 

19 2,50 40 4,50 61 2,50 

20 1,00 41 3,25 62 3,75 

21 3,50 42 3,00 Μ.Ο. 3,92 

 Πίνακας 27. Πίνακας συνολικών αποτελεσμάτων Μ.Ο. για τις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε μία απολεσθείσα τιμή 

(m=1), β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και μέγιστη ο αριθμός 

οκτώ (8), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,92 και δ) η τυπική απόκλιση στο 

δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,418.  

 

Συνολική αποτίμηση για την 1η αξιολόγηση στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο 

 
Υπ/κες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 3 4,8 4,9 4,9 

1,5 έως 1,9 6 9,7 9,8 14,8 

2 έως 2,4 14 22,6 23,0 37,7 

2,5 έως 2,9 18 29,0 29,5 67,2 

3 έως 3,4 12 19,4 19,7 86,9 

3,5 έως 3,9 7 11,3 11,5 98,4 

4,5 έως 4,9 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. 

Τιμές 
1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής αποτίμησης 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος Όρος 61 1 8 3,92 1,418 
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Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολικής αποτίμησης 

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 3,92 

Διάμεσος 4,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 4 

Τυπική απόκλιση 1,418 

Διακύμανση 2,010 

 Πίνακας 28. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης στην 1η αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. (x=3,92) 

σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τέσσερα (4), η οποία και αντιστοιχεί στην 

υποκλίμακα βαθμολογίας από 2,5 έως 2,9 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ) ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε το 4,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 2,010 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=1,418 σε 

σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Καθώς η τιμή Μ.Ο. για τη φάση της προ-

αξιολόγησης διαμορφώθηκε μέσα από τον υπολογισμό των δεδομένων και για 

τις τέσσερις παραμέτρους (Κατανόηση Λόγου – Λεξιλόγιο – Γραμματική – 

Ευχέρεια Λόγου) της κλίμακας S.O.L.O.M. σε αντίθεση με την πρώτη 

αξιολόγηση όπου η τιμή Μ.Ο. αφορούσε σε δύο από αυτά (Κατανόηση Λόγου 

και Λεξιλόγιο), επιχειρήθηκε εντοπισμός τιμής Μ.Ο. και στα δεδομένα της προ-

αξιολόγησης μόνο για τις δύο αυτές παραμέτρους. Η διαδικασία διευκόλυνε, 

ώστε να αξιολογηθούν περαιτέρω, μέσω της Περιγραφικής Ανάλυσης και της 

Ανάλυσης Συχνοτήτων, συγκριτικά δεδομένα και από τις δύο φάσεις. Πιο 

αναλυτικά: 

 

Πίνακας Μ.Ο. προ-αξιολόγησης στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο 

Α/Α Μ.Ο. Α/Α Μ.Ο. Α/Α Μ.Ο. 
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Υποκ/νου Υποκ/νου Υποκ/νου 

1 3,50 22 2,50 43 2,50 

2 2,50 23 2,25 44 2,50 

3 2,75 24 2,75 45 3,00 

4 1,50 25 3,50 46 2,50 

5 2,50 26 3,00 47 2,50 

6 2,00 27 2,25 48 2,00 

7 3,50 28 2,50 49 2,00 

8 2,75 29 3,75 50 2,75 

9 3,00 30 2,75 51 1,25 

10 3,00 31 1,75 52 2,00 

11 3,00 32 1,75 53 2,50 

12 2,25 33 2,00 54 2,00 

13 2,50 34 1,50 55 2,25 

14 2,75 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,25 57 2,50 

16 1,00 37 2,25 58 3,75 

17 2,75 38 2,00 59 2,50 

18 2,25 39 2,50 60 3,25 

19 2,75 40 4,50 61 2,25 

20 1,50 41 3,00 62 3,50 

21 3,25 42 2,75 Μ.Ο. 3,81 

 Πίνακας 29. Πίνακας συνολικών αποτελεσμάτων Μ.Ο. για τις παραμέτρους 
Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) 

ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και μέγιστη ο αριθμός οκτώ (8), 

γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,81 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,341. 

 

Συνολική αποτίμηση για την προ-αξιολόγηση στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο 

 Υπ/κες Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Αθροιστικό 
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Βαθμολογιών ποσοστό ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 3 4,8 4,8 4,8 

1,5 έως 1,9 5 8,1 8,1 12,9 

2 έως 2,4 17 27,4 27,4 40,3 

2,5 έως 2,9 22 35,5 35,5 75,8 

3 έως 3,4 8 12,9 12,9 88,7 

3,5 έως 3,9 6 9,7 9,7 98,4 

4,5 έως 4,9 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής αποτίμησης 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος Όρος 62 1 8 3,81 1,341 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολικής αποτίμησης 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,81 

Διάμεσος 4,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 4 

Τυπική απόκλιση 1,341 

Διακύμανση 1,798 

Πίνακας 30. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης στην προ-αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. 

(x=3,81) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τέσσερα (4), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2,5 έως 2,9 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 4,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,798 και τέλος ii): επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,341 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

Λαμβάνοντας πλέον υπόψη, στο πλαίσιο της συνδυαστικής διερεύνησης των 
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στοιχείων, τα ευρήματα που προέκυψαν στις παραμέτρους Κατανόηση Λόγου 

και Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M., τόσο για το στάδιο της προ-

αξιολόγησης όσο και για το στάδιο της πρώτης αξιολόγησης επιχειρήθηκε να 

εντοπιστεί η τιμή ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ των δύο Μ.Ο., οπότε και 

προέκυψε: 

 

Παράμετρος Υπολογισμός 62 

Μ.Ο. ποσοστιαίας μεταβολής (3,92 - 3,81) / 3,81 0, 028 

Πίνακας 31. Πίνακας ποσοστιαίας μεταβολής Μ.Ο. των παραμέτρων 
Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο, στην προ-αξιολόγηση και την 1η αξιολόγηση 
 

7.2.2.2.  Πρώτη Αξιολόγηση:  

 

Ανάλυση ευρημάτων για τον εντοπισμό πιθανής εκδήλωσης Εμπειρίας Ροής 

κατά την πρώτη αλληλεπίδραση και πρώτη αξιολόγηση. 

 

Με σκοπό να διαπιστωθεί εάν κατά την πρώτη αλληλεπίδραση 

δημιουργήθηκε το κατάλληλο πλαίσιο ώστε τα παιδιά να βιώσουν Ε.Ρ., η 

ερευνήτρια επικεντρώθηκε: α) στο να υπενθυμίσει στα παιδιά ότι στόχος της 

διαδικασίας είναι η μετέπειτα αξιολόγηση τους και πως θα κληθούν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις για το περιεχόμενο της εφαρμογής, β) στο να 

καταφέρει την άμεση ανατροφοδότηση των παιδιών επί της διαδικασίας, γ) στο 

να διαπιστώσει αν τα παιδιά βίωσαν έλλειψη της αυτογνωσίας, η οποία και 

συνήθως γίνεται αντιληπτή μέσα από την αλλοίωση της αντίληψης του χρόνου, 

δ) στο να διαπιστώσει αν τα παιδιά λειτουργούσαν σε ένα υψηλό επίπεδο 

συγκέντρωσης και ε) στο να διαπιστώσει αν τα παιδιά είχαν αίσθηση των 

δυνατοτήτων ελέγχου της δράσης. Αντίστοιχα στο πλαίσιο της αξιολόγησης η 

ερευνήτρια επικεντρώθηκε στο να διαπιστώσει αν τα παιδιά πέτυχαν σύγκλιση 

μεταξύ της δράσης και της επίγνωσής τους για το πώς συνδέεται η διαδικασία 

της αλληλεπίδρασης με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Για τη συλλογή των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μη συμμετοχική παρατήρηση και 

αξιοποιήθηκαν τα παραγόμενα της βιντεοσκόπησης, οπότε και καταγράφηκαν 



185 
 

σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις εντάσεις που εκδηλώθηκαν τόσο σε ατομικό 

επίπεδο όσο και μεταξύ των μερών. Η παρατήρηση σε ατομικό επίπεδο και σε 

επίπεδο ομότιμων επικεντρώθηκε στις μη λεκτικές εντάσεις. Έτσι, και σύμφωνα 

με όσα περιγράφηκαν, οι μεταβλητές αλληλοεπιδρώντων δεικτών προς 

παρατήρηση σε ατομικό επίπεδο αφορούσαν σε χαρακτηριστικά της 

συναισθηματικής κατάστασης των υποκειμένων. Αυτές ήταν:   

 

α) Χαρούμενο – Λυπημένο,  

β) Ευδιάθετο – Ενοχλημένο,  

γ) Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο,  

δ) Σε εγρήγορση – Νυσταλέο,  

ε) Ενεργητικό – Παθητικό,  

ζ) Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο,  

η) Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο   

θ) Επιτυχημένο – Αποτυχημένο  

 

Αντίστοιχα η παρατήρηση σε επίπεδο παιδιών και ερευνήτριας διαιρέθηκε 

σε λεκτικές από πλευράς των παιδιών προς την ερευνήτρια και σε λεκτικές από 

την ερευνήτρια προς τα παιδιά. Οι μεταβλητές αυτές αποτυπώθηκαν στην 

κλίμακα F.I.M.A. (Παράρτημα ΙΙ), η οποία και χρησιμοποιήθηκε ως βάση για 

την μετατροπή των στοιχείων σε αριθμητικά δεδομένα με σκοπό την περαιτέρω 

ανάλυσή τους. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, το σύνολο των κατηγοριών της 

κλίμακας Likert ήταν επτά, οπότε και αντίστοιχα διαμορφώθηκε αριθμητική 

κλίμακα δεδομένων από το ένα έως και το επτά. Το μέσο της κλίμακας, δηλαδή 

ο αριθμός 3,5 θεωρήθηκε η μέση τιμή (Μ.Τ.), που αντιστοιχεί σε μία μέση 

συναισθηματική κατάσταση ή «κανονική». Οι λοιπές διακυμάνσεις και προς τα 

δύο άκρα δείχνουν τις συναισθηματικές τάσεις των παιδιών. Καθώς, κατά τη 

διαδικασία της παρατήρησης των βιντεοσκοπήσεων διαπιστώθηκε μεγάλη 

απώλεια υλικού που λειτούργησε περιοριστικά στη, σε βάθος, διερεύνηση της 

πιθανής εκδήλωσης Ε.Ρ., τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν προήλθαν από 

τις σημειώσεις της ερευνήτριας στο πλαίσιο της συμμετοχικής παρατήρησης. Ο 

συνδυασμός των ευρημάτων οδήγησε στην επανεξέταση του βασικού 

ερωτήματος και των υποθέσεων, με αποτέλεσμα αυτά να επαναδιατυπωθούν 

καθιστώντας την πιθανότητα ύπαρξης Ε.Ρ. υποερώτημα που εφόσον απαντηθεί 

μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στο εάν και κατά πόσο η μαθησιακή 

δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου υπήρξε επιτυχής . Για την 
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παραγωγή δεδομένων, από τα ευρήματα της πρώτης αξιολόγησης, 

χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Συχνοτήτων του SPSS, στην οποία  αποτυπώθηκε 

ο τελικός αριθμός των υποκειμένων για τα οποία υπήρχαν στοιχεία 

βιντεοσκόπησης, όπως και ο αριθμός των υποκειμένων για τα οποία δεν 

υπάρχει καταγραφή. Έτσι συνολικά από τα 62 παιδιά, ενσωματώθηκαν προς 

ανάλυση τα 34, ενώ 28 από αυτά βρέθηκαν εκτός και τα αποτελέσματα τους 

παρουσιάζονται περιγραφικά στη συνέχεια. Το ποσοστό των παιδιών που 

αναλύθηκαν με αριθμητικά δεδομένα  αντιστοιχεί στο 54,8% του δείγματος. 

Πιο αναλυτικά: 

 

1η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκ. 

τιμές 

Αλληλεπιδρώντα 34 54,8 54,8 54,8 

Μη αλληλεπιδρώντα 28 45,2 45,2 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Πίνακας 32. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την εύρεση του αριθμού 

αλληλοεπιδρώντων υποκειμένων   

 

Επιπλέον παραγωγή δεδομένων προς αξιοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω 

της Ανάλυσης Συχνοτήτων σε κάθε μία από τις κατηγορίες μεταβλητών δεικτών 

συναισθηματικού περιεχομένου. Έτσι, για κάθε μία από αυτές προκύπτουν 

αντίστοιχα αποτελέσματα, τα οποία   παρουσιάζονται αναλυτικά ακολούθως:  

 

Χαρούμενο – Λυπημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 4 6,5 11,8 11,8 

Αρκ. χαμηλά 10 16,1 29,4 41,2 

Μερ. χαμηλά 10 16,1 29,4 70,6 

Κανονικά 10 16,1 29,4 100,0 

Σύνολο 34 54,8 100,0  
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Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 28 45,2   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 34 

Απολεσθείσες τιμές 28 

Μέσος Όρος 2,76 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 2 

Διακύμανση 1,017 

Πίνακας 33. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 

Χαρούμενο – Λυπημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 34 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Χαρούμενο – Λυπημένο: τέσσερα (4) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, δέκα 

(10) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, δέκα (10) σημείωσαν μερικώς χαμηλή και 

δέκα (10) βρέθηκαν με κανονική τιμή. Περαιτέρω, και στη λογική του 

εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς 

που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 2,76, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε το 3,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην 

τιμή 2,00 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,017. Αντίστοιχη 

υπήρξε η διαδικασία και για τις υπόλοιπες κατηγορίες:  

 

Ευδιάθετο – Ενοχλημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαιτ. χαμηλά 7 11,3 20,6 20,6 

Αρ. χαμηλά 11 17,7 32,4 52,9 

Μερ. χαμηλά 12 19,4 35,3 88,2 

Κανονικά 4 6,5 11,8 100,0 

Σύνολο 34 54,8 100,0  

Απ/σες Απολεσθ. τιμές 28 45,2   
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Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 34 

Απολεσθείσες τιμές 28 

Μέσος Όρος 2,38 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 0,954 

Διακύμανση 0,910 

Πίνακας 34. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ευδιάθετο – Ενοχλημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 34 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Ευδιάθετο – Ενοχλημένο: επτά (7) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, έντεκα 

(11) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, δώδεκα (12) σημείωσαν μερικώς χαμηλή και 

τέσσερα (4) βρέθηκαν με κανονική τιμή. Περαιτέρω, και στη λογική του 

εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς 

που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 2,38, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε το 2,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην 

τιμή 0,954 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 0,910. 

 

Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαιτ. χαμηλά 9 14,5 26,5 26,5 

Αρ. χαμηλά 9 14,5 26,5 52,9 

Μερ. χαμηλά 3 4,8 8,8 61,8 

Κανονικά 2 3,2 5,9 67,6 

Μερ. υψηλά 4 6,5 11,8 79,4 

Αρ. υψηλά 5 8,1 14,7 94,1 

Ιδιαίτ. υψηλά 2 3,2 5,9 100,0 

Σύνολο 34 54,8 100,0  

Απ/σες Απολεσθ. τιμές 28 45,2   
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Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 34 

Απολεσθείσες τιμές 28 

Μέσος Όρος 3,18 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 2,052 

Διακύμανση 4,210 

Πίνακας 35. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 36 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο: εννέα (9) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, 

εννέα (9) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, τρία (3) σημείωσαν μερικώς χαμηλή, δύο 

(2) βρέθηκαν με κανονική τιμή, τέσσερα (4) σημείωσαν μερικώς υψηλή, πέντε 

(5) αρκετά υψηλή και δύο (2) ιδιαίτερα υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική του 

εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς 

που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 3,18, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε το 2,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην 

τιμή 2,052 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 4,210. 

 

Σε εγρήγορση – Νυσταλέο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 11 17,7 33,3 33,3 

Αρκ. χαμηλά 16 25,8 48,5 81,8 

Μερ. χαμηλά 3 4,8 9,1 90,9 

Κανονικά 1 1,6 3,0 93,9 

Μερ. υψηλά 2 3,2 6,1 100,0 

Σύνολο 33 53,2 100,0  

Απ/σες Απολεσθ. τιμές 29 46,8   
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Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 33 

Απολεσθείσες τιμές 29 

Μέσος Όρος 2,06 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,248 

Διακύμανση 1,559 

Πίνακας 36. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη Σε 
εγρήγορση – Νυσταλέο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 33 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Σε εγρήγορση – Νυσταλέο: έντεκα (11) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, 

δεκαέξι (16) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, τρία (3) σημείωσαν μερικώς χαμηλή, 

ένα (1) βρέθηκε με κανονική τιμή, και δύο (2) σημείωσαν μερικώς υψηλή. 

Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία 

αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 

2,06, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 2,00, γ) η τυπική απόκλιση στο 

δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,248 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 1,559. 

 

Ενεργητικό – Παθητικό 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 17 27,4 47,2 50,0 

Αρκ. χαμηλά 6 9,7 17,6 67,6 

Μερ. χαμηλά 8 12,9 23,5 91,2 

Κανονικά 2 3,2 5,6 97,1 

Μερ. υψηλά 1 1,6 2,8 100,0 

Σύνολο 34 54,8 100,0  

Απ/σες Απολεσθ. τιμές 28 45,2   
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Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 34 

Απολεσθείσες τιμές 28 

Μέσος Όρος 1,94 

Διάμεσος 1,50 

Τυπική απόκλιση 1,127 

Διακύμανση 1,269 

Πίνακας 37. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ενεργητικό – Παθητικό, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 34 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Ενεργητικό – Παθητικό: δεκαεπτά (17) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, έξι 

(6) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, οκτώ (8) σημείωσαν μερικώς χαμηλή, δύο (2)  

βρέθηκαν με κανονική τιμή, και ένα (1) σημείωσε μερικώς υψηλή. Περαιτέρω, 

και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με 

τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 1,94, β) ως 

της διάμεσου προέκυψε το 1,50, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,127 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 1,269. 

 

Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 10 16,1 29,4 29,4 

Αρκ. χαμηλά 10 16,1 29,4 58,8 

Κανονικά 8 12,9 23,5 82,4 

Μερ. υψηλά 2 3,2 5,9 88,2 

Αρκ. υψηλά 2 3,2 5,9 94,1 

Ιδιαίτ. υψηλά 2 3,2 5,9 100,0 

Σύνολο 34 54,8 100,0  

Απ/σες Απολεσθ. τιμές 28 45,2   
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Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 34 

Απολεσθείσες τιμές 28 

Μέσος Όρος 3,18 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,783 

Διακύμανση 3,180 

Πίνακας 38. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 34 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο: δέκα (10) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, 

δέκα (10) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, οκτώ (8) βρέθηκαν με κανονική τιμή, δύο 

(2) σημείωσαν μερικώς υψηλή, δύο (2) αρκετά υψηλή και δύο (2) ιδιαίτερα 

υψηλή τιμή. Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού της τιμής M.O. για την 

κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. 

προέκυψε η 3,18, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 3,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,783 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 3,180. 

 

Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 7 11,3 20,6 20,6 

Αρκ. χαμηλά 11 17,7 32,4 52,9 

Μερ. χαμηλά 4 6,5 11,8 64,7 

Κανονικά 2 3,2 5,9 70,6 

Μερ. υψηλά 6 9,7 17,6 88,2 

Ιδιαίτ. υψηλά 4 6,5 11,8 100,0 

Σύνολο 34 54,8 100,0  

Απ/σες Απολεσθ. τιμές 28 45,2   
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Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 34 

Απολεσθείσες τιμές 28 

Μέσος Όρος 3,15 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,971 

Διακύμανση 3,887 

Πίνακας 39. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 34 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο: επτά (7) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, 

έντεκα (11) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, τέσσερα (4) σημείωσαν μερικώς 

χαμηλή, δύο (2) βρέθηκαν με κανονική τιμή, έξι (6) σημείωσαν μερικώς υψηλή 

και τέσσερα (4) ιδιαίτερα υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού 

της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που 

σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 3,15, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε το 2,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην 

τιμή 1,971 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 3,887. 

 

Επιτυχημένο – Αποτυχημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 9 14,5 26,5 26,5 

Αρκ. χαμηλά 10 16,1 29,4 55,9 

Μερ. χαμηλά 5 8,1 14,7 70,6 

Κανονικά 5 8,1 14,7 85,3 

Μερ. υψηλά 3 4,8 8,3 94,1 

Αρκ. υψηλά 2 3,2 5,9 100,0 

Σύνολο 34 54,8 100,0  

Απ/σες Απολεσθ. τιμές 28 45,2   
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Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 34 

Απολεσθείσες τιμές 28 

Μέσος Όρος 2,68 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,532 

Διακύμανση 2,347 

Πίνακας 40. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Επιτυχημένο – Αποτυχημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Ειδικά για τον μεταβλητό δείκτη της παραμέτρου Επιτυχημένο – 

Αποτυχημένο, αυτός υπολογίστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης. 

Τα στοιχεία του περιλαμβάνουν, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις 

αυτής της κατηγορίας υπολογισμών, μόνο όσα παιδιά τα δεδομένα των οποίων 

δεν είχαν απολεσθεί για αυτό και παρουσιάζουν διαφορετικά παραγόμενα κατά 

την Ανάλυση Συχνοτήτων από εκείνα της κλίμακας S.O.L.O.M. Σύμφωνα με 

τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 34 παιδιών που υπολογίστηκαν με 

αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη επιτυχημένο – 

αποτυχημένο: εννέα (9) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, δέκα (10) 

σημείωσαν αρκετά χαμηλή, πέντε (5) σημείωσαν μερικώς χαμηλή, πέντε (5) 

βρέθηκαν με κανονική τιμή, τρία (3) σημείωσαν μερικώς υψηλή και δύο (2) 

αρκετά υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για 

την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή 

Μ.Ο. προέκυψε η 2,68, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 2,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,532 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 2,347. 

 

Με αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 6 9,7 17,6 17,6 

Αρκ. χαμηλά 7 11,3 20,6 38,2 
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Μερ. χαμηλά 7 11,3 20,6 58,8 

Κανονικά 7 11,3 20,6 79,4 

Μερ. υψηλά 6 9,7 17,6 91,7 

Αρκ. υψηλά 1 1,6 2,9 97,2 

Σύνολο 34 54,8 100,0 100,0 

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 28 45,2   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 34 

Απολεσθείσες τιμές 28 

Μέσος Όρος 3,09 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,464 

Διακύμανση 2,143 

Πίνακας 41. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη Με 

αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία, στην κλίμακα F.I.M.A.  
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 34 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Με αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία: έξι (6) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, 

επτά (7) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, επτά (7) σημείωσαν μερικώς χαμηλή, επτά 

(7) βρέθηκαν με κανονική τιμή, έξι (6) σημείωσαν μερικώς υψηλή, και ένα (1) 

αρκετά υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για 

την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή 

Μ.Ο. προέκυψε η 3,09, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 3,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,464 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 2,143. Οι άνωθεν παράμετροι μεταβλητών 

δεικτών στη συνέχεια μετατράπηκαν σε αριθμητικά δεδομένα με αύξοντα 

αριθμό ώστε να υπολογιστεί επί συνόλου των συχνοτήτων και των μεταβλητών 

δεικτών, ο αριθμός των παιδιών ανά κατηγορία συναισθηματικής 

αλληλεπίδρασης. Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 

7 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=7): α) δεν υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) 

ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός οκτώ (8) και μέγιστη ο αριθμός 
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ενενήντα (90), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 43,43 και δ) η τυπική απόκλιση 

στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 32,608. 

 

Συνολική αποτίμηση μεταβλητών αλληλεπιδρώντων δεικτών F.I.M.A. 

Κατηγ. 

Δεικτών 

Ιδιαίτ. 

Χαμ. 

Αρκ. 

Χαμ. 

Μερ. 

Χαμ. 
Καν. 

Μερ. 

Υψ. 

Αρκ. 

Υψ. 

Ιδιαί. 

Υψ. 
Σύνολο 

1 4 10 10 10 - - - 34 

2 7 11 12 4 - - - 34 

3 9 9 3 2 4 5 2 34 

4 11 16 3 1 2 - - 33 

5 17 6 8 2 1 - - 34 

6 10 10 - 8 2 2 2 34 

7 7 11 4 2 6 - 4 34 

8 9 10 5 5 3 2 - 34 

9 6 7 7 7 6 1 - 34 

Σύνολο 81 90 50 41 24 10 8  

Περιγραφική Ανάλυση συνολικής αποτίμησης αλληλεπιδρώντων δεικτών  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Σύνολο 7 8 90 43,43 32,608 

Έγκυρες 7     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 7 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 43,43 

Διάμεσος 41,00 

Τυπική απόκλιση 32,608 

Διακύμανση 1063,286 

Πίνακας 42. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 
Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης στην 1η αλληλεπίδραση και στην 1η 

αξιολόγηση 
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Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. 

(x=43,43) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε το 41,00, γ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1063,286 

και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=32,608 σε σχέση με την 

περιγραφική ανάλυση. 

 

7.2.2.3.  Πρώτη Αξιολόγηση:  

 

Παρουσίαση ποιοτικών ευρημάτων μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης στο 

πλαίσιο της πρώτης αλληλεπίδρασης.  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης της ερευνητικής 

παρέμβασης, υπήρξε απώλεια δεδομένων από το υλικό βιντεοσκόπησης, καθώς 

αποσπασματικά η μία βιντεοκάμερα δεν παρήγαγε ήχο ή σταματούσε η λήψη 

της. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε απώλεια δεδομένων. Ωστόσο, η απώλεια αυτή 

καλύφθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχικής παρατήρησης από εκτεταμένες 

σημειώσεις της ερευνήτριας, σύμφωνα και με τη μεθοδολογία συλλογής 

δεδομένων που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι σημειώσεις αυτές 

αποτέλεσαν πηγή ευρημάτων, τα οποία και περιγράφονται ακολούθως και 

συμπληρώνουν με περιγραφικό περιεχόμενο τα αριθμητικά δεδομένα που 

προηγήθηκαν σε ότι αφορά σε διαπιστώσεις μεταβολής των συναισθηματικών 

τους δεικτών. Η απώλεια των δεδομένων αφορούσε τα υποκείμενα Νο 1, 2, 3, 

6, 8, 21, 24, 26, 27, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 56, 58, 60 και 

62. Σύμφωνα και με τις σημειώσεις:  

 

Ερ: «…το σύνολο των παιδιών έδειξε ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της 

εφαρμογής»,  

 

Νο 1: «…αρκετά διστακτικό…, βλέμμα γεμάτο ανυπομονησία, δείχνει ότι 

απολαμβάνει…», 
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Νο 2: «…γενικά διστακτικό…, βλέπει τους ομότιμους και μαθαίνει τι μπορεί 

να κάνει,…»,  

 

Νο 6: «…πηγαίνει μπρος πίσω στις διαφάνειες κοιτώντας τους ομότιμους του 

πιθανότατα για να διαπιστώσει αν και οι ίδιοι εξερευνούν με την ίδια 

διαδικασία…», 

 

Νο 3 και Νο 41: «ξεκίνησε διστακτικά αλλά φαίνεται να του αρέσει…», 

«κοιτάζει με δισταγμό, δείχνει ντροπαλό…. Του αρέσουν οι ήχοι…» αντίστοιχα, 

 

 Νο8: «…σοβαρό, μετρημένο αλλά αποφασιστικό…»,  

 

Νο 56: «…κατέκτησε γρήγορα τη διαδικασία… άρχισε να διαβάζει νοερά το 

κείμενο...»,  

 

Νο 21: «…μάτια γεμάτα περιέργεια, απολαμβάνει τους ήχους και λιγότερο τις 

μελωδίες και τον ήχο του κειμένου… έχει έντονη αλληλεπίδραση με στους 

ομότιμους, έχει την αίσθηση αρχηγού που πρέπει να εξηγήσει στους γύρω του τι 

συμβαίνει…», 

 

Νο 24: «… έντονα κινητικός, προσπαθεί να εξηγήσει στους ομότιμους τι 

κάνει… ο τόνος της φωνής υπονοεί ότι όλοι έπρεπε να ανακαλύψουν την 

εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο…», 

 

Νο 26: «Περισσότερο ομαδοσυνεργατικό… παίζει με τη συσκευή του αλλά και 

με τη συσκευή των διπλανών…», 

  

Ερ: « … παιδιά Νο 27, Νο 44 εστιάζουν στη διάδραση με τα αντικείμενα και 

αλληλοβοηθιούνται στο πως λειτουργεί το περιεχόμενο…», 

  

Νο 30: «…δείχνει εξοικείωση με το περιεχόμενο, δείχνει ανικανοποίητο…», 
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Νο 32: «… προσηλωμένο στην εφαρμογή, δείχνει να έχει ξεχάσει τον 

περίγυρο… είναι εσωστρεφές…», 

  

Ερ: «…μοναχικά στην εξερεύνηση αλλά αποφασιστικά και ικανοποιημένα με 

την εμπειρία τους έφυγαν τα Νο 40, 43, 57, 58 και 60…», «…τα υποκείμενο Νο 

45 και 62 απολαμβάνουν με αυτοπεποίθηση την εφαρμογή….», 

  

Νο 47: «…είναι προσηλωμένο στη διαδικασία, δεν ενοχλείται από τον 

περίγυρο, δεν αλληλοεπιδρά με ομότιμους…», 

 

Νο 48 και Νο 52: «…χορεύουν με τη μουσική, αστειεύονται μεταξύ τους για 

τους ήχους, διασκεδάζουν με τα ζώα…». 

 

Οι φράσεις που αποτυπώνονται αποτελούν περιεχόμενο που συγγράφηκε 

κατά τη συμμετοχική παρατήρηση και είναι απόσπασμα των αναλυτικών 

σημειώσεων που κατέγραφε η ερευνήτρια. Αυτές ανταποκρίνονται στην 

συναισθηματική κατάσταση που η ίδια διαπίστωνε εντός της αίθουσας και 

μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικά πηγές ποιοτικών δεδομένων προς 

αξιολόγηση. 

 

7.2.3. Τρίτη Συνάντηση: 

 

Φάση Δεύτερης Αλληλεπίδρασης: Περιγραφικά στοιχεία της αποτίμησης των 

δραστηριοτήτων των μαθητών και μαθητριών κατά τη δεύτερη αλληλεπίδραση με 

την εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων». 

 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης δραστηριότητας αξιολόγησης του 

γνωστικού αντικειμένου, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό έγινε η έναρξη 

της δεύτερης μαθησιακής δραστηριότητας που ονομάστηκε δεύτερη 

αλληλεπίδραση. Και σε αυτή τη φάση οι ομάδες εργασίας διατήρησαν την 

αναλογία 1:1, οπότε και τα παιδιά προσέρχονταν στην αίθουσα ανά έξι. Τα 

παιδιά κατά την παραμονή τους στο χώρο ήταν πιο εξοικειωμένα με τα μέσα 
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βιντεοσκόπησης για αυτό και το σύνολο αυτών δεν επέδειξε ενδιαφέρον για την 

ύπαρξή τους. Οι οδηγίες της ερευνήτριας για το περιεχόμενο της παρέμβασης 

και το μαθησιακό αντικείμενο δόθηκαν στα παιδιά στα αγγλικά και ήταν οι 

ακόλουθες:  

 

“Hello, come in and take a seat. As I have explained before, you have fifteen 

minutes to play with the application, read  the whole story, all 14 pages in 

English carefully, listen to all sounds and listen to the music in each page, 

watch the animals move and play. Enjoy playing, find out all possible things in 

the story. Remember that in the next days I will ask you again questions in 

English about the story and this time I will ask you some things about the music 

as well.” 

 

Οι οδηγίες αυτή τη φορά προέτρεπαν τα παιδιά να εστιάσουν κυρίως στην 

εξερεύνηση των ήχων και των μελωδιών της εφαρμογής. Περαιτέρω τα παιδιά 

ενημερώθηκαν ότι μετά τη χρήση της εφαρμογής, η ερευνήτρια εκ νέου θα τους 

έθετε ερωτήματα για το περιεχόμενο αυτής και τέλος τα ενημέρωσε ότι θα 

μπορούν να έχουν την προσωπική της βοήθεια αν την χρειαστούν για 

οποιοδήποτε λόγο. Το χρονικό περιθώριο της χρήσης της εφαρμογής 

διατηρήθηκε στα δεκαπέντε λεπτά. Αντίστοιχα με την πρώτη αλληλεπίδραση 

ευρήματα προέκυψαν από τη συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας σε 

σχέση με την μαθησιακή διαδικασία και τις εντάσεις που εκδηλώθηκαν μεταξύ 

των μερών εξαιτίας της πειραματικής παρέμβασης. Όπως ακριβώς και στην 

πρώτη αλληλεπίδραση έτσι και εδώ τα παραγόμενα των υποκειμένων σε σχέση 

με την μαθησιακή τους διαδρομή και τις διαδρομές προσπέλασης των στοιχείων 

της εφαρμογής, αναδείχθηκαν από το εσωτερικό σύστημα καταγραφής της 

δακτυλο-κίνησης και ενδεικτικό παράδειγμα παρουσιάζεται ακολούθως:  
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Διάγραμμα 18. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις 
διαφάνειες της εφαρμογής κατά την 2η αλληλεπίδραση-έναρξη 

 

 

Διάγραμμα 19.  Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις διαφάνειες 
της εφαρμογής κατά την 2η αλληλεπίδραση-συνέχεια 

 

 

Διάγραμμα 20. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις διαφάνειες 

της εφαρμογής κατά την 2η αλληλεπίδραση-συνέχεια 
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Διάγραμμα 21. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις διαφάνειες 
της εφαρμογής κατά την 2η αλληλεπίδραση-συνέχεια 

 

 

Διάγραμμα 22. Δείγμα αποτύπωσης των επιλογών χρήσης των στοιχείων – 
απεικονίσεων της εφαρμογής κατά τη 2η αλληλεπίδραση 

 

Σε ότι αφορά στις εντάσεις των μερών κατά τη διάρκεια της δεύτερης 

αλληλεπίδρασης, αυτές όπως και στην πρώτη ήταν λεκτικές και μη λεκτικές. 

Έτσι διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα παραδείγματα: 

  

α) λεκτική επικοινωνία για το περιεχόμενο. Τα παιδιά ήδη είχαν εξοικείωση 

με την εφαρμογή, ως εκ τούτου εξηγούσαν συχνά τα στοιχεία από το 

περιεχόμενο της εφαρμογής ή επιδίωκαν να επιδείξουν σε ομότιμους/ες την 

επιτυχία τους στο να ανακαλύψουν πρώτα κάποιο από τα αλληλοεπιδρώντα 

στοιχεία, Ενδεικτικά αναφέρονται τα υποκείμενα Νο 46, 40, 24,   

 

Νο 46: Κοίτα, άλλαξα πολλές σελίδες…  
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Νο 24: (διαβάζει στο iPad της διπλανής του) Τhe lion is bored. Το ξέρω αυτό  

Νο 40: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα, η κυρία μας είπε να το 

κάνουμε στα αγγλικά 

 

β) μη λεκτική επικοινωνία, ενδεικτικά αναφέρονται τα υποκείμενα Νο 2, 10,  

30, 47, 17, 24, τα οποία διαπιστώθηκε πως αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους σε 

ζητήματα όπως μιμητισμός στη χρήση του περιεχομένου, παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων των ομότιμων, επικοινωνία με νοήματα και μορφασμούς του 

προσώπου καθώς θεώρησαν ότι πρόκειται για παιχνίδι αλλά παράλληλα είχαν 

επίγνωση της παρουσίας των ενήλικων στην αίθουσα, και τέλος προσπάθεια 

επίδειξης της νεοαποκτηθείσας γνώσης σε ομότιμους με παρέμβαση στη 

συσκευή τους: 

 

Νο 2 και Νο 10: το ένα παιδί χρησιμοποιεί τη συσκευή και το δεύτερο 

παρατηρεί την κίνηση του πρώτου και την επαναλαμβάνει μερικώς , 

 

Νο 30 και Νο 47: τα δύο κορίτσια είχαν γνώση ότι η ερευνήτρια δε 

βρίσκεται κοντά και παίζουν μεταξύ τους και με μία συσκευή ακούγοντας 

ρυθμικά μοτίβα και χορεύοντας με αυτά, ενώ όταν πλησιάζει η ερευνήτρια 

έπαυαν την αλληλεπίδραση και συγκεντρώνονταν ξανά στις συσκευές τους, 

 

Νο 17 και Νο 24: το πρώτο παιδί παρεμβαίνει στη συσκευή του δεύτερου 

για να το βοηθήσει να του χαμηλώσει την ένταση επειδή ενοχλείται. 

 

Στην κατηγορία εντάσεις μεταξύ παιδιών και ερευνήτριας 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις επικοινωνίας των δύο πλευρών. 

Αυτές αφορούν: 

 

α) λεκτική επικοινωνία προς την ερευνήτρια, ενδεικτικά αναφέρονται τα 

υποκείμενα Νο 38, 44, 55, 61, τα οποία είτε ζήτησαν βοήθεια στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, είτε εκδήλωσαν συμπεριφορά με σκοπό να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον της ερευνήτριας, είτε εκδήλωσαν συμπεριφορά η οποία άπτεται του 
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ελέγχου της ερευνήτριας σχετικά με το περιεχόμενο της διαδικασίας. Πιο 

αναλυτικά:  

 

Νο 38: Κυρία μπορείτε να με βοηθήσετε, δεν ακούω… 

 

Νο 44: Κυρία, μπορώ να φύγω και εγώ με τα παιδιά;  

Απ: Έχεις τελειώσει με την εφαρμογή;  

Νο 44: Ναι κυρία  

 

Νο 61: Κυρία, τώρα θα μας ρωτήσετε όλα αυτά που μας λέτε;   

Απ.: Όχι, τώρα. Από αύριο… 

 

β) λεκτική επικοινωνία της ερευνήτριας προς τα παιδιά, ενδεικτικά 

αναφέρονται τα υποκείμενα  Νο 31, 32, 40. Κατά τη δεύτερη αλληλεπίδραση με 

την εφαρμογή μειώθηκε η παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων από την 

ερευνήτρια, δηλαδή η παροχή βοήθειας και επεξηγήσεων για τη διαδικασία της 

αξιολόγησης καθώς και η υποστήριξη της ερευνήτριας με παιδιά που έδειχναν 

να μην ικανοποιούνται από το περιεχόμενο της εφαρμογής. Πιο αναλυτικά:  

 

Προς Νο 40: Είσαι εντάξει;… 

Απ: Κυρία δεν ακούω το παραμύθι, πώς να δυναμώσω τον ήχο;… 

Ερ.: Ορίστε… 

 

Προς Νο 31 και Νο 32: Σήμερα θα δείτε πάλι το παραμύθι. Θα διαβάσετε το 

κείμενο, θα ακούσετε τις μουσικές που είναι διαφορετικές σε κάθε σελίδα, θα  

εξερευνήσετε την εφαρμογή και από αύριο θα σας ρωτήσω πάλι διάφορα 

πράγματα για την ιστορία και τις μουσικές της.  

 

7.2.4. Τέταρτη Συνάντηση: 

 

7.2.4.1. Δεύτερη Αξιολόγηση:  
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Περιγραφικά στοιχεία της αποτίμησης των δραστηριοτήτων των μαθητών και 

μαθητριών μετά τη δεύτερη αλληλεπίδραση με την εφαρμογή «Το Καρναβάλι των 

Ζώων». Ανάλυση ευρημάτων δεύτερης δραστηριότητας αξιολόγησης του 

γνωστικού αντικειμένου. 

 

Πριν την παρουσίαση των ευρημάτων της δεύτερης αξιολόγησης θα πρέπει 

να επισημανθεί ο διαχωρισμός που έγινε στον αριθμό των συναντήσεων με τα 

υποκείμενα. Σύμφωνα με τον πίνακα (Εν 1.1._σελ 86-87) παρουσίασης της 

ημερολογιακής εξέλιξης της πειραματικής παρέμβασης, διαπιστώνει κανείς ότι 

η πρώτη αλληλεπίδραση σε σχέση με την πρώτη αξιολόγηση δεν παρουσιάζουν 

ημερολογιακό κενό μεταξύ τους, καθώς η αξιολόγηση για τα υποκείμενα 

ξεκίνησε την ίδια ημέρα που ολοκληρώνονταν η μαθησιακή διαδικασία. 

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη μεταξύ της δεύτερης αλληλεπίδρασης, διάρκειας 

τεσσάρων ημερών, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, ακολούθησε η διαδικασία 

αξιολόγησης του γνωστικού αντικείμενου, η οποία και αφορούσε στη 

μαθησιακή εξέλιξη των συμμετεχόντων έως αυτό το σημείο, για αυτό το σκοπό 

χαρακτηρίζεται όπως και η πρώτη, ως ενδιάμεση αξιολόγηση. Ως εργαλείο 

διατηρήθηκε αυτό της ημιδομημένης συνέντευξης στην αγγλική γλώσσα, 

ωστόσο το περιεχόμενο αυτή τη φορά αφορούσε στον υπόλοιπο αριθμό 

διαφανειών της εφαρμογής. Η δραστηριότητα και πάλι βασίστηκε σε ερωτήσεις 

αξιολόγησης ανοικτού τύπου που έθετε το σενάριο, ώστε να διερευνηθεί και να 

διαπιστωθεί αν και κατά πόσο τα υποκείμενα κατανόησαν το περιεχόμενο της 

ιστορίας και μπορούν να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα. Και σε αυτή την 

περίπτωση καταγράφηκαν στοιχεία για την παραγωγή δεδομένων σχετικά με 

πιθανή ανάπτυξη των υποκειμένων στις παραμέτρους Κατανόηση Λόγου και 

Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. και σε συνάφεια με τη διαδικασία της προ-

αξιολόγησης. Εκ νέου τα παιδιά κλήθηκαν να ονοματίσουν ρήματα δράσης, 

ρήματα εξωτερίκευσης συναισθημάτων, ζώα και αριθμούς. Στη συνέχεια, τα 

παιδιά είχαν τρία λεπτά στη διάθεση τους για να πουν ό,τι άλλο ήθελαν και 

μπορούσαν να θυμηθούν κάτι σχετικό με την ιστορία. Σε περιπτώσεις που τα 

παιδιά παρουσίαζαν δυσκολία απόκρισης, η ερευνήτρια ανέλαβε υποβοηθητικό 

ρόλο παρέχοντας υποστήριξη μέσα από την αναδιατύπωση των ερωτημάτων ή 
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με τη χρήση δεικτών υπενθύμισης, όπως φράσεις ή λέξεις κλειδιά. Επιπλέον σε 

αυτή την αξιολόγηση η ερευνήτρια εισήγαγε το πρώτο εργαλείο για τη συλλογή 

στοιχείων που αφορούσαν αποκλειστικά στο ηχητικό περιεχόμενο της 

εφαρμογής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε τη 

συσκευή iPad για να επιλέξει την εικόνα ελέγχου που αντιστοιχούσε στη 

διαφάνεια με αριθμό οκτώ (8) και εμπεριείχε ως μελωδία το μουσικό 

περιεχόμενο της διασκευασμένης κίνησης από «Το Καρναβάλι των Ζώων» με 

τίτλο «Πρόσωπα με μεγάλα αυτιά». Με τη χρήση του μελωδικού 

αποσπάσματος και έχοντας πάνω στο έδρανο εικόνες με το σύνολο των 

διαφανειών της εφαρμογής, ζητούσε από τα παιδιά να αντιστοιχήσουν την 

μελωδία με μία από τις διαφάνειες. Σε περιπτώσεις που τα παιδιά παρουσίαζαν 

δυσκολία απόκρισης η ερευνήτρια ανέλαβε υποβοηθητικό ρόλο παρέχοντας 

υποστήριξη μέσα από ηχητικές μιμήσεις, π.χ. μίμηση του ήχου του 

ογκανίσματος των όνων για να ενεργοποιηθεί ο δείκτης υπενθύμισης που 

αφορά στους περιγραφικούς ήχους ζώων με νόημα.  Οι πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζουν τα ευρήματα από τη συλλογή των στοιχείων, ενώ 

διατηρείται ο μη υπολογισμός των τιμών του υποκειμένου Νο 16 σε συνέχεια 

της συλλογιστικής της πρώτης αξιολόγησης: 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

Α/Α 

Υποκ/νου 

2η 

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

2η 

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

2η  

αξ/ση 

1 4,00 22 3,00 43 4,00 

2 2,00 23 3,00 44 2,00 

3 2,50 24 2,50 45 3,00 

4 1,50 25 5,00 46 4,00 

5 3,00 26 3,00 47 3,00 

6 3,00 27 2,50 48 2,50 

7 4,00 28 3,00 49 3,00 

8 3,00 29 3,50 50 3,50 

9 3,00 30 3,00 51 2,00 

10 3,50 31 2,50 52 3,00 
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11 3,50 32 1,50 53 3,00 

12 3,00 33 2,50 54 3,00 

13 3,00 34 2,00 55 2,50 

14 3,00 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 3,00 57 2,00 

16 - 37 3,00 58 4,00 

17 4,00 38 2,00 59 2,00 

18 3,00 39 3,50 60 4,00 

19 3,00 40 5,00 61 3,50 

20 2,00 41 3,50 62 3,50 

21 3,50 42 3,00 Ποσοστό 4,90 

Πίνακας 43. Αποτελέσματα 2ης αξιολόγησης στην παράμετρο Κατανόηση 
Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Και στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν οι 

διαδικασίες της Περιγραφικής Ανάλυσης Στατιστικών Στοιχείων και της 

Ανάλυσης Συχνοτήτων. Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται τα 

αποτελέσματα τόσο στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου, όσο και στην 

παράμετρο Λεξιλόγιο. Πιο συγκεκριμένα:  

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) 

υπήρξε μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η 

μονάδα (1) και μέγιστη ο αριθμός εννέα (9), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 

4,90 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,578. 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 1 1,6 1,6 1,6 

1,5 έως 1,9 2 3,2 3,3 4,9 

2 έως 2,4 10 16,1 16,4 21,3 

2,5 έως 2,9 7 11,3 11,5 32,8 

3 έως 3,4 23 37,1 37,7 70,5 
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3,5 έως 3,9 9 14,5 14,8 85,2 

4 έως 4,4 7 11,3 11,5 96,7 

5 2 3,2 3,3 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Κατανόηση Λόγου 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Κατανόηση Λόγου 61 1 9 4,90 1,578 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 4,90 

Διάμεσος 5,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 5 

Τυπική απόκλιση 1,578 

Διακύμανση 2,490 

Πίνακας 44. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων,  
κατά τη 2η αξιολόγηση στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή M.O. (x=4,90) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το πέντε (5), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 3 έως 3,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 5,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 2,490 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,578 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 
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Α/Α 

Υποκ/νου 

2η 

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

2η 

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

2η 

αξ/ση  

1 3,50 22 2,50 43 3,00 

2 2,00 23 2,50 44 2,00 

3 2,00 24 2,00 45 3,00 

4 2,00 25 4,00 46 3,00 

5 2,50 26 3,00 47 2,00 

6 2,00 27 1,50 48 2,00 

7 3,50 28 1,50 49 3,00 

8 2,00 29 4,00 50 3,00 

9 2,50 30 2,50 51 2,00 

10 2,50 31 3,00 52 2,50 

11 1,50 32 1,50 53 2,50 

12 2,00 33 2,00 54 2,50 

13 2,00 34 1,50 55 2,00 

14 2,50 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,50 57 2,50 

16 - 37 2,00 58 3,00 

17 3,50 38 2,00 59 2,00 

18 2,00 39 2,50 60 3,50 

19 2,00 40 3,50 61 2,50 

20 1,50 41 3,50 62 3,00 

21 2,50 42 2,00 Ποσοστό 3,84 

Πίνακας 45. Πίνακας αποτελεσμάτων 2η αξιολόγησης στην παράμετρο 
Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο λεξιλόγιο 

έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε μία (m=1) 

απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και μέγιστη 

ο αριθμός επτά (7), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,84 και δ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,319. 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

 Υποκλίμακες Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Αθροιστικό 
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Βαθμολογιών ποσοστό ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 1 1,6 1,6 1,6 

1,5 έως 1,9 6 9,7 9,8 11,5 

2 έως 2,4 22 35,5 36,1 47,5 

2,5 έως 2,9 15 24,2 24,6 72,1 

3 έως 3,4 9 14,5 14,8 86,9 

3,5 έως 3,9 6 9,7 9,8 96,7 

4 έως 4,4 2 3,2 3,3 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Λεξιλόγιο 61 1 7 3,84 1,319 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 3,84 

Διάμεσος 4,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3 

Τυπική απόκλιση 1,319 

Διακύμανση 1,739 

Πίνακας 46. Aποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
κατά τη 2η αξιολόγηση στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=3,840) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τρία (3), η οποία 

και αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 4,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,739 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 
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της τυπικής απόκλισης s=1,319 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Σε 

συνέχεια των αναλύσεων των ευρημάτων της δεύτερης αξιολόγησης, 

πραγματοποιήθηκε υπολογισμός τιμών του Μ.Ο. σε όλες τις παραμέτρους της 

κλίμακας S.O.L.O.M. για κάθε ένα από τα υποκείμενα και τα ευρήματα 

αξιοποιήθηκαν μέσω της Περιγραφικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, για την παραγωγή δεδομένων. 

 

Πίνακας μέσων όρων 2ης αξιολόγησης στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

1 3,75 22 2,75 43 3,00 

2 2,00 23 2,75 44 2,00 

3 2,25 24 2,25 45 3,00 

4 1,75 25 4,50 46 3,50 

5 2,75 26 3,00 47 2,50 

6 2,50 27 2,00 48 2,25 

7 2,00 28 2,25 49 3,00 

8 2,50 29 3,75 50 3,25 

9 2,75 30 2, 75 51 2,00 

10 3,00 31 2,75 52 2,75 

11 2,50 32 1,50 53 2,75 

12 2,50 33 2,25 54 2,75 

13 2,50 34 1,75 55 2,25 

14 2,75 35 2,25 56 2,00 

15 1,00 36 3,25 57 2,25 

16 - 37 2,50 58 3,50 

17 3,75 38 2,00 59 2,00 

18 2,50 39 3,00 60 3,75 

19 2,50 40 4,00 61 3,00 

20 1,75 41 3,50 62 3,25 

21 3,00 42 2,50 Μ.Ο. 4,08 

Πίνακας 47. Αποτελέσματα συνολικών αποτελεσμάτων μέσου όρου για τις 

παραμέτρους Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. 
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Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε μία απολεσθείσα τιμή 

(m=1), β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και μέγιστη ο αριθμός 

οκτώ (8), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 4,08 και δ) η τυπική απόκλιση στο 

δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,320.  

 

Συνολική αποτίμηση για τη 2η αξιολόγηση στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 1 1,6 1,6 1,6 

1,5 έως 1,9 4 6,5 6,5 8,2 

2 έως 2,4 16 25,8 26,2 34,4 

2,5 έως 2,9 20 32,3 32,8 67,2 

3 έως 3,4 11 17,7 18,0 85,2 

3,5 έως 3,9 7 11,3 11,5 96,7 

4 έως 4,4 1 1,6 1,6 98,4 

4,5 έως 4,9 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής αποτίμησης 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος Όρος 61 1 8 4,08 1,320 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολικής αποτίμησης για τη δεύτερη 

αξιολόγηση 

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 4,08 
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Διάμεσος 4,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 4 

Τυπική απόκλιση 1,320 

Διακύμανση 1,743 

Πίνακας 48. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 

συνολικής αποτίμησης στη 2η αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε μία απολεσθείσα τιμή 

(m=1), β) επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. (x=4,083,98) σε σχέση με την 

περιγραφική ανάλυση, γ) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα 

δεδομένα ήταν το τέσσερα (4), η οποία και αντιστοιχεί στην υποκλίμακα 

βαθμολογίας από 2,5 έως 2,9 της κλίμακας S.O.L.O.M., δ)  ως τιμή της 

διάμεσου προέκυψε το 4,00, ε) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 

1,7432 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=1,320 σε 

σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Ήδη από την προηγούμενη ενότητα έχουν 

υπολογιστεί οι τιμές Μ.Ο. της προ-αξιολόγησης μόνο για τις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο. Πιο αναλυτικά: 

 

Πίνακας Μ.Ο. προ-αξιολόγησης στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

Α/Α 

Υποκ/νου 
Μ.Ο. 

1 3,50 22 2,75 43 2,75 

2 2,00 23 2,00 44 3,00 

3 2,50 24 2,00 45 3,50 

4 1,50 25 3,25 46 2,75 

5 3,00 26 2,25 47 3,00 

6 2,75 27 3,50 48 3,00 

7 2,75 28 1,50 49 2,50 

8 3,25 29 2,00 50 2,25 

9 2,75 30 3,75 51 1,75 

10 2,50 31 2,50 52 2,50 

11 2,25 32 2,00 53 2,25 
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12 2,25 33 2,50 54 1,00 

13 2,50 34 2,50 55 2,50 

14 2,25 35 2,50 56 1,25 

15 3,75 36 2,00 57 2,00 

16 2,75 37 1,00 58 2,50 

17 3,50 38 2,00 59 2,00 

18 1,50 39 2,25 60 2,75 

19 3,00 40 4,50 61 3,00 

20 2,75 41 2,50 62 2,25 

21 1,75 42 2,50 Μ.Ο. 3,81 

Πίνακας 49. Αποτελέσματα συνολικών αποτελεσμάτων  Μ.Ο. για τις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) 

ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και μέγιστη ο αριθμός οκτώ (8), 

γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,81 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,341.  

 

Συνολική αποτίμηση για την προ-αξιολόγηση στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 3 4,8 4,8 4,8 

1,5 έως 1,9 5 8,1 8,1 12,9 

2 έως 2,4 17 27,4 27,4 40,3 

2,5 έως 2,9 22 35,5 35,5 75,8 

3 έως 3,4 8 12,9 12,9 88,7 

3,5 έως 3,9 6 9,7 9,7 98,4 

4,5 έως 4,9 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής αποτίμησης 

 Ν Ελάχιστη Μέγιστη Μέσος Τυπική 
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τιμή τιμή Όρος Απόκλιση 

Μέσος Όρος 62 1 8 3,81 1,341 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολικής αποτίμησης 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,81 

Διάμεσος 4,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 4 

Τυπική απόκλιση 1,341 

Διακύμανση 1,798 

Πίνακας 50. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
συνολικής αποτίμησης στην προ-αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. 

(x=3,81) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τέσσερα (4), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2,5 έως 2,9 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 4,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,798 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,341 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

Λαμβάνοντας πλέον υπόψη, στο πλαίσιο της συνδυαστικής διερεύνησης των 

στοιχείων, τα ευρήματα που προέκυψαν στις παραμέτρους Κατανόηση Λόγου 

και Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M., τόσο για το στάδιο της προ-

αξιολόγησης όσο και για το στάδιο της δεύτερης αξιολόγησης επιχειρήθηκε να 

εντοπιστεί η τιμή ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ των δύο Μ.Ο., οπότε και 

προέκυψε: 

 

Παράμετρος Υπολογισμός Αποτέλεσμα 

Μ.Ο. ποσοστιαίας μεταβολής (4,08 – 3,81) / 3,81 0,07% 

Πίνακας 51. Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. για τις παραμέτρους  

Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο, στην προ-αξιολόγηση και τη 2η 

αξιολόγηση 
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Καθώς τόσο η προ-αξιολόγηση όσο και οι ενδιάμεσες πρώτη και δεύτερη 

αξιολόγηση υιοθέτησαν τη μεθοδολογία της ημιδομημένης συνέντευξης, σε 

αντίθεση με την τρίτη αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε με γραπτό τέστ, 

κρίθηκε απαραίτητο να διαπιστωθεί η συνολική μεταβολή μεταξύ του μέσου 

όρου της προ-αξιολόγησης για τις παραμέτρους Κατανόηση Λόγου και 

Λεξιλόγιο, με την τιμή Μ.Ο. όπως αυτή προέκυψε από τις δύο ενδιάμεσες 

αξιολογήσεις για τις δύο παραμέτρους. Πιο αναλυτικά: 
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Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

 Υποκλ. Βαθμολ. Ν 
Απολεσθείσες 

τιμές 
Μ.Ο. Διάμεσος 

Τιμή Μέγ. Συχν. 

Εμφάνισης 

Τυπ. 

Απόκλιση 
Διακύμανση 

Έγκυρες 

τιμές 

Προ αξιολόγηση 62 0 4,58 5,00 5 1,532 2,346 

Μ.Ο. 1ης - 2ης Αξιολ. 61 1 4,75 5,00 5 1,657 2,752 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συγκριτικής αποτίμησης 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος Όρος 2 4,58 4,75 4,66 0,120 

Τυπική Απόκλιση 2 1,532 1,657 1,594 0,088 

Διακύμανση 2 2,346 2,752 2,549 0,287 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 2     

Πίνακας 52. Συγκριτικά ευρήματα Μ.Ο. Περιγραφικής Ανάλυσης, 
στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου για την προ-αξιολόγηση, την 1η και 2η αξιολόγηση 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

 Υποκλ. Βαθμολ. Ν 
Απολεσθείσες 

τιμές 
Μ.Ο. Διάμεσος 

Τιμή Μέγ. Συχν. 

Εμφάνισης 

Τυπ. 

Απόκλιση 
Διακύμανση 

Έγκυρες 

τιμές 

Προ αξιολόγηση 62 0 3,42 3,00 3 1,362 1,854 

Μ.Ο. 1ης - 2ης Αξιολ. 61 1 3,66 4,00 3 1,404 1,977 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συγκριτικής αποτίμησης 
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 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος Όρος 2 3,42 3,76 3,66 0,346 

Τυπική Απόκλιση 2 1,362 1,404 1,383 0,029 

Διακύμανση 2 1,854 1,977 1,915 0,086 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 2     

Πίνακας 53. Συγκριτικά ευρήματα Μ.Ο. Περιγραφικής Ανάλυσης, 
στην παράμετρο Λεξιλόγιο για την προ-αξιολόγηση, την 1η και 2η αξιολόγηση 

 
Λαμβάνοντας πλέον υπόψη, στο πλαίσιο της συνδυαστικής διερεύνησης των στοιχείων, τα ευρήματα των τιμών Μ.Ο. που προέκυψαν στις 

παραμέτρους Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M., τόσο για το στάδιο της προ-αξιολόγησης όσο και για τα στάδια των 

ενδιάμεσων αξιολογήσεων επιχειρήθηκε να εντοπιστεί η τιμή ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ των τιμών Μ.Ο., οπότε και προέκυψαν: 

 

Παράμετροι Υπολογισμός Αποτέλεσμα 

Κατανόηση Λόγου (4,66 - 4,58) / 4,58 0,08% 

Λεξιλόγιο (3,66 - 3,42) / 3,42 0,07% 

Πίνακας 54. Πίνακας ποσοστιαίων μεταβολών τιμών Μ.Ο. για τις παραμέτρους Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο, 
στην προ-αξιολόγηση και στις ενδιάμεσες 1η και 2η αξιολογήσεις 
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Όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε 

μία επιπλέον δραστηριότητα. Αυτή αφορούσε στη διερεύνηση της ικανότητας 

ανάπλασης πληροφοριών σχετικών με το ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής, 

και για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε διαδικασία καταγραφής  των 

απαντήσεων με τη μορφή ΝΑΙ: δηλαδή τα παιδιά κατάφεραν να 

αντιστοιχήσουν την μελωδία με τη σωστής διαφάνεια και ΟΧΙ: δηλαδή τα 

παιδιά δεν κατάφεραν να αντιστοιχήσουν την μελωδία με τη διαφάνεια. Για την 

παραγωγή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Συχνοτήτων του SPSS, 

η οποία και έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής, δηλαδή συνολικά 

62 παιδιών, υπήρξε μία απολεσθείσα τιμή (υποκείμενο Νο 16) και ως γενικός 

Μ.Ο. προέκυψε η τιμή 39,3%. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στους πίνακες 

που ακολουθούν: 

 

Ικανότητα Ανάπλασης Πληροφοριών  

του Ηχητικού Περιεχομένου 

Α/Α 

Υποκ/νου 

2η 

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

2η 

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

2η 

αξ/ση 

1 NAI 22 NAI 43 NAI 

2 OXI 23 NAI 44 NAI 

3 OXI 24 OXI 45 OXI 

4 OXI 25 OXI 46 OXI 

5 OXI 26 NAI 47 OXI 

6 NAI 27 OXI 48 NAI 

7 OXI 28 OXI 49 NAI 

8 NAI 29 NAI 50 OXI 

9 OXI 30 NAI 51 NAI 

10 NAI 31 OXI 52 NAI 

11 NAI 32 OXI 53 OXI 

12 OXI 33 OXI 54 OXI 

13 NAI 34 NAI 55 NAI 

14 OXI 35 OXI 56 OXI 

15 OXI 36 NAI 57 OXI 

16 - 37 OXI 58 OXI 
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17 OXI 38 OXI 59 NAI 

18 OXI 39 OXI 60 OXI 

19 OXI 40 OXI 61 OXI 

20 NAI 41 NAI 62 OXI 

21 OXI 42 NAI Ποσοστό 39,3% 

Πίνακας 55. Απαντήσεις αναφορικά με την ικανότητα ανάπλασης 

πληροφοριών που αφορούν στο ηχητικό περιεχόμενο κατά τη 2η αξιολόγηση 

 

Απαντήσεις 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 24 38,7 39,3 39,3 

Όχι 37 59,7 60,7 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απολες. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Πίνακας 56. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την εύρεση του ποσοστού 

απαντήσεων σχετικά με την ανάπλαση πληροφοριών που αντιστοιχούν στο 
ηχητικό περιεχόμενο 

 

7.2.4.2. Δεύτερη Αξιολόγηση: 

 

Ανάλυση ευρημάτων για τον εντοπισμό πιθανής εκδήλωσης Εμπειρίας Ροής 

κατά τη δεύτερη αλληλεπίδραση και δεύτερη αξιολόγηση. 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο και στο πλαίσιο της δεύτερης αλληλεπίδρασης και 

της δεύτερης αξιολόγησης επιχειρήθηκε να εντοπιστεί η πιθανή εκδήλωση Ε.Ρ. 

και τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ερευνήτρια: α) 

υπενθύμισε στα παιδιά ότι στόχος της διαδικασίας είναι η μετέπειτα 

αξιολόγηση τους, β) όποτε κατέστη εφικτό επιχείρησε άμεση ανατροφοδότηση 

των παιδιών επί της διαδικασίας, γ) επιχείρησε να διαπιστώσει αν τα παιδιά 

βίωσαν έλλειψη της αυτογνωσίας, δ) να διαπιστώσει αν τα παιδιά 

λειτουργούσαν σε ένα υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ε) να διαπιστώσει αν 

τα παιδιά είχαν αίσθηση των δυνατοτήτων ελέγχου της δράσης. Αντίστοιχα και 
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στην δεύτερη αξιολόγηση η ερευνήτρια επικεντρώθηκε στο να διαπιστώσει αν 

τα παιδιά πέτυχαν σύγκλιση μεταξύ της δράσης και της επίγνωσης τους για το 

πως συνδέεται η διαδικασία της αλληλεπίδρασης με τη διαδικασία της 

αξιολόγησης. Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων επαναλήφθηκε η 

διαδικασία μη συμμετοχικής παρατήρησης με αξιοποίηση των παραγόμενων 

της βιντεοσκόπησης. Ωστόσο, σε αυτή την αλληλεπίδραση καθώς αποτελεί τη 

μοναδική στην οποία καταγράφηκε σχεδόν μαζική απώλεια δεδομένων, λόγω 

της μη λειτουργίας του μέσου μαγνητοσκόπησης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

αναλυτικές σημειώσεις της ερευνήτριας για τις συναισθηματικές αντιδράσεις 

των υποκειμένων, οι οποίες αποτελούν ποιοτικά ευρήματα. Για την παραγωγή 

δεδομένων, από τα ευρήματα της δεύτερης αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκε η 

Ανάλυση Συχνοτήτων του SPSS, στην οποία αποτυπώθηκε ο τελικός αριθμός 

των υποκειμένων για τα οποία υπήρχαν στοιχεία βιντεοσκόπησης, όπως και ο 

αριθμός των υποκειμένων για τα οποία δεν υπάρχει καταγραφή. Έτσι συνολικά 

από τα 62 παιδιά, ενσωματώθηκαν προς ανάλυση τα 12, ενώ 50 από αυτά 

βρέθηκαν εκτός και τα αποτελέσματα τους παρουσιάζονται περιγραφικά στη 

συνέχεια. Το ποσοστό των παιδιών που αναλύθηκαν με αριθμητικά δεδομένα  

αντιστοιχεί στο 19,4% του δείγματος. Η διαδικασία ανάλυσης που αφορά στα 

ποσοτικά ευρήματα ήταν καθόλα όμοια με εκείνη της πρώτης αλληλεπίδρασης 

και της πρώτης αξιολόγησης οπότε και τα δεδομένα που παρήχθησαν 

παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

2η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Αλληλεπιδρώντα 12 19,4 19,4 19,4 

Μη αλληλεπιδρώντα 50 80,6 80,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Πίνακας 57. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την εύρεση του αριθμού 

αλληλεπιδρώντων υποκειμένων 
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Επιπλέον παραγωγή δεδομένων προς αξιοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω 

της Ανάλυσης Συχνοτήτων σε κάθε μία από τις κατηγορίες μεταβλητών δεικτών 

συναισθηματικού περιεχομένου. Έτσι, για κάθε μία από αυτές προκύπτουν 

αντίστοιχα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά ακολούθως: 

 

Χαρούμενο – Λυπημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Αρκ. χαμηλά 4 6,5 33,3 33,3 

Μερ. χαμηλά 3 4,8 25,0 58,3 

Κανονικά 3 4,8 25,0 83,3 

Μερ. υψηλά 2 3,2 16,7 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 3,25 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,138 

Διακύμανση 1,295 

Πίνακας 58. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 

Χαρούμενο – Λυπημένο, στην κλίμακα F.I.M.A.  
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 12 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Χαρούμενο – Λυπημένο: τέσσερα (4) σημείωσαν αρκετά χαμηλή τιμή, τρία (3) 

σημείωσαν μερικώς χαμηλή, τρία (3) βρέθηκαν με κανονική τιμή και δύο (2) 

σημείωσαν μερικώς υψηλή. Για τον εντοπισμό της τιμής Μ.Ο. για την 

κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. 

προέκυψε η 3,25, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 3,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,138 και δ) η τιμή 
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διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,295. Αντίστοιχη υπήρξε η διαδικασία 

και για τις υπόλοιπες κατηγορίες: 

 

Ευδιάθετο – Ενοχλημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 2 3,2 16,7 16,4 

Αρκ. χαμηλά 4 6,5 33,3 50,0 

Μερ. χαμηλά 2 3,2 16,7 66,7 

Κανονικά 3 4,8 25,0 91,7 

Μερ. υψηλά 1 1,6 8,3 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 2,75 

Διάμεσος 3,50 

Τυπική απόκλιση 1,288 

Διακύμανση 1,659 

Πίνακας 59. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ευδιάθετο – Ενοχλημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των 12 παιδιών που 

υπολογίστηκαν με αριθμητικά δεδομένα στο SPSS, για τον μεταβλητό δείκτη 

Ευδιάθετο - Ενοχλημένο: δύο (2) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή,  τέσσερα 

(4) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, δύο (2) μερικώς χαμηλή, τρία (3) βρέθηκαν με 

κανονική τιμή και ένα (1) σημείωσε μερικώς υψηλή. Για τον εντοπισμό της 

τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που 

σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 2,75, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε το 3,50, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην 

τιμή 1,288 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,659. 
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Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές  

Ιδιαίτ. χαμηλά 2 3,2 16,7 16,7 

Αρκ. χαμηλά 4 6,5 33,3 50,0 

Μερ. χαμηλά 3 4,8 25,0 75,0 

Κανονικά 1 1,6 8,3 83,3 

Μερ. υψηλά 1 1,6 8,3 91,7 

Αρκ. υψηλά 1 1,6 8,3 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 2,83 

Διάμεσος 2,50 

Τυπική απόκλιση 1,528 

Διακύμανση 2,333 

Πίνακας 60. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα οι τιμές για τον μεταβλητό δείκτη 

Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο έδειξαν πως: δύο (2) από τα υποκείμενα 

σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, τέσσερα (4) αρκετά χαμηλή, τρία (3) 

μερικώς χαμηλή, ένα (1) βρέθηκε με κανονική τιμή, ένα (1) μερικώς υψηλή και 

ένα (1) αρκετά υψηλή. Για τον εντοπισμό της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία 

αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. η 2,83, β) 

ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 2,50, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,528 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 2,333. 
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Σε εγρήγορση – Νυσταλέο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές  

Ιδιαίτ. χαμηλά 4 6,5 33,3 33,3 

Αρκ. χαμηλά 5 8,1 41,7 75,0 

Μερικ. χαμηλά 2 3,2 16,7 91,7 

Μερικ. υψηλά 1 1,6 8,3 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 2,08 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,165 

Διακύμανση 1,356 

Πίνακας 61. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη Σε 
εγρήγορση – Νυσταλέο, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Σε εγρήγορση – Νυσταλέο πως: 

τέσσερα (4) υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, πέντε (5) 

σημείωσαν αρκετά χαμηλή, δύο (2) μερικώς χαμηλή και ένα (1) μερικώς 

υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την 

κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. 

προέκυψε η 2,08, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 2,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,165 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,356. 

 

Ενεργητικό – Παθητικό 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 
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Έγκυρες 

τιμές  

Ιδιαίτ. χαμηλά 4 5,5 33,3 333 

Αρκ. χαμηλά 5 8,1 41,7 75,0 

Μερ. χαμηλά 2 3,2 16,7 91,7 

Κανονικά 1 1,6 8,3 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 2,00 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 0,953 

Διακύμανση 0,909 

Πίνακας 62. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ενεργητικό – Παθητικό, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Ενεργητικό – Παθητικό πως: τέσσερα 

(4) υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, πέντε (5) αρκετά χαμηλή, 

δύο (2) μερικώς χαμηλή και ένα (1) μερικώς υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική 

του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους 

περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 2,00, β) ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε το 2,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 0,953 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 0,909. 

 

Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 1 1,6 8,3 8,3 

Αρκ. χαμηλά 2 3,2 16,7 25,0 

Μερ. χαμηλά 2 3,2 16,7 41,7 
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Κανονικά 4 6,5 33,3 75,0 

Μερ. υψηλά 2 3,2 16,7 91,7 

Ιδιαίτ. υψηλά 1 1,6 8,3 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 3,67 

Διάμεσος 4,00 

Τυπική απόκλιση 1,614 

Διακύμανση 2,606 

Πίνακας 63. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο 

ευρήματα όπως: ένα (1) υποκείμενο σημείωσε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, δύο (2) 

αρκετά χαμηλή, δύο (2) μερικώς χαμηλή, τέσσερα (4) βρέθηκαν με κανονική 

τιμή, δύο (2) μερικώς υψηλή και ένα (1) ιδιαίτερα υψηλή. Περαιτέρω, και στη 

λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους 

περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 3,67, β) ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε το 4,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,614 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 2,606. 

 

Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 1 1,6 8,3 8,3 

Αρκ. χαμηλά 2 3,2 16,7 25,0 

Μερ. χαμηλά 1 1,6 8,3 33,3 

Κανονικά 1 1,6 8,3 41,7 
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Μερ. υψηλά 4 6,5 33,3 75,0 

Αρκ. υψηλά 2 3,2 16,7 91,7 

Ιδιαίτ. υψηλά 1 1,6 8,3 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 4,25 

Διάμεσος 5,00 

Τυπική απόκλιση 1,865 

Διακύμανση 3,477 

Πίνακας 64. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο, στην κλίμακα F.I.M.A. 

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο 

ευρήματα όπως: ένα (1) υποκείμενο σημείωσε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, δύο (2)  

σημείωσαν αρκετά χαμηλή, ένα (1) μερικώς χαμηλή, ένα (1) βρέθηκε με 

κανονική τιμή, τέσσερα (4) μερικώς υψηλή και ένα (1) ιδιαίτερα υψηλή. 

Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία 

αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 

4,25, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 5,00, γ) η τυπική απόκλιση στο 

δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,865 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 3,477. Ειδικά για τον μεταβλητό δείκτη της παραμέτρου 

Επιτυχημένο – Αποτυχημένο, αυτός υπολογίστηκε κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης αξιολόγησης. Τα στοιχεία του περιλαμβάνουν, όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας υπολογισμών, μόνο όσα 

παιδιά τα δεδομένα των οποίων δεν είχαν απολεσθεί για αυτό και παρουσιάζουν 

διαφορετικά παραγόμενα κατά την Ανάλυση Συχνοτήτων από εκείνα της 

κλίμακας S.O.L.O.M. 
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Επιτυχημένο – Αποτυχημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 3 4,8 25,0 25,0 

Αρκ. χαμηλά 1 1,6 8,3 33,3 

Μερ. χαμηλά 2 3,2 16,7 50,0 

Κανονικά 3 4,8 25,0 75,0 

Μερ. υψηλά 2 3,2 25,7 91,7 

Αρκ. υψηλά 1 1,6 8,3 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ.σες 

Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 3,25 

Διάμεσος 3,50 

Τυπική απόκλιση 1,712 

Διακύμανση 2,392 

Πίνακας 65. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 

Επιτυχημένο – Αποτυχημένο, στην κλίμακα F.I.M.A.  
 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Επιτυχημένο – Αποτυχημένο ευρήματα 

όπως: τρία (3) υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, ένα (1) σημείωσε 

αρκετά χαμηλή, δύο (2) μερικώς χαμηλή, τρία (3) βρέθηκαν με κανονικη τιμή, 

δύο (2) μερικώς υψηλή και ένα (1) αρκετά υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική 

του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους 

περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 3,25, β) ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε το 3,50, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,712 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 2,392. 

 

Με αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία 
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  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 2 3,2 16,7 16,7 

Αρκ. Χαμηλά 4 6,5 33,3 50,0 

Μερ. χαμηλά 2 3,2 16,7 66,7 

Κανονικά 2 3,2 16,7 83,3 

Μερ. Υψηλά 2 3,2 16,7 100,0 

Σύνολο 12 19,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 50 80,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 12 

Απολεσθείσες τιμές 50 

Μέσος Όρος 2,83 

Διάμεσος 2,50 

Τυπική απόκλιση 1,403 

Διακύμανση 1,970 

Πίνακας 66: Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη Με 
αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Με αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία 

ευρήματα όπως: δύο (2) υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, τέσσερα 

(4) αρκετά χαμηλή, δύο (2) μερικώς χαμηλή, δύο (2) βρεθηκαν με κανονική 

τιμή και δύο (2) μερικώς υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού 

της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που 

σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. η 2,83, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 

2,50, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,403 και 

δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,970. Οι άνωθεν παράμετροι 

μεταβλητών δεικτών στη συνέχεια μετατράπηκαν σε αριθμητικά δεδομένα ώστε 

να υπολογιστεί επί συνόλου των συχνοτήτων και των μεταβλητών 

αλληλεπιδρώντων δεικτών, ο αριθμός των παιδιών ανά κατηγορία 

συναισθηματικής αλληλεπίδρασης. Έτσι και επί συνόλου 12 υποκειμένων τα 

αποτελέσματα της Περιγραφική Ανάλυσης έδειξαν ότι επί 7 βεβαιωμένων 
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τιμών εισαγωγής (Ν=7): α) δεν υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστη 

τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός δύο (2) και μέγιστη ο αριθμός τριάντα ένα (31), 

γ) ως τιμή M.O. (x) προέκυψε η 15,43 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στη τιμή 9,880. 

 

Συνολική αποτίμηση μεταβλητών αλληλεπιδρώντων δεικτών F.I.M.A. 

Κατηγ. 

Δεικτών 

Ιδιαίτ. 

Χαμ. 

Αρκ. 

Χαμ. 

Μερ. 

Χαμ. 
Καν. 

Μερ. 

Υψ. 

Αρκ. 

Υψ. 

Ιδιαί. 

Υψ. 
Σύνολο 

1 - 4 3 3 2 - - 12 

2 2 4 2 3 1 - - 12 

3 2 4 3 1 1 1 - 12 

4 4 5 2 - 1 - - 12 

5 4 5 2 1 - - - 12 

6 1 2 2 4 2 - 1 12 

7 1 2 1 1 4 2 1 12 

8 3 1 2 3 2 1 - 12 

9 2 4 2 2 2 - - 12 

Σύνολο 19 31 19 18 15 4 2  

Περιγραφική Ανάλυση συνολικής αποτίμησης 

αλληλεπιδρώντων δεικτών 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Σύνολο 7 2 31 15,43 9,880 

Έγκυρες 7     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 7 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 15,43 

Διάμεσος 18,00 

Τυπική απόκλιση 9,880 

Διακύμανση 97,619 

Πίνακας 67. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης  
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και Ανάλυσης Συχνοτήτων, συνολικής αποτίμησης στη 2η αλληλεπίδραση 
 

 
Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων και αντίστοιχα η Ανάλυση 

Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε την τιμή M.O. (x=15,4) σε σχέση με την 

περιγραφική ανάλυση, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 18,0, γ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 97,619 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της 

τυπικής απόκλισης s=9,880 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση.  

 

7.2.4.3.  Δεύτερη Αξιολόγηση: 

 

Παρουσίαση ποιοτικών ευρημάτων μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης στο 

πλαίσιο της δεύτερης αλληλεπίδρασης. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης της ερευνητικής 

παρέμβασης, υπήρξε απώλεια δεδομένων από το υλικό βιντεοσκόπησης, καθώς 

αποσπασματικά η μία βιντεοκάμερα δεν παρήγαγε ήχο ή σταματούσε η λήψη 

της. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε απώλεια δεδομένων. Ωστόσο, η απώλεια αυτή 

καλύφθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχικής παρατήρησης από εκτεταμένες 

σημειώσεις της ερευνήτριας, σύμφωνα και με τη μεθοδολογία συλλογής 

δεδομένων που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι σημειώσεις αυτές 

αποτέλεσαν πηγή ευρημάτων, τα οποία και περιγράφονται ακολούθως και 

συμπληρώνουν με περιγραφικό περιεχόμενο τα αριθμητικά δεδομένα που 

προηγήθηκαν σε ότι αφορά σε διαπιστώσεις μεταβολής των συναισθηματικών 

τους δεικτών. Η απώλεια των δεδομένων αφορούσε τα υποκείμενα: Νο 1, 3, 4, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 

34,  35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 62. Όπως και κατά την πρώτη αλληλεπίδραση, έτσι και στη δεύτερη, 

οι χειρόγραφες σημειώσεις της ερευνήτριας καταδεικνύουν ότι όλα τα παιδιά 

πρόσμεναν με ιδιαίτερη χαρά τη δεύτερη αλληλεπίδρασή τους με την 

εφαρμογή. Αυτή τη φορά υπήρχε μεγαλύτερη εξοικείωση και εστίαζαν στο 

σύνολό τους σε σημεία που τους άρεσαν περισσότερο, ωστόσο συνέχιζαν να 

εξερευνούν τις διαφάνειες ανακαλύπτοντας πάντα και κάτι καινούριο. Οι 
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φράσεις που αποτυπώνονται ανταποκρίνονται στην συναισθηματική κατάσταση 

που η ίδια διαπίστωνε εντός της αίθουσας και δεν μπορούν να αποτελέσουν 

ποσοτικές αλλά ποιοτικές πηγές ευρημάτων προς αξιολόγηση. Πιο 

συγκεκριμένα: 

  

Νο 1: «…διστακτικό… δείχνει απορία για το περιεχόμενο…»,  

 

Νο 3: «χαρούμενο, διστακτικό, κοιτάζει τους ομότιμους στην προσπάθεια να 

ενσωματωθεί και να τους δείξει ότι αλληλοεπιδρά κι αυτό με άνεση…», 

 

Νο 4, 23, 46, 51, 52: «…απολαμβάνουν με άνεση τη διαδικασία, δεν είναι 

τόσο διστακτικά όσο την προηγούμενη φορά. Δείχνουν ότι θυμούνται το 

περιεχόμενο όταν ακούν τους ήχους,… το Νο52 επαναλαμβάνει την ανάγνωση 

ψιθυριστά…», 

 

Νο 6: «… πάει μπρος πίσω τις σελίδες στην εφαρμογή… κοιτάει γύρω του και 

τους ομότιμους του πιθανότατα, προσπαθεί να δει σε ποια σελίδα είναι και τι 

κάνουν…», 

Νο 8 και Νο 56: «…είναι αποφασιστικά, κατέκτησαν γρήγορα τη διαδικασία, 

είναι σχεδόν ανέκφραστα, το Νο 8 δεν διαβάζει όπως την προηγούμενη φορά 

σιωπηλά…», 

 

 Νο 40: «μοναχικό, δεν φαίνεται να νοιάζεται για τους ομότιμους, προτιμά την 

αλληλεπίδραση στο πρόσωπο μου, μορφάζει συναισθήματα, χαμογελά…», 

 

Νο 9: «…χαρούμενο, απολαμβάνει την αλληλεπίδραση, κουνά ανέμελα τα 

χέρια ψηλά στους ήχους της εφαρμογής …παρατηρεί πως αντιδρούν οι γύρω του 

στις κινήσεις…», 

 

Νο 15, 19, 35, 43 και 34: «…διασκεδάζουν μεταξύ τους, … οι ήχοι τους 

φαίνονται οικείοι και όχι τόσο περίεργοι, αντιδρούν στη φράση I love you με πολύ 

γέλιο, φαίνεται ότι είναι στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για αυτά… ίσως γιατί 
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ξέρουν ότι η φράση σημαίνει σ’ αγαπώ… να δω το αρχείο δακτυλο-κίνησης για το 

συγκεκριμένο μπορεί και να έχει ενδιαφέρον…», 

 

Νο 16, 29, 31, 36, 50: «…πιο χαλαρά, το περιεχόμενο είναι οικείο και δεν 

δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον που έδειχναν στην αρχή… το Νο 36 έχει 

επικεντρωθεί στο κείμενο περισσότερο… το Νο 50 πατάει βαριεστημένα τα 

πλήκτρα του πιάνου…», 

 

Νο 21: «…απολαμβάνει περισσότερο τους ήχους, όχι τόσο τις μελωδίες… ούτε 

το κείμενο αγγίζει για να το ακούσει…», 

 

Νο 24 και 26: «… πολύ διαφορετικά μεταξύ τους… το Νο 24 είναι 

ενθουσιασμένο αλλά καθοδηγεί τους ομότιμους στη διαδικασία υποδεικνύοντας 

σωστό και λάθος χειρισμό… προσπαθεί να επιβάλλει την μαθησιακή διαδρομή 

που οικοδόμησε και στους ομότιμους χωρίς να εξηγεί αρκετά… πιο πολύ σαν να 

θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού… το Νο 26 διατηρεί πιο χαμηλούς τόνους, 

αλλά είναι εξίσου ενεργητικό με το περιεχόμενο και με τους ομότιμους…»,  

  

Νο 27, 44 και 48: «… λειτουργούν σαν ομάδα… αλληλοπαρέχουν 

διευκρινήσεις και εξηγήσεις και φαίνεται να απολαμβάνουν τη μεταξύ τους 

διαδικασία και όχι μόνο την εφαρμογή…», 

 

Νο 33: «…ήρθε πιο αργά στην τάξη -σς27/44/48- αλλά η ομάδα τον 

εξοικείωσε πολύ γρήγορα… συμμετέχει ισότιμα…», 

 

Νο 30: «…εξοικειωμένο με το περιεχόμενο …περνάει όλα τα στοιχεία 

περισσότερες από μία φορές, προετοιμάζεται για την αξιολόγηση… φαίνεται να 

έχει μειωθεί η αντίληψη του ότι είναι παιχνίδι…», 

 

Νο 32: «…απόμακρο φαίνεται να έχει χάσει την αίσθηση του χρόνου και της 

παρουσίας των υπολοίπων στην αίθουσα…», 
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Νο 10, 12, 38, 40 και 43, 49, 57, 58 και 60: «… Νο 10 και Νο 38 είναι 

παρεμβατικά στους ομότιμους, ενοχλούνται από το δυνατό ήχο στις άλλες 

συσκευές… Νο 12 έχει περίεργο βλέμμα, μοιάζει ανικανοποίητο από το 

περιεχόμενο. Περιμένει κάτι περισσότερο… Νο 57 και Νο 58 δεν μίλησαν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης – δεν κοιτάχτηκαν σχεδόν καθόλου, ήταν 

απορροφημένα… γενική εικόνα για την ομάδα μοναχικότητα στην ανακάλυψη του 

περιεχομένου, με προσοχή στο περιεχόμενο…», 

 

Νο 7, 11, 13, 14, 25, 28, 39, 41: «απλά παίζουν… δεν νομίζω ότι ακόμα έχουν 

συνδέσει την αλληλεπίδραση με την αξιολόγηση… έντονες κινήσεις, μιλούν 

ζωηρά, νομίζουν ότι είναι ομαδικό παιχνίδι…», 

 

Νο 18, 21, 22, 54 και 59: «…διατακτικά, ήρθαν αποσπασματικά όσο η 

προηγούμενη ομάδα ήταν μέσα… επηρεάστηκαν και ήθελαν να μπουν και αυτά 

στο παιχνίδι… δεν εκφράστηκαν… το Νο 22 και Νο 54 προσπάθησαν να δείξουν 

στο Νο 28 και το Νο 39 αλλά αγνοήθηκαν… αυτό που είναι σημαντικό φαίνεται 

πως είναι η παρέα και όχι η εφαρμογή… παραμένουν διστακτικά στη λεκτική 

επικοινωνία …ξεθαρρεύουν δίπλα στα άλλα»,  

 

 Νο 34, 45 και 62: «με αυτοπεποίθηση… ικανοποιημένα από τη 

δραστηριότητα τους, προσηλωμένα ολοκληρώνουν με σειρά το πέρασμα από 

σελίδα σε σελίδα… στο τέλος ξαναγύρισαν στην αρχή, δεν πήγαν ενδιάμεσα για να 

παίξουν… το Νο 62 στο τελευταίο πέρασμά παίζει με το πιάνο…», 

 

Νο 47, 48 και 52: «ιδιαίτερα χαρούμενα, κινούνται σιωπηλά σαν  να χορεύουν 

με τις μελωδίες και γελούν με τους ήχους… το Νο 47 και Νο 48 έχουν κολλήσει 

και παίζουν σαν να κάνουν διαγωνισμό με τις φούσκες… διαφάνεια με τη γυάλα, 

να δω τη δακτυλο-κίνηση…»,  

 

Νο 37, 42, 55, 58: «… ελάχιστη αλληλεπίδραση… ιδιαίτερα εξερευνητικά και 

με προσοχή απέναντι στα στοιχεία της εφαρμογής… ξεκίνησαν με τον ήχο από το 
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κείμενο και όχι με την ανάγνωση… το θυμήθηκαν από την προηγούμενη φορά… 

το Νο 57 και το Νο 58 ακούνε μόνο το κείμενο…». 

 

7.2.5. Πέμπτη Συνάντηση: 

 

Φάση Τρίτης Αλληλεπίδρασης: Περιγραφικά στοιχεία της αποτίμησης των 

δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών κατά την τρίτη αλληλεπίδραση με την 

εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων». 

 

Με την ολοκλήρωση της δεύτερης δραστηριότητας αξιολόγησης του 

γνωστικού αντικειμένου, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό έγινε η έναρξη 

της τρίτης μαθησιακής δραστηριότητας που ονομάστηκε τρίτη αλληλεπίδραση. 

Και σε αυτή τη φάση οι ομάδες εργασίας διατήρησαν την αναλογία 1:1, οπότε 

και τα παιδιά προσέρχονταν στην αίθουσα ανά έξι. Τα παιδιά κατά την 

παραμονή τους στο χώρο ήταν πιο εξοικειωμένα με τα μέσα βιντεοσκόπησης 

για αυτό και το σύνολο αυτών δεν επέδειξε ενδιαφέρον για την ύπαρξή τους. Οι 

οδηγίες της ερευνήτριας για το περιεχόμενο της παρέμβασης και το μαθησιακό 

αντικείμενο δόθηκαν στα παιδιά στα αγγλικά και ήταν οι ακόλουθες:  

 

“Hello, come in and take a seat. This is the last time you are going to play with 

the applications. As I have explained before, you have fifteen minutes to play 

with the application and read  the whole story, all 14 pages in English one last 

time carefully, listen to all sounds and listen to the music in each page, watch 

the animals move and play. Enjoy playing, find out all possible things in the 

story. Remember after that I will ask you questions in English about everything 

in the story!” 

 

Οι οδηγίες αυτή τη φορά προέτρεπαν τα παιδιά να εστιάσουν στο σύνολο 

των στοιχείων της εφαρμογής, τα οποία και ενημερώθηκαν από την ερευνήτρια 

ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου θα 

εξετάζονταν στο σύνολο του περιεχομένου και όχι αποσπασματικά, όπως 

συνέβη στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις. Το χρονικό περιθώριο της χρήσης της 
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εφαρμογής διατηρήθηκε στα δεκαπέντε λεπτά. Όπως στις προηγούμενες, έτσι 

και σε αυτή την αλληλεπίδραση ευρήματα προέκυψαν από τη συμμετοχική 

παρατήρηση της ερευνήτριας σε σχέση με την μαθησιακή διαδικασία και τις 

εντάσεις που εκδηλώθηκαν μεταξύ των μερών. Η παρουσίαση των ευρημάτων 

της τρίτης αλληλεπίδρασης ακολουθεί αυτή των προηγούμενων δύο, οπότε και 

εδώ τα παραγόμενα των υποκειμένων σε σχέση με την μαθησιακή τους 

διαδρομή και τις διαδρομές προσπέλασης των στοιχείων της εφαρμογής, 

αναδείχθηκαν από το εσωτερικό σύστημα καταγραφής της δακτυλο-κίνησης και 

ενδεικτικό παράδειγμα παρουσιάζεται ακολούθως: 

 

 

Διάγραμμα 23. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις 
διαφάνειες της εφαρμογής κατά την 3η αλληλεπίδραση-έναρξη 

 

 

Διάγραμμα 24. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις διαφάνειες 

της εφαρμογής κατά την 3η αλληλεπίδραση-συνέχεια 
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Διάγραμμα 25. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις διαφάνειες 
της εφαρμογής κατά την 3η αλληλεπίδραση-συνέχεια 

 

 

Διάγραμμα 26. Αποτύπωση του χρόνου παραμονής ενός παιδιού στις διαφάνειες 
της εφαρμογής κατά την 3η αλληλεπίδραση-συνέχεια 

 

 

Διάγραμμα 27. Δείγμα αποτύπωσης των επιλογών χρήσης των στοιχείων  – 

απεικονίσεων της εφαρμογής κατά την 3η αλληλεπίδραση 
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Καθώς η τρίτη αλληλεπίδραση των υποκειμένων με την εφαρμογή ήταν και 

η τελευταία, και με σκοπό να συγκεντρωθούν επιπλέον αριθμητικά δεδομένα 

από το σύστημα καταγραφής της δάκτυλο-κίνησης, το δείγμα διαχωρίστηκε 

ανάλογα με το φύλλο, ώστε να διαπιστωθεί η επί του συνόλου και επί μέρους 

χρήση των διαστάσεων και των παραμέτρων αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή, 

οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν στις διαστάσεις: α) Αλληλεπιδράσεις στο 

Φόντο, β) Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο, γ) Αλληλεπιδράσεις στα Ζώα, δ) 

Αλληλεπιδράσεις στο Ραβδόγραμμα (scratch), ε) Αλληλεπιδράσεις στα 

Αντικείμενα και ζ) Αλληλεπιδράσεις στα Μουσικά Όργανα και στις 

παραμέτρους: α) Μ.Ο. Χρόνου Χρήσης της εφαρμογής, β) Μ.Ο. Αριθμού 

Θέασης Διαφανειών, γ) Συνολικός Αριθμός αγγιγμάτων-αλληλεπιδράσεων, δ)  

Μ.Ο. Αγγιγμάτων ανά Διαφάνεια, ε) Μ.Ο. Χρήσης Στοιχείων που Αντιστοιχούν 

σε Περιγραφικού Ήχους, ζ) Μ.Ο. Χρήσης Στοιχείων που Δεν Αντιστοιχούν σε 

Ηχητικό Περιεχόμενο, η) Μ.Ο. Χρήσης Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Άλλους 

Ήχους, θ) Μ.Ο. Χρήσης Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Μελωδίες, η) Μ.Ο. 

Χρήσης Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Γλωσσικό Περιεχόμενο (γλώσσα) και 

κ) Μ.Ο. Χρήσης του Ραβδογράμματος (scratch), το οποίο αναπαράγει μέρος 

της μελωδίας της εκάστοτε διαφάνειας. Τα αποτελέσματα είναι αθροιστικά στο 

πλαίσιο και των τριών αλληλεπιδράσεων και αφορούν στο σύνολο της χρήσης 

των παραπάνω διαστάσεων και παραμέτρων. Τα ευρήματα αυτά δεν 

αναλύθηκαν περαιτέρω σε ατομικό επίπεδο, καθώς στην παρούσα έρευνα 

ενδιέφερε η αποτύπωση της πορείας οικοδόμησης της γνώσης των υποκειμένων 

όχι σε ατομικό αλλά σε ομαδικό επίπεδο. Με βάση αυτές τις αθροιστικές τιμές 

διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των πινάκων, ενώ το σύνολο των ευρημάτων 

αναλύθηκε μέσω της Περιγραφικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης Συχνοτήτων. 

 

Ανάλυση συχνοτήτων χρήσης της εφαρμογής / φύλλο  

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Αγόρια 33 53,2 53,2 53,2 

Κορίτσια 29 46,8 46,8 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  
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Πίνακας 68. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το σύνολο των 
τριών αλληλεπιδράσεων με βάση το φύλλο των υποκειμένων  

 

Περιπτώσεις Διαστάσεων 

Διαστάσεις 

αλληλεπιδράσεων 

(Μ.Ο.) 

Βεβαιωμένες 

τιμές 

Απολεσθείσες 

τιμές 
Σύνολο 

N Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Αλ/ση στο φόντο 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Αλ/ση στο κείμενο 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Αλ/ση στα ζώα 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Αλ/ση στο ραβδόγραμμα 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Αλ/ση σε αντικείμενα 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Αλ/ση σε μουσικά όργανα 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Περιπτώσεις Παραμέτρων 

Παράμετροι 

αλληλεπιδράσεων  

(Μ.Ο.Χ.*) 

Βεβαιωμένες 

τιμές 

Απολεσθείσες 

τιμές 
Σύνολο 

N Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Χρόνος χρήσης 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Θέασης διαφανειών 30 90,9% 3 9,1% 33 100% 

Σύνολο αγγιγμάτων 

αλ/δράσεων 
31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Αγγιγμάτων / διαφάνεια 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Περιγραφικών ήχων 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Στοιχείων χωρίς ήχο 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Στοιχείων άλλοι ήχοι 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Στοιχείων μελωδίας 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Στοιχείων γλώσσας 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Ραβδογράμματος 31 93,9% 2 6,1% 33 100% 

Πίνακας 69. Περίληψη επεξεργασίας διαστάσεων και παραμέτρων της 
δακτυλο-κίνησης των αγοριών στις τρεις αλληλεπιδράσεις 

*(Μ.Ο.Χ.:Μέσος Όρος Χρήσης) 
 

Η περίληψη των περιπτώσεων έδειξε πως σε όλες τις διαστάσεις 

αλληλεπιδράσεων από τις βεβαιωμένες τιμές υποδοχής  (Ν=33), όπου Ν ο 

αριθμός των αγοριών του δείγματος, υπήρξαν δύο (m=2) απολεσθείσες τιμές, 
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οπότε και για όλες σημειώθηκε ποσοστό συμμετοχής 93,9% με ποσοστό 

απώλειας 6,1%. Σε ότι αφορά στις παραμέτρους των αλληλεπιδράσεων, η 

περίληψη των περιπτώσεων έδειξε πως σε όλες τις διαστάσεις 

αλληλεπιδράσεων από τις βεβαιωμένες τιμές υποδοχής  (Ν=33), όπου Ν ο 

αριθμός των αγοριών του δείγματος, υπήρξαν δύο (m=2) απολεσθείσες τιμές, 

με εξαίρεση την παράμετρο που αφορά στο Μ.Ο. Θέασης Διαφανειών στο 

Σύνολο των τριών αλληλεπιδράσεων, οπότε και διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν 

τρεις (m=3) απολεσθείσες τιμές. Αντίστοιχα διαμορφώθηκαν και τα ποσοστά 

συμμετοχής των υποκειμένων σε όλες τις παραμέτρους οπότε και σημειώθηκε 

ποσοστό συμμετοχής 93,9% με ποσοστό απώλειας 6,1%, με εξαίρεση και πάλι 

την παράμετρο Μ.Ο. Θέασης Διαφανειών στο Σύνολο όπου το ποσοστό 

συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 90,9% και το ποσοστό απώλειας στο 9,1%.  

Σε συνέχεια των αναλύσεων για τις περιπτώσεις των αγοριών, τα 

αποτελέσματα της Περιγραφικής Ανάλυσης έδειξαν πως επί συνόλου των 

διαστάσεων αλληλεπίδρασης από τις βεβαιωμένες τιμές υποδοχής (Ν=31), τα 

ποσοστά χρήσης διαμορφώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. (x) για τη διάσταση 

Αλληλεπίδραση στο Φόντο προέκυψε το 20,00 και η τιμή τυπικής απόκλισης 

διαμορφώθηκε στο s=13,668, β) για την διάσταση Αλληλεπίδραση στο Κείμενο 

προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=1,71 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης 

s=2,399, γ) για τη διάσταση Αλληλεπίδραση στα Ζώα προέκυψε τιμή Μ.Ο. 

x=43,81 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=23,755, δ) για τη 

διάσταση Αλληλεπίδραση στο Ραβδόγραμμα προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=8,16 και 

διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=6,93, ε) για τη διάσταση 

Αλληλεπίδραση σε Αντικείμενα προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=39,15 και 

διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=25,72 και τέλος ζ) για τη διάσταση 

Αλληλεπίδραση στα Μουσικά Όργανα προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=71,52 και 

διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=47,82.  

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τις Διαστάσεις  

Διαστάσεις 

αλληλεπιδράσεων 

Ν Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αλ/ση στο φόντο  31 2,90 54,50 20,00 13,668 
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Αλ/ση στο κείμενο 31 ,00* 10,10 1,71 2,399 

Αλ/ση στα ζώα 31 10,70 111,90 43,81 23,755 

Αλ/ση στο ραβδόγραμμα 31 0,70 28,00 8,16 6,93 

Αλ/ση σε αντικείμενα  31 4,20 114,20 39,15 25,72 

Αλ/ση σε μουσικά όργανα 31 4,80 178,30 71,52 47,82 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τις Παραμέτρους 

Παράμετροι 

αλληλεπιδράσεων 

(Μ.Ο.Χ) 

Ν Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρόνου χρήσης 31 8,11 19,00 14,59 3,057 

Θέασης διαφανειών 30 23,00 183,00 85,30 36,378 

Σύνολο αγγιγμάτων 

αλληλεπιδράσεων 

31 1,00 865,00 241,99 357,83 

Αγγιγμάτων / διαφάνεια 31 4,80 26,20 10,55 4,021 

Περιγραφικών ήχων 31 15,46 63,95 36,24 14,483 

Στοιχείων χωρίς ήχο 31 12,90 56,56 33,04 12,225 

Στοιχείων άλλοι ήχοι 31 3,10 16,90 9,45 3,966 

Σοιχείων μελωδίας 31 2,90 32,80 11,74 6,887 

Στοιχείων γλώσσας 31 0,80 17,20 5,59 3,159 

Ραβδογράμματος 31 0,70 15,40 4,20 3,209 

Πίνακας 70. Πίνακας παρουσίασης Μ.Ο. δακτυλο-κίνησης της 
Περιγραφικής Ανάλυσης για τις διαστάσεις και τις παραμέτρους αλληλεπίδρασης 

των αγοριών στις τρεις αλληλεπιδράσεις  
(*η τιμή έχει υπολογίσιμα δεδομένα πέραν των τριών πρώτων δεκαδικών ψηφίων)  

 

Αντίστοιχα για τις παραμέτρους αλληλεπίδρασης από τις βεβαιωμένες τιμές 

(Ν=31) – εξαιρουμένης της παραμέτρου Μ.Ο. Θέασης Σελίδων όπου 

βεβαιωμένες τιμές (Ν=30), τα ποσοστά χρήσης διαμορφώθηκαν: α) για την 

παράμετρο Χρόνος Χρήσης, προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=14,59 και διαμορφώθηκε 

τιμή τυπικής απόκλισης s=3,057, β) για την παράμετρο Θέαση Σελίδων 

προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=85,30 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης 

s=36,378, γ) για την παράμετρο Σύνολο Αγγιγμάτων - Αλληλεπιδράσεων 

προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=241,99 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης 

s=357,83, δ) για την παράμετρο Μ.Ο. Αγγιγμάτων ανά Διαφάνεια προέκυψε 

τιμή Μ.Ο. x=10,55 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=4,021, ε) για 
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την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Περιγραφικών Ήχων προέκυψε τιμή Μ.Ο. 

x=36,24 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=14,483, ζ) για την 

παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό 

Περιεχόμενο προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=33,04 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής 

απόκλισης s=12,225, η) για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που 

Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=9,45 και διαμορφώθηεκ 

τιμή τυπικής απόκλισης s=3,966, θ) για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων 

που Αντιστοιχούν σε Μελωδικό Περιεχόμενο προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=11,74 και 

διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=6,887, ι) για την παράμετρο Μ.Ο. 

Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Γλωσσικό Περιεχόμενο προέκυψε τιμή 

Μ.Ο. x=5,59 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=3,159 και τέλος κ) 

για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήσης Ραβδογράμματος (scratch) προέκυψε τιμή 

Μ.Ο. x=4,20 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=3,209. Αντίστοιχα 

ακολουθούν οι πίνακες που αφορούν στα κορίτσια: 

 

Περιπτώσεις Διαστάσεων 

Διαστάσεις 

αλληλεπιδράσεων 

(Μ.Ο.) 

Βεβαιωμένες 

τιμές 

Απολεσθείσες 

τιμές 
Σύνολο 

N Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Αλ/ση στο φόντο 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Αλ/ση στο κείμενο 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Αλ/ση στα ζώα 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Αλ/ση στο ραβδόγραμμα 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Αλ/ση σε αντικείμενα 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Αλ/ση σε μουσικά όργανα 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Περιπτώσεις Παραμέτρων 

Παράμετροι 

αλληλεπιδράσεων  

(Μ.Ο.Χ.) 

Βεβαιωμένες 

τιμές 

Απολεσθείσες 

τιμές 
Σύνολο 

N Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Χρόνος χρήσης 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Θέασης διαφανειών 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Σύνολο αγγιγμάτων 

αλ/δράσεων 
24 82,8% 5 17,2 29 100% 
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Αγγιγμάτων / διαφάνεια 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Περιγραφικών ήχων 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Στοιχείων χωρίς ήχο 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Στοιχείων άλλοι ήχοι 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Στοιχείων μελωδίας 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Στοιχείων γλώσσας 24 82,8% 5 17,2 29 100% 

Πίνακας 71. Περίληψη επεξεργασίας διαστάσεων και παραμέτρων της 

δάκτυλο-κίνησης των κοριτσιών στις τρεις αλληλεπιδράσεις  
 

Η περίληψη των περιπτώσεων έδειξε πως σε όλες τις διαστάσεις και τις 

παραμέτρους από τις βεβαιωμένες τιμές υποδοχής  (Ν=29), όπου Ν ο αριθμός 

των κοριτσιών του δείγματος, υπήρξαν πέντε (m=5) απολεσθείσες τιμές, οπότε 

και για όλες τις διαστάσεις και τις παραμέτρους διαμορφώθηκε ποσοστό 

συμμετοχής 82,8% με ποσοστό απώλειας 17,2%. Σε συνέχεια της ανάλυσης 

για τις περιπτώσεις των κοριτσιών, τα αποτελέσματα της Περιγραφικής 

Ανάλυσης έδειξαν πως επί συνόλου των διαστάσεων αλληλεπίδρασης από τις 

βεβαιωμένες τιμές υποδοχής (Ν=24), τα ποσοστά χρήσης διαμορφώθηκαν: α) 

για την διάσταση Αλληλεπίδραση στο Φόντο προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=17,86 και 

διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=15,299, β) για την διάσταση 

Αλληλεπίδραση στο Κείμενο προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=6,46 και διαμορφώθηκε 

τιμή τυπικής απόκλισης s=26,559, γ) για την διάσταση Αλληλεπίδραση στα 

Ζώα προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=40,59 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης 

s=25,277, δ) για την διάσταση Αλληλεπίδραση στο Ραβδόγραμμα προέκυψε 

τιμή Μ.Ο. x=4,51 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=3,561, ε) για 

την διάσταση Αλληλεπίδραση στα Αντικείμενα προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=52,03 

και διαμορφώθηεκ τιμή τυπικής απόκλισης s=44,724 και τέλος ζ) για την 

διάσταση Αλληλεπίδραση σε Μουσικά Όργανα προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=63,72 

και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=34,978:  

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τις Διαστάσεις  

Διαστάσεις 

αλληλεπιδράσεων 
Ν 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αλ/ση στο φόντο  24 3,20 57,30 17,86 15,299 
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Αλ/ση στο κείμενο 24 ,00 131,00 6,46 26,559 

Αλ/ση στα ζώα 24 3,90 87,40 40,59 25,277 

Αλ/ση στο ραβδόγραμμα 24 ,30 13,80 4,51 3,561 

Αλ/ση σε αντικείμενα  24 4,60 164,70 52,03 44,724 

Αλ/ση σε μουσικά όργανα 24 14,90 144,00 63,72 34,978 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τις Παραμέτρους 

Παράμετροι 

αλληλεπιδράσεων 

(Μ.Ο.Χ) 

Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρόνου χρήσης 24 13,340 23,17 17,33 2,597 

Θέασης διαφανειών 24 38,5 168,0 84,18 34,685 

Σύνολο αγγιγμάτων 

αλληλεπιδράσεων 
24 1,048 977,0 308,82 416,065 

Αγγιγμάτων / διαφάνεια 24 5,033 24,20 12,17 4,213 

Περιγραφικών ήχων 24 19,450 78,30 43,04 14,233 

Στοιχείων χωρίς ήχο 24 13,300 50,40 30,64 10,153 

Στοιχείων άλλοι ήχοι 24 2,000 19,80 9,76 4,178 

Σοιχείων μελωδίας 24 1,100 18,90 9,37 5,124 

Στοιχείων γλώσσας 24 ,3000 8,30 4,03 2,142 

Ραβδογράμματος 24 ,2330 5,50 2,53 1,383 

Πίνακας 72. Παρουσίαση μέσων όρων δακτυλο-κίνησης της 
Περιγραφικής Ανάλυσης για τις διαστάσεις και τις παραμέτρους αλληλεπίδρασης 

των κοριτσιών στις τρεις αλληλεπιδράσεις 
 

Αντίστοιχα για τις παραμέτρους αλληλεπίδρασης από τις βεβαιωμένες 

τιμές (Ν=24), τα ποσοστά χρήσης διαμορφώθηκαν: α) για την παράμετρο 

Χρόνος Χρήσης προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=17,33 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής 

απόκλισης s=2,597, β) για την παράμετρο Θέαση Διαφανειών προέκυψε τιμή 

Μ.Ο. x=84,18 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=34,685, γ) για την 

παράμετρο Σύνολο Αγγιγμάτων – Αλληλεπιδράσεων προέκυψε τιμή Μ.Ο. 

x=308,82 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=416,065, δ) για την 

παράμετρο Μ.Ο. Αγγιγμάτων ανά Διαφάνεια προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=12,17 και 

διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=4,213, ε) για την παράμετρο Μ.Ο. 

Χρήση Περιγραφικών Ήχων προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=43,04 και διαμορφώθηκε 



246 
 

τιμή τυπικής απόκλισης s=14,233, ζ) για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων 

που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό Περιεχόμενο προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=30,64 

και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=10,153, η) για την παράμετρο 

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους προέκυψε τιμή 

Μ.Ο. x=9,76 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=4,178, θ) για την 

παράμετρο Μ.Ο. Χρήσης Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Μελωδικό 

Περιεχόμενο προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=9,37 και διαμορφώθηκε τιμή τυπικής 

απόκλισης s=5,124, ι) για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που 

Αντιστοιχούν σε Γλωσσικό Περιεχόμενο προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=4,03 και 

διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=2,142 και τέλος κ) για την παράμετρο 

Μ.Ο. Χρήσης του Ραβδογράμματος (scratch) προέκυψε τιμή Μ.Ο. x=2,53 και 

διαμορφώθηκε τιμή τυπικής απόκλισης s=1,383. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

μία συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί με αποτέλεσμα να απολεσθούν 

ολοκληρωτικά τα δεδομένα των υποκειμένων (Νο. 8, 9, 32, 36, 45, 46, 55) ενώ 

για ορισμένα από τα υποκείμενα δεν καταγράφηκε η συνολική τους εικόνα 

καθώς σημειώθηκε απώλεια των αποθηκευμένων δεδομένων σε δύο συσκευές , 

με αποτέλεσμα για ορισμένα από αυτά να υφίστανται στοιχεία και για τις τρεις 

αλληλεπιδράσεις (Νο 4, 5, 20, 23, 30, 31, 33, 43, 48, 53, 57, 58, 59, 60), για 

ορισμένα, για δύο από αυτές (Νο 1, 2, 3, 6, 7, 13, 18, 19, 22, 24, 34, 39, 40, 41, 

42, 47, 49) και για ορισμένα,  υποκείμενα μόλις για μία αλληλεπίδραση (Νο 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 44, 50, 51, 52, 54, 56, 

61, 62). Οι περιορισμοί αυτοί λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία ανάλυσης 

των ευρημάτων. Πιο αναλυτικά: 

 

Ανάλυση συχνοτήτων του αριθμού καταγεγραμμένων αλληλεπιδράσεων  

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

0 7 11,3 11,3 11,3 

1 24 38,7 38,7 50,0 

2 17 27,4 27,4 77,4 

3 14 22,6 22,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  
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Πίνακας 73. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το σύνολο του 
αριθμού καταγεγραμμένων αλληλεπιδράσεων των υποκειμένων  

 

Σύμφωνα με τους δύο προηγούμενους πίνακες συνολικά καταγράφηκαν 33 

αγόρια και 29 κορίτσια να έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, δηλαδή 

ποσοστό 53,2% και 46,8% αντίστοιχα. Εξ αυτών συνολικά επτά (7) 

υποκείμενα δεν είχαν καθόλου τιμές, δηλαδή ποσοστό 11,3%, είκοσι τέσσερα 

(24) από αυτά κατέγραψαν τιμές σε μία (1) αλληλεπίδραση, δηλαδή ποσοστό 

38,7%, δεκαεπτά (17) υποκείμενα κατέγραψαν τιμές σε δύο (2) 

αλληλεπιδράσεις, δηλαδή ποσοστό 27,4% και τέλος δεκατέσσερα (14) από τα 

υποκείμενα κατέγραψαν τιμές και στις τρεις (3) αλληλεπιδράσεις, δηλαδή 

ποσοστό 22,6%. Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες και οι αναλύσεις των 

ευρημάτων για κάθε μία από τις διαστάσεις και τις παραμέτρους της 

αλληλεπίδρασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τη συλλογή των 

ευρημάτων που αποθηκεύτηκαν στο εσωτερικό σύστημα δάκτυλο-κίνησης της 

εφαρμογής: 

 

Διάσταση Αλληλεπίδρασεις στο Φόντο 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 15,90 43 11,90 

2 54,50 23 10,70 44 - 

3 - 24 - 45 7,70 

4 26,60 25 6,80 46 42,60 

5 8,40 26 9,30 47 13,80 

6 - 27 16,90 48 12,50 

7 21,20 28 5,90 49 33,90 

8 10,60 29 4,10 50 28,30 

9 16,20 30 24,60 51 4,30 

10 30,40 31 8,30 52 - 

11 57,30 32 7,70 53 36,50 

12 32,50 33 4,00 54 45,30 

13 31,10 34 14,50 55 7,60 
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14 50,90 35 7,60 56 24,90 

15 6,90 36 17,20 57 16,70 

16 7,10 37 8,40 58 27,60 

17 30,60 38 44,70 59 8,60 

18 3,20 39 41,10 60 2,90 

19 15,70 40 17,90 61 13,70 

20 11,60 41 10,70 62 8,20 

21 - 42 10,60 Ποσοστό 19,06 

Πίνακας 74. Πίνακας αποτελεσμάτων  της διάστασης Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις  

στο Φόντο από τα υποκείμενα, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 
 

Η Περιγραφική Ανάλυση για τη διάσταση Μ.Ο. Αγγιγμάτων – 

Αλληλεπιδράσεων στο Φόντο της εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων 

τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν επτά (m=7) απολεσθείσες τιμές, β) ως 

ελάχιστος αριθμός αλληλεπιδράσεων διαμορφώθηκε η τιμή 2,90 και ως 

μέγιστος η τιμή 57,3, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 19,06 και δ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 14,305. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στο Φόντο 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αλ/σεις στο Φόντο 55 2,90 57,30 19,06 14,305 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 55     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στο Φόντο 

N 
Έγκυρες τιμές 55 

Απολεσθείσες τιμές 7 

Μέσος Όρος 19,06 

Διάμεσος 13,80 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 7,60 

Τυπική απόκλιση 14,305 
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Διακύμανση 204,643 

Πίνακας 75. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
για τον Μ.Ο. της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Φόντο, στο πλαίσιο των 3ων 

αλληλεπιδράσεων 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=19,06) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν η τιμή 7,60, γ) ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε η 13,80, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 204,643 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=14,305. 

 

Διάσταση Αλληλεπίδρασεις στο Κείμενο 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων  

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων   

αλ/σεων 

1 - 22 0,90 43 0,20 

2 10,10 23 0,20 44 - 

3 - 24 - 45 0,10 

4 0,90 25 0,20 46 5,00 

5 0,40 26 1,90 47 0,30 

6 - 27 0,40 48 0,60 

7 0,90 28 0,20 49 0,90 

8 0,40 29 0,30 50 2,10 

9 1,30 30 2,40 51 0,90 

10 4,80 31 0,10 52 - 

11 0,30 32 0,10 53 1,50 

12 5,20 33 0,20 54 5,70 

13 1,40 34 0,20 55 0,20 

14 131,00 35 0,20 56 0,50 

15 2,00 36 0,60 57 0,80 

16 - 37 0,10 58 2,80 

17 0,80 38 7,40 59 0,10 

18 0,70 39 4,30 60 0,60 

19 1,50 40 0,80 61 1,30 

20 - 41 0,80 62 0,10 
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21 - 42 1,60 Ποσοστό 3,93 

Πίνακας 76. Αποτελέσματα της διάστασης Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις  

στο Κείμενο από τα υποκείμενα, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για τη διάσταση Μ.Ο. 

Αγγιγμάτων - Αλληλεπιδράσεων στο Κείμενο της εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν εννέα (m=9) απολεσθείσες 

τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός αλληλεπιδράσεων διαμορφώθηκε η τιμή ,10 και 

ως μέγιστος η τιμή 131,00, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,93 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 17,906. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στο Κείμενο 

 Ν Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αλ/σεις στο Κειμένο 53 00,10 131,00 3,93 17,906 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 53     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τη διάσταση  

Αλληλεπίδρασεις στο Κείμενο 

N Έγκυρες τιμές 53 

Απολεσθείσες τιμές 9 

Μέσος Όρος  3,93 

Διάμεσος 0,800 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 0,20 

Τυπική απόκλιση 17,906 

Διακύμανση  320,630 

Πίνακας 77. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 

για τον Μ.Ο. της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο, στο πλαίσιο των  3ων 
αλληλεπιδράσεων 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) 

επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. (x=3,93) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) 

η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν η τιμή 0,20, 



251 
 

γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε το 0,800, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 320,630 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης 

s=17,906. 

 

Διάσταση Αλληλεπίδρασεις στα Ζώα  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 48,80 43 61,80 

2 65,10 23 24,10 44 - 

3 - 24 - 45 17,10 

4 68,70 25 22,50 46 111,90 

5 26,30 26 25,30 47 41,50 

6 - 27 30,60 48 51,90 

7 34,30 28 16,20 49 44,80 

8 32,90 29 11,00 50 54,10 

9 40,50 30 87,40 51 9,40 

10 45,70 31 37,20 52 - 

11 66,10 32 21,20 53 94,30 

12 73,40 33 21,30 54 73,40 

13 61,70 34 46,30 55 25,20 

14 86,90 35 20,60 56 45,20 

15 23,40 36 58,30 57 53,70 

16 3,90 37 20,00 58 72,50 

17 52,70 38 72,30 59 34,20 

18 10,90 39 62,00 60 13,80 

19 42,00 40 21,90 61 29,80 

20 38,90 41 42,50 62 10,70 

21 - 42 24,40 Ποσοστό 42,41 

Πίνακας 78. Αποτελέσματα της διάστασης Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις  

στα Ζώα από τα υποκείμενα, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για τη διάσταση Μ.Ο. 

Αγγιγμάτων - Αλληλεπιδράσεων στα Ζώα της εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν επτά (m=7) απολεσθείσες 
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τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός αλληλεπιδράσεων διαμορφώθηκε η τιμή 3,90 

και ως μέγιστος η τιμή 111,90, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 42,41 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 24,254. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στα Ζώα 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αλ/σεις στα Ζώα 55 3,90 111,90 42,41 24,254 

Βεβαιωμένες 

τιμές Ν 
55     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στα Ζώα 

N 
Έγκυρες τιμές 55 

Απολεσθείσες τιμές 7 

Μέσος Όρος 42,41 

Διάμεσος 40,50 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 73,40 

Τυπική απόκλιση 24,254 

Διακύμανση 588,264 

Πίνακας 79. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
για τον Μ.Ο. της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στα Ζώα, στο πλαίσιο των 3ων 

αλληλεπιδράσεων 
 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=42,41) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν η τιμή 73,40, γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψε η 40,50, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 588,264 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης 

s=24,254. 

 

Διάσταση Αλληλεπίδρασεις στο Ραβδόγραμμα (scratch) 
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Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 6,80 43 6,70 

2 13,30 23 3,00 44 - 

3 - 24 - 45 1,60 

4 10,80 25 1,90 46 28,0 

5 0,70 26 4,20 47 5,90 

6 - 27 2,50 48 2,20 

7 10,30 28 3,70 49 14,0 

8 3,50 29 2,40 50 6,60 

9 6,10 30 8,10 51 3,50 

10 22,50 31 1,60 52 - 

11 0,70 32 3,10 53 15,50 

12 8,10 33 2,40 54 8,30 

13 11,0 34 15,40 55 4,30 

14 1,90 35 2,20 56 6,10 

15 2,20 36 3,90 57 14,3 

16 0,30 37 1,50 58 13,80 

17 20,40 38 9,60 59 1,40 

18 1,60 39 9,60 60 1,00 

19 2,60 40 9,80 61 4,70 

20 3,80 41 0,80 62 4,40 

21 - 42 6,90 Ποσοστό 6,57 

Πίνακας 80.  Αποτελέσματα της διάστασης Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στο 
Ραβδόγραμμα (scratch) από τα υποκείμενα, στο πλαίσιο των 3ων 

αλληλεπιδράσεων 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για τη διάσταση Μ.Ο. 

Αγγιγμάτων - Αλληλεπιδράσεων στο Ραβδόγραμμα (scratch) της εφαρμογής 

έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν επτά 

(m=7) απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός αλληλεπιδράσεων 

διαμορφώθηκε η τιμή 0,30 και ως μέγιστος η τιμή 28,00, γ) ως τιμή M.O. (x) 

προέκυψε η 6,57 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην 

τιμή 5,956. 
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Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στο Ραβδόγραμμα (scratch) 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αλ/σεις στο scratch 55 0,30 28,00 6,57 5, 956 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 55     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στο Ραβδόγραμμα (scratch) 

N 
Έγκυρες τιμές 55 

Απολεσθείσες τιμές 7 

Μέσος Όρος 6,57 

Διάμεσος 4,30 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 1,60 

Τυπική απόκλιση 5, 956 

Διακύμανση 35,486 

Πίνακας 81. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
για τον Μ.Ο. της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Ραβδόγραμμα (scratch), στο 

πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) 

επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. (x=6,57) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) 

η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν η τιμή 4,30, 

γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 1,60, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 35,486 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης 

s=5,956. 

 

Διάσταση Αλληλεπίδρασεις στα Αντικείμενα 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 42,60 43 29,30 

2 51,60 23 57,20 44 - 
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3 - 24 - 45 59,20 

4 73,50 25 35,30 46 28,90 

5 4,20 26 29,40 47 24,00 

6 - 27 25,0 48 89,00 

7 114,20 28 16,10 49 59,10 

8 29,90 29 17,40 50 75,30 

9 48,10 30 68,30 51 4,90 

10 18,40 31 20,90 52 - 

11 164,70 32 27,30 53 48,90 

12 69,30 33 6,40 54 31,40 

13 54,30 34 17,50 55 33,10 

14 80,20 35 35,80 56 32,20 

15 22,80 36 6,70 57 39,50 

16 73,70 37 17,0 58 130,20 

17 15,80 38 41,80 59 35,30 

18 4,60 39 152,10 60 8,60 

19 85,60 40 75,70 61 28,60 

20 17,60 41 19,70 62 21,90 

21 - 42 42,70 Ποσοστό 44,77 

Πίνακας 82. Αποτελέσματα της διάστασης Μ.Ο. Αλληλεπιδράσείς  
στα Αντικείμενα από τα υποκείμενα, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για τη διάσταση Μ.Ο. 

Αγγιγμάτων - Αλληλεπιδράσεων στα Αντικείμενα της εφαρμογής έδειξε ότι επί 

62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν επτά (m=7) 

απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός αλληλεπιδράσεων διαμορφώθηκε 

η τιμή 4,20 και ως μέγιστος η τιμή 164,70, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η τιμή 

44,77 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 33,10. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στα Αντικείμενα 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αλ/σεις στα Αντικείμενα 55 4,20 164,70 44,77 35,511 
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Βεβαιωμένες τιμές Ν 55     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τη διάσταση Αλληλεπίδρασεις 

στα Αντικείμενα 

N 
Έγκυρες τιμές 55 

Απολεσθείσες τιμές 7 

Μέσος Όρος 44,77 

Διάμεσος 33,10 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 35,30 

Τυπική απόκλιση 35,511 

Διακύμανση 1.261,077 

Πίνακας 83. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 

για τον Μ.Ο. της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στα Αντικείμενα, στο πλαίσιο των 
3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) 

επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. (x=44,77) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, 

β) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν η τιμή 

35,30, γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η τιμή 33,10, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1.261,077 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=35,511. 

 

Διάσταση Αλληλεπίδρασεις στα Μουσικά Όργανα 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 85,00 43 90,20 

2 5,50 23 4,80 44 - 

3 - 24 - 45 14,20 

4 119,40 25 33,30 46 83,50 

5 60,10 26 129,90 47 114,40 

6 - 27 24,50 48 144,00 

7 18,90 28 58,00 49 47,30 

8 22,60 29 69,40 50 133,40 
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9 87,70 30 109,40 51 77,00 

10 178,30 31 31,90 52 - 

11 20,90 32 40,50 53 118,80 

12 111,40 33 65,70 54 136,00 

13 39,70 34 6,00 55 29,60 

14 79,90 35 33,60 56 91,20 

15 42,70 36 113,40 57 74,90 

16 14,90 37 53,00 58 53,10 

17 79,70 38 124,30 59 20,50 

18 79,10 39 31,00 60 73,10 

19 52,70 40 73,90 61 22,00 

20 128,30 41 25,50 62 54,70 

21 - 42 113,90 Ποσοστό 68,12 

Πίνακας 84. Αποτελέσματα της διάστασης Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στα  
Μουσικά Όργανα από τα υποκείμενα, στο πλαίσιο των  3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για τη διάσταση Μ.Ο. 

Αγγιγμάτων - Αλληλεπιδράσεων στα Μουσικά Όργανα της εφαρμογής έδειξε 

ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν επτά (m=7) 

απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός αλληλεπιδράσεων διαμορφώθηκε 

η τιμή 4,80 και ως μέγιστος η τιμή 178,30, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 

68,12 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 42,506. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στα  Μουσικά Όργανα 

 Ν Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αλ/σεις στα Μουσικά 

Όργανα 

55 4,80 178,30 68,12 42,506 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 55     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τη διάσταση 

Αλληλεπίδρασεις στα Μουσικά Όργανα 

N Έγκυρες τιμές 55 
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Απολεσθείσες τιμές 7 

Μέσος Όρος  68,12 

Διάμεσος 65,70 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 4,80 

Τυπική απόκλιση 42,506 

Διακύμανση  1.806,809 

Πίνακας 85. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
για τον Μ.Ο. της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στα Μουσικά Όργανα, στο πλαίσιο 

των 3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) 

επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. (x=68,12) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, 

β) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν η τιμή 

4,80, γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 65,70, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 1.806,809 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=42,506. Ακολουθούν οι πίνακες που αφορούν στην ανάλυση των 

παραμέτρων: 

 

Παράμετρος Μ.Ο. Χρόνου Χρήσης   

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 14,095 43 16,385 

2 13,355 23 14,310 44 - 

3 - 24 - 45 14,400 

4 - 25 23,170 46 12,870 

5 11,450 26 18,795 47 20,210 

6 - 27 12,440 48 18,283 

7 15,550 28 19,200 49 13,465 

8 19,150 29 17,280 50 17,313 

9 14,875 30 16,863 51 13,340 

10 14,963 31 11,010 52 - 

11 15,060 32 18,190 53 17,736 

12 14,590 33 17,370 54 13,776 
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13 14,875 34 17,020 55 16,360 

14 13,876 35 17,500 56 18,195 

15 14,340 36 13,385 57 18,155 

16 20,080 37 22,050 58 17,906 

17 11,235 38 12,890 59 16,330 

18 18,570 39 14,683 60 8,110 

19 18,700 40 10,275 61 18,280 

20 11,775 41 18,500 62 19,000 

21 - 42 17,730 Ποσοστό 15,91=16,34 

Πίνακας 86. Αποτελέσματα της παράμετρου Μ.Ο. Χρόνος Χρήσης από τα 

υποκείμενα, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων  
(οι τιμές αφορούν σε λεπτά της ώρας) 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Μ.Ο. 

Χρόνος Χρήσης έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) 

υπήρξαν οχτώ (m=8) απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος χρόνος χρήσης 

διαμορφώθηκε η τιμή 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα και ως μέγιστος χρόνος 

χρήσης η τιμή 23 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 

15,91 οπότε και με μετατροπή σε αριθμητικά δεδομένα υπολογισμού χρόνου 

αντιστοιχεί η τιμή 16 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και δ) η τυπική απόκλιση 

στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 3,051. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Χρόνος Χρήσης 

 Ν Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρόνος Χρήσης 54 8,11 23,17 15,91 3,051 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Χρόνος Χρήσης  

N Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες τιμές 8 

Μέσος Όρος  15,91 

Διάμεσος 16,34 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 14,87 
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Τυπική απόκλιση 3,051 

Διακύμανση  9,309 

Πίνακας 87. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
για την παράμετρο Μ.Ο. Χρόνος Χρήσης, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=15,91) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν η τιμή 14,87 οπότε και 

με μετατροπή σε αριθμητικά δεδομένα υπολογισμού χρόνου αντιστοιχεί σε 15 

λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 16,34, δ) i: η 

τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 9,309 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=3,051 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, ε) η 

μέτρηση εκατοστημορίων με σκοπό τη γενίκευση της διάμεσου μας δείχνει ότι 

ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η 13,69, ως μέση η 16,34 και ως μέγιστη η 

18,21. 

 

Παράμετρος Μ.Ο. Θέαση Διαφανειών  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 38,50 43 65,50 

2 79,50 23 95,00 44 - 

3 - 24 - 45 65,00 

4 - 25 95,00 46 58,00 

5 44,00 26 63,00 47 168,00 

6 - 27 89,00 48 68,67 

7 30,50 28 83,00 49 85,00 

8 55,00 29 46,00 50 96,00 

9 71,00 30 86,67 51 40,00 

10 - 31 70,00 52 - 

11 68,00 32 114,00 53 100,66 

12 113,00 33 60,00 54 79,00 

13 89,50 34 172,00 55 71,00 

14 105,00 35 57,00 56 126,50 
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15 85,00 36 81,00 57 76, 50 

16 165,00 37 118,00 58 74,00 

17 71,00 38 90,33 59 140,00 

18 58,00 39 96,66 60 23,00 

19 183,00 40 53,50 61 144,00 

20 73,00 41 67,00 62 100,00 

21 - 42 77,00 Ποσοστό 85,35 

Πίνακας 88. Αποτελέσματα της παράμετρου Μ.Ο. Θέαση Διαφανειών,  

στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων  
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Μ.Ο. 

Θέασης Διαφανειών έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): 

α) υπήρξαν εννιά (m=9) απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός θέασης 

διαμορφώθηκε η τιμή 23 σελίδες και ως μέγιστος αριθμός θέασης η τιμή 183 

σελίδες, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 85,35 σελίδες και δ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 35,409. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Μ.Ο. Θέαση Διαφανειών 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Θέαση διαφανειών 53 23,0 183,0 85,35 35,409 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 53     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  

Μ.Ο. Θέαση Διαφανειών 

N 
Έγκυρες τιμές 53 

Απολεσθείσες τιμές 9 

Μέσος Όρος 85,35 

Διάμεσος 79,0 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 71,0 

Τυπική απόκλιση 35,409 

Διακύμανση 1.253,83 
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Πίνακας 89. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων,  
για την παράμετρο Μ.Ο. Θέαση Διαφανειών, στο πλαίσιο των 3ων 

αλληλεπιδράσεων 
 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=85,35) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν 71 σελίδες, γ) ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε η 79 σελίδες , δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 1.253,83 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή τυπικής απόκλισης 

s=35,409 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Συνολικός Αριθμός Αγγιγμάτων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 924,00 43 1629,00 

2 838,00 23 865,00 44 - 

3 - 24 - 45 687,00 

4 - 25 1388,00 46 1,76 

5 603,00 26 1653,00 47 2973,00 

6 - 27 826,00 48 2524,00 

7 834,00 28 925,00 49 1453,00 

8 915,00 29 1114,00 50 2691,00 

9 1572,00 30 2465,00 51 508,00 

10 1436,00 31 748,00 52 - 

11 977,00 32 1060,00 53 3022,00 

12 2286,00 33 908,00 54 2124,00 

13 1432,00 34 1144,00 55 875,00 

14 2250,00 35 595,00 56 2930,00 

15 766,00 36 1209,00 57 1827,00 

16 3183,00 37 1124,00 58 2483,00 

17 695,00 38 2128,00 59 1491,00 

18 1048,00 39 2919,00 60 603,00 

19 2269,00 40 1117,00 61 1294,00 

20 2089,00 41 753,00 62 1002,00 
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21 - 42 2810,00 Σύνολο 79985,76 

Πίνακας 90. Αποτελέσματα της παραμέτρου Συνολικός Αριθμός Αγγιγμάτων των 

υποκειμένων, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Συνολικός Αριθμός Αγγιγμάτων - Αλληλεπιδράσεων των υποκειμένων, με 

στοιχεία των διαφανειών της εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών 

εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν οχτώ (m=8) απολεσθείσες τιμές, β) ως 

ελάχιστος αριθμός διαμορφώθηκε η τιμή 1,76 και ως μέγιστος αριθμός 3.183 

αγγίγματα, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η τιμή 1.481 αγγίγματα και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 803,77. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Συνολικός Αριθμός Αγγιγμάτων 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Σύνολο 

αλληλεπιδράσεων 
54 1,76 3183,00 1481,00 803,77 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  

Συνολικός Αριθμός Αγγιγμάτων 

N 
Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες τιμές 8 

Μέσος Όρος 1481,00 

Διάμεσος 1176,50 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 603 

Τυπική απόκλιση 803,77 

Διακύμανση 646047,382 

Πίνακας 91. Πίνακας αποτελεσμάτων Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης  
Συχνοτήτων για την παράμετρο Συνολικός Αριθμός Αγγιγμάτων, στο πλαίσιο των 

3ων αλληλεπιδράσεων 
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Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=1.481) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν τα 603 αγγίγματα, γ) 

ως τιμή της διάμεσου προέκυψαν τα 1.176 αγγίγματα, δ) i: η τιμή διακύμανσης 

(s2) διαμορφώθηκε στο 646.047,382 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή τυπικής 

απόκλισης s=803,77 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Μ.Ο. Αγγίγματα ανά Διαφάνεια 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 12,35 43 12,55 

2 5,40 23 9,10 44 - 

3 - 24 - 45 10,60 

4 - 25 14,60 46 11,10 

5 13,70 26 12,75 47 9,45 

6 - 27 9,30 48 12,33 

7 14,10 28 11,10 49 8,75 

8 16,60 29 24,20 50 9,43 

9 11,00 30 10,63 51 12,70 

10 4,80 31 10,70 52 - 

11 5,03 32 9,30 53 10,23 

12 7,10 33 15,10 54 9,27 

13 8,80 34 6,70 55 12,30 

14 7,00 35 10,40 56 12,15 

15 9,00 36 7,65 57 12,05 

16 19,30 37 9,50 58 11,17 

17 6,80 38 10,07 59 10,70 

18 18,10 39 10,20 60 26,20 

19 6,35 40 8,95 61 9,00 

20 14,45 41 11,20 62 10,00 

21 - 42 18,10 Ποσοστό 11,28 

Πίνακας 92. Πίνακας αποτελεσμάτων της παράμετρου Μ.Ο. Αγγιγμάτα ανά 

Διαφάνεια, των υποκειμένων, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 
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Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Μ.Ο. 

Αγγιγμάτων ανά Διαφάνεια της εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων 

τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν οχτώ (m=8) απολεσθείσες τιμές, β) ως 

ελάχιστος αριθμός διαμορφώθηκε η τιμή 4,80 αγγίγματα και ως μέγιστος 

αριθμός τα 26,20 αγγίγματα, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψαν τα 11,28 

αγγίγματα και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 

41,84. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Μ.Ο. Αγγίγματα ανά Διαφάνεια 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αγγίγματα ανά 

Διαφάνεια 
54 48,0 262,0 112,6 41,4 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  

Μ.Ο. Αγγίγματα ανά Διαφάνεια 

N 
Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες τιμές 8 

Μέσος Όρος 11,28 

Διάμεσος 10,61 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 9,00 

Τυπική απόκλιση 41,84 

Διακύμανση 17,506 

Πίνακας 93. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 
για την παράμετρο Μ.Ο. Αγγίγματα ανά Διαφάνεια, στο πλαίσιο των 3ων 

αλληλεπιδράσεων. 
 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή του Μ.Ο. (x=11,28) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή 

με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν τα 9 αγγίγματα, γ) 

ως τιμή της διάμεσου προέκυψαν τα 10,61 αγγίγματα, δ) i: η τιμή διακύμανσης 
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(s2) διαμορφώθηκε στο 17,506 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή τυπικής απόκλισης 

s=41,84 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων  

που Αντιστοιχούν σε Περιγραφικούς Ήχους 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 36,80 43 16,35 

2 22,35 23 60,80 44 - 

3 - 24 - 45 62,20 

4 - 25 57,90 46 15,47 

5 52,70 26 38,65 47 32,55 

6 - 27 29,40 48 39,00 

7 63,95 28 35,70 49 34,55 

8 36,80 29 72,80 50 42,57 

9 36,35 30 37,70 51 34,20 

10 22,53 31 36,80 52 - 

11 64,13 32 39,20 53 30,47 

12 30,40 33 35,80 54 21,47 

13 38,75 34 21,90 55 40,60 

14 35,53 35 47,90 56 19,45 

15 30,50 36 17,30 57 30,10 

16 78,30 37 36,00 58 44,33 

17 21,90 38 31,57 59 38,20 

18 56,50 39 56,06 60 43,90 

19 51,75 40 42,50 61 19,40 

20 30,25 41 29,60 62 43,90 

21 - 42 62,30 Ποσοστό 39,03 

Πίνακας 94. Αποτελέσματα της παράμετρου Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που 
αντιστοιχούν σε Περιγραφικούς Ήχους, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Μ.Ο. 

Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Περιγραφικούς Ήχους της εφαρμογής 

έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν οχτώ 
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(m=8) απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός διαμορφώθηκε η τιμή 

15,47 αγγίγματα ανά διαφάνεια και ως μέγιστος η τιμή 78,30 αγγίγματα, γ) 

ως Μ.Ο. (x) προέκυψε η τιμή 39,03 αγγίγματα, και δ) η τυπική απόκλιση στο 

δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 14,72. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Περιγραφικούς Ήχούς 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρήση 

Περιγραφικών Ήχων 
54 15,47 78,30 39,03 14,724 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Περιγραφικούς Ήχους 

N 
Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες τιμές 8 

Μέσος Όρος 39,03 

Διάμεσος 36,80 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 36,80 

Τυπική απόκλιση 14,724 

Διακύμανση 216,818 

Πίνακας 95. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 

για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Περιγραφικούς 
Ήχους, στο πλαίσιο και των 3ων αλληλεπιδράσεων. 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=39,03) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν 36,8 αγγίγματα, γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψαν τα 36,8 ααγίγματα, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 216,81 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή τυπικής απόκλισης 

s=14,72 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 
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Παράμετρος Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων  

που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό Περιεχόμενο  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 41,4000 43 42,0500 

2 54,2000 23 12,9000 44 - 

3 - 24 - 45 13,4000 

4 - 25 13,3000 46 35,9000 

5 18,4000 26 49,4500 47 42,5500 

6 - 27 38,2000 48 36,7330 

7 15,5000 28 40,7000 49 21,0500 

8 20,1000 29 14,4000 50 33,8660 

9 35,6000 30 26,2660 51 50,4000 

10 56,5660 31 19,0000 52 - 

11 19,7660 32 36,0000 53 30,4330 

12 37,8660 33 31,3000 54 49,9330 

13 24,4500 34 22,5000 55 30,2000 

14 37,9660 35 27,3000 56 44,7000 

15 24,5000 36 39,5500 57 30,3000 

16 17,8000 37 39,1000 58 26,1330 

17 45,8000 38 45,8660 59 22,5000 

18 32,2000 39 20,8660 60 39,6000 

19 28,7000 40 36,5500 61 27,3000 

20 47,3000 41 24,4000 62 37,3000 

21 - 42 23,2000 Ποσοστό 32,09 

Πίνακας 96. Αποτελέσματα της παραμέτρου Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Δεν 

Αντιστοιχούν σε Ηχητικό Περιεχόμενο, στο πλαίσιο και των 3ων 
αλληλεπιδράσεων 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Μ.Ο. 

Χρήση Στοιχείων που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό Περιεχόμενο της 

εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής: α) υπήρξαν οχτώ 

(m=8) απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός διαμορφώθηκε η τιμή 

12,90 αγγίγματα και ως μέγιστος η τιμή 56,56 αγγίγματα, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) 
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προέκυψαν τα 32,09 αγγίγματα, και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 11,41. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό Περιεχόμενο  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Στοιχεία Χωρίς Ήχο 54 12,90 56,56 32,09 11,41 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό Περιεχόμενο  

N 
Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες τιμές 8 

Μέσος Όρος 32,09 

Διάμεσος 31,75 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 22,50 

Τυπική απόκλιση 11,41 

Διακύμανση 130,208 

Πίνακας 97. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 
για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που δεν αντιστοιχούν σε Ηχητικό 

Περιεχόμενο, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων. 
 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε τη 

τιμή Μ.Ο. (x=32,09) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν τα 22,50 αγγίγματα, γ) 

ως τιμή της διάμεσου προέκυψαν τα 31,75 αγγίγματα, δ) i: η τιμή διακύμανσης 

(s2) διαμορφώθηκε στο 130,208 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή τυπικής 

απόκλισης s=11,41 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων  

που Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους 

Α/Α Μ.Ο. 3ων Α/Α Μ.Ο. 3ων Α/Α Μ.Ο. 3ων 
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Υποκ/νου αλ/σεων  Υποκ/νου αλ/σεων Υποκ/νου αλ/σεων 

1 - 22 6,75 43 11,05 

2 8,80 23 11,50 44 - 

3 - 24 - 45 4,80 

4 - 25 9,50 46 16,90 

5 9,00 26 3,20 47 11,45 

6 - 27 10,90 48 9,53 

7 5,00 28 6,50 49 11,95 

8 16,50 29 4,70 50 6,87 

9 13,05 30 13,10 51 6,50 

10 3,77 31 16,90 52 - 

11 5,30 32 9,80 53 12,53 

12 15,83 33 8,90 54 12,47 

13 12,20 34 10,90 55 10,40 

14 7,93 35 9,50 56 11,10 

15 7,80 36 11,05 57 14,25 

16 2,00 37 13,30 58 8,73 

17 7,70 38 6,63 59 15,50 

18 5,20 39 6,47 60 9,90 

19 5,85 40 3,35 61 9,50 

20 6,65 41 19,80 62 3,10 

21 - 42 10,80 Ποσοστό 9,49 

Πίνακας 98. Αποτελέσματα της παραμέτρου Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που 
Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Μ.Ο. 

Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους της εφαρμογής έδειξε 

ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν οχτώ (m=8) 

απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός διαμορφώθηκε η τιμή 2,00 

αγγίγματα και ως μέγιστος η τιμή 19,80 αγγίγματα, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) 

προέκυψαν τα 9,49 αγγίγματα, και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 3,99. 
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Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Στοιχεία με 

 Άλλους Ήχους 
54 2,00 19,80 9,49 3,99 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους 

N 
Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες τιμές 8 

Μέσος Όρος 9,49 

Διάμεσος 9,50 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 9,50 

Τυπική απόκλιση 3,99 

Διακύμανση 15,984 

Πίνακας 99. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 

για την παράμετρο Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους, στο 
πλαίσιο και των 3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=9,49) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν τα 9,50 αγγίγματα, γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψαν τα 9,50 αγγίγματα, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 15,984 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης 

s=3,99 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων  

που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες Μελωδίες 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 3,45 43 15,80 
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2 6,55 23 6,30 44 - 

3 - 24 - 45 14,90 

4 - 25 4,10 46 14,30 

5 12,90 26 4,85 47 8,30 

6 99,00 27 11,00 48 11,43 

7 5,95 28 9,90 49 6,00 

8 18,90 29 3,00 50 10,53 

9 5,25 30 14,53 51 3,60 

10 2,90 31 18,10 52 - 

11 9,70 32 8,60 53 16,20 

12 15,27 33 16,30 54 7,20 

13 12,35 34 12,00 55 10,20 

14 8,83 35 10,60 56 14,65 

15 29,50 36 16,10 57 11,05 

16 1,10 37 7,40 58 9,00 

17 8,15 38 6,63 59 15,40 

18 2,60 39 6,40 60 4,80 

19 8,45 40 14,10 61 32,80 

20 13,25 41 18,20 62 6,70 

21 - 42 3,60 Ποσοστό 10,54 

Πίνακας 100. Αποτελέσματα της παράμετρου Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που 
Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες Μελωδίες, στο πλαίσιο των 3ων 

αλληλεπιδράσεων 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Μ.Ο. 

Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες Μελωδίες της 

εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν 

οχτώ (m=8) απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός διαμορφώθηκε η τιμή 

1,10 αγγίγματα και ως μέγιστος η τιμή 32,80 αγγίγματα, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) 

προέκυψαν τα 10,54 αγγίγματα, και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 6,183. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες Μελωδίες 
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 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρήση Στοιχείων με 

Ολοκληρωμένες Μελωδίες 
54 1,1 32,80 10,54 6,183 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες Μελωδίες 

N 
Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες τιμές 8 

Μέσος Όρος 10,54 

Διάμεσος 9,80 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3,60 

Τυπική απόκλιση 6,183 

Διακύμανση 38,237 

Πίνακας 101: Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 
για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες 

Μελωδίες, στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων. 
 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=10,54) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν τα 3,60 αγγίγματα, γ) 

ως τιμή της διάμεσου προέκυψαν τα 9,80 αγγίγματα, δ) i: η τιμή διακύμανσης 

(s2) διαμορφώθηκε στα 38,237 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=6,183 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Χρήση Στοιχείων  

που Αντιστοιχούν στο Γλωσσικό Περιεχόμενο  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 8,30 43 11,35 

2 6,50 23 5,50 44 - 

3 - 24 - 45 3,00 
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4 - 25 3,20 46 8,57 

5 6,30 26 2,30 47 2,10 

6 - 27 8,00 48 2,57 

7 4,45 28 3,30 49 5,65 

8 4,30 29 2,70 50 3,97 

9 6,65 30 5,13 51 1,30 

10 5,40 31 7,50 52 - 

11 1,27 32 3,10 53 5,30 

12 5,47 33 5,20 54 4,97 

13 6,75 34 17,20 55 3,20 

14 5,27 35 2,40 56 4,45 

15 3,70 36 9,00 57 7,15 

16 ,30 37 2,90 58 7,17 

17 6,20 38 6,07 59 7,10 

18 2,00 39 3,63 60 ,80 

19 3,95 40 3,55 61 5,60 

20 2,25 41 7,20 62 1,90 

21 - 42 3,05 Ποσοστό 4,92 

Πίνακας 102. Αποτελέσματα της παράμετρου Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που 
Αντιστοιχούν σε Ηχητική Αναπαραγωγή των Γλωσσικών Περιεχομένων, στο 

πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Μ.Ο.  

Χρήσης Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Ηχητική Αναπαραγωγή των 

Γλωσσικών Περιεχομένων (κείμενο) της εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν οχτώ (m=8) απολεσθείσες 

τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός διαμορφώθηκε η τιμή 0,30 αγγίγματα σας ως 

μέγιστος η τιμή 17,20 αγγίγματα, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψαν τα 4,92 

αγγίγματα, και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 

2,87. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Ηχητική Αναπαραγωγή των 

Γλωσσικών Περιεχομένων 
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 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρήση Στοιχείων  με 

Γλως. Περιεχόμενο 
54 0,30 17,20 4,92 2,873 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο 

Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε Ηχητική Αναπαραγωγή των 

Γλωσσικών Περιεχομένων 

N 

Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες 

τιμές 
8 

Μέσος Όρος 4,92 

Διάμεσος 4,70 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3,20 

Τυπική απόκλιση 2,873 

Διακύμανση 8,256 

Πίνακας 103. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 
για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν στο Γλωσσικό 

Περιεχόμενο (κείμενο), στο πλαίσιο των 3ων αλληλεπιδράσεων. 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=4,92) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν τα 3,20 αγγίγματα, γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψαν τα 4,70 αγγίγματα, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 8,256 και ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης 

s=2,873 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Μ.Ο. Χρήση Ραβδογράμματος (scratch) 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ων 

αλ/σεων 

1 - 22 3,40 43 3,35 

2 6,65 23 3,00 44 - 
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3 - 24 - 45 1,60 

4 - 25 1,90 46 9,33 

5 0,70 26 2,10 47 2,95 

6 - 27 2,50 48 0,73 

7 5,15 28 3,70 49 7,00 

8 3,50 29 2,40 50 2,20 

9 3,05 30 2,70 51 3,50 

10 7,50 31 1,60 52 - 

11 0,23 32 3,10 53 5,17 

12 2,70 33 2,40 54 2,77 

13 5,50 34 15,40 55 4,30 

14 0,63 35 2,20 56 3,05 

15 2,20 36 1,95 57 7,15 

16 0,30 37 1,50 58 4,60 

17 10,20 38 3,20 59 1,40 

18 1,60 39 3,20 60 1,00 

19 1,30 40 4,90 61 4,70 

20 1,90 41 0,80 62 4,40 

21 - 42 3,45 Ποσοστό 3,47 

Πίνακας 104. Αποτελέσματα του Μ.Ο. χρήσης ραβδογράμματος (scratch), στο 
πλαίσιο και των τριών αλληλεπιδράσεων  

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο M.O. 

Χρήσης Ραβδογράμματος (scratch) που αντιστοιχεί σε Hχητική Aναπαραγωγή 

αποσπάσματος του Μουσικού Περιεχομένου της εκάστοτε διαφάνειας της 

εφαρμογής έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξαν 

οχτώ (m=8) απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστος αριθμός διαμορφώθηκε η τιμή 

0,23 αγγίγματα και ως μέγιστος η τιμή 15,40 αγγίγματα, γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) 

προέκυψαν τα 3,47 αγγίγματα, δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 2,975. 

 

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο  

Χρήση Ραβδογράμματος (scratch) 
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 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρήση Ραβδόγραμμα 54 0,23 15,40 3,47 2,975 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 54     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  

Χρήση Ραβδογράμματος (scratch) 

N 
Έγκυρες τιμές 54 

Απολεσθείσες τιμές 8 

Μέσος Όρος 3,47 

Διάμεσος 2,97 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 1,60 

Τυπική απόκλιση 2,715 

Διακύμανση 7,377 

Πίνακας 105. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 
για την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Ραβδογράμματος (scratch), στο πλαίσιο των 3ων 

αλληλεπιδράσεων. 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=3,47) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν τα 1,60 αγγίγματα, γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψαν τα 2,97 αγγίγματα, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 7,377 και ii) επιβεβαιώθηκε η τιμή τυπικής απόκλισης 

s=2,975 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανάλυσης των διαστάσεων και των παραμέτρων της εφαρμογής 

επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί μέσω της Ανάλυσης Συχνοτήτων το ποσοστό 

αλληλεπίδρασης κατά φύλλο, έτσι αντίστοιχα διαμορφώθηκαν οι πίνακες που 

ακολουθούν, σε συνάφεια με τους πίνακες 69 έως 76 που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως.  
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Αθροιστικός υπολογισμός του μέσου όρου ανά φύλλο για όλες τις διαστάσεις 

 Ν 
Αλ/σεις 

στο Φόντο 

Αλ/σεις στο 

Κείμενο 

Αλ/σεις 

στα Ζώα 

Αλ/σεις στο 

Ραβδόγραμμα 

Αλ/σεις στα 

Αντικείμενα 

Αλ/σεις στα 

Μουσικά Όργανα 

Αγόρια 31 10,742 2,115 23,903 3,703 25,234 38,394 

Κορίτσια 24 8,317 1,714 18,506 2,866 19,536 29,725 

Σύνολο 55 19,06 3,93 42,41 6,57 44,77 68,12 

Πίνακας 106. Αναλογία ποσοστών Μ.Ο. ανά φύλλο για όλες τις διαστάσεις αλληλεπιδράσεων της εφαρμογής 

 

Αθροιστικός υπολογισμός του μέσου όρου ανά φύλλο για όλες τις παραμέτρους 

 Ν 
Χρόνος 

χρήσης 

Θέαση 

Διαφανειών 

Σύνολο 

Αγγιγμάτων 

Αγγίγματα ανά 

Διαφάνεια 

Περιγραφικοί 

ήχοι 

Χωρίς 

ήχο 

Άλλοι 

ήχοι 
Μελωδίες Γλώσσα Scratch 

Αγόρια 31 9,209 48,19** 45082,89 6,357 21,99 18,08 5,34 5,940 2,773 1,955 

Κορίτσια 24 7,130 38,55 34902,88 4,922 17,03 14,00 4,14 4,599 2,146 1,514 

Σύνολο 55 16,34* 88,35 79985,78 11,28 39,03 32,09 9,49 10,54 4,92 3,47 

Πίνακας 107. Αναλογία ποσοστών του Μ.Ο. ανά φύλλο για όλες τις παραμέτρους αλληλεπίδρασέων της εφαρμογής 
 (* η τιμή Μ.Ο. ήταν 15,91 και έγινε αναγωγή σε αριθμητικά δεδομένα υπολογισμού χρόνου,  

** στην παράμετρο θέαση σελίδων υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των αγοριών για τα οποία υπάρχει μέτρηση είναι 30 και όχι 31)  
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Σε ό,τι αφορά στις εντάσεις των μερών κατά τη διάρκεια της δεύτερης 

αλληλεπίδρασης, αυτές όπως και στην πρώτη ήταν λεκτικές και μη λεκτικές. 

Έτσι διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα παραδείγματα: 

  

α) λεκτική επικοινωνία για το περιεχόμενο. Τα παιδιά ήδη αποκτούσαν 

ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωση με την εφαρμογή, ως εκ τούτου το στοιχείο 

του ενθουσιασμού είχε αυξομειώσεις. Πλέον, έδειχναν να ξέρουν τις 

προτιμήσεις τους ως προς τις αγαπημένες τους διαφάνειες και επιδίωκαν να 

επιδείξουν σε ομότιμους/ες την επιτυχία τους να ανακαλύψουν πρώτα κάποιο 

από τα αλληλοεπιδρώντα στοιχεία. Στην κατηγορία εντάσεις μεταξύ των 

παιδιών μεταξύ τους συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις επικοινωνίας 

των δύο πλευρών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υποκείμενα Νο 4, 1, 27, 35, 20, 

26, 9, 11. 

 

Νο 4: Δες εδώ… / Νο 1:  Ναι, αυτό λέω… Αυτή η σελίδα μου αρέσει…,  

  

Νο 27 προς το Νο 24: Εδώ το κοράκι έχει το λαιμό του. Βλέπεις τα καγκουρό; 

Βγάζουν καραμέλες για το λαιμό του,  

 

Νο 35 προς το Νο 41: Κοίτα… Κοίτα, άκουσέ το!  

 

Νο 20 προς το Νο 7: Εδώ, εδώ είναι! Θυμάσαι τι ακούμε εδώ; (και μετά 

πατάει τα σκαθάρια),  

 

Νο 26 προς το Νο 39: (σκύβει επάνω από την εφαρμογή του διπλανού του, 

πατάει τη δική του συσκευή και λέει): άκου πώς κάνει! (σημ: αναφέρεται στο 

βρυχηθμό του λιονταριού), 

  

No 9 και Νο 11: (παίζουν μεταξύ τους μιμούμενες το ένα παιδιά το άλλο. 

Κάποια στιγμή, στρέφουν τις συσκευές τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μη 

βλέπει η μία την οθόνη της άλλης, ακούν μελωδίες από διαφάνειες και 

προσπαθούν να βρουν ποια είναι η σωστή. Μιμούνται ουσιαστικά την 
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ερευνήτρια κατά τη δεύτερη αξιολόγηση.) No 9:Άκου… τι είναι; /  Νο 11: … Η 

σειρά μου τώρα. 

 

β) μη λεκτική επικοινωνία, ενδεικτικά αναφέρονται τα υποκείμενα Νο 42, 8, 

18, 25,39, 26, τα οποία διαπιστώθηκε πως αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους σε 

ζητήματα όπως μιμητισμός στη χρήση του περιεχομένου, παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων των ομότιμων, επικοινωνία με νοήματα και μορφασμούς του 

προσώπου καθώς θεώρησαν ότι πρόκειται για παιχνίδι αλλά παράλληλα είχαν 

επίγνωση της παρουσίας των ενήλικων στην αίθουσα, και τέλος προσπάθεια 

επίδειξης της νεοαποκτηθείσας γνώσης σε ομότιμους με παρέμβαση στη 

συσκευή τους: 

 

Νο 42 και Νο 60: το Νο 42 αλλάζει τη γλώσσα σε ισπανικά και μαζί με το 

διπλανό του (Νο 60) αρχίζουν και χαμογελούν με νόημα και ύφος συνωμοτικό. 

Παράλληλα ψάχνουν με τη ματιά τους να δουν αν πλησιάζει η ερευνήτρια.  

 

Νο 8: αρχίζει να χορεύει σε μία μελωδία και τα δύο διπλανά του παιδιά το 

παρακολουθούν και στη συνέχεια προτρέπει το ένα το άλλο να γυρίσουν στη 

διαφάνεια του υποκειμένου Νο 8.  

 

Νο 18 προς το Νο 25: το πρώτο υποκείμενο παρακολουθεί την 

αλληλεπίδραση του δεύτερου παιδιού με την εφαρμογή. Μιμείται/αναπαράγει 

έναν ήχο που μόλις άκουσε. Στη συνέχεια, στο άκουσμα μίας αστείας 

επικοινωνιακής φράσης, κοιτιούνται τα δύο παιδιά, κάνουν μία γκριμάτσα και 

αρχίζουν να γελούν.  

 

Νο 39 προς Νο 26: Νο 39 γυρίζει και κοιτάει το υποκείμενο Νο 26, Μιμείται 

το βρυχηθμό του λιονταριού και αρχίζουν να γελούν και οι δύο.  

   

Στην κατηγορία εντάσεις μεταξύ παιδιών και ερευνήτριας 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις επικοινωνίας των δύο πλευρών. 

Αυτές αφορούν: 
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α) λεκτική επικοινωνία προς την ερευνήτρια, ενδεικτικά αναφέρονται τα 

υποκείμενα Νο 27, 19, 41, 13, 49,  τα οποία είτε ζήτησαν βοήθεια στο πλαίσιο 

της διαδικασίας, είτε εκδήλωσαν συμπεριφορά με σκοπό να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον της ερευνήτριας, είτε εκδήλωσαν συμπεριφορά, η οποία άπτεται του 

ελέγχου της ερευνήτριας σχετικά με το περιεχόμενο της διαδικασίας είτε 

ήθελαν να δηλώσουν ότι ολοκλήρωσαν την αλληλεπίδραση νωρίτερα και 

ζήτησαν να αποχωρήσουν. Πιο αναλυτικά:  

 

Νο 27: Κυρία, δεν ακούγεται καθόλου εδώ (Σημ: εννοεί ότι σταμάτησε να 

βγάζει ήχο η εφαρμογή στη συγκεκριμένη συσκευή), 

 

Νο 19: Κυρία, τελείωσα, μπορώ να φύγω;  

Απ: Αν έχεις τελειώσει μπορείς να φύγεις.   

 

Νο 41: Κυρία, αυτό είναι το iPad Air? Το έχει ο αδερφός μου…!  

 

Νο 13: Τελείωσα! Να φύγω;  

 

Νο 49: Κυρία, πώς μεγαλώνουν τα γράμματα;  

Ερ: Ορίστε! 

  

β) λεκτική επικοινωνία της ερευνήτριας προς τα παιδιά, ενδεικτικά 

αναφέρονται τα υποκείμενα Νο 41, 35, 14, 7, 8, 20, 48, 31, 55, 5 και Νο  6. 

Κατά την τρίτη αλληλεπίδραση με την εφαρμογή μειώθηκε η παροχή οδηγιών 

και διευκρινήσεων από την ερευνήτρια, δηλαδή η παροχή βοήθειας και 

επεξηγήσεων για τη διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και η υποστήριξη της 

ερευνήτριας με παιδιά που έδειχναν να μην ικανοποιούνται από το περιεχόμενο 

της εφαρμογής. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις που η ερευνήτρια διαπίστωνε 

ότι τα παιδιά βιάζονταν να σταματήσουν την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή, 

εφιστούσε την προσοχή τους στην επανάληψη πριν την αξιολόγηση. Επίσης, η 

ερευνήτρια παρείχε βοήθεια και κλήθηκε να δώσει ευέλικτες λύσεις, όταν το 
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ένα iPad σταματούσε αποσπασματικά να παράγει ήχο. Και, όπως αποδείχθηκε 

στην πορεία, η συγκεκριμένη συσκευή, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και να 

μεταβιβάσει δεδομένα της συμπεριφοράς της δακτυλο-κίνησης των παιδιών. 

Πιο αναλυτικά:  

 

Προς Νο 41, 35, 14: Η φορά αυτή είναι φορά μεγάλης επανάληψης. Πρέπει 

να δείτε και να ακούσετε προσεκτικά όλη την εφαρμογή γιατί μετά θα σας τα 

ρωτήσω όλα!… 

 

Όμοια επικοινωνία υπήρξε και προς την ομάδα υποκειμένων Νο 7, 8, 20 

προς την ομάδα υποκειμένων Νο 48, 31,55 και τέλος προς την ομάδα 

υποκειμένων Νο 5 και 6.  

 

7.2.6. Έκτη Συνάντηση: 

 

7.2.6.1. Τρίτη Αξιολόγηση:  

 

Περιγραφικά στοιχεία της αποτίμησης των δραστηριοτήτων των μαθητών και 

μαθητριών μετά την τρίτη αλληλεπίδραση με την εφαρμογή «Το Καρναβάλι των 

Ζώων». Ανάλυση ευρημάτων τρίτης δραστηριότητας αξιολόγησης του γνωστικού 

αντικειμένου. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα (Εν 1.1._σελ 86-87), η διαδικασία αξιολόγησης του 

γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της αλληλεπίδρασης 

και αποτελεί την τρίτη κατά σειρά ενδιάμεση αξιολόγηση της μαθησιακής 

πορείας των συμμετεχόντων. Ως εργαλείο (Παράρτημα VIII) χρησιμοποιήθηκε 

η γραπτή αξιολόγηση στην αγγλική γλώσσα και πιο συγκεκριμένα τρία γραπτά 

τεστ, με περιεχόμενο που αντιστοιχούσε στο σύνολο των διαφανειών της 

εφαρμογής. Στο πρώτο τα υποκείμενα κλήθηκαν να αντιστοιχήσουν εικόνες 

ζώων με τις περιγραφικές λέξεις του ονόματος τους στην αγγλική γλώσσα, το 

δεύτερο τεστ ζητούσε από τα υποκείμενα να αντιστοιχήσουν τις εικόνες με 

ρήματα δράσης και συναισθημάτων που πήγαζαν από την αφήγηση και τη ροή 
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του παραμυθιού της εφαρμογής. Η ερευνήτρια στα δύο πρώτα χρησιμοποίησε  

ως δείκτες υπενθύμισης, λέξεις κλειδιά που αντιστοιχούσαν στο οπτικό 

περιεχόμενο της εφαρμογής. Στο τρίτο γραπτό τεστ τα υποκείμενα κλήθηκαν 

μετά από την παρατήρηση εικόνων που αντιστοιχούσαν στις διαφάνειες της 

εφαρμογής, να εγγράψουν μία ολοκληρωμένη πρόταση που να αφορά στο 

περιεχόμενο κάθε μίας εξ αυτών. Σε σχέση με τις προηγούμενες αξιολογήσεις, 

η τρίτη αξιολόγηση ήταν γραπτή οπότε και δεν επέτρεψε στην ερευνήτρια να 

αναλάβει υποβοηθητικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ πλέον των 

παραμέτρων της κλίμακας S.O.L.O.M. Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο, σε 

αυτή την αξιολόγηση συνυπολογίστηκαν και τα ευρήματα για την παράμετρο 

Γραμματική. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα ευρήματα από τη 

συλλογή των στοιχείων, οι διαδικασίες της Περιγραφικής Ανάλυσης 

Στατιστικών Στοιχείων και της Ανάλυσης Συχνοτήτων διατηρήθηκαν στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης, κατά την παρουσίαση διατηρήθηκε η δομή που 

ακολουθήθηκε στις προηγούμενες αξιολογήσεις, όπως και ο μη υπολογισμός 

των τιμών του υποκειμένου Νο16: 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

Α/Α 

Υποκ/νου 

3η 

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

3η 

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

3η 

αξ/ση 

1 4,50 22 3,50 43 4,00 

2 4,00 23 2,50 44 4,00 

3 4,00 24 4,50 45 4,00 

4 4,00 25 4,50 46 3,50 

5 5,00 26 3,50 47 4,00 

6 2,50 27 5,00 48 5,00 

7 4, 50 28 4,50 49 4,00 

8 4,50 29 5,00 50 4,00 

9 3,50 30 5,00 51 2,50 

10 4,00 31 3,50 52 3,50 

11 5,00 32 2,50 53 2,50 

12 3,00 33 5,00 54 2,50 
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13 3,50 34 5,00 55 4,00 

14 4,00 35 2,50 56 4,50 

15 1,50 36 5,00 57 5,00 

16 - 37 4,50 58 5,00 

17 5,00 38 2,50 59 5,00 

18 4,00 39 3,50 60 5,00 

19 2,50 40 5,00 61 3,50 

20 2,50 41 5,00 62 5,00 

21 4,00 42 3,50 Ποσοστό 6,92 

Πίνακας 108. Αποτελέσματα 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

της κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) 

υπήρξε μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο 

αριθμός δύο (2) και μέγιστη ο αριθμός εννέα (9), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε 

η 6,92 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,847. 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1,5 έως 1,9 1 1,6 1,6 1,6 

2,5 έως 2,9 10 16,1 16,4 18,0 

3 έως 3,4 1 1,6 1,6 19,7 

3,5 έως 3,9 10 16,1 16,4 36,1 

2,5 έως 2,9 10 16,1 16,4 18,0 

4 έως 4,4 14 22,6 23,0 59,0 

4,5 έως 4,9 8 12,9 13,1 72,1 

5 17 27,4 27,9 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου  
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 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Κατανόηση Λόγου 61 2 9 6,92 1,847 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 6,92 

Διάμεσος 7,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 9 

Τυπική απόκλιση 1,847 

Διακύμανση 3,410 

Πίνακας 109. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 

κατά την 3η αξιολόγηση στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=6,92) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το εννιά (9), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας 5 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψε η 7,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 3,410 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=1,847 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο και καθώς αυτή αποτελείτο από δύο γραπτά τεστ, υπολογίστηκαν οι 

τιμές των υποκειμένων σε καθένα ένα από αυτά, ώστε να προκύψει η τιμή Μ.Ο 

για το άθροισμα αυτών και για κάθε υποκείμενο. Επί αυτών των τιμών Μ.Ο. 

στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες ανάλυσης των ευρημάτων. Πιο 

αναλυτικά:  

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

Α/Α 

Υποκ/νου 

1ο τεστ 

3ης  

αξ/σης  

Α/Α 

Υποκ/νου 

1ο τεστ 

3ης  

αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

1ο τεστ 

3ης  

αξ/σης  
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1 4,76 22 3,09 43 5,00 

2 3,80 23 3,57 44 3,57 

3 2,85 24 5,00 45 4,52 

4 5,00 25 5,00 46 3,09 

5 4,52 26 4,28 47 4,28 

6 3,57 27 3,33 48 5,00 

7 4,52 28 3,09 49 3,09 

8 4,52 29 3,09 50 4,76 

9 3,57 30 5,00 51 2,85 

10 3,57 31 3,57 52 3,57 

11 5,00 32 2,61 53 2,85 

12 2,85 33 5,00 54 2,85 

13 2,85 34 3,57 55 4,52 

14 4,04 35 1,90 56 4,52 

15 1,90 36 5,00 57 2,85 

16 - 37 5,00 58 4,76 

17 5,00 38 3,57 59 2,85 

18 2,84 39 3,57 60 3,57 

19 3,57 40 4,52 61 5,00 

20 1,66 41 4,76 62 4,76 

21 4,28 42 3,80 Ποσοστό 6,43 

Πίνακας 110. Αποτελέσματα 1ου τεστ, 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1,5 έως 1,9 3 4,8 4,9 4,9 

2,5 έως 2,9 10 16,1 16,4 21,3 

3 έως 3,4 6 9,7 9,8 31,1 

3,5 έως 3,9 14 22,6 23,0 54,1 

4 έως 4,4 4 6,5 6,6 60,7 

4,5 έως 4,9 12 19,4 19,7 80,3 

5 12 19,4 19,7 100,0 
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Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απoλεσθ. 

Τιμές 
1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Λεξιλόγιο (1ο τεστ) 61 2 9 6,43 2,012 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απoλες. τιμές 1 

Μέσος Όρος 6,43 

Διάμεσος 6,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 6 

Τυπική απόκλιση 2,012 

Διακύμανση 4,049 

Πίνακας 111. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
στο 1ο γραπτό τεστ της 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

Α/Α 

Υποκ/νου 

2ο τεστ 

3ης  

αξ/σης  

Α/Α 

Υποκ/νου 

2ο τεστ 

3ης  

αξ/σης  

Α/Α 

Υποκ/νου 

2ο τεστ 

3ης  

αξ/σης  

1 3,46 22 3,85 43 3,07 

2 3,07 23 3,07 44 3,07 

3 3,07 24 4,61 45 4,23 

4 4,23 25 3,84 46 3,07 

5 4,23 26 3,46 47 3,07 

6 3,46 27 3,07 48 4,61 

7 4,61 28 4,61 49 2,30 

8 3,07 29 2,69 50 4,61 
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9 3,07 30 3,85 51 2,30 

10 3,07 31 3,84 52 3,07 

11 3,84 32 1,53 53 2,30 

12 3,07 33 4,23 54 2,30 

13 3,07 34 1,53 55 4,23 

14 3,07 35 3,07 56 4,23 

15 2,30 36 4,61 57 4,23 

16 - 37 4,52 58 4,23 

17 4,23 38 3,07 59 3,84 

18 3,07 39 3,07 60 3,46 

19 3,84 40 3,84 61 3,07 

20 3,07 41 4,23 62 4,61 

21 4,61 42 4,61 Ποσοστό 5,67 

Πίνακας 112. Αποτελέσματα 2ου τεστ, 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1,5 έως 1,9 2 3,2 3,3 3,3 

2 έως 2,4 5 8,1 8,2 11,5 

2,5 έως 2,9 1 1,6 1,6 13,1 

3 έως 3,4 25 40,3 41,0 54,1 

3,5 έως 3,9 8 12,9 13,1 67,2 

4 έως 4,4 10 16,1 16,4 83,6 

4,5 έως 4,9 10 16,1 16,4 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. 

Τιμές 
1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Λεξιλόγιο (2ο τεστ) 61 2 8 5,67 1,578 
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Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολες. τιμές 1 

Μέσος Όρος 5,67 

Διάμεσος 5,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 5 

Τυπική απόκλιση 1,578 

Διακύμανση 2,491 

Πίνακας 113. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων,  

στο 2ο γραπτό τεστ της 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ης 

αξ/σης  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ης 

αξ/σης  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ης 

αξ/σης  

1 4,11 22 3,47 43 4,04 

2 3,44 23 3,32 44 3,32 

3 2,96 24 4,81 45 4,38 

4 4,62 25 4,42 46 3,08 

5 4,38 26 3,87 47 3,68 

6 3,52 27 3,20 48 4,81 

7 4,57 28 3,85 49 2,70 

8 3,80 29 2,89 50 4,69 

9 3,32 30 4,43 51 2,58 

10 3,32 31 3,71 52 3,32 

11 4,42 32 2,07 53 2,58 

12 2,96 33 4,62 54 2,58 

13 2,96 34 2,55 55 4,38 

14 3,56 35 2,49 56 4,38 

15 2,10 36 4,81 57 3,54 

16 - 37 4,76 58 4,50 

17 4,62 38 3,32 59 3,35 
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18 2,96 39 3,32 60 3,52 

19 3,71 40 4,18 61 4,04 

20 2,37 41 4,50 62 4,69 

21 4,45 42 4,21 Ποσοστό 5,89 

Πίνακας 114. Αποτελέσματα Μ.Ο. 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

της κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε 

μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός 

τρία (3) και μέγιστη ο αριθμός οκτώ (8), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 5,89 

και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,572. 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

2 έως 2,4 4 6,5 6,5 6,6 

2,5 έως 2,9 10 16,1 16,4 23,0 

3 έως 3,4 12 19,4 19,7 42,6 

3,5 έως 3,9 10 16,1 16,4 59,0 

4 έως 4,4 13 21,0 21,3 80,3 

4,5 έως 4,9 12 19,2 19,7 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Λεξιλόγιο Σύνολο 61 3 8 5,89 1,572 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απωλεσθείσες τιμές 1 



291 
 

Μέσος Όρος 5,89 

Διάμεσος 6,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 7 

Τυπική απόκλιση 1,572 

Διακύμανση 2,470 

Πίνακας 115. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων  
Μ.Ο. 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=5,89) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το επτά (7), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 4 έως 4,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 6,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 2,470 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,572 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Γραμματική 

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η 

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η 

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

1η 

αξ/ση  

1 4,50 22 3,50 43 4,00 

2 4,00 23 2,50 44 4,00 

3 4,00 24 4,50 45 4,00 

4 4,00 25 4,50 46 3,50 

5 5,00 26 3,50 47 4,00 

6 2,50 27 5,00 48 5,00 

7 4,50 28 4,50 49 4,00 

8 4,50 29 5,00 50 4,00 

9 3,50 30 5,00 51 2,50 

10 4,00 31 3,50 52 3,50 

11 5,00 32 0,00 53 2,50 

12 3,00 33 5,00 54 2,50 

13 3,50 34 5,00 55 4,00 
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14 4,00 35 2,50 56 4,50 

15 1,50 36 5,00 57 5,00 

16 - 37 4,50 58 5,00 

17 5,00 38 2,50 59 5,00 

18 4,00 39 3,50 60 5,00 

19 2,30 40 5,00 61 3,50 

20 0,00 41 5,00 62 5,00 

21 4,00 42 3,50 Ποσοστό 6,79 

Πίνακας 116. Αποτελέσματα 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική της 

κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Γραμματική έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε 

μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός δύο 

(2) και μέγιστη ο αριθμός εννέα (9), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 6,75 και δ) 

η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 2,188. 

 

Παράμετρος Γραμματική 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

0 2 3,2 3,3 3,3 

1,5 έως 1,9 1 1,6 1,6 4,9 

2,5 έως 2,9 8 12,9 13,1 18,0 

3 έως 3,4 1 1,6 1,6 19,7 

3,5 έως 3,9 10 16,1 16,4 36,1 

4 έως 4,4 14 22,6 23,0 59,0 

4,5 έως 4,9 8 12,9 13,1 72,1 

5 17 27,4 27,9 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Γραμματική  

 Ν Ελάχιστη Μέγιστη Μέσος Τυπική 
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τιμή τιμή Όρος Απόκλιση 

Γραμματική 61 0 9 6,79 2,169 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Γραμματική  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 6,79 

Διάμεσος 7,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 9 

Τυπική απόκλιση 2,169 

Διακύμανση 4,704 

Πίνακας 117. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων  
 3ης αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=6,79) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το εννέα (9), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας 5 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψε η 7,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 4,704 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=2,169 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Καθώς δεν είχε 

υπολογιστεί προηγούμενα επιχειρήθηκε και συγκριτική ανάλυση των στοιχείων 

της παραμέτρου Γραμματική στα στάδια της προ-αξιολόγησης και τρίτης 

αξιολόγησης για να διαπιστωθεί η τιμή μεταβολής του Μ.Ο. οπότε και 

διαμορφώθηκε: 

 

Παράμετρος Γραμματική 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Τιμή Προ 

– αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Τιμή Προ 

– αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Τιμή Προ 

– αξ/σης 

1 3,00 22 2,00 43 2,00 

2 2,00 23 2,00 44 2,50 

3 2,00 24 2,00 45 3,00 
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4 1,00 25 3,00 46 2,00 

5 3,00 26 2,00 47 2,50 

6 2,00 27 3,00 48 2,50 

7 2,00 28 1,00 49 2,00 

8 3,00 29 2,00 50 2,00 

9 2,50 30 3,00 51 1,00 

10 2,00 31 2,00 52 1,50 

11 2,00 32 2,00 53 2,00 

12 2,00 33 2,50 54 1,00 

13 2,00 34 2,00 55 2,00 

14 2,00 35 2,00 56 1,50 

15 3,50 36 2,00 57 1,50 

16 2,00 37 1,00 58 1,50 

17 3,00 38 2,00 59 1,50 

18 1,00 39 2,00 60 2,50 

19 2,50 40 4,00 61 3,00 

20 2,50 41 2,00 62 2,00 

21 1,50 42 3,00 Μ.Ο. 3,27 

Πίνακας 118. Αποτελέσματα προ-αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική της 
κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Γραμματική έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν 

υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) 

και μέγιστη ο αριθμός επτά (7), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,27 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,270.  

 

Παράμετρος Γραμματική 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 6 9,7 9,7 9,7 

1,5 έως 1,9 6 9,7 9,7 19,4 

2 έως 2,4 30 48,4 48,4 67,7 

2,5 έως 2,9 8 12,9 12,9 80,6 



295 
 

3 έως 3,4 10 16,1 16,1 96,8 

3,5 έως 3,9 1 1,6 1,6 98,4 

4 έως 4,4 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Γραμματική  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Γραμματική 62 1 7 3,27 1,270 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο  Γραμματική 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,27 

Διάμεσος 3,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3 

Τυπική απόκλιση 1,270 

Διακύμανση 1,612 

Πίνακας 119. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων,  
κατά την προ-αξιολόγηση στην παράμετρο Γραμματική 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=3,27) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τρία (3), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ)  ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 3,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,612 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

τυπικής απόκλισης s=1,270 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

Λαμβάνοντας πλέον υπόψη, στο πλαίσιο της συνδυαστικής διερεύνησης των 

στοιχείων, τα ευρήματα των τιμών μέσων όρων που προέκυψαν στην 

παράμετρο Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M., τόσο για το στάδιο της προ-

αξιολόγησης όσο και για το στάδιο της τρίτης αξιολόγησης, επιχειρήθηκε να 
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εντοπιστεί η τιμή ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ των τιμών Μ.Ο., οπότε και 

προέκυψε η παρακάτω τιμή ποσοστιαίας μεταβολής: 

 

Παράμετρος Υπολογισμός Αποτέλεσμα 

Γραμματική (6,79-3,27) / 3,27 1,07 

Πίνακας 120. Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. για την παράμετρο 
Γραμματική, στην προ-αξιολόγηση και την 3η αξιολόγηση 

 

Σε συνέχεια των αναλύσεων των ευρημάτων της τρίτης αξιολόγησης, 

πραγματοποιήθηκε υπολογισμός τιμών Μ.Ο. σε όλες τις παραμέτρους της 

κλίμακας S.O.L.O.M. για κάθε ένα από τα υποκείμενα και τα ευρήματα 

αξιοποιήθηκαν μέσω της Περιγραφικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, για την παραγωγή δεδομένων.  

 

Πίνακας μέσων όρων 3ης αξιολόγησης στις παραμέτρους  

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ης 

Αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ης 

Αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. 3ης 

Αξ/σης 

1 4,31 22 3,49 43 4,02 

2 3,72 23 2,91 44 3,66 

3 3,48 24 4,65 45 4,19 

4 4,31 25 4,46 46 3,29 

5 4,69 26 3,69 47 3,84 

6 3,01 27 4,10 48 4,90 

7 4,53 28 4,18 49 3,35 

8 4,15 29 3,95 50 4,34 

9 3,41 30 4,71 51 2,54 

10 3,66 31 3,60 52 3,41 

11 4,71 32 2,29 53 2,54 

12 2,98 33 4,81 54 2,54 

13 3,23 34 3,78 55 4,19 

14 3,78 35 2,49 56 4,44 

15 1,80 36 4,90 57 4,27 
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16 - 37 4,63 58 4,75 

17 4,81 38 2,91 59 4,17 

18 3,48 39 3,41 60 4,26 

19 2,90 40 4,59 61 3,77 

20 2,43 41 4,75 62 4,84 

21 4,22 42 3,85 Μ.Ο. 6,10 

Πίνακας 121. Συνολικά αποτελέσματα Μ.Ο. για τις παραμέτρους Κατανόηση 

Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε μία απολεσθείσα τιμή 

(m=1), β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός δύο (2) και μέγιστη ο 

αριθμός οκτώ (8), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 6,10 και δ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,589.   

 

Συνολική αποτίμηση για την 3η αξιολόγηση στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική  

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1,5 έως 1,9 1 1,6 1,6 1,6 

2 έως 2,4 3 4,8 4,9 6,6 

2,5 έως 2,9 7 11,3 11,5 18,0 

3 έως 3,4 10 16,1 16,4 34,4 

3,5 έως 3,9 11 17,7 18,0 52,5 

4 έως 4,4 15 24,2 24,6 77,0 

4,5 έως 4,9 14 22,6 23,0 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής αποτιμήσης 

παραμέτρων για την 3η αξιολόγηση 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
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Συνολική αποτίμηση 61 2 8 6,10 1,589 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολισας αποτιμήσης για την τρίτη 

αξιολόγηση 

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 6,10 

Διάμεσος 6,00 

Τιμη μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 7 

Τυπική Απόκλιση 1, 589 

Διακύμανση 2,523 

Πίνακας 122. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 

συνολικής αποτίμηση των παραμέτρων στην 3η αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε τη τιμή Μ.Ο. (x=6,10) 

σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το επτά (7), η οποία και αντιστοιχεί στην 

υποκλίμακα βαθμολογίας από 4 έως 4,4, του S.O.L.O.M., γ)  ως τιμή της 

διάμεσου προέκυψε η 6,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 

2,523 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=1,589 σε 

σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Για να επιχειρηθεί περαιτέρω συγκριτική 

διερεύνηση μεταξύ των παραμέτρων στο στάδιο της προ-αξιολόγησης και της 

τρίτης αξιολόγησης, δημιουργήθηκε πίνακας τιμών μέσων όρων για τις τρεις 

παραμέτρους και στην προ-αξιολόγηση. Πιο αναλυτικά: 

    

Πίνακας μέσων όρων προ-αξιολόγησης στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. Προ 

– αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. Προ 

– αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. Προ 

– αξ/σης 

1 3,33 22 2,50 43 2,50 

2 2,00 23 2,00 44 2,83 

3 2,33 24 2,00 45 3,33 
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4 1,33 25 3,17 46 2,50 

5 3,00 26 2,17 47 2,83 

6 2,50 27 3,33 48 2,83 

7 2,50 28 1,33 49 2,33 

8 3,17 29 2,00 50 2,17 

9 2,67 30 3,50 51 1,50 

10 2,33 31 2,33 52 2,17 

11 2,17 32 2,00 53 2,17 

12 2,17 33 2,50 54 1,00 

13 2,33 34 2,33 55 2,33 

14 2,17 35 2,33 56 1,33 

15 3,67 36 2,00 57 1,83 

16 2,50 37 1,00 58 2,17 

17 3,33 38 2,00 59 1,83 

18 1,33 39 2,17 60 2,67 

19 2,83 40 4,33 61 3,00 

20 2,67 41 2,33 62 2,17 

21 1,67 42 2,67 Μ.Ο. 3,40 

Πίνακας 123. Συνολικά αποτελέσματα Μ.Ο. για τις παραμέτρους Κατανόηση 
Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) 

ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και μέγιστη ο αριθμός επτά (7), 

γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,40 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,273.  

 

Συνολική αποτίμηση για την προ-αξιολόγηση στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική  

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 6 9,7 9,7 9,7 

1,5 έως 1,9 4 6,5 6,5 16,1 

2 έως 2,4 26 41,9 41,9 58,1 
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2,5 έως 2,9 15 24,2 24,2 82,3 

3 έως 3,4 8 12,9 12,9 95,2 

3,5 έως 3,9 2 3,2 3,2 98,4 

4,5 έως 4,9 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής αποτίμησης 

παραμέτρων για την προ-αξιολόγηση 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συνολική αποτίμηση 62 1 7 3,40 1,273 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολικής αποτίμησης 

για την προ-αξιολόγηση 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,40 

Διάμεσος 3,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητα εμφάνισης 3 

Τυπική απόκλιση 1,273 

Διακύμανση 1,622 

Πίνακας 124. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 

συνολικής αποτίμησης των παραμέτρων στην προ-αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε τη τιμή Μ.Ο. (x=3,40) 

σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το τρία (3), η οποία και αντιστοιχεί στην 

υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ) ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε η 4,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 1,622 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=1,273 σε 

σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο της 

συνδυαστικής διερεύνησης των στοιχείων, τα ευρήματα που προέκυψαν στις 

παραμέτρους Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική της κλίμακας 
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S.O.L.O.M., τόσο για το στάδιο της προ-αξιολόγησης όσο και για το στάδιο της 

τρίτης αξιολόγησης επιχειρήθηκε να εντοπιστεί η τιμή ποσοστιαίας μεταβολής 

μεταξύ των δύο Μ.Ο., οπότε και προέκυψε:  

 

Παράμετρος Υπολογισμός Αποτέλεσμα 

Μ.Ο. (6,10-3,40) / 3,40 0,79% 

Πίνακας 125. Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. των παραμέτρων 

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική στην προ-αξιολόγηση και την 3η 
αξιολόγηση 

 

7.2.6.2. Τρίτη Αξιολόγηση: 

 

Ανάλυση ευρημάτων για τον εντοπισμό πιθανής εκδήλωσης Εμπειρίας Ροής 

κατά την τρίτη αλληλεπίδραση και τρίτη αξιολόγηση. 

 

Όπως και στις προηγούμενες δύο, έτσι και στο πλαίσιο της τρίτης 

αλληλεπίδρασης επιχειρήθηκε να εντοπιστεί η πιθανή εκδήλωση Ε.Ρ., οπότε και 

η ερευνήτρια εκ νέου: α) υπενθύμισε στα παιδιά ότι στόχος της διαδικασίας 

είναι η μετέπειτα αξιολόγηση τους στο σύνολο του περιεχομένου της 

εφαρμογής, β) όποτε κατέστη εφικτό επιχείρησε άμεση ανατροφοδότηση των 

παιδιών επί της διαδικασίας, γ) επιχείρησε να διαπιστώσει αν τα παιδιά βίωσαν 

έλλειψη της αυτογνωσίας, δ) να διαπιστώσει αν τα παιδιά λειτουργούσαν σε 

ένα υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ε) να διαπιστώσει αν τα παιδιά είχαν 

αίσθηση των δυνατοτήτων ελέγχου της δράσης. Η συλλογή ποιοτικών 

δεδομένων έγινε μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης και η συλλογή 

ποσοτικών δεδομένων έγινε μέσω της μη συμμετοχικής παρατήρησης με 

αξιοποίηση των παραγόμενων της βιντεοσκόπησης.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι και σε αυτή την αλληλεπίδραση υπήρξε απώλεια 

δεδομένων από τα μέσα μαγνητοσκόπησης, με αποτέλεσμα οι σημειώσεις της 

ερευνήτριας να αποτελέσουν εκ νέου πηγή ποιοτικών δεδομένων για τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις των υποκειμένων. Για την παραγωγή 

αριθμητικών δεδομένων, από τα ευρήματα της τρίτης αξιολόγησης, 

χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Συχνοτήτων του SPSS, στην οποία αποτυπώθηκε 
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ο τελικός αριθμός των υποκειμένων για τα οποία υπήρχαν στοιχεία 

βιντεοσκόπησης, όπως και ο αριθμός των υποκειμένων για τα οποία δεν υπήρξε 

καταγραφή. Έτσι συνολικά από τα 62 παιδιά, ενσωματώθηκαν προς ανάλυση τα 

51, ενώ 11 από αυτά βρέθηκαν εκτός και τα αποτελέσματα τους 

παρουσιάζονται περιγραφικά στη συνέχεια. Το ποσοστό των παιδιών που 

αναλύθηκαν με αριθμητικά δεδομένα  αντιστοιχεί στο 82,26% του δείγματος. Η 

διαδικασία ανάλυσης που αφορά στα ποσοτικά ευρήματα ήταν καθόλα όμοια με 

εκείνη των προηγουμένων δύο οπότε και τα δεδομένα που παρήχθησαν 

παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:  

 

3η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Αλληλεπιδρώντα 51 82,3 82,3 82,3 

Μη αλληλεπιδρώντα 11 17,7 17,7 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Πίνακας126: Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την εύρεση του αριθμού 

αλληλεπιδρώντων υποκειμένων  

 

Επιπλέον παραγωγή δεδομένων προς αξιοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω 

της Ανάλυσης Συχνοτήτων σε κάθε μία από τις κατηγορίες μεταβλητών δεικτών 

συναισθηματικού περιεχομένου. Έτσι και για κάθε μία από αυτές προκύπτουν 

αντίστοιχα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά ακολούθως:  

 

Χαρούμενο – Λυπημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 1 1,6 2,0 2,0 

Αρκ. Χαμηλά 16 25,8 31,4 33,3 

Μερ. χαμηλά 22 35,5 43,1 76,5 

Κανονικά 12 19,4 23,5 100,0 

Σύνολο 51 82,3 100,0  
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Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 2,88 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 0,791 

Διακύμανση 0,626 

Πίνακας 127. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 

Χαρούμενο – Λυπημένο, στην κλίμακα F.I.M.A.  
 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Χαρούμενο – Λυπημένο ευρήματα 

όπως:  από το σύνολο των 51 παιδιών που υπολογίστηκαν με αριθμητικά 

δεδομένα στο SPSS: ένα (1) σημείωσε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, δεκαέξι (16) 

σημείωσαν αρκετά χαμηλή, είκοσι δύο (22) σημείωσαν μερικώς χαμηλή, και 

δώδεκα (12) βρέθηκαν με κανονική τιμή. Για τον εντοπισμό της τιμής Μ.Ο. για 

την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή 

Μ.Ο. προέκυψε η 2,88, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 3,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 0,791 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 0,626. Αντίστοιχη υπήρξε η διαδικασία 

και για τις υπόλοιπες κατηγορίες:  

 

Ευδιάθετο – Ενοχλημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τίμες 

Ιδιαίτ. χαμηλά 2 3,2 3,9 3,9 

Αρκ. χαμηλά 34 54,8 66,7 70,6 

Μερ. χαμηλά 10 16,1 19,6 90,2 

Κανονικά 4 6,5 7,8 98,0 

Μερ. υψηλά 1 1,6 2,0 100,0 

Σύνολο 51 82,3 100,0  
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Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 2,37 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 0,774 

Διακύμανση 0,598 

Πίνακας 128. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 

Ευδιάθετο – Ενοχλημένο, στην κλίμακα F.I.M.A.  
 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Ευδιάθετο – Ενοχλημένο ευρήματα 

όπως: από το σύνολο των 51 παιδιών που υπολογίστηκαν με αριθμητικά 

δεδομένα στο SPSS: δύο (2) σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, τριάντα  

τέσσερα (34) αρκετά χαμηλή, δέκα (10) μερικώς χαμηλή, τέσσερα (4) βρέθηκαν 

με κανονική τιμή και ένα (1) σημείωσε μερικώς υψηλή. Για τον εντοπισμό της 

τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που 

σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 2,37, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε η 2,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 

0,774 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 0,598. 

  

Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 12 19,4 23,5 23,5 

Αρκ. Χαμηλά 12 19,4 23,5 47,1 

Μερ. Χαμηλά 6 9,7 11,8 58,8 

Κανονικά 3 4,8 5,9 64,7 

Μερ. Υψηλά 4 6,5 7,8 72,5 

Αρκ. Υψηλά 10 16,1 19,6 92,2 

Ιδιαίτ. υψηλά 4 6,5 7,8 100,0 
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Σύνολο 51 82,3 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 3,41 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 2,118 

Διακύμανση 4,487 

Πίνακας 129. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 
Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο 

ευρήματα όπως: δώδεκα (12) από τα υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή 

τιμή, δώδεκα (12) αρκετά χαμηλή, έξι (6) μερικώς χαμηλή, τρία (3) βρέθηκαν 

με κανονική τιμή, τέσσερα (4) μερικώς υψηλή, δέκα (10) αρκετά υψηλή και 

τέσσερα (4) ιδιαίτερα υψηλή. Για τον εντοπισμό της τιμής Μ.Ο. στην 

κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. 

προέκυψε η 3,41, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 3,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 2,118 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 4,487. 

 

Σε εγρήγορση – Νυσταλέο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 33 53,2 64,7 64,7 

Αρκ. χαμηλά 11 17,7 21,6 86,3 

Μερ. χαμηλά 3 4,8 5,9 92,2 

Μερ. υψηλά 4 6,5 7,8 100,0 

Σύνολο 51 82,3 100,0  
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Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 1,65 

Διάμεσος 1,00 

Τυπική απόκλιση 1,146 

Διακύμανση 1,313 

Πίνακας 130. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη Σε 

εγρήγορση – Νυσταλέο, στην κλίμακα F.I.M.A.  
 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Σε εγρήγορση – Νυσταλέο δείκτη 

ευρήματα όπως: τριάντα τρία (33) υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή 

τιμή, έντεκα (11) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, τρία (3) μερικώς χαμηλή και 

τέσσερα (4) μερικώς υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού της 

τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που 

σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 1,65, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε η 1,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 

1,146 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,313. 

 

Ενεργητικό – Παθητικό 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές  

Ιδιαίτ. χαμηλά 25 40,3 49,0 49,0 

Αρκ. χαμηλά 14 22,6 27,5 76,5 

Μερ. χαμηλά 7 11,3 13,7 90,2 

Κανονικά 3 4,8 5,9 96,1 

Μερ. υψηλά 1 1,6 2,0 98,0 

Αρκ. Υψηλά 1 1,6 2,0 100,0 

Σύνολο 51 82,3 100,0  



307 
 

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 1,90 

Διάμεσος 2,00 

Τυπική απόκλιση 1,171 

Διακύμανση 1,370 

Πίνακας 131. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 

Ενεργητικό – Παθητικό, στην κλίμακα F.I.M.A.  
 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Ενεργητικό – Παθητικό ευρήματα 

όπως: είκοσι πέντε (25) υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, 

δεκατέσσερα (14) σημείωσαν αρκετά χαμηλή, επτά (7) μερικώς χαμηλή, τρία 

(3) βρέθηκαν με κανονική τιμή, ένα (1) μερικώς υψηλή και ένα (1) αρκετά 

υψηλή τιμή. Περαιτέρω και στη λογική του εντοπισμού της τιμής  Μ.Ο. για την 

κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. 

προέκυψε η 1,90, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 2,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,171 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1,370. 

 

Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 9 14,5 17,6 17,6 

Αρκ. χαμηλά 10 16,1 19,6 37,3 

Μερ. χαμηλά 9 14,5 17,6 54,9 

Κανονικά 13 21,0 25,5 80,4 

Μερ. Υψηλά 6 9,7 11,8 92,2 

Αρκ. Υψηλά 1 1,6 2,0 94,1 

Ιδιαίτ. υψηλά 3 4,8 5,9 100,0 
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Σύνολο 51 82,3 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 3,24 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,656 

Διακύμανση 2,744 

Πίνακας 132. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 
Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο 

ευρήματα όπως: εννέα (9) υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, δέκα 

(10) αρκετά χαμηλή, εννέα (9) μερικώς χαμηλή, δεκατρία (13) βρέθηκαν με 

κανονική τιμή, έξι (6) μερικώς υψηλή, ένα (1) αρκετά υψηλή και τρία (3) 

ιδιαίτερα υψηλή. Περαιτέρω και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για 

την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή 

Μ.Ο. προέκυψε η 3,24, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 3,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,656 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 2,744. 

 

Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 5 8,1 9,8 9,8 

Αρκ. Χαμηλά 9 14,5 17,6 27,5 

Μερ. Χαμηλά 10 16,1 19,6 47,1 

Κανονικά 5 8,1 9,8 56,9 

Μερ. Υψηλά 6 9,7 11,8 68,6 

Αρκ. Υψηλά 9 14,5 17,6 86,3 
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Ιδιαίτ. υψηλά 7 11,3 13,7 100,0 

Σύνολο 51 82,3 100,0  

Απ/σες 

Απολες. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 4,04 

Διάμεσος 4,00 

Τυπική απόκλιση 1,980 

Διακύμανση 3,918 

Πίνακας 133. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για το μεταβλητό δείκτη 
Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο 

ευρήματα όπως: πέντε (5) από τα υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή 

τιμή, εννέα (9) αρκετά χαμηλή, δέκα (10) μερικώς χαμηλή, πέντε (5) βρέθηκαν 

με κανονική τιμή, έξι (6) μερικώς υψηλή, εννέα (9) αρκετά υψηλή και επτά (7) 

ιδιαίτερα υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για 

την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή 

Μ.Ο. προέκυψε η 4,04, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 4,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,980 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 3,918. 

 

Επιτυχημένο – Αποτυχημένο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές  

Ιδιαίτ. χαμηλά 8 12,9 15,77 15,7 

Αρκ. χαμηλά 10 16,1 19,6 35,3 

Μερ. χαμηλά 15 24,2 29,4 64,7 

Κανονικά 3 4,8 5,9 70,6 

Μερ. Υψηλά 7 11,3 13,7 84,3 
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Αρκ. Υψηλά 4 6,5 7,8 92,2 

Ιδιαίτ. υψηλά 4 6,5 7,8 100,0 

Σύνολο 51 82,3 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 3,37 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,822 

Διακύμανση 3,318 

Πίνακας 134. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη 
πετυχημένο – αποτυχημένο, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Ειδικά για τον μεταβλητό δείκτη της παραμέτρου Επιτυχημένο – 

Αποτυχημένο, αυτός υπολογίστηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης αξιολόγησης. 

Τα στοιχεία του περιλαμβάνουν, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις 

αυτής της κατηγορίας υπολογισμών, μόνο όσα παιδιά τα δεδομένα των οποίων 

δεν είχαν απολεσθεί για αυτό και παρουσιάζουν διαφορετικά παραγόμενα κατά 

την Ανάλυση Συχνοτήτων από εκείνα της κλίμακας S.O.L.O.M. Ο πίνακας 

παρουσιάζει για το δείκτη ευρήματα όπως: οκτώ (8) υποκείμενα σημείωσαν 

ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, δέκα (10) αρκετά χαμηλή, δεκαπέντε (15) μερικώς 

χαμηλή, τρία (3) βρέθηκαν με κανονική τιμή, επτά (7) μερικώς υψηλή, τέσσερα 

(4) αρκετά υψηλή και τέσσερα (4) ιδιαίτερα υψηλή. Περαιτέρω, και στη λογική 

του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για την κατηγορία αυτή και με τους 

περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή Μ.Ο. προέκυψε η 3,37, β) ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε η 3,00, γ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) 

διαμορφώθηκε στην τιμή 1,822 και δ) η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 3,318. 
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Με αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ιδιαίτ. χαμηλά 13 21,0 25,5 25,5 

Αρκ. χαμηλά 10 16,1 19,6 45,1 

Μερ. χαμηλά 8 12,9 15,7 60,8 

Κανονικά 6 9,7 11,8 72,5 

Μερ. Υψηλά 7 11,3 13,7 86,3 

Αρκ. Υψηλά 4 6,5 7,8 94,1 

Ιδιαίτ. υψηλά 3 4,8 5,9 100,0 

Σύνολο 51 82,3 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 11 17,7   

Σύνολο 62 100   

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 51 

Απολεσθείσες τιμές 11 

Μέσος Όρος 3,16 

Διάμεσος 3,00 

Τυπική απόκλιση 1,891 

Διακύμανση 3,575 

Πίνακας 135. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για τον μεταβλητό δείκτη Με 
αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία, στην κλίμακα F.I.M.A.  

 

Ο πίνακας παρουσιάζει για το δείκτη Με αυτοπεποίθηση – Με αμφιβολία 

ευρήματα όπως: δεκατρία (13) υποκείμενα σημείωσαν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, 

δέκα (10) αρκετά χαμηλή, οκτώ (8) μερικώς χαμηλή, έξι (6) βρέθηκαν με 

κανονική τιμή, επτά (7) μερικώς υψηλή, τέσσερα (4) αρκετά υψηλή και τρία (3) 

ιδιαίτερα υψηλή. Περαιτέρω και στη λογική του εντοπισμού της τιμής Μ.Ο. για 

την κατηγορία αυτή και με τους περιορισμούς που σημειώθηκαν: α) ως τιμή 

Μ.Ο. προέκυψε η 3,16, β) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 3,00, γ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,891 και δ) η τιμή 

διακύμανσης (s2)  διαμορφώθηκε στο 3,575. Οι άνωθεν παράμετροι 
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μεταβλητών δεικτών στη συνέχεια μετατράπηκαν σε αριθμητικά δεδομένα ώστε 

να υπολογιστεί επί συνόλου των συχνοτήτων και των μεταβλητών 

αλληλοεπιδρώντων δεικτών, ο αριθμός των παιδιών ανά κατηγορία 

συναισθηματικής αλληλεπίδρασης. Έτσι και επί συνόλου 13 υποκειμένων τα 

αποτελέσματα της Περιγραφικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης Συχνοτήτων 

έδειξαν: 

 

Συνολική αποτίμηση μεταβλητών αλληλεπιδρώντων δεικτών F.I.M.A. 

Κατηγ. 

Δεικτών 

Ιδιαίτ. 

Χαμ. 

Αρκ. 

Χαμ. 

Μερ. 

Χαμ. 
Καν. 

Μερ. 

Υψ. 

Αρκ. 

Υψ. 

Ιδιαί. 

Υψ. 
Σύνολο 

1 1 16 22 12 - - - 51 

2 2 34 10 4 1 - - 51 

3 12 12 6 3 4 10 4 51 

4 33 11 3 - 4 - - 51 

5 25 14 7 3 1 1 - 51 

6 9 10 9 13 6 1 3 51 

7 5 9 10 5 6 9 7 51 

8 8 10 15 3 7 4 4 51 

9 13 10 8 6 7 4 3 51 

Σύνολο 108 126 100 49 36 29 21  

Περιγραφική Ανάλυση συνολικής αποτίμησης αλληλεπιδρώντων δεικτών 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Σύνολο 7 21 126 67,00 43,003 

Έγκυρες 7     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων 

N 
Έγκυρες τιμές 7 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 67,00 

Διάμεσος 49,00 

Τυπική απόκλιση 43,003 

Διακύμανση 1.849,33 
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Πίνακας 136. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
συνολικής αποτίμησης στη 3η αλληλεπίδραση 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 7 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=7): α) δεν υπήρξαν απολεσθείσες τιμές, β) 

ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός είκοσι ένα (21) και μέγιστη ο 

αριθμός εκατόν είκοσι έξι (126), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 67,00 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 43,003. Αντίστοιχα η 

Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε τη τιμή Μ.Ο. 

(x=67,00) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) ως τιμή της διάμεσου 

προέκυψε η 49, γ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 1.849,33 και 

ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=43,003 σε σχέση με την 

περιγραφική ανάλυση.  

 

7.2.6.3. Τρίτη Αξιολόγηση: 

 

Παρουσίαση ποιοτικών ευρημάτων μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης στο 

πλαίσιο της δεύτερης αλληλεπίδρασης. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης της ερευνητικής 

παρέμβασης, υπήρξε απώλεια δεδομένων από το υλικό βιντεοσκόπησης, καθώς 

αποσπασματικά η μία βιντεοκάμερα δεν παρήγαγε ήχο ή σταματούσε η 

μαγνητοσκόπηση της. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε απώλεια δεδομένων. 

Ωστόσο, η απώλεια αυτή καλύφθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχικής 

παρατήρησης από τις σημειώσεις της ερευνήτριας, σύμφωνα και με τη 

μεθοδολογία συλλογής δεδομένων που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Οι σημειώσεις αυτές αποτέλεσαν πηγή ευρημάτων, τα οποία και 

περιγράφονται ακολούθως και συμπληρώνουν με περιγραφικό περιεχόμενο τα 

αριθμητικά δεδομένα που προηγήθηκαν σε ότι αφορά σε διαπιστώσεις 

μεταβολής των συναισθηματικών δεικτών. Η απώλεια των δεδομένων 

αφορούσε στα υποκείμενα: Νο 5, 16, 17, 28, 33, 45, 47, 51, 58, 59, 62. Όπως 

και κατά τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις έτσι και εδώ, οι χειρόγραφες 
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σημειώσεις της ερευνήτριας καταδεικνύουν ότι όλα τα παιδιά πρόσμεναν με 

ιδιαίτερη χαρά τη τρίτη αλληλεπίδρασή τους με την εφαρμογή. Αυτή τη φορά η 

εξοικείωση με την εφαρμογή θεωρήθηκε δεδομένη και για αυτό καταγράφονται 

έντονα συμπεριφορές που δείχνουν ότι τα υποκείμενα θεωρούσαν πια το 

περιεχόμενο βαρετό παρά το γεγονός ότι ακόμα και στο πλαίσιο της 

αλληλεπίδρασης αυτής καταγράφηκαν συμπεριφορές παιδιών που έδειχναν να 

απολαμβάνουν περισσότερο όχι μόνο τη διαδικασία αλλά και τη μεταξύ τους 

συνέργεια στο πλαίσιο της παρέμβασης. Οι φράσεις που αποτυπώνονται 

ανταποκρίνονται στην συναισθηματική κατάσταση που η ερευνήτρια 

διαπίστωνε εντός της αίθουσας και δεν μπορούν να αποτελέσουν ποσοτικές 

αλλά ποιοτικές πηγές ευρημάτων προς αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Νο5: «…δείχνει να ελέγχει πλήρως πια την εφαρμογή, έγινε παρεμβατικό στα 

υπόλοιπα παιδιά… τους δείχνει συνέχεια για να ακολουθήσουν τη δική του 

μαθησιακή διαδρομή… υποδεικνύει σωστό και λάθος τρόπο… ορισμένα 

υποκείμενα δείχνουν ενοχλημένα …»,  

 

Νο 16: «… προσπαθεί να αλληλοεπιδράσει με τους ομότιμους, χρησιμοποιεί το 

περιεχόμενο της εφαρμογής και την προσωπική του δράση για να προκαλέσει 

αλληλεπίδραση εξαιτίας της χρήσης του κοινού περιεχομένου…», 

 

Νο 17, Νο 28 και Νο 33: «…προσηλωμένα στο περιεχόμενο… αλλάζουν τις 

διαδρομές προσπέλασης, το Νο 17 λειτουργεί προσεγμένες αλληλεπιδράσεις, να 

δω το μέσο όρο του για να βεβαιωθώ… το Νο 28 φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί 

από τους περιγραφικούς ήχους και επιμένει να αγγίζει και στοιχεία της εφαρμογής 

χωρίς ήχο… να δω αποτελέσματα test app σχετικά προς επιβεβαίωση,… το Νο 

33 λειτουργεί αργά σας με προσοχή, δεν έχει πολλές αλληλεπιδράσεις… φαίνεται 

ανικανοποίητο όταν κοιτάζει γύρω του, ψάχνει επιβεβαίωση για αυτό που 

κάνει…», 
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Νο 45: «… πάει μπρος πίσω τις σελίδες στην εφαρμογή… χρησιμοποιεί τους 

περιγραφικούς ήχους… είναι η τρίτη του αλληλεπίδραση αλλά μοιάζει να 

εξερευνά ακόμα το περιεχόμενο…», 

 

Νο 47 και Νο59: «…Νο 47 έχει πολλές αλληλεπιδράσεις στο μελωδικό 

περιεχόμενο, περισσότερο από ότι στο γλωσσικό… φαίνεται ότι απολαμβάνει τη 

μελωδία στη κάθε σελίδα…, Νο 59 πατάει ακόμα και τώρα με τυχαία σειρά το 

περιεχόμενο… δεν φαίνεται ότι έχει συνδέσει την αξιολόγηση με τα στοιχεία, 

πατάει για να ανακαλύψει αν υπάρχουν άλλα σημεία στη διαφάνεια που να 

παράγουν ήχο… ακόμα και στο φόντο… δεν παράγει αποτέλεσμα και μοιάζει 

απογοητευμένο, μόρφασε με δυσαρέσκεια και κοιτάζει έξω, έχει αποσπαστεί από 

τη διαδικασία…», 

 

 Νο 51: «…μοναχικό, δεν φαίνεται να νοιάζεται για τους ομότιμους, ωστόσο 

δεν συμπλήρωσε το χρόνο του γιατί παρακινήθηκε από τους ομότιμους όταν 

έφυγαν από την αίθουσα και βρήκε ευκαιρία να φύγει και αυτό χωρίς να με 

ενημερώσει αν ολοκλήρωσε, δεν ζήτησε βοήθεια…», 

 

Νο 58: «…χρησιμοποιεί κυρίως τους ήχους και αποφεύγει την αναπαραγωγή 

ήχων/του σκαθαριού  και το ραβδόγραμμα, είναι πιο μικρά στοιχεία στο σύνολο 

της διαφάνειας και μοιάζει να μην τους δίνει σημασία… περισσότερες κινήσεις 

στο φόντο και στους περιγραφικούς ήχους… του αρέσουν αλλά προτιμά και τις 

μελωδίες…», 

 

Νο 62: «διασκεδάζει …  γρήγορες κινήσεις πάνω στα στοιχεία πολλά 

αγγίγματα και αρκετά από αυτά δεν έχουν στόχευση.. ξόδεψε πολύ ώρα και αυτό 

όπως και τα άλλα στο παιχνίδι με τις φούσκες των ψαριών, θα πρέπει να 

παρουσιάσει διακύμανση από τα υπόλοιπα στη χρήση… είναι ήρεμο και 

χαμογελάει αρκετά…». 

 

Καθώς η τρίτη αλληλεπίδραση ήταν και η τελευταία, στο πλαίσιο της οποία 

πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ευρημάτων σχετικά με την ύπαρξη Ε.Ρ., 
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επιχειρήθηκε περιγραφική ανάλυση για το σύνολο των παραμέτρων, οπότε και 

προέκυψε: 
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Μεταβλητοί Δείκτες 

F.I.M.A 

Χαρούμενο 

Λυπημένο 

Ευδιάθετο 

Ενοχλημένο 

Συγκεντρωμένο 

Αφηρημένο 

Νυσταλέο 

Σε εγρήγορση 

Ενεργητικό 

Παθητικό 

Αλληλεπιδράσεις 1η 2η 3η 1η 2η 3η 1η 2η 3η 1η 2η 3η 1η 2η 3η 

Ν 
Βεβαιωμένες 34 12 51 34 12 51 34 12 51 33 12 51 34 12 51 

Απολεσθείσες 28 50 11 28 50 11 28 50 11 29 50 11 28 50 11 

Μ.Ο. Μερ. Σύνολο 2,76 3,25 2,88 2,38 2,75 2,37 3,18 2,83 3,41 2,06 2,08 1,65 1,94 2,00 1,90 

Μ.Ο. Σύνολο 2,96 2,50 3,14 1,93 1,95 

Μεταβλητοί Δείκτες F.I.M.A 
Ενθουσιασμένο 

Βαριεστημένο 

Ικανοποιημένο 

Ανικανοποίητο 

Επιτυχημένο 

Αποτυχημένο 

Με αυτοπεποίθηση 

Με αμφιβολία 

Αλληλεπιδράσεις 1η 2η 3η 1η 2η 3η 1η 2η 3η 1η 2η 3η 

Ν 
Βεβαιωμένες 34 12 51 34 12 51 34 12 51 34 12 51 

Απολεσθείσες 28 50 11 28 50 11 28 50 11 28 50 11 

Μ..Ο. Μερ. Σύνολο 3,18 3,67 3,24 3,15 4,25 4,04 2,68 3,25 3,37 3,09 2,83 3,16 

Μ.Ο. Σύνολο 3,36 3,81 3,10 3,03 

Πίνακας 137. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης Μ.Ο. σε κάθε έναν 
από τους μεταβλητούς δείκτες της κλίμακας F.I.M.A. για το σύνολο των 3ων αλληλεπιδράσεων 
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7.2.7. Έβδομη Συνάντηση: 

 

7.2.7.1. Μετα-αξιολόγηση:  

 

Περιγραφικά στοιχεία της αποτίμησης των δραστηριοτήτων των μαθητών και 

μαθητριών μετά την ολοκλήρωση των τριών αλληλεπιδράσεων και των τριών 

αξιολογήσεων από τη χρήση της εφαρμογής «Το Καρναβάλι των Ζώων». 

 

Με το πέρας του συνόλου των μαθησιακών δραστηριοτήτων του γνωστικού 

αντικειμένου και το πέρας του συνόλου των ενδιάμεσων αξιολογήσεων του 

γνωστικού αντικειμένου, ακολούθησε η φάση της μετα-αξιολόγησης των 

υποκειμένων. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά εργαλεία. 

Το πρώτο  (Παράρτημα ΧΙΙ & ΧΙΙΙ) αφορούσε σε ημιδομημένη συνέντευξη με 

μία ερώτηση ανοικτού τύπου, η οποία καλούσε τα υποκείμενα να προβούν σε 

αφηγηματική διαδικασία. Στη συγκεκριμένη τα υποκείμενα κλήθηκαν να 

αποδώσουν προφορικά στην αγγλική γλώσσα, με δικά τους λόγια, το σύνολο 

της ιστορίας συνοπτικά και εντός λίγων λεπτών προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

και κατά πόσο την κατανόησαν και μπορούν να προβούν σε ανάπλαση 

πληροφοριών που σχετίζονται με το νοηματικό περιεχόμενο αυτής. Ως χρονικό 

περιθώριο τέθηκαν τα εφτά λεπτά, ως παράμετροι αξιολόγησης της προφορικής 

τους επίδοσης χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις παράμετροι (Κατανόηση Λόγου – 

Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ευχέρεια Λόγου) της κλίμακας S.O.L.O.M., σε 

συνάφεια τόσο με τη διαδικασία προ-αξιολόγησης όσο και με τις ενδιάμεσες 

αξιολογήσεις. Η ερευνήτρια κατά τη χρήση του εργαλείου ήταν σε θέση να 

προσφέρει περαιτέρω βοήθεια στα υποκείμενα χρησιμοποιώντας ως δείκτες 

υπενθύμισης υποβοηθητικές ερωτήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο όποτε 

διαπίστωνε ότι τα υποκείμενα χρειάζονταν υποστήριξη για να ολοκληρώσουν 

την αφήγηση της ιστορίας. Το δεύτερο εργαλείο αφορούσε σε διεξαγωγή 

γραπτής εξέτασης (τεστ), στο οποίο τα υποκείμενα κλήθηκαν να ταυτίσουν 

εικόνες από τις διαφάνειες της εφαρμογής με τις αντίστοιχες μουσικές 

θεματικές μελωδίες (βλ. Παράρτημα ΙΧ). Οι εικόνες επελέγησαν από την 
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ερευνήτρια ως δείκτες υπενθύμισης του περιεχομένου και στόχος της 

διαδικασίας ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανότητας ανάπλασης 

πληροφοριών σχετικών με το ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής. Η 

διαδικασία ακρόασης και κατανόησης ήταν γνωστή στα παιδιά στο πλαίσιο 

εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και για αυτό διευκολύνθηκε η επέκταση της 

και στο ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής. 

Το τελευταίο εργαλείο της μετα-αξιολόγησης αποτελεί η ημιδομημένη 

συνέντευξη των παιδιών στα ελληνικά (Παράρτημα ΧΙΙΙ), με ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου που καλούσαν τα υποκείμενα να καταθέσουν την προσωπική 

τους εμπειρία, στο πλαίσιο της παρέμβασης. Η διάρκεια της συνέντευξης 

ορίστηκε στα 12 λεπτά και τα υποκείμενα στο χρόνο αυτό όφειλαν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως το μέγεθος της ικανοποίησης που τους 

προσέφερε η διαδικασία, ποια στοιχεία αυτής τους άρεσαν περισσότερο, αν η 

διαδικασία και η εφαρμογή λειτούργησε υποβοηθητικά στην μαθησιακή τους 

διαδρομή, κατά πόσο θα ήθελαν να ενσωματωθούν εργαλεία τεχνολογίας όπως 

ταμπλέτες αφής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σημαντικό στοιχείο 

αποτέλεσε και η ερώτηση για το εάν και κατά πόσο ασχολούνται συστηματικά 

με τη μουσική ή την αγγλική γλώσσα εκτός σχολικού προγράμματος. Καθώς οι 

ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου, επέτρεψαν στα υποκείμενα να εκφράσουν 

ελεύθερα τις σκέψεις και τις απόψεις τους, με αποτέλεσμα αυτές να γίνουν πηγή 

ευρημάτων για το κοινωνικό – εκτός σχολείου – και οικογενειακό περιβάλλον 

και να εντοπιστεί πιθανώς συσχετισμός των ευρημάτων με τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την διαδικασίες ανάλυσης που εφαρμόστηκαν τόσο στις 

ενδιάμεσες όσο και στην τελική μετα-αξιολόγηση.  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες αξιολογήσεις, η μετα-αξιολόγηση όπως 

αναφέρθηκε ήδη έλαβε υπόψη της και τις τέσσερις παραμέτρους της κλίμακας 

S.O.L.O.M. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της μετα-

αξιολόγησης δεν επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί πιθανή εκδήλωση Ε.Ρ., ωστόσο 

τα στοιχεία που προέκυψαν από την περιγραφική παρουσίαση των ποιοτικών 

ευρημάτων των απαντήσεων των παιδιών, υπήρξαν ιδιαίτερα χρήσιμα για να 

διαπιστωθεί μέσω της αυτό-αξιολόγησης των υποκειμένων, η συναισθηματική 

κατάσταση στην οποία βρέθηκαν εξαιτίας της χρήσης της τεχνολογίας στο 
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πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της εκμάθησης ενός γνωστικού 

αντικειμένου. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα ευρήματα από τη 

συλλογή των στοιχείων, οι διαδικασίες της Περιγραφικής Ανάλυσης 

Στατιστικών Στοιχείων και της Ανάλυσης Συχνοτήτων διατηρήθηκαν και στο 

στάδιο αυτό, κατά την παρουσίαση διατηρήθηκε η δομή που ακολουθήθηκε 

στις προηγούμενες αξιολογήσεις, όπως άλλωστε συνέβη και με τον μη 

υπολογισμό των τιμών του υποκειμένου Νο 16: 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

Α/Α  

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση 

1 4,50 22 3,50 43 4,00 

2 4,00 23 2,50 44 4,00 

3 4,00 24 4,50 45 4,00 

4 4,00 25 4,50 46 3,50 

5 5,00 26 3,50 47 4,00 

6 2,50 27 5,00 48 5,00 

7 4,50 28 4,50 49 4,00 

8 4,50 29 5,00 50 4,00 

9 3,50 30 5,00 51 2,50 

10 4,00 31 3,50 52 3,50 

11 5,00 32 2,50 53 2,50 

12 3,00 33 5,00 54 2,50 

13 3,50 34 5,00 55 4,00 

14 4,00 35 2,50 56 4,50 

15 1,50 36 5,00 57 5,00 

16 - 37 4,50 58 5,00 

17 5,00 38 2,50 59 5,00 

18 4,00 39 3,50 60 5,00 

19 2,00 40 5,00 61 3,50 

20 2,50 41 5,00 62 5,00 

21 4,00 42 3,50 Ποσοστό 6,90 

Πίνακας 138. Αποτελέσματα μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Κατανόηση 
Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 
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Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Κατανόηση Λόγου έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) 

υπήρξε μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο 

αριθμός δύο (2) και μέγιστη ο αριθμός εννέα (9), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε 

η 6,90 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,877. 

 

Παράμετρος Κατανόηση Λόγου 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1,5 έως 1,9 1 1,6 1,6 1,6 

2 έως 2,4 1 1,6 1,6 3,3 

2,5 έως 2,9 9 14,5 14,8 18,0 

3 έως 3,4 1 1,6 1,6 19,7 

3,5 έως 3,9 10 16,1 16,4 36,1 

4 έως 4,4 14 22,6 23,0 59,0 

4,5 έως 4,9 8 12,9 13,1 72,1 

5 17 27,4 27,9 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 
Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο κατανόηση του 

λόγου 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Κατανόηση Λόγου 61 2 9 6,90 1,877 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο κατανόηση λόγου  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 6,90 

Διάμεσος 7,00 
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Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 9 

Τυπική απόκλιση 1,877 

Διακύμανση 3,523 

Πίνακας 139. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων,  

κατά την μετα-αξιολόγηση στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου 
 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=6,90) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το εννέα (9), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας 5 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψε η 7,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 3,523 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή τυπικής απόκλισης 

s=1,877 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Παρόμοιας συλλογιστικής σε 

ό,τι αφορά στην παρουσίαση είναι και οι πίνακες που ακολουθούν για τις 

υπόλοιπες παραμέτρους. Πιο αναλυτικά:  

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

Α/Α  

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση 

1 4,11 22 3,47 43 4,04 

2 3,80 23 3,32 44 3,32 

3 2,96 24 4,81 45 4,38 

4 4,62 25 4,42 46 3,08 

5 4,38 26 3,87 47 3,68 

6 3,52 27 3,33 48 4,81 

7 4,57 28 3,09 49 2,70 

8 3,80 29 2,89 50 4,69 

9 3,32 30 4,43 51 2,58 

10 3,32 31 3,35 52 3,32 

11 4,42 32 2,07 53 2,58 

12 2,96 33 4,62 54 2,58 

13 2,96 34 2,55 55 4,38 

14 4,18 35 2,49 56 4,38 



323 
 

15 2,10 36 4,81 57 3,54 

16 - 37 4,76 58 4,50 

17 4,62 38 3,32 59 3,35 

18 2,84 39 3,32 60 3,52 

19 3,71 40 4,18 61 4,04 

20 2,37 41 4,50 62 4,69 

21 4,45 42 4,21 Ποσοστό 5,89 

Πίνακας 140. Αποτελέσματα μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο της 

κλίμακας S.O.L.O.M. 
 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε 

μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός 

τρία (3) και μέγιστη ο αριθμός οκτώ (8), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 5,89 

και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,582. 

 

Παράμετρος Λεξιλόγιο 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

2 έως 2,4 4 6,5 6,6 6,6 

2,5 έως 2,9 10 16,1 16,4 23,0 

3 έως 3,4 13 21,0 21,3 44,3 

3,5 έως 3,9 8 12,9 13,1 57,4 

4 έως 4,4 14 22,6 23,0 80,3 

4,5 έως 4,9 12 19,4 19,7 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. 

Τιμές 
1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο λεξιλόγιο  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Λεξιλόγιο 61 3 8 5,89 1,582 
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Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο λεξιλόγιο  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 5,89 

Διάμεσος 6,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 7 

Τυπική απόκλιση 1,582 

Διακύμανση 2,503 

Πίνακας 141. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 

της μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=5,89) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το επτά (7), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 4 έως 4,4 της κλίμακας 

S.O.L.O.M., γ) ως τιμή της διάμεσου προέκυψε η 6,00, δ) i: η τιμή 

διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε στο 2,503 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή 

της τυπικής απόκλισης s=1,582 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Γραμματική 

Α/Α  

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση 

1 4,50 22 3,50 43 4,00 

2 4,00 23 2,50 44 4,00 

3 4,00 24 4,50 45 4,00 

4 4,00 25 4,50 46 3,50 

5 5,00 26 3,50 47 4,00 

6 2,50 27 5,00 48 5,00 

7 4,50 28 4,50 49 4,00 

8 4,50 29 5,00 50 4,00 

9 3,50 30 5,00 51 2,50 
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10 4,00 31 3,50 52 3,50 

11 5,00 32 2,50 53 2,50 

12 3,00 33 5,00 54 2,50 

13 3,50 34 5,00 55 4,00 

14 4,00 35 2,50 56 4,50 

15 1,50 36 5,00 57 5,00 

16 - 37 4,50 58 5,00 

17 5,00 38 2,50 59 5,00 

18 4,00 39 3,50 60 5,00 

19 2,00 40 5,00 61 3,50 

20 3,00 41 5,00 62 5,00 

21 4,00 42 3,50 Ποσοστό 6,93 

Πίνακας 142. Αποτελέσματα μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική της 
κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο 

Γραμματική έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε 

μία (m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός δύο 

(2) και μέγιστη ο αριθμός εννέα (9), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 6,93 και δ) 

η τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,861. 

 

Παράμετρος Γραμματική 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1,5 έως 1,9 1 1,6 1,6 1,6 

2 έως 2,4 1 1,6 1,6 3,3 

2,5 έως 2,9 8 12,9 13,1 16,4 

3 έως 3,4 2 3,2 3,3 19,7 

3,5 έως 3,9 10 16,1 16,4 36,1 

4 έως 4,4 13 21,0 21,3 57,4 

4,5 έως 4,9 9 14,5 14,8 72,1 

5 17 27,4 27,9 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  
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Απ/σες 
Απολεσθ.  τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Γραμματική  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Γραμματική 61 2 9 6,93 1,861 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Γραμματική  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 6,93 

Διάμεσος 7,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 9 

Τυπική απόκλιση 1,861 

Διακύμανση 3,462 

Πίνακας 143. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 
μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Γραμματική 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=6,93) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το εννέα (9), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας 5 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ) ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψε η 7,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 3,462 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=1,861 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

Παράμετρος Ευχέρεια Λόγου 

Α/Α  

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα -

αξ/ση 

1 3,88 22 2,88 43 3,00 

2 2,50 23 2,63 44 2,88 
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3 3,13 24 3,50 45 3,38 

4 2,13 25 4,25 46 3,25 

5 2,75 26 3,13 47 3,38 

6 3,00 27 2,50 48 2,63 

7 4,00 28 3,00 49 2,25 

8 2,75 29 4,00 50 3,00 

9 3,25 30 3,13 51 1,88 

10 3,25 31 2,25 52 2,38 

11 3,88 32 1,88 53 2,75 

12 2,50 33 2,38 54 2,13 

13 3,00 34 1,88 55 2,63 

14 3,00 35 2,13 56 3,63 

15 1,75 36 2,88 57 3,38 

16 - 37 2,75 58 3,75 

17 2,75 38 2,38 59 2,63 

18 2,75 39 3,00 60 3,50 

19 3,00 40 4,25 61 3,00 

20 2,13 41 3,63 62 3,75 

21 3,75 42 3,00 Ποσοστό 4,56 

Πίνακας 144: Αποτελέσματα μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Ευχέρεια Λόγου 
της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Ευχέρεια 

Λόγου έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε μία 

(m=1) απολεσθείσα τιμή, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός δύο (2) 

και μέγιστη ο αριθμός επτά (7), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 4,56 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,286. 

 

Παράμετρος Ευχέρεια Λόγου 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1,5 έως 1,9 4 6,5 6,6 6,6 

2 έως 2,4 9 14,5 14,8 21,3 

2,5 έως 2,9 15 24,2 24,6 45,9 
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3 έως 3,4 19 30,6 31,1 77,0 

3,5 έως 3,9 10 16,1 16,4 93,4 

4 έως 4,4 4 6,5 6,6 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο Ευχέρεια Λόγου  

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ευχέρεια λόγου 61 2 7 4,56 1,298 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο Ευχέρεια Λόγου  

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 4,56 

Διάμεσος 5,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 5 

Τυπική απόκλιση 1,298 

Διακύμανση 1,684 

Πίνακας 145. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων 

μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο Ευχέρεια Λόγου 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=4,56) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το πέντε (5), η οποία και 

αντιστοιχεί στην υποκλίμακα βαθμολογίας 3 έως 3,4 της κλίμακας S.O.L.O.M., 

γ) ως τιμή της διάμεσου πρέκυψε η 5,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 1,684 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=1,298 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Καθώς δεν είχε 

υπολογιστεί προηγούμενα, επιχειρήθηκε και συγκριτική ανάλυση των στοιχείων 

της παραμέτρου Ευχέρεια Λόγου στα στάδια της προ-αξιολόγησης και μετα-
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αξιολόγησης για να διαπιστωθεί η τιμή μεταβολής του Μ.Ο. οπότε και 

διαμορφώθηκε: 

 

Παράμετρος Ευχέρεια Λόγου 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Τιμή Προ 

– αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Τιμή Προ 

– αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Τιμή Προ 

– αξ/σης 

1 3,50 22 2,50 43 3,00 

2 2,00 23 2,00 44 2,50 

3 3,00 24 3,00 45 3,00 

4 1,00 25 4,00 46 2,50 

5 1,00 26 3,00 47 3,00 

6 2,00 27 1,50 48 2,00 

7 4,00 28 2,50 49 2,00 

8 2,50 29 3,50 50 2,50 

9 2,50 30 3,00 51 1,50 

10 3,00 31 1,00 52 2,00 

11 3,00 32 1,00 53 2,00 

12 2,00 33 2,00 54 1,50 

13 2,00 34 1,00 55 2,50 

14 2,50 35 2,00 56 2,00 

15 1,00 36 2,00 57 2,00 

16 1,00 37 2,00 58 3,00 

17 2,00 38 2,00 59 2,00 

18 2,00 39 2,00 60 3,00 

19 2,50 40 4,00 61 2,00 

20 1,00 41 3,00 62 4,00 

21 3,00 42 2,50 Μ.Ο. 3,65 

Πίνακας 146. Αποτελέσματα προ-αξιολόγησης στην παράμετρο Ευχέρεια Λόγου 
της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων για την παράμετρο Ευχέρεια 

Λόγου έδειξε ότι επί 62 βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν υπήρξαν 

απολεσθείσες τιμές, β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε η μονάδα (1) και 
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μέγιστη ο αριθμός επτά (7), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 3,65 και δ) η 

τυπική απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,590.  

 

Παράμετρος Ευχέρεια Λόγου 

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1 έως 1,4 8 12,9 12,9 12,9 

1,5 έως 1,9 3 4,8 4,8 17,7 

2 έως 2,4 21 33,9 33,9 51,6 

2,5 έως 2,9 11 17,7 17,7 69,4 

3 έως 3,4 13 21,0 21,0 90,3 

3,5 έως 3,9 2 3,2 3,2 93,5 

4 έως 4,4 4 6,5 6,5 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης για την παράμετρο ευχέρεια 

λόγου 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ευχέρεια λόγου 62 1 7 3,65 1,590 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 62     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων για την παράμετρο ευχέρεια λόγου 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απολεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,65 

Διάμεσος 3,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 3 

Τυπική απόκλιση 1,590 

Διακύμανση 2,528 

Πίνακας 147. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
κατά την προ-αξιολόγηση στην παράμετρο Ευχέρεια Λόγου 
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Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων στην ίδια παράμετρο: α) επιβεβαίωσε 

την τιμή Μ.Ο. (x=3,65) σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ήταν το τρία (3), η οποία και αντιστοιχεί 

στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 2 έως 2,4 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ)  ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψε η 3,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 2,528 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=1,590 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Λαμβάνοντας πλέον 

υπόψη, στο πλαίσιο της συνδυαστικής διερεύνησης των στοιχείων, τα ευρήματα 

που προέκυψαν στην παράμετρο Ευχέρεια Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M., 

τόσο για το στάδιο της προ-αξιολόγησης όσο και για το στάδιο της μετα-

αξιολόγησης επιχειρήθηκε να εντοπιστεί η τιμή ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ 

των δύο Μ.Ο., οπότε και προέκυψε: 

 

Παράμετρος Υπολογισμός Αποτέλεσμα 

Ευχέρεια λόγου (4,56 - 3,65) / 3,65 0,24 

Πίνακας 148. Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. για την παράμετρο 
Ευχέρεια Λόγου, στην προ-αξιολόγηση και την μετα-αξιολόγηση 

 

Σε συνέχεια των αναλύσεων των ευρημάτων της μετα-αξιολόγησης, 

πραγματοποιήθηκε υπολογισμός τιμών του Μ.Ο. σε όλες τις παραμέτρους της 

κλίμακας S.O.L.O.M. για κάθε ένα από τα υποκείμενα και τα ευρήματα 

αξιοποιήθηκαν μέσω της Περιγραφικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης 

Συχνοτήτων, για την παραγωγή δεδομένων.  

 

Πίνακας Μ.Ο. μέτα-αξιολόγησης στις παραμέτρους  

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική, Ευχέρεια Λόγου  

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. Μέτα-

αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. Μέτα-

αξ/σης 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μ.Ο. Μέτα-

αξ/σης 

1 4,25 22 3,34 43 3,76 

2 3,58 23 2,74 44 3,80 

3 3,52 24 4,33 45 3,94 

4 3,69 25 4,42 46 3,33 

5 4,28 26 3,50 47 3,77 
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6 2,88 27 4,18 48 4,36 

7 4,39 28 3,77 49 3,24 

8 3,89 29 4,22 50 3,92 

9 3,39 30 4,39 51 2,37 

10 3,64 31 3,15 52 3,18 

11 4,58 32 2,24 53 2,58 

12 2,87 33 4,25 54 2,43 

13 3,24 34 3,61 55 3,75 

14 3,80 35 2,41 56 4,25 

15 1,71 36 4,42 57 4,23 

16 - 37 4,13 58 4,56 

17 4,34 38 2,68 59 4,00 

18 3,40 39 3,33 60 4,26 

19 2,68 40 4,61 61 3,51 

20 2,50 41 4,53 62 4,61 

21 4,05 42 3,55 Μ.Ο. 5,84 

Πίνακας 149. Συνολικά Αποτελέσματα Μ.Ο. για τις παραμέτρους Κατανόηση 
Λόγου,  Λεξιλόγιο, Γραμματική και Ευχέρεια Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M. 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) υπήρξε μία απολεσθείσα τιμή 

(m=1), β) ως ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός δύο (2) και μέγιστη ο 

αριθμός οκτώ (8), γ) ως τιμή του Μ.Ο. (x) προέκυψε η 5,84 και δ) η τυπική 

απόκλιση στο δείγμα (s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,451.  

 

Συνολική αποτίμηση για την 3η αξιολόγηση στις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική και Ευχέρεια Λόγου  

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

1,5 έως 1,9 1 1,6 1,6 1,6 

2 έως 2,4 4 6,5 6,6 8,2 

2,5 έως 2,9 7 11,3 11,5 19,7 

3 έως 3,4 9 14,5 14,8 34,4 

3,5 έως 3,9 16 25,8 26,2 60,7 
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4 έως 4,4 19 30,6 31,1 91,8 

4,5 έως 4,9 5 8,1 8,2 100,0 

Σύνολο 61 98,4 100,0  

Απ/σες 

Απολεσθ. τιμές 1 1,6   

Σύνολο 62 100,0   

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής αποτιμήσης για την 

μέτα-αξιολόγηση 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συνολική αποτίμηση 61 2 8 5,84 1,451 

Βεβαιωμένες τιμές Ν 61     

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολικής αποτιμήσης για την μέτα-

αξιολόγηση 

N 
Έγκυρες τιμές 61 

Απολεσθείσες τιμές 1 

Μέσος Όρος 5,84 

Διάμεσος 6,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 7 

Τυπική απόκλιση 1,451 

Διακύμανση 2,106 

Πίνακας 150. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Συχνοτήτων, 
συνολικής αποτίμησης στην μετα-αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. (x=5,84) 

σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το επτά (7), η οποία και αντιστοιχεί στην 

υποκλίμακα βαθμολογίας από 4 έως 4,4, της κλίμακας S.O.L.O.M., γ)  ως τιμή 

της διάμεσου προέκυψε η 6,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) διαμορφώθηκε 

στο 2,106 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής απόκλισης s=1,451 σε 

σχέση με την περιγραφική ανάλυση. Για να επιχειρηθεί περαιτέρω συγκριτική 

διερεύνηση μεταξύ των παραμέτρων στο στάδιο της προ-αξιολόγησης και της 

μετα-αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας τιμών μέσων όρων για τις 
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τέσσερις παραμέτρους της προ-αξιολόγησης (Πίνακας σελ. 109), οπότε και 

λαμβάνοντας πλέον υπόψη, στο πλαίσιο της συνδυαστικής διερεύνησης των 

στοιχείων, τα ευρήματα που προέκυψαν σε όλες τις παραμέτρους της κλίμακας 

S.O.L.O.M., τόσο για το στάδιο της προ-αξιολόγησης όσο και για το στάδιο της 

μετα-αξιολόγησης επιχειρήθηκε να εντοπιστεί η τιμή ποσοστιαίας μεταβολής 

μεταξύ των δύο μέσων όρων, οπότε και προέκυψε  

 

Παράμετρος Υπολογισμός Αποτέλεσμα 

Μ.Ο. (5,84 - 3,40) / 3,40 0,71% 

Πίνακας 151. Ποσοστιαίες μεταβολές τιμών Μ.Ο. για τις παραμέτρους 

Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική και Ευχέρεια Λόγου στην προ-
αξιολόγηση και την μετα-αξιολόγηση 

 

7.2.7.2. Μετα-αξιολόγηση: 

 

Ανάλυση ευρημάτων σχετικά με την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών που 

σχετίζονται με το ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής. 

 

Σε συνέχεια της διερεύνησης των ευρημάτων επιχειρήθηκε Περιγραφική 

Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων και Ανάλυση Συχνοτήτων στο αντικείμενο της 

ανάπλασης πληροφοριών που σχετίζονται με το ηχητικό περιεχόμενο της 

εφαρμογής. Πιο αναλυτικά:  

 

Πίνακας μέσων όρων μετα-αξιολόγησης στην παράμετρο 

Ανάπλαση Πληροφοριών Ηχητικού Περιεχομένου 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα-

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα-

αξ/ση 

Α/Α 

Υποκ/νου 

Μέτα-

αξ/ση 

1 4,00 22 4,00 43 3,33 

2 2,66 23 2,33 44 2,66 

3 4,00 24 4,33 45 3,66 

4 2,66 25 4,33 46 2,66 

5 4,00 26 3,66 47 2,33 

6 3,66 27 3,33 48 2,66 
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7 2,66 28 3,66 49 3,00 

8 2,66 29 4,00 50 3,00 

9 4,00 30 2,33 51 4,00 

10 3,00 31 3,00 52 4,66 

11 5,00 32 3,00 53 2,66 

12 4,00 33 3,66 54 3,00 

13 4,00 34 3,66 55 2,66 

14 3,33 35 3,33 56 4,33 

15 2,66 36 4,00 57 4,33 

16 2,66 37 4,33 58 4,00 

17 2,33 38 2,33 59 5,00 

18 2,66 39 4,33 60 0,66 

19 2,66 40 3,00 61 2,66 

20 2,33 41 3,66 62 2,00 

21 2,33 42 2,33 Μ.Ο. 5,24 

Πίνακας 152. Συνολικών Αποτελεσμάτων για την παράμετρο  
Ανάπλαση Πληροφοριών που Σχετίζονται με το Ηχητικό Περιεχόμενο 

 

Η Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων έδειξε ότι επί 62 

βεβαιωμένων τιμών εισαγωγής (Ν=62): α) δεν υπήρξε απολεσθείσα τιμή, β) ως 

ελάχιστη τιμή διαμορφώθηκε ο αριθμός μηδέν (0) – ειδικά σε αυτή τη μέτρηση 

βρέθηκε αποτέλεσμα μικρότερο από τη μονάδα – και μέγιστη ο αριθμός εννέα 

(9), γ) ως τιμή Μ.Ο. (x) προέκυψε η 5,24 και δ) η τυπική απόκλιση στο δείγμα 

(s) διαμορφώθηκε στην τιμή 1,753.  

 

Συνολική αποτίμηση για τη μετα-αξιολόγηση στην παράμετρο 

Ανάπλαση Πληροφοριών Ηχητικού Περιεχομένου  

 
Υποκλίμακες 

Βαθμολογιών 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

0 έως 1 1 1,6 1,6 1,6 

2 έως 2,4 9 14,5 14,5 16,1 

2,5 έως 2,9 14 22,6 22,6 38,7 

3 έως 3,4 11 17,7 17,7 56,5 

3,5 έως 3,9 7 11,3 11,3 67,7 
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4 έως 4,4 17 27,4 27,4 95,2 

4,5 έως 4,9 1 1,6 1,6 96,8 

5 2 3,2 3,2 100,0 

Σύνολο 62 100,0 100,0  

Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης συνολικής αποτίμησης για τη μετα-

αξιολόγηση 

 Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συνολική αποτίμηση 62 0 9 5,24 1,753 

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συχνοτήτων συνολικής αποτίμησης για τη μετα-

αξιολόγηση 

N 
Έγκυρες τιμές 62 

Απωλεσθείσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 5,24 

Διάμεσος 5,00 

Τιμή μέγιστης συχνότητας εμφάνισης 7 

Τυπική απόκλιση 1, 753 

Διακύμανση 3,072 

Πίνακας 153. Αποτελέσματα Περιγραφικής Ανάλυσης και Ανάλυσης 
Συχνοτήτων, συνολικής από-τίμησης στη μετα-αξιολόγηση 

 

Αντίστοιχα, η Ανάλυση Συχνοτήτων: α) επιβεβαίωσε την τιμή Μ.Ο. 

(x=5,24), σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση, β) η τιμή με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα ήταν το επτά (7), η οποία και αντιστοιχεί 

στην υποκλίμακα βαθμολογίας από 4 έως 4,4 της κλίμακας S.O.L.O.M., γ)  ως 

τιμή της διάμεσου προέκυψε η 5,00, δ) i: η τιμή διακύμανσης (s2) 

διαμορφώθηκε στο 13,072 και τέλος ii: επιβεβαιώθηκε η τιμή της τυπικής 

απόκλισης s=1,753 σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση. 

 

7.2.7.3. Μετα-αξιολόγηση: 
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Παρουσίαση ποιοτικών ευρημάτων μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης στο 

πλαίσιο της μετα-αξιολόγησης. Η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων των 

συνεντεύξεων των μαθητών/μαθητριών  (μετά την παρέμβαση) 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης της μετα-

αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου, που ως στόχο είχαν την αξιολόγηση της παρέμβασης από τα 

υποκείμενα. Ο στόχος της διαδικασίας αφορούσε στο να διαπιστωθούν οι 

απόψεις και σκέψεις των υποκειμένων σχετικά με το περιεχόμενο της 

παρέμβασης, τον τρόπο εκτέλεσης της, το επίπεδο δυσκολίας της και πώς αυτή 

επηρέασε τα υποκείμενα. Τα υποκείμενα ρωτήθηκαν επίσης αν είχαν 

προηγούμενη μουσική παιδεία. Η ερώτηση κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική σε 

σχέση τόσο με την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών που σχετίζονται με το 

ηχητικό περιεχόμενο όσο και με τα μεγέθη της χρήσης των ηχητικών στοιχείων 

της εφαρμογής. Ο συνολικός αριθμός παιδιών που είχαν προηγούμενη μουσική 

παιδεία ήταν δεκαεννιά (19). Ακολουθούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα των 

συνεντεύξεων. 

 

7.2.8. Ευρήματα για τη διάδραση των παιδιών με το εκπαιδευτικό 

λογισμικό και μεταξύ τους στο πλαίσιο της παρέμβασης  

 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάλυσης των ερευνητικών ευρημάτων, 

όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου, αποτέλεσε την 

πηγή των δεδομένων μέσω των οποίων επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί εάν και 

κατά πόσο αποδεικνύονται οι ερευνητικές υποθέσεις και το κεντρικό ερώτημα 

της παρούσας έρευνας. Για την αξιοποίηση των δεδομένων ορίστηκαν 

ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές της 

έρευνας θεωρούνται εκείνες που η ερευνήτρια μετάβαλλε συνειδητά, ενώ οι 

εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας εξωτερικεύουν τα αποτελέσματα των 

ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες μεταβάλλονταν κατά τη βούληση της 

ερευνήτριας  (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Όπως ήδη έχει αναφερθεί 

(Κεφ. 4, εν. 4.2) ως πρώτιστη ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρήθηκε η 
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αλληλεπίδραση των υποκειμένων με το περιβάλλον εργασίας και το 

υπολογιστικό περιβάλλον της εφαρμογής, μία δεύτερη αποτέλεσε το φύλο των 

υποκειμένων, η τρίτη αφορούσε στην πιθανή εκδήλωση Ε.Ρ. στο πλαίσιο των 

αλληλεπιδράσεων με την εφαρμογή. Η βαθμολογία στο μάθημα της αγγλικής 

γλώσσας, το ενδιαφέρον για το γλωσσικό μάθημα και το ενδιαφέρον για τη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελούν επίσης ανεξάρτητες 

μεταβλητές του δείγματος. Στην παρούσα έρευνα, τον ρόλο των εξαρτημένων 

μεταβλητών  (Cohen, Manion, & Morrison, 2008) παίζουν:  

 

 Η ανάπτυξη του μαθησιακού επιπέδου των παιδιών του δείγματος στο 

πλαίσιο του συνόλου των αλληλεπιδράσεων και των αξιολογήσεων.  

 Οι μεταβλητοί δείκτες συναισθηματικού περιεχομένου μαθητών/τριών 

στο πλαίσιο διερεύνησης της εκδήλωσης πιθανής Ε.Ρ. 

 

Για να γίνει αυτός ο έλεγχος θα πρέπει όλες οι υποθέσεις να εξεταστούν με 

τη χρήση του λογισμικού SPSS (Παράρτημα ΙΙ) οπότε και θα προκύψει ότι για 

να δεχθούμε την Η0 και να απορρίψουμε την Η1 θα πρέπει το p>0,05. Αντίθετα 

θα πρέπει να απορρίψουμε την Η0 και να δεχθούμε την Η1 αν το p≤0,05. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τον έλεγχο των υποθέσεων 

μπορούν να γίνουν δύο ειδών σφάλματα. Το σφάλμα τύπου Ι, στο οποίο 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Η0, ενώ αυτή είναι αληθινή και 

συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα (α) και το σφάλμα τύπου ΙΙ, στο οποίο 

δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση Η0, ενώ αυτή είναι λανθασμένη και 

συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα (β).  

 

7.2.8.1. Η επίδραση του φύλου 

 

Συγκεκριμένα, η αλληλεπίδραση των υποκειμένων παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις αναφορικά με τη χρήση των παραμέτρων της εφαρμογής σε 

σχέση με το φύλο. Σε ό,τι αφορά στα κορίτσια, σύμφωνα με τους πίνακες  105 

& 106, αυτά αλληλεπίδρασαν περισσότερο με τα στοιχεία που απεικονίζουν 

Μουσικά Όργανα (6), κατά Μ.Ο. 29,72 αγγίγματα, ακολούθησαν οι 
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Αλληλεπιδράσεις σε στοιχεία που απεικονίζουν Αντικείμενα (5), κατά Μ.Ο. 

19,53 αγγίγματα, και τρίτα κατά σειρά έρχονται οι Αλληλεπιδράσεις με 

στοιχεία που απεικονίζουν Ζώα (3), με Μ.Ο. αγγιγμάτων 18,50. Τα υπόλοιπα 

στοιχεία με τα οποία αλληλεπίδρασαν είναι με σειρά κατάταξης οι 

Αλληλεπιδράσεις στο Φόντο (1), με Μ.Ο. 8,31 αγγίγματα, οι Αλληλεπιδράσεις 

στο Ραβδόγραμμα (scratch) (4), με Μ.Ο. 2,86 αγγίγματα, και τελευταίες οι 

Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο (2), με Μ.Ο. 1,64 αγγίγματα. Αντίστοιχα και 

στα αγόρια προηγούνται οι Αλληλεπιδράσεις στα Μουσικά Όργανα, με Μ.Ο. 

38,39 αγγίγματα. Ακολουθούν οι Αλληλεπιδράσεις στα Αντικείμενα, με Μ.Ο. 

25,23 αγγίγματα και οι Αλληλεπιδράσεις στα Ζώα με Μ.Ο. τα 23,90 

αγγίγματα.  Όπως και στα κορίτσια, οι τρεις διαστάσεις που ακολουθούν είναι 

αυτές των Αλληλεπιδράσεις στο Φόντο, με Μ.Ο. τα 10,74 αγγίγματα, 

Αλληλεπιδράσεις στο Ραβδόγραμμα, με Μ.Ο. 2,86 αγγίγματα και 

Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο με Μ.Ο. 2,13 αγγίγματα. Στο διάγραμμα που 

ακολουθεί, οι αποτυπώσεις αναπαριστούν στο μπλε ραβδόγραμμα τα μεγέθη 

για τα αγόρια και στα πορτοκαλί τα μεγέθη για τα κορίτσια. 

 

 

Γράφημα 28. Αλληλεπίδραση των υποκειμένων με τις διαστάσεις της 
εφαρμογής ανά φύλο 
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Σε ό,τι αφορά στις παραμέτρους της εφαρμογής (βλ. πίνακες  105 & 106), τα 

κορίτσια είχαν Μ.Ο. Χρόνου Χρήσης τα 7 λεπτά, ο Μ.Ο. Θέασης Διαφανειών 

διαμορφώθηκε στις 37 διαφάνειες, το σύνολο των αγγιγμάτων τους ήταν 

7.411, εκ των οποίων αντιστοιχούν κατά Μ.Ο. 49,13 αγγίγματα ανά 

διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά στις παραμέτρους που αντιστοιχούν: στην 

αναπαραγωγή ήχων με νόημα και ολοκληρωμένων μελωδιών, τα κορίτσια 

σημείωσαν Μ.Ο. 17 αγγίγματα σε στοιχεία που Αναπαράγουν Περιγραφικούς 

Ήχους, Μ.Ο. 14 αγγίγματα σε στοιχεία που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό 

Περιεχόμενο, Μ.Ο. 4 αγγίγματα σε στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Άλλους 

Ήχους, Μ.Ο. 4 αγγίγματα σε στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες 

Μελωδίες (σκαθάρι), Μ.Ο. 2 αγγίγματα σε στοιχεία που Αντιστοιχούν σε 

Γλωσσικό Περιεχόμενο (κείμενο), και Μ.Ο. 1 άγγιγμα στο στοιχείο 

Ραβδόγραμμα (scratch), το οποίο και αναπαράγει μελωδικό απόσπασμα από τη 

θεματική μελωδία της εκάστοτε διαφάνειας. Αντίστοιχα και τα αγόρια 

διαμόρφωσαν Μ.Ο. Χρόνου Χρήσης  9 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, ο Μ.Ο. 

Θέασης Διαφανειών διαμορφώθηκε στις 46 διαφάνειες, το σύνολο των 

αγγιγμάτων τους ήταν 7.501, εκ των οποίων αντιστοιχούν κατά Μ.Ο. 63,45 

αγγίγματα ανά διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά στις παραμέτρους που αντιστοιχούν 

στην αναπαραγωγή ήχων με νόημα και μελωδιών, τα αγόρια σημείωσαν Μ.Ο. 

22 αγγίγματα σε στοιχεία που Αναπαράγουν Περιγραφικούς Ήχους, Μ.Ο. 18 

αγγίγματα σε στοιχεία που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό Περιεχόμενο, Μ.Ο. 5 

αγγίγματα σε στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Άλλους ΄Ηχους, Μ.Ο. 6 

αγγίγματα σε στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες Μελωδίες, Μ.Ο. 

2 αγγίγματα σε στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Γλωσσικό Περιεχόμενο, και 

Μ.Ο. 2 αγγίγματα στο στοιχείο Ραβδόγραμμα. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 

οι αποτυπώσεις με τον αριθμό (1) αντιστοιχούν στα αγόρια και οι αποτυπώσεις 

με τον αριθμό δύο (2) αντιστοιχούν στα κορίτσια: 
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Γράφημα 29. Αλληλεπίδραση των υποκειμένων με τις παραμέτρους της 
εφαρμογής ανά φύλο 

 

Όπως προκύπτει και από τα γραφήματα τα αγόρια φαίνεται ότι είχαν 

μεγαλύτερο αριθμό αγγιγμάτων κατά Μ.Ο. από τα κορίτσια σε όλες τις 

διαστάσεις και όλες τις παραμέτρους.  

 

7.2.8.2. Αποτίμηση της αξιοποίησης του περιβάλλοντος εργασίας και 

συσχετισμός με τη βαθμολογία των υποκειμένων στην προφορική 

τους ικανότητα στο μάθημα της αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

 

7.2.8.2.1. Αποτίμηση για την παράμετρο Κατανόηση του Λόγου  

 

Επιπλέον, και σε ότι αφορά στη βαθμολογία των υποκειμένων στις 

παραμέτρους της κλίμακας S.O.L.O.M., μετά από κάθε εφαρμογή και στο 

σύνολο των αξιολογήσεων, προέκυψε σύμφωνα με τους πίνακες  (Νο 14-21/ Νο 

23-24 / Νο 27-28 / Νο 42-43 / Νο 52-53 / Νο 108-109 / Νο 137-138), ότι για 

την παράμετρο Κατανόηση του Λόγου, τα υποκείμενα σημείωσαν στην φάση 

της προ-αξιολόγησης τιμή Μ.Ο. 4,58 και στην φάση της πρώτης αξιολόγησης 

τιμή Μ.Ο. 4,59. Ακολούθησε στη δεύτερη αξιολόγηση τιμή Μ.Ο. 4,90 και στην 
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τρίτη αξιολόγηση η τιμή άγγιξε Μ.Ο. 6,92. Στην φάση της μετα-αξιολόγησης η 

τελική τιμή του δείγματος διαμορφώθηκε Μ.Ο. 6,90. Οι ποσοστιαίες μεταβολές 

μεταξύ των αλληλεπιδράσεων κυμάνθηκαν από το 0,002% μεταξύ προ-

αξιολόγησης και πρώτης αξιολόγησης, άγγιξαν το 0,069% μεταξύ προ-

αξιολόγησης και δεύτερης αξιολόγησης, σημείωσαν περαιτέρω άνοδο στο 

0,506% μεταξύ προ-αξιολόγησης και τρίτης αξιολόγησης για να 

οριστικοποιηθούν στην τιμή αυτή κατά τη σύγκριση των ευρημάτων μεταξύ 

προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης. Όπως και προηγουμένως επιχειρήθηκε 

να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στο φύλο και τις επιδόσεις 

στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου, οπότε και χρησιμοποιήθηκε η 

κατανομή χ². Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Κατανόηση Λόγου 

Προ-αξιολόγηση 
62 100,0% 0 0,0% 62 100,0% 

Πίνακας 154.  Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Κατανόηση 
Λόγου στην φάση της προ-αξιολόγησης 
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Κατανόηση Λόγου Προ-αξιολόγηση 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 0 7 7 9 5 3 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 0,0% 21,2% 21,2% 27,3% 15,2% 9,1% 3,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 50,0% 0,0% 53,8% 58,3% 42,9% 100,0% 42,9% 100,0% 53,2% 

% συνολικό 1,6% 0,0% 11,3% 11,3% 14,5% 8,1% 4,8% 1,6% 53,2% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 1 1 6 5 12 0 4 0 29 

% ποσοστό κατά φύλο 3,4% 3,4% 20,7% 17,2% 41,4% 0,0% 13,8% 0,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 50,0% 100,0% 46,2% 41,7% 57,1% 0,0% 57,1% 0,0% 46,8% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 9,7% 8,1% 19,4% 0,0% 6,5% 0,0% 46,8% 

Σύνολο 

Μέτρηση 2 1 13 12 21 5 7 1 62 

% ποσοστό κατά φύλο 3,2% 1,6% 21,0% 19,4% 33,9% 8,1% 11,3% 1,6% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 3,2% 1,6% 21,0% 19,4% 33,9% 8,1% 11,3% 1,6% 100,0% 

Πίνακας 155. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου ανά φύλο 

 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 7,756ª 7 0,355 

Αναλογία πιθανότητας 10,431 7 0,165 
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Γραμμική συσχέτιση 0,407 1 0,524 

Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 62   

ª: 10 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,47 

Πίνακας 156. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην προ-αξιολόγηση 

 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’ οπότε και διαπιστώνουμε ότι η 

διασπορά της τιμής χ² = 7,756 μας δίνει p = 0,355>0,05, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της 

βαθμολογίας που πέτυχαν τα υποκείμενα στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M., στο πλαίσιο της προ-

αξιολόγησης. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση, η οποία αναφέρεται στη 

στατιστική σχέση μεταξύ ονομαστικών μεταβλητών, οι οποίες μετρούνται σε ονομαστικό επίπεδο και δεν έχουν εγγενή κατάταξη 

(http://www.statisticssolutions.com/nominal-variable-association/, n.d.). Εν προκειμένω ως ονομαστική μεταβλητή θεωρείται το φύλο. Οι πιο 

γνωστοί συντελεστές γραμμικής συσχέτισης είναι οι συντελεστές του Pearson, του Spearman και του Kendall. Η μηδενική και η εναλλακτική 

υπόθεση εδώ είναι οι εξής: 

 

 Η0: το φύλο έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και  

 Η1: το φύλο δεν έπαιξε ρόλο 
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Οι τετραγωνικές δοκιμές Chi της ανεξαρτησίας, τεστ επαλήθευσης Phi 

και V του Cramer, χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση σχέσεων 

μεταξύ δύο ανεξάρτητων ονομαστικών μεταβλητών 

(http://www.statisticssolutions.com/nominal-variable-association/, n.d.). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε η Συσχετιστική μελέτη για την αξιολόγηση των σχέσεων στις 

τιμές των δεδομένων, με τα τεστ επαλήθευσης tau-b και tau-c του Kendall, 

τη συσχέτιση Spearman και τη συσχέτιση R του Pearson, οπότε και 

προέκυψε πως: 

 

 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,354   0,355 

Cramer’s 

V 
0,354   0,355 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
0,061 0,113 -0,536 0,592 

Kendall’s 

tau-c 
0,076 0,142 -0,536 0,592 

Συσχέτιση 

Spearman 
0,068 0,127 -0,527 0,600 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
0,082 0,124 -0,635 0,528 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
62    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την 

μηδενική υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 157. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

στη φάση της προ-αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 
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έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Κατανόηση του 

Λόγου στο πλαίσιο της προ-αξιολόγησης. Αντίστοιχες μετρήσεις με αυτές για 

την προ-αξιολόγηση πραγματοποιήθηκαν και στις φάσεις της πρώτης, δεύτερης, 

τρίτης και της μετα-αξιολόγησης για την παράμετρο οπότε και διαπιστώθηκε:  

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Κατανόηση Λόγου 

1η αξιολόγηση 
61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 

Πίνακας 158. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου στη φάση της 1ης αξιολόγησης 
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Κατανόηση Λόγου Πρώτη αξιολόγηση 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 3 0 5 5 8 4 7 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 9,1% 0,0% 15,2% 15,2% 24,2% 12,1% 21,2% 3,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 0,0% 33,3% 50,0% 50,0% 100,0% 63,6% 100,0% 54,1% 

% συνολικό 4,9% 0,0% 8,2% 8,2% 13,1% 6,6% 11,5% 1,6% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 1 10 5 8 0 4 0 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 3,6% 35,7% 17,9% 28,6% 0,0% 14,3% 0,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 100,0% 66,7% 50,0% 50,0% 0,0% 36,4% 0,0% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 1,6% 16,4% 8,2% 13,1% 0,0% 6,6% 0,0% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 3 1 15 10 16 4 11 1 61 

% ποσοστό κατά φύλο 4,9% 1,6% 24,6% 16,4% 26,2% 6,6% 18,0% 1,6% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 4,9% 1,6% 24,6% 16,4% 26,2% 6,6% 18,0% 1,6% 100,0% 

Πίνακας 159. Διασταύρωσης δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 11,150ª 7 0,132 

Αναλογία πιθανότητας 14,594 7 0,042 

Γραμμική συσχέτιση 1,592 1 0,207 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 9 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,46 

Πίνακας 160. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην 1η αξιολόγηση 
 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και διαπιστώνουμε  ότι η 

διασπορά της τιμής χ² = 11,150, μας δίνει p = 0,132>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), (Παπαδόπουλος, Γ., 

n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), προκύπτει ως 

συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα υποκείμενα στην 

παράμετρο Κατανόηση του Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M., στην πρώτη αξιολόγηση. Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η 

Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και η Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως: 
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 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,428   0,132 

Cramer’s 

V 
0,428   0,132 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
-0,173 0,111 -1,552 0,121 

Kendall’s 

tau-c 
-0,218 0,141 -1,552 0,121 

Συσχέτιση 

Spearman 
-0,194 0,125 -1,518 0,134 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
-0,163 0,125 -1,268 0,210 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την 

μηδενική υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 161. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

στη φάση της 1ης αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Κατανόηση του 

Λόγου στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης. 

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 
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Κατανόηση Λόγου 

2η αξιολ/ση 
61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 

Πίνακας 162. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Κατανόηση 
Λόγου στη φάση της 2ης αξιολόγησης 
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Κατανόηση Λόγου Δεύτερη αξιολόγηση 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 2 6 2 10 5 6 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 6,1% 18,2% 6,1% 30,3% 15,2% 18,2% 3,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 60,0% 28,6% 43,5% 55,6% 85,7% 50,0% 54,1% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 9,8% 3,3% 16,4% 8,2% 9,8% 1,6% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 0 4 5 13 4 1 1 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 14,3% 17,9% 46,4% 14,3% 3,6% 3,6% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 40,0% 71,4% 56,5% 44,4% 50,0% 50,0% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 0,0% 6,6% 8,2% 21,3% 21,3% 1,6% 1,6% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 2 10 7 23 9 7 2 61 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 3,3% 16,4% 11,5% 37,7% 37,7% 11,5% 3,3% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 16,4% 11,5% 37,7% 37,7% 11,5% 3,3% 100,0% 

Πίνακας 163. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου ανά φύλο 
 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 8,406ª 7 0,298 

Αναλογία πιθανότητας 9,946 7 0,192 

Γραμμική συσχέτιση 0,002 1 0,968 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 13 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος είναι 

0,46 

Πίνακας 164. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη 2η αξιολόγηση 
 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώοσυμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 8,406ª, μας δίνει p = 0,298>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), 

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M., στην δεύτερη αξιολόγηση. Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και 

τα κορίτσια διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος 

χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και η Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως: 
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 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,371   0,298 

Cramer’s V 0,371   0,298 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 

-

0,042 
0,115 -0,368 0,713 

Kendall’s 

tau-c 

-

0,053 
0,143 -0,368 0,713 

Συσχέτιση 

Spearman 

-

0,047 
0,129 -0,364 0,717 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 

-

0,005 
0,125 -0,40 0,968 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την 

μηδενική υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 165. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου 
στη φάση της 2ης αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Κατανόηση του 

Λόγου στο πλαίσιο και της δεύτερης αξιολόγησης. 

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Κατανόηση Λόγου 61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 
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3η αξιολ/ση 

Πίνακας 166. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου στη φάση της 3ης αξιολόγησης 
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Κατανόηση Λόγου Τρίτη αξιολόγηση 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 7 0 5 8 2 10 33 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 21,2% 0,0% 15,2% 24,2% 6,1% 30,3% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 70,0% 0,0% 50,0% 57,1% 25,0% 58,8% 54,1% 

% συνολικό 1,6% 11,5% 0,0% 8,2% 13,1% 3,3% 16,4% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 3 1 5 6 6 7 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 10,7% 3,6% 17,9% 21,4% 21,4% 25,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 30,0% 100,0% 50,0% 42,9% 75,0% 41,2% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 4,9% 1,6% 8,2% 9,8% 9,8% 11,5% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 10 1 10 14 8 17 61 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 16,4% 1,6% 16,4% 23,0% 13,1% 27,9% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 16,4% 1,6% 16,4% 23,0% 13,1% 27,95 100,0% 

Πίνακας 167. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 6,046ª 6 0,418 

Αναλογία πιθανότητας 6,920 6 0,328 

Γραμμική συσχέτιση 0,767 1 0,381 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 13 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,46 

Πίνακας 168. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην 3η αξιολόγηση 
 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 6,046ª, μας δίνει p = 0,418>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), 

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M., στη τρίτη αξιολόγηση. Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και τα 

κορίτσια διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος 

χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και η Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως:
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 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,315   0,418 

Cramer’s 

V 
0,315   0,418 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
-0,072 0,113 -0,632 0,527 

Kendall’s 

tau-c 
-0,090 0,143 -0,632 0,527 

Συσχέτιση 

Spearman 
-0,080 0,127 -0,619 0,539 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
-0,113 0,122 -0,874 0,386 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την μηδενική 

υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 169. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου 
στη φάση της 3ης αξιολόγησης  

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Κατανόηση του 

Λόγου στο πλαίσιο και της τρίτης αξιολόγησης. 

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Κατανόηση Λόγου 61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 
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Μετα-αξιολόγηση 

Πίνακας 170. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Κατανόηση 

Λόγου στη φάση της μετα-αξιολόγησης 
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Κατανόηση Λόγου Μετα-αξιολόγηση 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 1 3 1 8 7 6 9 33 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 3,0% 9,4% 3,1% 24,2% 21,9% 18,8% 28,1% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 33,% 10,0% 57,1% 50,0% 75,0% 52,9% 54,1% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 4,9% 0,0% 13,1% 11,5% 9,8% 14,8% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 0 6 0 6 7 2 8 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 20,7% 0,0% 21,4% 24,1% 6,9% 27,6% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 42,9% 50,0% 25,0% 47,1% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 0,0% 9,8% 0,0% 9,8% 11,5% 3,3% 13,1% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 1 9 1 14 14 8 17 61 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 1,6% 14,8% 1,6% 23,0% 23,0% 13,1% 27,09% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 14,8% 1,6% 23,0% 23,0% 13,1% 27,9% 100,0% 

Πίνακας 171. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Κατανόηση Λόγου ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 6,327ª 7 0,502 

Αναλογία πιθανότητας 7,585 7 0,371 

Γραμμική συσχέτιση 0,185 1 0,667 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 11 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,48 

Πίνακας 172. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη μετα-αξιολόγηση 
 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 6,449ª, μας δίνει p = 0,502>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), 

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M., στη μέτα-αξιολόγηση. Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και τα 

κορίτσια διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος 

χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και η Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως:
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 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,322   0,502 

Cramer’s 

V 
0,322   0,502 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
-0,069 0,115 -0,601 0,548 

Kendall’s 

tau-c 
-0,087 0,145 -0,601 0,548 

Συσχέτιση 

Spearman 
-0,077 0,128 -0,595 0,554 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
-0,056 0,128 -0,427 0,671 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την 

μηδενική υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 173. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Κατανόηση Λόγου 

στη φάση της μετα-αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Κατανόηση του 

Λόγου στο πλαίσιο και της μετα-αξιολόγησης. Περαιτέρω και σε ότι αφορά 

στην συγκεκριμένη παράμετρο διαπιστώθηκε ότι μετά από κάθε χρήση της 

εφαρμογής υπήρξε ποσοστιαία μεταβολή που αφορά στη ανάπτυξη της 

βαθμολογίας των υποκειμένων όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, οπότε και 

για να εξάγουμε στατιστικά συμπεράσματα που δεν σχετίζονται με το φύλο 

αλλά με τη χρήση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής 

πραγματοποιήθηκε για όλες τις μεταβολές σε όλες τις φάσεις των αξιολογήσεων 
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η Συσχετιστική Ανάλυση. Βάσει αυτού του ερωτήματος θέλουμε να δούμε 

κατά πόσο τα υποκείμενα είχαν κάποια ανάπτυξη ή όχι, μετά την επαφή με 

την εφαρμογή, στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου. Εκ νέου 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson, ο 

οποίος “χρειάζεται” την υπόθεση της κανονικότητας των δεδομένων, σε 

αντίθεση με τους Spearman και Kentdal που δε “χρειάζονται” την υπόθεση 

της κανονικότητας των δεδομένων. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση εδώ 

είναι οι εξής:  

 

 Η0: Η χρήση της εφαρμογής δεν βελτίωσε την βαθμολογία των 

υποκειμένων στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου  

 Η1: Η χρήση της εφαρμογής βελτίωσε τη βαθμολογία των 

υποκειμένων στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου 

 

Οι συντελεστές συσχέτισης που υπολογίστηκαν για αυτά τα ζεύγη 

μεταβλητών ανίχνευσαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

όλων των ζευγών μεταβλητών. Κάτω από κάθε τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης εμφανίζεται μία αξία (p) διπλής κατεύθυνσης (Sig. 2-tailed). Η 

αξία p που έχει υπολογιστεί για κάθε συντελεστή ξεχωριστά αναφέρεται στον 

έλεγχο της υπόθεσης ότι στο συγκεκριμένο ζεύγος μεταβλητών δεν υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση (δηλαδή ότι ο συντελεστής συσχέτισης για το ζεύγος είναι 

ίσος με το μηδέν). Εφόσον το παρατηρηθέν επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας προκύψει  μικρότερο του 0.05, συμπεραίνουμε ότι αυτή η 

υπόθεση απορρίπτεται σε α=0.05, οπότε και διαμορφώθηκαν οι πίνακες που 

ακολουθούν:  

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Πρώτη 

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,796** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 
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Πρώτη 

Αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,796** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 174. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 
Κατανόηση Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και 1ης αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου κατά την πρώτη αξιολόγηση σε 

σχέση με την προ-αξιολόγηση. Αντίστοιχα επιχειρήθηκαν και οι Συσχετιστικές 

Αναλύσεις για τις υπόλοιπες αξιολογήσεις οπότε και προέκυψαν:  

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Δεύτερη 

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,687** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Δεύτερη 

Αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,687** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 175. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 
Κατανόηση Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και 2ης αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 
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στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου κατά τη δεύτερη αξιολόγηση σε 

σχέση με την προ-αξιολόγηση. 

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Τρίτη 

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,516** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Τρίτη 

Αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,516** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας176. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 
Κατανόηση Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και 3ης αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου κατά την τρίτη αξιολόγηση σε 

σχέση με την προ-αξιολόγηση. 

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Μετα-

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,515** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Μετα-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,515** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  
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Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης 

κατεύθυνσης) 

Πίνακας 177. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 
Κατανόηση Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

στην παράμετρο Κατανόηση του Λόγου κατά την μετα-αξιολόγηση σε 

σχέση με την προ-αξιολόγηση. 

 

7.2.8.2.2. Αποτίμηση για την παράμετρο Λεξιλόγιο  

 

Επιπλέον, και σε ότι αφορά στη βαθμολογία των υποκειμένων στις 

παραμέτρους της κλίμακας S.O.L.O.M., μετά από κάθε εφαρμογή και στο 

σύνολο των αξιολογήσεων, προέκυψε σύμφωνα με τους πίνακες (Νο 15-16/ Νο 

25-31/ Νο 44-50 / Νο 52 / Νο 111-114 / Νο 139-140), ότι για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο, τα υποκείμενα σημείωσαν στην φάση της προ-αξιολόγησης τιμή 

Μ.Ο. 3,42 και στην φάση της πρώτης αξιολόγησης τιμή Μ.Ο. 3,72. 

Ακολούθησε στη δεύτερη αξιολόγηση τιμή Μ.Ο. 3,84 και στην τρίτη 

αξιολόγηση η τιμή Μ.Ο. 5,89. Στην φάση της μετα-αξιολόγησης η τελική τιμή 

Μ.Ο. του δείγματος διατηρήθηκε στο 5,89. Οι ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ 

των αλληλεπιδράσεων κυμάνθηκαν από το 0,08% μεταξύ προ-αξιολόγησης και 

πρώτης αξιολόγησης, άγγιξαν το 0,122% μεταξύ προ-αξιολόγησης και 

δεύτερης αξιολόγησης, σημείωσαν περαιτέρω άνοδο στο 0,722% μεταξύ προ-

αξιολόγησης και τρίτης αξιολόγησης για να οριστικοποιηθούν στην τιμή αυτή 

κατά τη σύγκριση των ευρημάτων μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-

αξιολόγησης. Όπως και προηγουμένως επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

συσχετισμός ανάμεσα στο φύλο και τις επιδόσεις στην παράμετρο Λεξιλόγιο, 

οπότε και χρησιμοποιήθηκε η κατανομή χ². Πιο συγκεκριμένα:  
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 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο 

υποκειμένων 
Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Λεξιλόγιο Προ-

αξιολόγηση 
62 100,0% 0 0,0% 62 100,0% 

Πίνακας 178. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
στη φάση της προ-αξιολόγησης 
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Λεξιλόγιο Προ-αξιολόγηση 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 5 1 13 7 6 0 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 15,2% 3,0% 39,4% 21,2% 18,2% 0,0% 3,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 71,4% 50,0% 44,8% 58,3% 75,0% 0,0% 50,0% 53,2% 

% συνολικό 8,1% 1,6% 21,0% 11,3% 9,7% 0,0% 1,6% 53,2% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 2 1 16 5 2 2 1 29 

% ποσοστό κατά φύλο 6,9% 3,4% 55,2% 17,2% 6,9% 6,9% 3,4% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 28,6% 50,0% 55,2% 41,7% 25,0% 100,0% 50,0% 46,8% 

% συνολικό 3,2% 1,6% 25,8% 8,1% 3,2% 3,2% 1,6% 46,8% 

Σύνολο 

Μέτρηση 7 2 29 12 8 2 2 62 

% ποσοστό κατά φύλο 11,3% 3,2% 46,8% 19,4% 12,9% 3,2% 3,2% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 11,3% 3,2% 46,8% 19,4% 12,9% 3,2% 3,2% 100,0% 

Πίνακας 179. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 5,695ª 6 0,458 

Αναλογία πιθανότητας 6,581 6 0,361 

Γραμμική συσχέτιση 0,118 1 0,731 



368 
 

Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 62   

ª: 10 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,94 

Πίνακας 180.Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην προ-αξιολόγηση 
 

 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 5,695ª, μας δίνει p = 0,458>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), 

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M., στο πλαίσιο της προ-αξιολόγησης. Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και τα 

κορίτσια διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος 

χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και ως ονομαστική μεταβλητή διατηρήθηκε το φύλο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι 

συντελεστές γραμμικής συσχέτισης του Pearson, του Spearman και του Kendall. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση εδώ είναι οι εξής: 

 

 Η0: το φύλο έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και  

 Η1: το φύλο δεν έπαιξε ρόλο  
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 Οι τετραγωνικές δοκιμές Chi της ανεξαρτησίας, τεστ επαλήθευσης Phi 

και V του Cramer, χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση σχέσεων 

μεταξύ δύο ανεξάρτητων ονομαστικών μεταβλητών 

(http://www.statisticssolutions.com/nominal-variable-association/, n.d.). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε η Συσχετιστική μελέτη για την αξιολόγηση των σχέσεων στις 

τιμές των δεδομένων, με τα τεστ επαλήθευσης tau-b και tau-c του Kendall, 

τη συσχέτιση Spearman και τη συσχέτιση R του Pearson, οπότε και 

προέκυψε πως: 

 

 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,303   0,458 

Cramer’s 

V 
0,303   0,458 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
-0,002 0,116 -0,015 0,988 

Kendall’s 

tau-c 
-0,002 0,138 -0,015 0,988 

Συσχέτιση 

Spearman 
-0,002 0,127 -0,015 0,988 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
-0,044 0,125 -0,341 0,734 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
62    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την 

μηδενική υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 181. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στη φάση 
της προ-αξιολόγησης 
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Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p=0,458>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων 

δεν έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

στο πλαίσιο της προ-αξιολόγησης. Αντίστοιχες μετρήσεις με αυτές για την 

προ-αξιολόγηση πραγματοποιήθηκαν και στις φάσεις της πρώτης, δεύτερης, 

τρίτης και της μετα-αξιολόγησης για την παράμετρο οπότε και διαπιστώθηκε: 

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Λεξιλόγιο 1η 

αξιολόγηση 
61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 

Πίνακας 182. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
στη φάση της 1ης αξιολόγησης 
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Λεξιλόγιο Πρώτη αξιολόγηση 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 6 0 7 6 10 3 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 18,2% 0,0% 21,2% 18,2% 30,3% 9,1% 50,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 0,0% 33,3% 54,5% 71,4% 75,0% 50,0% 54,1% 

% συνολικό 9,8% 0,0% 11,5% 98% 16,4% 4,9% 1,6% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 3 14 5 4 1 1 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 10,7% 50,0% 17,9% 14,3% 3,6% 3,6% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 100,0% 66,7% 45,5% 28,6% 25,0% 50,0% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 4,9% 23,0% 8,2% 6,6% 1,6% 1,6% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 6 3 21 11 14 4 2 61 

% ποσοστό κατά φύλο 9,8% 4,9% 34,4% 18,0% 23,0% 6,6% 3,3% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 9,8% 4,9% 34,4% 18,0% 23,0% 6,6% 3,3% 100,0% 

Πίνακας 183. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 14,684ª 6 0,023 

Αναλογία πιθανότητας 18,239 6 0,006 

Γραμμική συσχέτιση 0,311 1 0,577 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 8 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,92 

Πίνακας 184. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη 1η αξιολόγηση 
 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 14,684ª μας δίνει p=0,023<0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), 

προκύπτει ως συμπέρασμα πως υφίσταται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M., στην πρώτη αξιολόγηση. Δηλαδή τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια 

σημείωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η 

Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και η Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως: 
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 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,491   0,023 

Cramer’s 

V 
0,491   0,023 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
-0,124 0,116 -1,076 0,282 

Kendall’s 

tau-c 
-0,155 0,144 -1,076 0,282 

Συσχέτιση 

Spearman 
-0,139 0,129 -1,076 0,286 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
-0,072 0,126 -0,554 0,582 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την 

μηδενική υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 185. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στη φάση 
της 1ης αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p<0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων έπαιξε 

ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Λεξιλόγιο στο πλαίσιο 

της πρώτης αξιολόγησης. 

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Λεξιλόγιο 2η 61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 
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αξιολόγηση 

Πίνακας 186. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

στη φάση της 2ης αξιολόγησης 
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Λεξιλόγιο Δεύτερη αξιολόγηση 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 4 6 9 8 5 0 33 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 12,1% 18,2% 27,3% 24,2% 15,2% 0,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 66,7% 27,3% 60,0% 88,9% 83,3% 0,0% 54,1% 

% συνολικό 1,6% 6,6% 9,8% 14,8% 13,1% 8,2% 0,0% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 2 16 6 1 1 2 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 7,1% 57,2% 21,4% 3,6% 3,6% 7,1% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 33,3% 72,7% 40,0% 11,1% 16,7% 100,0% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 3,3% 26,2% 9,8% 1,6% 1,6% 3,3% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 6 22 15 9 6 2 61 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 9,8% 36,1% 24,6% 14,8% 9,8% 3,3% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 9,8% 36,1% 24,6% 14,8% 9,8% 3,3% 100,0% 

Πίνακας 187. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 
 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 16,625ª 6 0,011 

Αναλογία πιθανότητας 18,858 6 0,004 

Γραμμική συσχέτιση 1,559 1 0,212 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 10 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,46 

Πίνακας 188. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη 2η αξιολόγηση 
 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 16,625ª μας δίνει p = 0,011<0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), 

προκύπτει ως συμπέρασμα πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα υποκείμενα 

στην παράμετρο Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M., στη δεύτερη αξιολόγηση. Δηλαδή και πάλι τα αγόρια σημείωσαν μεγαλύτερο Μ.Ο. 

βαθμολογιών από τα κορίτσια στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική 

Μεταβλητή Σχέση και η Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως: 
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 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,522   0,011 

Cramer’s 

V 
0,522   0,011 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
-0,199 0,117 -1,723 0,085 

Kendall’s 

tau-c 
-0,246 0,143 -1,723 0,085 

Συσχέτιση 

Spearman 
-0,221 0,129 -1,744 0,086 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
-0,161 0,131 -1,255 0,215 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την 

μηδενική υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 189. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στη φάση 

της 2ης αξιολόγησης 
 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p<0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων έπαιξε 

ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Λεξιλόγιο στο πλαίσιο 

και της δεύτερης αξιολόγησης. Καθώς στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης ο 

συνολικός Μ.Ο. αποτελεί αποτέλεσμα των δύο διαφορετικών τεστ στο 

λεξιλόγιο στα οποία υπεβλήθηκαν τα υποκείμενα, στις αναλύσεις λήφθηκε 

υπόψη αυτός ο Μ.Ο. οπότε και προέκυψε: 

 

 Περιπτώσεις 
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Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Λεξιλόγιο 3η 

αξιολόγηση 
61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 

Πίνακας 190. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
στην φάση της 3ης αξιολόγησης 
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Λεξιλόγιο Τρίτη αξιολόγηση (έναρξη) 

2,07 2,10 2,37 2,49 2,55 2,58 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 1 1 0 1 2 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 3,0% 3,0% 0,0% 3,0% 6,1% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 66,7% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 3,3% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 0 0 1 0 1 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 33,3% 

% συνολικό 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 1 1 1 1 3 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 4,9% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 4,9% 

 

 
Λεξιλόγιο Τρίτη αξιολόγηση (συνέχεια) 

2,70 2,89 2,96 3,08 3,20 3,32 3,35 3,44 

Φύλο 

Υποκ/νων 
Αγόρια 

Μέτρηση 1 0 0 1 1 3 1 1 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 9,1% 3,0% 3,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 42,9% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 4,9% 1,6% 1,6% 



380 
 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 1 4 0 0 4 0 0 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 3,6% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 100,0% 100,0 0,0% 0,0% 57,1% 0,0% 0,0% 

% συνολικό 0,0% 1,6% 6,6% 0,0% 0,0% 6,6% 0,0% 0,0% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 1 4 1 1 7 1 1 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 1,6% 6,6% 1,6% 1,6% 11,5% 1,6% 1,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 6,6% 1,6% 1,6% 11,5% 1,6% 1,6% 

 

 
Λεξιλόγιο Τρίτη αξιολόγηση (συνέχεια) 

3,47 3,52 3,54 3,56 3,68 3,71 3,80 3,85 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 0 1 1 0 0 2 0 0 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

% συνολικό 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 1 1 0 1 1 0 1 1 

% ποσοστό κατά φύλο 3,6% 3,6% 0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 3,6% 3,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 50,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 

Σύνολο Μέτρηση 1 2 1 1 1 2 1 1 
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% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 

 

 
Λεξιλόγιο Τρίτη αξιολόγηση (συνέχεια) 

3,87 4,04 4,11 4,18 4,21 4,38 4,42 4,43 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 2 1 1 1 2 0 0 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 6,1% 3,0% 3,0% 3,0% 6,1%% 0,0% 0,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 0,0% 0,0% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 0 0 0 0 2 2 1 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 7,1% 3,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 1,6% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 2 1 1 1 4 2 1 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 6,6% 3,3% 1,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 6,6% 3,3% 1,6% 

 

 Λεξιλόγιο Τρίτη αξιολόγηση (τέλος) 
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4,45 4,50 4,57 4,62 4,69 4,76 4,81 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 0 1 2 2 0 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 0,0% 3,0% 6,1%% 6,1%% 0,0% 3,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 0,0% 100,0% 66,7% 100,0% 0,0% 33,3% 54,1% 

% συνολικό 1,6% 0,0% 1,6% 3,3% 3,3% 0,0% 1,6% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 2 0 1 0 1 2 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 7,1% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 7,1% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 66,7% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 3,3% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 3,3% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 2 1 3 2 1 3 61 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 3,3% 1,6% 4,9% 3,3% 1,6% 4,9% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 1,6% 4,9% 3,3% 1,6% 4,9% 100,0% 

Πίνακας 191: Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο
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 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 40,002ª 36 0,297 

Αναλογία πιθανότητας 54,818 36 0,023 

Γραμμική συσχέτιση 0,306 1 0,580 

Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 74 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,46 

Πίνακας 192. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην 3η αξιολόγηση 

 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα 

αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 40,002ª μας δίνει p = 0,297. 

Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή 

Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), 

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα υποκείμενα στην 

παράμετρο Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M., στη τρίτη αξιολόγηση. 

Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο 

βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού 

συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και η 

Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως: 

 

 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,810   0,297 

Cramer’s 

V 
0,810   0,297 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
0,043 0,107 0,401 0,689 
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Kendall’s 

tau-c 
0,059 0,148 0,401 0,689 

Συσχέτιση 

Spearman 
0,051 0,128 0,396 0,694 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
0,071 0,125 0,550 0,584 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την 

μηδενική υπόθεση.ͨ 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 193. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στη φάση 

της 3ης αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Λεξιλόγιο στο 

πλαίσιο και της τρίτης αξιολόγησης. 

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Λεξιλόγιο Μετα-

αξιολόγηση 
61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 

Πίνακας 194. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Λεξιλόγιο 
στη φάση της μετα-αξιολόγησης 
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Λεξιλόγιο Μετα-αξιολόγηση (έναρξη) 

2,07 2,10 2,37 2,49 2,55 2,58 2,70 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 1 1 0 1 2 1 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 3,0% 3,0% 0,0% 3,0% 6,1% 3,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 66,7% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 3,3% 1,6% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 0 0 1 0 1 0 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 0,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 33,3% 0,0% 

% συνολικό 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 1 1 1 1 3 1 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 4,9% 1,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 4,9% 1,6% 

 

 
Λεξιλόγιο Μετα-αξιολόγηση (συνέχεια) 

2,84 2,89 2,96 3,08 3,09 3,32 3,33 

Φύλο 

Υποκ/νων 
Αγόρια 

Μέτρηση 0 0 0 1 0 3 1 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 9,1% 3,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 42,9% 100,0% 
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% συνολικό 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 4,9% 1,6% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 1 1 3 0 1 4 0 

% ποσοστό κατά φύλο 3,6% 3,6% 10,7% 0,0% 3,6% 14,3% 0,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 57,1% 0,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 4,9% 0,0% 1,6% 6,6% 0,0% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 1 3 1 1 7 1 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 1,6% 4,9% 1,6% 1,6% 11,5% 1,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 4,9% 1,6% 1,6% 11,5% 1,6% 

 

 
Λεξιλόγιο Μετα-αξιολόγηση (συνέχεια) 

3,35 3,47 3,52 3,54 3,68 3,71 3,80 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 2 0 1 1 0 1 1 

% ποσοστό κατά φύλο 6,1% 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 3,0% 3,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 0,0% 50,0% 100,0% 0,0% 100,0% 50,0% 

% συνολικό 3,3% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 1 1 0 1 0 1 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 

% συνολικό 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 
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Σύνολο 

Μέτρηση 2 1 2 1 1 1 2 

% ποσοστό κατά φύλο 3,3% 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 3,3% 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 

 

 
Λεξιλόγιο Μετα-αξιολόγηση (συνέχεια) 

3,87 4,04 4,11 4,18 4,21 4,38 4,42 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 2 1 1 1 2 0 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 6,1% 3,0% 3,0% 3,0% 6,1% 0,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 50,0% 0,0% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 0,0% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 0 0 1 0 2 2 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 7,1% 7,1% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

% συνολικό 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 3,3% 3,3% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 2 1 2 1 4 2 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 3,3% 1,6% 3,3% 1,6% 6,6% 3,3% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 1,6% 3,3% 1,6% 6,6% 3,3% 
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Λεξιλόγιο Μετα-αξιολόγηση (τέλος) 

4,43 4,45 4,50 4,57 4,62 4,69 4,76 4,81 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 0 1 0 1 2 2 0 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% 6,1%% 6,1% 0,0% 3,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 66,7% 100,0% 0,0% 33,3% 54,1% 

% συνολικό 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 3,3% 3,3% 0,0% 1,6% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 1 0 2 0 1 0 1 2 28 

% ποσοστό κατά φύλο 3,6% 0,0% 7,1% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 7,1% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 66,7% 45,9% 

% συνολικό 1,6% 0,0% 3,3% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 3,3% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 1 2 1 3 2 1 3 61 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 1,6% 3,3% 1,6% 4,9% 3,3% 1,6% 4,9% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 3,3% 1,6% 4,9% 3,3% 1,6% 4,9% 100,0% 

Πίνακας 195. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο ανά φύλο 
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Αξία Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 35,975ª 35 0,423 

Αναλογία πιθανότητας 49,273 35 0,055 

Γραμμική συσχέτιση 0,232 1 0,630 

Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 72 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,46 

Πίνακας 196. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη μετα-αξιολόγηση 

 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα 

αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπρούμε να 

διαπιστώοσυμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 35,975ª μας δίνει p = 0,423. 

Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή 

Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000),  

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα υποκείμενα στην 

παράμετρο Λεξιλόγιο της κλίμακας S.O.L.O.M., στη μετα-αξιολόγηση. 

Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο 

βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού 

συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και η 

Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως: 

 

 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,768   0,423 

Cramer’s 

V 
0,768   0,423 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
-0,030 0,108 0,282 0,778 

Kendall’s -0,042 0,149 0,282 0,778 
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tau-c 

Συσχέτιση 

Spearman 
-0,036 0,129 0,280 0,780 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
-0,062 0,126 0,479 0,634 ͨ 

N βεβαιωμένων 

περιπτώσεων 
61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την μηδενική 

υπόθεση.ͨ 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 197. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Λεξιλόγιο στη φάση 
της μετα-αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Λεξιλόγιο στο 

πλαίσιο και της μετα-αξιολόγησης. Περαιτέρω και σε ότι αφορά στην 

συγκεκριμένη παράμετρο διαπιστώθηκε ότι μετά από κάθε χρήση της  

εφαρμογής υπήρξε ποσοστιαία μεταβολή που αφορά στη ανάπτυξη της 

βαθμολογίας των υποκειμένων όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, οπότε και 

για να εξάγουμε στατιστικά συμπεράσματα που δεν σχετίζονται με το φύλο 

αλλά με τη χρήση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής 

πραγματοποιήθηκε για όλες τις μεταβολές σε όλες τις φάσεις των αξιολογήσεων 

η Συσχετιστική Ανάλυση. Βάσει αυτού του ερωτήματος διαπιστώνεται κατά 

πόσο τα υποκείμενα είχαν κάποια ανάπτυξη ή όχι στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

μετά την επαφή με την εφαρμογή. Εκ νέου χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

γραμμικής συσχέτισης του Pearson. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση 

εδώ είναι οι εξής:  

 

 Η0: Η χρήση της εφαρμογής δεν βελτίωσε την βαθμολογία των 

υποκειμένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο  



391 
 

 Η1: Η χρήση της εφαρμογής βελτίωσε τη βαθμολογία των 

υποκειμένων στην παράμετρο Λεξιλόγιο 

 

Οι συντελεστές συσχέτισης που υπολογίστηκαν για αυτά τα ζεύγη 

μεταβλητών ανίχνευσαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

όλων των ζευγών μεταβλητών. Κάτω από κάθε τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης εμφανίζεται μία αξία (p) διπλής κατεύθυνσης (Sig. 2-tailed). Η 

αξία p που έχει υπολογιστεί για κάθε συντελεστή ξεχωριστά αναφέρεται στον 

έλεγχο της υπόθεσης ότι στο συγκεκριμένο ζεύγος μεταβλητών δεν υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση (δηλαδή ότι ο συντελεστής συσχέτισης για το ζεύγος είναι 

ίσος με το μηδέν). Αφού το παρατηρηθέν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

είναι μικρότερο του 0.05, συμπεραίνουμε ότι αυτή η υπόθεση απορρίπτεται σε 

α=0.05. Οπότε και προέκυψαν οι πίνακες που ακολουθούν:  

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Πρώτη 

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,836** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Πρώτη 

Αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,836** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 198. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο μεταξύ προ-αξιολόγησης και 1ης αξιολόγησης 
 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

στην παράμετρο Λεξιλόγιο κατά την πρώτη αξιολόγηση σε σχέση με την 
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προ-αξιολόγηση. Αντίστοιχα επιχειρήθηκαν και οι Συσχετιστικές Αναλύσεις 

για τις υπόλοιπες αξιολογήσεις οπότε και προέκυψαν:  

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Δεύτερη 

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,705** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Δεύτερη 

Αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,705** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 199. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 
Λεξιλόγιο μεταξύ προ-αξιολόγησης και 2ης αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

στην παράμετρο Λεξιλόγιο κατά την δεύτερη αξιολόγηση σε σχέση με την 

προ-αξιολόγηση. 

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Τρίτη 

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,419** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Τρίτη 

Αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,419** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  
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Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 200. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο μεταξύ προ-αξιολόγησης και 3ης αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05,  θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 ότι η χρήση της εφαρμογής είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα στην 

παράμετρο Λεξιλόγιο κατά την τρίτη αξιολόγηση, σε σχέση με την προ-

αξιολόγηση. 

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Μετα-

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,438** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Μετα-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,438** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 201. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 

Λεξιλόγιο μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης 
 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05, θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 ότι  η χρήση της εφαρμογής είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα στην 

παράμετρο Λεξιλόγιο κατά τη μετα-αξιολόγηση, σε σχέση με την προ-

αξιολόγηση. 
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7.2.8.2.3. Αποτίμηση για την παράμετρο Γραμματική 

 

Επιπλέον, και σε ότι αφορά στη βαθμολογία των υποκειμένων στις 

παραμέτρους της κλίμακας S.O.L.O.M., μετά από κάθε εφαρμογή και στο 

σύνολο των αξιολογήσεων, προέκυψε σύμφωνα με τους πίνακες  (Νο 17-18 /Νο 

115-120 /Νο 122, 124/ Νο 141-142/Νο 148, 150), ότι για την παράμετρο 

Γραμματική, τα υποκείμενα σημείωσαν στην φάση της προ-αξιολόγησης τιμή 

Μ.Ο. 3,27 και στην φάση της τρίτης αξιολόγησης, οπότε και επανελέγχθηκαν, 

τιμή Μ.Ο. 6,75. Η τιμή Μ.Ο. διαμορφώθηκε στο 6,93 στη φάση της μετα-

αξιολόγησης. Οι ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ των αλληλεπιδράσεων 

κυμάνθηκαν από το 1,06% μεταξύ προ-αξιολόγησης και τρίτης αξιολόγησης, 

και άγγιξαν το 1,11% μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης. Όπως 

και προηγουμένως επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχετισμός 

ανάμεσα στο φύλο και τις επιδόσεις στην παράμετρο Γραμματική, οπότε και 

χρησιμοποιήθηκε η κατανομή χ². Πιο συγκεκριμένα:  

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Γραμματική  

Προ-αξιολ/ση 
62 100,0% 0 0,0% 62 100,0% 

Πίνακας 202. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Γραμματική 

στη φάση της προ-αξιολόγησης 
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Γραμματική Προ-αξιολόγηση 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 5 5 12 5 5 0 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 15,2% 15,2% 36,4% 15,2% 15,2% 0,0% 3,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 83,3% 83,3% 40,0% 83,3% 83,3% 0,0% 100,0% 53,2% 

% συνολικό 8,1% 8,1% 19,4% 8,1% 8,1% 0,0% 1,6% 53,2% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 1 1 18 3 5 1 0 29 

% ποσοστό κατά φύλο 3,4% 3,4% 62,1% 10,3% 17,2% 3,4% 0,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 60,0% 37,5% 50,0% 100,0% 0,0% 46,8% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 29,0% 4,8% 8,1% 1,6% 0,0% 46,8% 

Σύνολο 

Μέτρηση 6 6 30 8 10 1 1 62 

% ποσοστό κατά φύλο 9,7% 9,7% 48,4% 12,9% 16,1% 1,6% 1,6% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 9,7% 9,7% 48,4% 12,9% 16,1% 1,6% 1,6% 100,0% 

Πίνακας 203. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Γραμματική ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 8,812ª 6 0,184 

Αναλογία πιθανότητας 10,050 6 0,123 

Γραμμική συσχέτιση 1,024 1 0,312 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 62   

ª: 11 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,47 

Πίνακας 204. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην προ-αξιολόγηση 
 

 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστωσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 8,812ª μας δίνει p = 0,184>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000),  

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M., στο πλαίσιο της προ-αξιολόγησης. Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και τα 

κορίτσια διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος 

χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και ως ονομαστική μεταβλητή διατηρήθηκε το φύλο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι 

συντελεστές γραμμικής συσχέτισης του Pearson, του Spearman και του Kendall. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση εδώ είναι οι εξής: 

 

 Η0: το φύλο έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και  

 Η1: το φύλο δεν έπαιξε ρόλο  
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Οι τετραγωνικές δοκιμές Chi της ανεξαρτησίας, τεστ επαλήθευσης Phi 

και V του Cramer, χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση σχέσεων 

μεταξύ δύο ανεξάρτητων ονομαστικών μεταβλητών 

(http://www.statisticssolutions.com/nominal-variable-association/, n.d.). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε η Συσχετιστική μελέτη για την αξιολόγηση των σχέσεων στις 

τιμές των δεδομένων, με τα τεστ επαλήθευσης tau-b και tau-c του Kendall, 

τη συσχέτιση Spearman και τη συσχέτιση R του Pearson, οπότε και 

προέκυψε πως: 

 

 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,377   0,184 

Cramer’s V 0,377   0,184 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
0,127 0,114 1,112 0,266 

Kendall’s 

tau-c 
0,151 0,136 1,112 0,266 

Συσχέτιση 

Spearman 
0,140 0,125 1,093 0,279 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
0,130 0,123 1,012 0,315 ͨ 

N βεβαιωμένων περιπτώσεων 62    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την μηδενική 

υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 205. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Γραμματική στη 
φάση της προ-αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της  παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p=0,184>0,05, επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων 

δεν έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο 
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Γραμματική, στο πλαίσιο της προ-αξιολόγησης. Αντίστοιχες μετρήσεις με 

αυτές για την προ-αξιολόγηση πραγματοποιήθηκαν και στις φάσεις της τρίτης 

και της μετα-αξιολόγησης για την παράμετρο, οπότε και διαπιστώθηκε:  

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Γραμματική 

1η αξιολόγηση 
61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 

Πίνακας 206. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Γραμματική 
στη φάση της 3ης αξιολόγησης 
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Γραμματική (1η) Τρίτη αξιολόγηση 

0,00 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 2 1 5 0 5 8 2 10 33 

% ποσοστό κατά φύλο 6,1% 3,0% 15,2% 0,0% 15,2% 24,2% 6,1% 30,3% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 62,5% 0,0% 50,0% 57,1% 25,0% 58,8% 54,1% 

% συνολικό 3,3% 1,6% 8,2% 0,0% 8,2% 13,1% 3,3% 16,4% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 0 3 1 5 6 6 7 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 10,7% 3,6% 17,9% 21,4% 21,4% 25,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 37,5% 100,0% 50,0% 42,9% 75,0% 41,2% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 0,0% 4,9% 1,6% 8,2% 9,8% 9,8% 11,5% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 2 1 8 1 10 14 8 17 61 

% ποσοστό κατά φύλο 3,3% 1,6% 13,1% 1,6% 16,4% 23,0% 13,1% 27,9% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 3,3% 1,6% 13,1% 1,6% 16,4% 23,0% 13,1% 27,9% 100,0% 

Πίνακας 207. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Γραμματική ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 6,952ª 7 0,434 

Αναλογία πιθανότητας 8,552 7 0,286 

Γραμμική συσχέτιση 1,508 1 0,220 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 11 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,46 

Πίνακας 208. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην 3η αξιολόγηση 
 

 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 6,952ª μας δίνει p=0,434>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000),   

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υφίσταται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M., στην τρίτη αξιολόγηση. Δηλαδή τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια 

σημείωσαν περίπου ίδια βαθμολογία στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η 

Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και η Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως:
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 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,338   0,434 

Cramer’s V 0,338   0,434 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
0,076 0,113 0,678 0,498 

Kendall’s 

tau-c 
0,097 0,143 0,678 0,498 

Συσχέτιση 

Spearman 
0,086 0,127 0,662 0,510 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
0,159 0,110 1,233 0,222 ͨ 

N βεβαιωμένων περιπτώσεων 61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την μηδενική 

υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 209. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Γραμματική στη 

φάση της 3ης αξιολόγησης 
 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Γραμματική, 

στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Αντίστοιχα και για την μετα-

αξιολόγηση: 

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Γραμματική  

Μετα-αξιολ/ση 
61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 
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Πίνακας 210. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο 
Γραμματική, στη φάση της μετα-αξιολόγησης 
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Γραμματική (2η) Μετα-αξιολόγηση 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 1 5 1 5 8 2 10 33 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 3,0% 15,2% 3,0% 15,2% 24,2% 6,1% 30,3% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 62,5% 50,0% 50,0% 57,1% 25,0% 58,8% 54,1% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 8,2% 1,6% 8,2% 13,1% 3,3% 16,4% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 0 3 1 5 6 6 7 28 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 0,0% 10,7% 3,6% 17,9% 21,4% 21,4% 25,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 0,0% 37,5% 50,0% 50,0% 42,9% 75,0% 41,2% 45,9% 

% συνολικό 0,0% 0,0% 4,9% 1,6% 8,2% 9,8% 9,8% 11,5% 45,9% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 1 8 2 10 14 8 17 61 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 1,6% 13,1% 3,3% 16,4% 23,0% 13,1% 27,9% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 13,1% 3,3% 16,4% 23,0% 13,1% 27,9% 100,0% 

Πίνακας 211. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Γραμματική ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 4,938ª 7 0,667 

Αναλογία πιθανότητας 5,780 7 0,566 

Γραμμική συσχέτιση 0,760 1 0,383 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 11 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,46 

Πίνακας 212. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη μετα-αξιολόγηση 
 

 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 4,938ª μας δίνει p = 0,667>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000),  

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Γραμματική της κλίμακας S.O.L.O.M., στη μετα-αξιολόγηση. Δηλαδή τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος, χρησιμοποιήθηκε η 

ονομαστική μεταβλητή σχέση και η Συσχετιστική μελέτη, οπότε και προέκυψε πως: 
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 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,285   0,667 

Cramer’s V 0,285   0,667 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
0,070 0,113 0,624 0,532 

Kendall’s 

tau-c 
0,089 0,143 0,624 0,532 

Συσχέτιση 

Spearman 
0,079 0,127 0,611 0,744 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
0,113 0,122 0,870 0,388 ͨ 

N βεβαιωμένων περιπτώσεων 61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την μηδενική 

υπόθεση.ͨ 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 213. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Γραμματική στη 
φάση της μετα-αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Γραμματική, 

στο πλαίσιο και της μετα-αξιολόγησης. Περαιτέρω και σε ότι αφορά στην 

συγκεκριμένη παράμετρο διαπιστώθηκε ότι μετά από κάθε χρήση της 

εφαρμογής υπήρξε ποσοστιαία μεταβολή που αφορά στη ανάπτυξη της 

βαθμολογίας των υποκειμένων όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, οπότε και 

για να εξάγουμε στατιστικά συμπεράσματα που δε σχετίζονται με το φύλο 

αλλά με τη χρήση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής, 

πραγματοποιήθηκε για όλες τις μεταβολές σε όλες τις φάσεις των αξιολογήσεων 

η Συσχετιστική Ανάλυση. Βάσει αυτού του ερωτήματος θέλουμε να δούμε κατά 
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πόσο τα υποκείμενα μετά την επαφή με την εφαρμογή είχαν κάποια ανάπτυξη ή 

όχι στην παράμετρο Γραμματική. Εκ νέου χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

γραμμικής συσχέτισης του Pearson. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση 

εδώ είναι οι εξής:  

 

 Η0: Η χρήση της εφαρμογής δε βελτίωσε τη βαθμολογία των 

υποκειμένων στην παράμετρο Γραμματική  

 Η1: Η χρήση της εφαρμογής βελτίωσε τη βαθμολογία των 

υποκειμένων στην παράμετρο Γραμματική 

 

Οι συντελεστές συσχέτισης που υπολογίστηκαν για αυτά τα ζεύγη 

μεταβλητών ανίχνευσαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

όλων των ζευγών μεταβλητών. Κάτω από κάθε τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης εμφανίζεται μία αξία (p) διπλής κατεύθυνσης (Sig. 2-tailed). Η 

αξία p που έχει υπολογιστεί για κάθε συντελεστή ξεχωριστά αναφέρεται στον 

έλεγχο της υπόθεσης ότι στο συγκεκριμένο ζεύγος μεταβλητών δεν υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση (δηλαδή ότι ο συντελεστής συσχέτισης για το ζεύγος είναι 

ίσος με το μηδέν). Αφού το παρατηρηθέν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

είναι μικρότερο του 0.05, συμπεραίνουμε ότι αυτή η υπόθεση απορρίπτεται σε 

α=0.05. Οπότε και προέκυψαν οι πίνακες που ακολουθούν:  

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Τρίτη 

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,508** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Τρίτη 

Αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,509** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 
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Πίνακας 214. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 
Γραμματική μεταξύ προ-αξιολόγησης και 3ης αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού είδαμε ότι η τιμή της αξίας  p είναι 

μικρότερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 

θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της 

εφαρμογής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Γραμματική στο σύνολο των 

αλληλεπιδράσεων έως και την τρίτη αξιολόγηση – οπότε και μετρήθηκε εκ 

νέου – σε σχέση με την προ-αξιολόγηση. Αντίστοιχα επιχειρήθηκε και η 

Συσχετιστική Ανάλυση για την Μετα-αξιολόγηση οπότε και προέκυψε:  

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Μετα- 

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,476** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Μετα-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,476** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 215. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 
Γραμματική μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού είδαμε ότι η τιμή της αξίας p είναι 

μικρότερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 

θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της 

εφαρμογής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Γραμματική στην μετα-αξιολόγηση σε σχέση 

με την προ-αξιολόγηση. 
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7.2.8.2.4. Αποτίμηση για την παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου 

 

Επιπλέον, και σε ότι αφορά στη βαθμολογία των υποκειμένων στις 

παραμέτρους της κλίμακας S.O.L.O.M., μετά από κάθε εφαρμογή και στο 

σύνολο των αξιολογήσεων, προέκυψε σύμφωνα με τους πίνακες  (Νο 19-20/Νο 

143-148 & 150), ότι για την παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου, τα υποκείμενα 

σημείωσαν στην φάση της προ-αξιολόγησης τιμή Μ.Ο. 3,65 και στην φάση της 

μετα-αξιολόγησης, τιμή Μ.Ο. 4,56. Η ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των δύο 

αλληλεπιδράσεων ήταν μεγέθους 0,24%. Όπως και προηγουμένως 

επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στο φύλο και τις 

επιδόσεις στην παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου, οπότε και χρησιμοποιήθηκε η 

κατανομή χ². Πιο συγκεκριμένα:  

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Ευχέρεια Λόγου  

Προ-αξιολ/ση 
62 100,0% 0 0,0% 62 100,0% 

Πίνακας 216. Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Ευχέρεια 

του Λόγου στη φάση της προ-αξιολόγησης 

 



409 
 

 
Ευχέρεια του Λόγου Προ-αξιολόγηση 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 7 2 10 4 6 1 3 33 

% ποσοστό κατά φύλο 21,2% 6,1% 30,3% 12,1% 18,2% 3,0% 9,1% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 87,5% 66,7% 47,6% 36,4% 46,2% 50,0% 75,0% 53,2% 

% συνολικό 11,3% 3,2% 16,1% 6,5% 9,7% 1,6% 4,8% 53,2% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 1 1 11 7 7 1 1 29 

% ποσοστό κατά φύλο 3,4% 3,4% 37,9% 24,1% 24,1% 3,4% 3,4% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 12,5% 100,0% 52,4% 63,6% 53,8% 50,0% 25,0% 46,8% 

% συνολικό 1,6% 1,6% 17,7% 11,3% 11,3% 1,6% 1,6% 46,8% 

Σύνολο 

Μέτρηση 8 3 21 11 13 2 4 62 

% ποσοστό κατά φύλο 12,9% 4,8% 33,9% 17,7% 21,0% 3,2% 6,5% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 12,9% 4,8% 33,9% 17,7% 21,0% 3,2% 6,5% 100,0% 

Πίνακας 217. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου ανά φύλο 

 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 6,545ª 6 0,365 

Αναλογία πιθανότητας 7,143 6 0,308 

Γραμμική συσχέτιση 1,014 1 0,314 
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Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 62   

ª: 8 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,94 

Πίνακας 218. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στην προ-αξιολόγηση 
 

 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ² = 6,545ª μας δίνει p = 0,365>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000),  

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα στην παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M., στο πλαίσιο της προ-αξιολόγησης. Δηλαδή τόσο τα αγόρια 

όσο και τα κορίτσια διέθεταν περίπου ίδιο επίπεδο βαθμολογίας στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού συμπεράσματος 

χρησιμοποιήθηκε η Ονομαστική Μεταβλητή Σχέση και ως ονομαστική μεταβλητή διατηρήθηκε το φύλο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι 

συντελεστές γραμμικής συσχέτισης του Pearson, του Spearman και του Kendall. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση εδώ είναι οι εξής: 

  

 Η0: το φύλο έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και  

 Η1: το φύλο δεν έπαιξε ρόλο  
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Οι τετραγωνικές δοκιμές Chi της ανεξαρτησίας, τεστ επαλήθευσης Phi 

και V του Cramer, χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση σχέσεων 

μεταξύ δύο ανεξάρτητων ονομαστικών μεταβλητών 

(http://www.statisticssolutions.com/nominal-variable-association/, n.d.). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε η Συσχετιστική μελέτη για την αξιολόγηση των σχέσεων στις 

τιμές των δεδομένων, με τα τεστ επαλήθευσης tau-b και tau-c του Kendall, τη 

συσχέτιση Spearman και τη συσχέτιση R του Pearson, οπότε και προέκυψε 

πως: 

 

 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,325   0,365 

Cramer’s V 0,325   0,365 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s tau-

b 
0,128 0,112 1,141 0,254 

Kendall’s tau-

c 
0,160 0,140 1,141 0,254 

Συσχέτιση 

Spearman 
0,143 0,125 1,120 0,267 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
0,129 0,123 1,007 0,318 ͨ 

N βεβαιωμένων περιπτώσεων 62    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την μηδενική 

υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 219. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου 
στη φάση της προ-αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Ευχέρεια του 
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Λόγου στο πλαίσιο της προ-αξιολόγησης. Αντίστοιχη μέτρηση με της προ-

αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε και στη φάση της μετα-αξιολόγησης για την 

παράμετρο, οπότε και μετρήθηκε εκ νέου και διαπιστώθηκε:  

 

 Περιπτώσεις 

 
Βεβαιωμένες 

Τιμές 

Απολεσθείσες 

Τιμές 
Σύνολο 

Φύλο υποκειμένων Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό Ν Ποσοστό 

Ευχέρεια Λόγου 

1η αξιολ/ση 
61 98,4% 1 1,6% 62 100,0% 

Πίνακας 220: Περίληψη επεξεργασίας περιπτώσεων στην παράμετρο Ευχέρεια 
του Λόγου στη φάση της μετα-αξιολόγησης 
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Ευχέρεια του Λόγου Μετα-αξιολόγηση (έναρξη) 

1,75 1,88 2,13 2,25 2,38 2,50 2,63 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 1 2 3 2 1 2 2 

% ποσοστό κατά φύλο 3,0% 6,1% 9,1% 6,1% 3,0% 6,1% 6,1% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 66,7% 75,0% 100,0% 33,3% 66,7% 50,0% 

% συνολικό 1,6% 3,3% 4,9% 3,3% 1,6% 3,3% 3,3% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 0 1 1 0 2 1 2 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 7,1% 3,6% 7,1% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 33,3% 25,0% 0,0% 66,7% 33,3% 50,0% 

% συνολικό 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 3,3% 1,6% 3,3% 

Σύνολο 

Μέτρηση 1 3 4 2 3 3 4 

% ποσοστό κατά φύλο 1,6% 4,9% 6,6% 3,3% 4,9% 4,9% 6,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 1,6% 4,9% 6,6% 3,3% 4,9% 4,9% 6,6% 

 

 
Ευχέρεια του Λόγου Μετα-αξιολόγηση (συνέχεια) 

2,75 2,88 3,00 3,13 3,25 3,38 3,50 

Φύλο 

Υποκ/νων 
Αγόρια 

Μέτρηση 3 1 5 1 2 2 1 

% ποσοστό κατά φύλο 9,1% 3,0% 15,2% 3,0% 6,1% 6,1% 3,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 50,0% 33,3% 50,0% 33,3% 66,7% 66,7% 50,0% 
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% συνολικό 4,9% 1,6% 8,2% 1,6% 3,3% 3,3% 1,6% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 3 2 5 2 1 1 1 

% ποσοστό κατά φύλο 10,7% 7,1% 17,9% 7,1% 3,6% 3,6% 3,6% 

% ποσοστό στην παράμετρο 50,0% 66,7% 50,0% 66,7% 33,3% 33,3% 50,0% 

% συνολικό 4,9% 3,3% 8,2% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 

Σύνολο 

Μέτρηση 6 3 10 3 3 3 2 

% ποσοστό κατά φύλο 9,8% 4,9% 16,4% 4,9% 4,9% 4,9% 3,3% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 9,8% 4,9% 16,4% 4,9% 4,9% 4,9% 3,3% 

 

 
Ευχέρεια του Λόγου Μετα-αξιολόγηση (τέλος) 

3,63 3,75 3,88 4,00 4,25 Σύνολο 

Φύλο 

Υποκ/νων 

Αγόρια 

Μέτρηση 0 2 1 1 1 33 

% ποσοστό κατά φύλο 0,0% 6,1% 3,0% 3,0% 3,0% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 0,0% 66,7% 50,0% 50,0% 50,0% 54,1% 

% συνολικό 0,0% 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 54,1% 

Κορίτσια 

Μέτρηση 2 1 1 1 1 28 

% ποσοστό κατά φύλο 7,1% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 33,3% 50,0% 50,0% 50,0% 45,9% 

% συνολικό 3,3% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 45,9% 
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Σύνολο 

Μέτρηση 2 3 2 2 2 61 

% ποσοστό κατά φύλο 3,3% 4,9% 3,3% 3,3% 3,3% 100,0% 

% ποσοστό στην παράμετρο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% συνολικό 3,3% 4,9% 3,3% 3,3% 3,3% 100,0% 

Πίνακας 221. Διασταύρωση δεδομένων στην παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου ανά φύλο 
 

 Αξία 
Βαθμοί 

ελευθερίας 

Ασυμπτωματική σημασία 

(2πλης κατεύθυνσης) 

χ² του Pearson 8,313ª 18 0,974 

Αναλογία πιθανότητας 10,286 18 0,922 

Γραμμική συσχέτιση 1,142 1 0,285 

Ν βεβαιωμένων περιπτώσεων 61   

ª: 37 περιπτώσεις έχουν μέγεθος μικρότερο από 5. Το ελάχιστο αναμενόμενο μέγεθος 

είναι 0,46 

Πίνακας 222. Τεστ επαλήθευσης της κατανομής χ² στη μετα-αξιολόγηση 
 

Κατά την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα της σειράς ‘χ² του Pearson’, οπότε και μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η διασπορά της τιμής χ²  = 8,313 μας δίνει p=0,974>0,05. Σύμφωνα με τους πίνακες στατιστικής (hypothesis_testing, n.d.), 

(Παπαδόπουλος, Γ., n.d.), (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,Τμήμα Στατιστικής, 2000), 

προκύπτει ως συμπέρασμα πως δεν υφίσταται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της βαθμολογίας που πέτυχαν τα 

υποκείμενα  
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στην παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου της κλίμακας S.O.L.O.M., στην μετα-

αξιολόγηση. Δηλαδή τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια σημείωσαν περίπου 

ίδια βαθμολογία στην εν λόγω παράμετρο. Προς επιβεβαίωση του στατιστικού 

συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η ονομαστική μεταβλητή σχέση και η 

Συσχετιστική Μελέτη, οπότε και προέκυψε πως: 

 

 Αξία 

Aσυμπτωματικό 

τυποποιημένο 

Σφάλμα ª 

Κατά 

προσέγγιση 

Τ ᵇ 

Κατά 

προσέγγιση 

σημασία 

Ονομαστικές 

μεταβλητές 

Phi 0,369   0,974 

Cramer’s V 0,369   0,974 

Κανονικές 

μεταβλητές 

Kendall’s 

tau-b 
0,113 0,106 1,068 0,285 

Kendall’s 

tau-c 
0,154 0,144 1,068 0,285 

Συσχέτιση 

Spearman 
0,134 0,125 1,039 0,303 ͨ 

Διαστηματικές 

μεταβλητές 

R του 

Pearson 
0,138 0,124 1,070 0,289 ͨ 

N βεβαιωμένων περιπτώσεων 61    

ª: χωρίς υπολογισμό της μηδενικής υπόθεσης 

ᵇ: χρησιμοποιώντας το ασυμπτωτικό τυπικό σφάλμα και λαμβάνοντας υπόψη την μηδενική 

υπόθεση. 

ͨ : με βάση την κανονική προσέγγιση. 

Πίνακας 223. Συμμετρικές αποτυπώσεις για την παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου 

στη φάση της μετα-αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα και εφόσον δεχόμαστε ότι Η0 το φύλο 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας της παραμέτρου και Η1 το φύλο δεν 

έπαιξε ρόλο, με p>0,05 επιβεβαιώνεται ότι το φύλο των υποκειμένων δεν 

έπαιξε ρόλο στο επίπεδο της βαθμολογίας στην παράμετρο Ευχέρεια του 

Λόγου στο πλαίσιο της μετα-αξιολόγησης. Περαιτέρω και σε ότι αφορά στην 

συγκεκριμένη παράμετρο διαπιστώθηκε ότι μεταξύ της προ-αξιολόγησης και 
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της μετα-αξιολόγησης της χρήσης της εφαρμογής υπήρξε ποσοστιαία μεταβολή 

που αφορά στη ανάπτυξη της βαθμολογίας των υποκειμένων όπως ήδη 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οπότε και για να εξάγουμε στατιστικά 

συμπεράσματα που δεν σχετίζονται με το φύλο αλλά με τη χρήση του 

περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε για όλες τις 

μεταβολές σε όλες τις φάσεις των αξιολογήσεων η Συσχετιστική Ανάλυση. 

Βάσει αυτού του ερωτήματος διαπιστώνεται κατά πόσο τα υποκείμενα είχαν 

κάποια ανάπτυξη ή όχι στην παράμετρο Γραμματική, μετά την επαφή με την 

εφαρμογή. Εκ νέου χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης 

του Pearson. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση εδώ είναι οι εξής:  

 

 Η0: Η χρήση της εφαρμογής δεν βελτίωσε την βαθμολογία των 

υποκειμένων στην παράμετρο Ευχέρεια Λόγου 

 Η1: Η χρήση της εφαρμογής βελτίωσε τη βαθμολογία των 

υποκειμένων στην παράμετρο Ευχέρεια Λόγου 

 

Οι συντελεστές συσχέτισης που υπολογίστηκαν για αυτά τα ζεύγη 

μεταβλητών ανίχνευσαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

όλων των ζευγών μεταβλητών. Κάτω από κάθε τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης εμφανίζεται μία αξία (p) διπλής κατεύθυνσης (Sig. 2-tailed). Η 

αξία p που έχει υπολογιστεί για κάθε συντελεστή ξεχωριστά αναφέρεται στον 

έλεγχο της υπόθεσης ότι στο συγκεκριμένο ζεύγος μεταβλητών δεν υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση (δηλαδή ότι ο συντελεστής συσχέτισης για το ζεύγος είναι 

ίσος με το μηδέν). Αφού το παρατηρηθέν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

είναι μικρότερο του 0.05, συμπεραίνουμε ότι αυτή η υπόθεση απορρίπτεται σε 

α=0.05. Οπότε και προέκυψε ο πίνακας που ακολουθεί:  

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Μετα-

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 1 0,874** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 
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Ν 62 61 

Μετα-

αξιολόγηση 

Συσχέτιση Pearson 0,874** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 224. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για την παράμετρο 
Ευχέρεια του Λόγου μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05 θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

στην παράμετρο Ευχέρεια του Λόγου. 

 

7.2.8.3. Αποτίμηση για το σύνολο των παραμέτρων στο σύνολο των 

αξιολογήσεων 

 

Επιπλέον, και σε ότι αφορά στη βαθμολογία των υποκειμένων στις 

παραμέτρους της κλίμακας S.O.L.O.M., συνολικά μετά από κάθε εφαρμογή και 

στο σύνολο των αξιολογήσεων, προέκυψε σύμφωνα με τους πίνακες  (No 8, 12, 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 42, 44, 46, 48, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 120,  

122, 137, 139, 141, 143, 145, 148), ότι τα υποκείμενα σημείωσαν τιμή Μ.Ο. 

3,81 στη φάση της προ-αξιολόγησης (Κατανόηση του Λόγου και Λεξιλόγιο) και 

τιμή Μ.Ο. 3,92 στη φάση της πρώτης αξιολόγησης. Αντίστοιχα, τα υποκείμενα 

σημείωσαν τιμή Μ.Ο. 4,08 στη φάση της δεύτερης αξιολόγησης (Κατανόηση 

Λόγου και Λεξιλόγιο), ενώ η  διακύμανση μεταξύ πρώτης και δεύτερης 

αξιολόγησης για την κάθε παράμετρο ξεχωριστά κυμάνθηκε στην τιμή 4,66 για 

την παράμετρο Κατανόηση Λόγου και 3,66 για την παράμετρο Λεξιλόγιο. Στην 

τρίτη αξιολόγηση, τα υποκείμενα σημείωσαν τιμή Μ.Ο. 6,11 (Κατανόηση του 

Λόγου, Λεξιλόγιο – Μ.Ο. των δυο τεστ, Γραμματική) σε σχέση με την 

αντίστοιχη τιμή Μ.Ο. 3,40 στη φάση της προ-αξιολόγησης. Τέλος, στη φάση 

της μετα-αξιολόγησης, τα υποκείμενα σημείωσαν τιμή Μ.Ο. 5,84 (Κατανόηση 
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του Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική, Ευχέρεια του Λόγου) σε σχέση με την τιμή 

Μ.Ο. 3,40 στη φάση της προ-αξιολόγησης. Καθώς ήδη διαπιστώθηκαν οι 

συσχετισμοί ανά παράμετρο, επιχειρήθηκε να διαπιστωθούν οι ποσοστιαίες 

μεταβολές. Στην μεν φάση της προ-αξιολόγησης και της πρώτης αξιολόγησης η 

ποσοστιαία μεταβολή ήταν μεγέθους 0,028 (Πίνακας 31), μεταξύ προ-

αξιολόγησης και δεύτερης αξιολόγησης η μεταβολή κυμάνθηκε στο 0,07% 

(Πίνακας 50), μεταξύ προ-αξιολόγησης και τρίτης αξιολόγησης η ποσοστιαία 

μεταβολή μεταξύ των δύο αλληλεπιδράσεων ήταν μεγέθους 0,79% και τελικά η 

ποσοστιαία μεταβολή διαμορφώθηκε στο 0,71% μεταξύ της προ-αξιολόγησης 

και της μετα-αξιολόγησης. Καθώς ήδη διαπιστώθηκαν οι συσχετισμοί ανάμεσα 

στο φύλο και τις παραμέτρους, στο στάδιο αυτό επιχειρήθηκε η Συσχετιστική 

Ανάλυση για όλες τις μεταβολές σε όλες τις φάσεις των αξιολογήσεων. Βάσει 

του κεντρικού ερευνητικού ερωτήματος εξετάστηκε ο συσχετισμός της χρήσης 

της εφαρμογής με τη ανάπτυξη της προφορικής ικανότητας στην αγγλική 

γλώσσα, οπότε πρόκειται για υπόθεση διπλής κατεύθυνσης, η οποία ορίζει ως: 

 

 Η0 ότι τα παιδιά, μετά τη χρήση της εφαρμογής δεν θα 

παρουσιάσουν καμία ανάπτυξη στην προφορική ικανότητα και ως  

 Η1 ότι τα παιδιά, μετά τη χρήση της εφαρμογής θα παρουσιάσουν 

ανάπτυξη στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα.  

 

Οι συντελεστές συσχέτισης που υπολογίστηκαν για αυτά τα ζεύγη 

μεταβλητών ανίχνευσαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

όλων των ζευγών μεταβλητών. Κάτω από κάθε τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης εμφανίζεται μία αξία (p) διπλής κατεύθυνσης (Sig. 2-tailed). Η 

αξία p που έχει υπολογιστεί για κάθε συντελεστή ξεχωριστά αναφέρεται στον 

έλεγχο της υπόθεσης ότι στο συγκεκριμένο ζεύγος μεταβλητών δεν υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση (δηλαδή ότι ο συντελεστής συσχέτισης για το ζεύγος είναι 

ίσος με το μηδέν). Αφού το παρατηρηθέν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

είναι μικρότερο του 0.05, συμπεραίνουμε ότι αυτή η υπόθεση απορρίπτεται σε 

α=0.05. Οπότε και προέκυψε ο πίνακας που ακολουθεί: 
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Προ-

αξιολόγηση 

Μετα-

αξιολόγηση 

Προ-

αξιολόγηση 

Σύνολο 

Συσχέτιση Pearson 1 0,623** 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Μετα-

αξιολόγηση 

Σύνολο 

Συσχέτιση Pearson 0,623** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(2ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (2ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 225. Γραμμική συσχέτισης αποτελεσμάτων  
για το σύνολο των παραμέτρων μεταξύ προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05, θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. Αναφορικά με τις 

ερευνητικές υποθέσεις σημειώνονται τα εξής: 

 

Η πρώτη υπόθεση. 

 

Στην πρώτη, θα πρέπει να καταγράφεται ανάπτυξη της προφορικής 

ικανότητας των παιδιών στην αγγλική γλώσσα, μετά από κάθε χρήση της 

εφαρμογής. Η υπόθεση είναι μονής κατεύθυνσης και ορίζει ως: 

  

 Η0 ότι οι επιδόσεις των παιδιών στο αντικείμενο της προφορικής 

ικανότητας στην αγγλική γλώσσα και πιο συγκεκριμένα στα δομικά 

στοιχεία αυτής δηλαδή στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στην κατανόηση 

και στην ευχέρεια λόγου μετά τη χρήση της εφαρμογής δεν θα 

παρουσιάζουν ανάπτυξη σε σχέση με τις επιδόσεις τους πριν από τη 

χρήση αυτής.  
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 Η1 ότι οι επιδόσεις των παιδιών μετά από τη χρήση της εφαρμογής θα 

είναι βελτιωμένες στο αντικείμενο της προφορικής ικανότητας στην 

αγγλική γλώσσα. 

 

Οι συντελεστές συσχέτισης που υπολογίστηκαν για αυτά τα ζεύγη 

μεταβλητών ανίχνευσαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

όλων των ζευγών μεταβλητών. Κάτω από κάθε τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης εμφανίζεται μία αξία (p) μονής κατεύθυνσης (Sig. 1-tailed). Η αξία 

p που έχει υπολογιστεί για κάθε συντελεστή ξεχωριστά αναφέρεται στον έλεγχο 

της υπόθεσης ότι στο συγκεκριμένο ζεύγος μεταβλητών δεν υπάρχει γραμμική 

συσχέτιση (δηλαδή ότι ο συντελεστής συσχέτισης για το ζεύγος είναι ίσος με το 

μηδέν). Αφού το παρατηρηθέν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 

μικρότερο του 0.05, συμπεραίνουμε ότι αυτή η υπόθεση απορρίπτεται σε 

α=0.05. Οπότε και προέκυψε ο πίνακας που ακολουθεί: 

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Πρώτη 

αξιολόγηση 

Προ-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

και Λεξιλόγιο 

Συσχέτιση Pearson 1 0,858** 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

Πρώτη αξιολόγηση 

Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

και Λεξιλόγιο 

Συσχέτιση Pearson 0,858** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (1ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 226.  Γραμμική συσχέτισης αποτελεσμάτων  για το σύνολο το άθροισμα 

των παραμέτρων μεταξύ προ-αξιολόγησης και πρώτης αξιολόγησης 
 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05, θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 
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μεταξύ προ-αξιολόγησης και πρώτης αξιολόγησης στις παραμέτρους 

Κατανόηση του Λόγου και Λεξιλόγιο, στην προφορική ικανότητα στην 

αγγλική γλώσσα. 

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Δεύτερη 

αξιολόγηση 

Προ-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

και Λεξιλόγιο 

Συσχέτιση Pearson 1 0,715** 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

2η αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

και Λεξιλόγιο 

Συσχέτιση Pearson 0,715** 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (1ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 227. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  

για το σύνολο το άθροισμα των  παραμέτρων μεταξύ προ-αξιολόγησης και 2ης 
αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05, θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

μεταξύ προ-αξιολόγησης και δεύτερης αξιολόγησης στις παραμέτρους 

Κατανόηση του Λόγου και Λεξιλόγιο στην προφορική ικανότητα στην 

αγγλική γλώσσα. 

 

 
Προ-

αξιολόγηση 

Τρίτη 

αξιολόγηση 

Προ-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,525** 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,000 

Ν 62 61 

3η αξιολόγηση Σύνολο Συσχέτιση Pearson 0,525** 1 
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Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,000  

Ν 61 61 

**: Η συσχέτιση είναι κατά προσέγγιση στο 0,01 (1ης κατεύθυνσης) 

Πίνακας 228. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  
για το σύνολο το άθροισμα των παραμέτρων μεταξύ προ-αξιολόγησης και 3ης 

αξιολόγησης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,000<0,05, θα πρέπει 

να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση H1 οπότε και η χρήση της εφαρμογής 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

μεταξύ προ-αξιολόγησης και τρίτης αξιολόγησης στις παραμέτρους 

Κατανόηση του Λόγου, Λεξιλόγιο και Γραμματική στη προφορική 

ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

Η δεύτερη υπόθεση 

 

Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ της 

ανάπτυξης αυτής και του όγκου αλληλεπιδράσεων με τα οπτικοακουστικά 

στοιχεία της εφαρμογής. Εκ νέου χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης του Pearson. Η υπόθεση είναι μονής κατεύθυνσης και ορίζει ως: 

 

 Η0 ότι ο όγκος των αλληλεπιδράσεων των παιδιών με τα 

οπτικοακουστικά στοιχεία της εφαρμογής δε σχετίζεται με τη 

ανάπτυξη που παρουσίασαν στην προφορική ικανότητα στην 

αγγλική γλώσσα και  

 Η1 ότι ο όγκος των αλληλεπιδράσεων αυτών είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με τη ανάπτυξη τους.  

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

στο 

φόντο 
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Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 -0,150 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,279 

Ν 61 54 

Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεις στο 

Φόντο 

Συσχέτιση Pearson -0,150 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,279  

Ν 54 55 

Πίνακας 229. Γραμμική  συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο το άθροισμα 
των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στο Φόντο 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,279>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Φόντο δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη 

μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

στο 

κείμενο 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 -0,223 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,113 

Ν 61 52 

Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεις στο 

Κείμενο 

Συσχέτιση Pearson -0,223 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,113  

Ν 52 53 

Πίνακας 230. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 
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0,113>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη 

μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

στα 

ζώα 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 -0,101 

Κατά προσέγγιση 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,467 

Ν 61 54 

Μ.Ο. αριθμός 

Αλληλεπιδράσεων στα 

Ζώα 

Συσχέτιση Pearson -0101 1 

Κατά προσέγγιση 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,467  

Ν 54 55 

Πίνακας 231. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 

αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 
Αλληλεπιδράσεις στα Ζώα 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,467>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στα Ζώα δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη 

μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. στο 

ραβδόγραμμα 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,214 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,120 

Ν 61 54 

Μ.Ο. Συσχέτιση Pearson 0,214 1 
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Αλληλεπιδράσεις στο 

Ραβδόγραμμα 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,120  

Ν 54 55 

Πίνακας 232. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεις στο Ραβδόγραμμα 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,120>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Ραβδόγραμμα δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη 

μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. στα 

αντικείμενα 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,070 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,616 

Ν 61 54 

Μ.Ο.  

Αλληλεπιδράσεις στα 

Αντικείμενα 

Συσχέτιση Pearson 0,070 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,616  

Ν 54 55 

Πίνακας 233. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεις στα Αντικείμενα 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,616>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε η 

χρήση της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στα Αντικείμενα δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη 

μετα-αξιολόγηση. 
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Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. στα 

μουσικά 

όργανα 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,008 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,955 

Ν 61 54 

Μ.Ο.  

Aλληλεπιδράσεις στα 

Μουσικά Όργανα 

Συσχέτιση Pearson 0,008 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,955  

Ν 54 55 

Πίνακας 234. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του  

αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και Μ.Ο. 
Αλληλεπιδράσεις στα Μουσικά Όργανα 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη  του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,955>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε η 

χρήση της διάστασης Αλληλεπιδράσεις στα Μουσικά Όργανα δεν είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά 

τη μετα-αξιολόγηση. Οι ίδιες συσχετιστικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν και 

για τις παραμέτρους των στοιχείων της εφαρμογής, οπότε και προέκυψε πως:  

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Χρόνος 

Χρήσης 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,150 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,282 

Ν 61 53 

Μ.Ο. 

 Χρόνος Χρήσης  

 

Συσχέτιση Pearson 0,150 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,282  

Ν 53 54 
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Πίνακας 235. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 

Χρόνος Χρήσης  
 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,282>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Χρόνος Χρήσης δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Θέαση 

διαφανειών 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,085 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,550 

Ν 61 52 

M.O. Θέαση 

Διαφανειών 

Συσχέτιση Pearson 0,085 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,550  

Ν 52 53 

Πίνακας 236. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 

αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου M.O. 
Θέαση Διαφανειών 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,550>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Θέαση Διαφανειών δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη 

μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

συνόλου 

αγγιγμάτων 
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Μετα-αξιολόγηση 

Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,027 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,847 

Ν 61 53 

Μ.Ο. Σύνολο 

Αγγιγμάτων 

Συσχέτιση Pearson 0,150 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,282  

Ν 53 54 

Πίνακας 237. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεων-Αγγιγμάτων 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,282>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Σύνολο Αλληλεπιδράσεων - Αγγιγμάτων δεν 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

κατά τη μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. ανά 

διαφάνεια 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,128 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,360 

Ν 61 53 

Μ.Ο. Αγγίγματα 

ανά Διαφάνεια 

Συσχέτιση Pearson 0,128 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,360  

Ν 53 54 

Πίνακας 238. Γραμμικής συσχέτισης αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 

αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 
Αγγίγματα ανά Διαφάνεια 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 
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0,360>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Αγγίγγματα ανά Διαφάνεια δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη 

μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

περιγραφικοί 

ήχοι 

Μετα-αξιολόγηση 

Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,084 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,549 

Ν 61 53 

Μ.Ο. Αγγίγματα 

Περιγραφικοί Ήχοι 

Συσχέτιση Pearson 0,084 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,549  

Ν 53 54 

Πίνακας 239. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 

αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 
Αγγιγμάτων σε Στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Περιγραφικούς Ήχους 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,549>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Αγγίγματα σε Στοιχεία που Αντιστοιχούν σε 

Περιγραφικούς Ήχους δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που 

παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

χωρίς 

ήχο 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 -0,157 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,262 

Ν 61 53 
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Μ.Ο. Αγγιγμάτα  

Στοιχεία 

Χωρίς Ήχο 

Συσχέτιση Pearson -0,157 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,262  

Ν 53 54 

Πίνακας 240. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 

Αγγίγματα σε Στοιχεία που Δεν Αντιστοιχούν σε Ηχητικό Περιεχόμενο 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,262>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Αγγίγματα σε Στοιχεία που Δεν Αντιστοιχούν 

σε Ηχητικό Περιεχόμενο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που 

παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

άλλοι 

ήχοι 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 -,187 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,181 

Ν 61 53 

Μ.Ο. Αγγιγμάτα 

Στοιχεία Άλλοι Ήχοι 

Συσχέτιση Pearson -0,187 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,181  

Ν 53 54 

Πίνακας 241. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων για το σύνολο του 

αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 
Αγγίγματα σε Στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Άλλους Ήχους  

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,181>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Αγγιγμάτα σε Στοιχεία που Αντιστοιχούν σε 
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Άλλους Ήχους της εφαρμογής δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη 

που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

μελωδίες 

Μετα-αξιολόγηση 

Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 -,034 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,809 

Ν 61 53 

Μ.Ο. Αγγιγμάτων σε 

Μελωδίες 

Συσχέτιση Pearson -0,034 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,809  

Ν 53 54 

Πίνακας 242. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 

Αγγίγματα σε Στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες Μελωδίες 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,809>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Αγγίγματα σε Στοιχεία που Αντιστοιχούν σε 

Ολοκληρωμένες Μελωδίες δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη 

που παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

γλώσσικα 

Μετα-αξιολόγηση Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 0,059 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,676 

Ν 61 53 

Μ.Ο. Αγγίγματα 

σε Γλωσσικά Στοιχεία 

Συσχέτιση Pearson 0,059 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,676  

Ν 53 54 
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Πίνακας 243. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 

Αγγίγματα σε Στοιχεία που Αντιστοιχούν σε Γλωσσικά Στοιχεία 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,676>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Αγγίγματα σε Στοιχεία που Αντιστοιχούν σε 

Γλωσσικό Περιεχόμενο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που 

παρουσίασαν τα υποκείμενα κατά τη μετα-αξιολόγηση. 

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

ραβδόγραμμα 

Μετα-αξιολόγηση 

Σύνολο 

Κατανόηση του Λόγου 

Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Συσχέτιση Pearson 1 -0,015 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,913 

Ν 61 53 

Μ.Ο. Αγγίγματα στο 

Ραβδόγραμμα (scratch) 

Συσχέτιση Pearson -0,015 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,913  

Ν 53 54 

Πίνακας 244. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το σύνολο του 
αθροίσματος των παραμέτρων μεταξύ μετα-αξιολόγησης και παραμέτρου Μ.Ο. 

Αγγιγμάτα στο Ραβδόγραμμα 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας p είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 

0,913>0,05, δεν θα πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε  η 

χρήση της παραμέτρου Μ.Ο. Αγγίγματα στο Ραβδόγραμμα (scratch) δεν 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα 

κατά τη μετα-αξιολόγηση. 

 

Η τρίτη υπόθεση 
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Η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ της 

επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων της εφαρμογής με την 

ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών των μουσικών μελωδιών που αντιστοιχούν 

στο θεματικό περιεχόμενο της κάθε διαφάνειας . Εφόσον στην προηγούμενη 

υπόθεση ελέγχθηκε ο όγκος των αλληλεπιδράσεων σε σχέση με την πιθανή 

ανάπτυξη της βαθμολογίας στην προφορικό λόγο της αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας, για τον έλεγχο της εν λόγω υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ο όγκος των 

επαναλήψεων χρήσης της εφαρμογής σε συνδυασμό με το συντελεστή 

γραμμικής συσχέτισης του Pearson. Η υπόθεση είναι μονής κατεύθυνσης και 

ορίζει ως: 

 

 Η0: η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων της 

εφαρμογής δεν ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης των πληροφοριών 

που σχετίζονται με τις μουσικές μελωδίες  και οι οποίες 

αντιστοιχούν στο θεματικό περιεχόμενο των διαφανειών της 

εφαρμογής και  

 Η1: η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων θα 

ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών που σχετίζονται με 

τις μουσικές μελωδίες και οι οποίες αντιστοιχούν στο θεματικό 

περιεχόμενο των διαφανειών.  

 

 
Μετα-

αξιολόγηση 

Μ.Ο. 

επαναλήψεις 

χρήσης 

Μετα-αξιολόγηση 

Ανάπλαση 

Πληροφοριών 

Συσχέτιση Pearson 1 0,052 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
 0,709 

Ν 62 55 

Μ.Ο. Αριθμός 

Επαναλήψεων 

Χρήσης 

Συσχέτιση Pearson 0,052 1 

Κατά προσέγγιση p 

(1ης κατεύθυνσης) 
0,709  

Ν 545 55 
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Πίνακας 245. Γραμμική συσχέτιση αποτελεσμάτων  για το Μ.Ο. Ικανότητα 
Ανάπλασης Πληροφοριών που σχετίζονται με Μουσικές Μελωδίες και Μ.Ο. 

Αριθμός Επαναλήψεων Χρήσης 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και αφού η τιμή της αξίας  p είναι μικρότερη 

του 0,05, εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι έχουμε τιμή 0,709>0,05, δεν θα 

πρέπει να δεχθούμε την πειραματική υπόθεση Η1 οπότε η Ικανότητα 

Ανάπλασης Πληροφοριών που σχετίζονται με Μουσικές Μελωδίες και η 

αντιστοίχισή τους σε διαφάνειες της εφαρμογής, δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τον αριθμό των επαναλήψεων χρήσης των 

οπτικοακουστικών στοιχείων της εφαρμογής. 

 

7.3.  Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των 

υποκειμένων μετά από την έρευνα 

 

Όπως έχει προειπωθεί, το δείγμα αποτέλεσαν 62 παιδιά, τριάντα τρία (33) 

αγόρια και είκοσι εννιά (29) κορίτσια, ηλικίας εφτά έως οχτώ χρονών,  όλα 

μαθητές και μαθήτριες της Β’ δημοτικού. Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα 

που διαμορφώθηκαν για την ερευνητική αυτή προσπάθεια, προέκυψαν τέσσερις  

(4) βασικοί θεματικοί άξονες-ενότητες. Στις θεματικές αυτές ενότητες, οι οποίες 

σχετίζονταν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, με το Λεξιλόγιο, με τη 

χρήση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και με την αξιοποίηση των Ψηφιακών 

Τεχνολογιών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, δομήθηκαν οι 

αντίστοιχες ερωτήσεις, που είχαν ως στόχο να απαντήσουν στα ερωτήματα της 

έρευνας. Οι ερωτήσεις της παρούσας έρευνας απευθύνθηκαν με την ίδια σειρά 

σε κάθε μαθητή σύμφωνα με τη ροή της συζήτησης και είναι κατανεμημένες 

ανά θεματική ενότητα ως εξής:  

 

Γνωστικά αντικείμενα (Αγγλικά, Μουσική) 

 

 Θα ήθελες να χρησιμοποιείτε iPad και στ’ Αγγλικά και στη Μουσική; 

Να χρησιμοποιείς δηλαδή και στο μάθημα των Αγγλικών αλλά και της 

Μουσικής iPad; 
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Οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες απάντησαν θετικά στην ερώτηση. Kάποιες 

περιπτώσεις ξεδίπλωσαν περισσότερο τις σκέψεις τους: «Έτσι (εννοεί όπως 

χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή στο iPad) είναι ωραίο, σαν παιχνίδι». «Αυτό που 

θέλω να σας πω, στ’ αγγλικά θέλω να κάνουμε με το iPad λίγο, να μοιράζουμε τις 

ώρες. Γιατί το iPad θα λέει κάποιες λέξεις όπως αυτό το παιχνίδι, θα τις πατάμε 

και θα μαθαίνουμε νέες λέξεις όπως και στα βιβλία…». Δύο (2) απέφυγαν να 

απαντήσουν, ενώ ένα (1) ανέφερε ότι θα ήθελε να χρησιμοποιεί το iPad και στ’ 

Αγγλικά αλλά όχι στη Μουσική. «Δεν ξέρω, δε θέλω να βλέπω κάτι από τον 

υπολογιστή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στον αντίποδα, υπήρξε  ο ακόλουθος 

σχολιασμός «Ναι, επειδή το μάθημα της μουσικής με το iPad είναι ωραίο γιατί 

σου λέει ν’ ακούσεις και είναι ωραίο». Στην ερώτηση αυτή καταγράφηκε και μία 

σκανδαλιάρικη άποψη που ξέφευγε από το αναμενόμενα: «Ναι, θα ήταν τέλεια. 

Θα ήμουν κρυφά και θα έπαιζα Dream League. Και μετά αν με ρωτούσε η κυρία 

κάτι θα το πήγαινα σε μικρή εικόνα και θα το άνοιγα.» 

 

 Τι ιδέες σου ήρθαν χρησιμοποιώντας το «Καρναβάλι των ζώων» για 

να μαθαίνεις πιο εύκολα και καλύτερα τα μαθήματά σου; Να μάθεις δηλαδή 

καλύτερα αυτά που σου ζήτησα. Σου ήρθαν κάποιες ιδέες πώς να μάθεις 

καλύτερα; 

 

Οκτώ (8) απαντήσεις αφορούσαν στη ανάπτυξη της ανάγνωσης που πηγάζει 

κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά από την ηχητική κειμενική υποστήριξη της 

εφαρμογής σε συνδυασμό με το οπτικό περιεχόμενο που έκανε κατανοητό το 

κείμενο. «Μου έδωσε ιδέες για να κάνω πιο εύκολη ανάγνωση, δηλαδή να την 

ακούω πρώτα και μετά να τη διαβάζω απ’ έξω», «Ήταν πιο εύκολο όταν πάταγα 

τα γράμματα και η κυρία τα διάβαζε», «Με βοήθησε στο να θυμάμαι Αγγλικά, στο 

να διαβάζω Αγγλικά, στο να ακούω Αγγλικά αλλά ν’ ακούω κι άλλα πράγματα», 

«Επειδή είναι μια ιστορία που πρέπει να πεις μόνο Αγγλικά. Κι έτσι μαθαίνεις πιο 

εύκολα τις λέξεις, τις καταλαβαίνεις τις λέξεις. Ήταν πιο εύκολο από το μάθημα 

που κάνουμε. Επειδή μάθαινα κάποιες λέξεις που δεν ξέρω και τώρα θα μου 

φαίνεται ευκολότερο το μάθημα από την κα Κωνσταντίνα», «Μου έχει δώσει 
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πάρα πολλές ιδέες να διαβάζω πιο καλά, μου έχει δώσεις νέες λέξεις…». 

Ωστόσο, υπήρξαν και τέσσερις (4) αναφορές και στη συμβολή της μουσικής 

διάστασης της εφαρμογής: «Επειδή τα λέει και το iPad, έχει και ωραίες 

μουσικές, και τα λες κι εσύ ξανά και ξανά μέχρι να τα μάθεις απ΄ έξω», «Επειδή 

όσο περνούσε ο καιρός, επειδή συνέχεια άκουγα τις ίδιες μουσικές κι αυτά και 

επειδή άκουγα συνέχεια τις μουσικές σ’ αυτήν την εικόνα, αυτή τη μουσικής, 

επειδή ήταν χαρούμενη  μουσική σε κάποια σημεία και οι εικόνες ήταν 

χαρούμενες, ήταν χαρούμενο παραμύθι, μου άρεσε και επειδή μου άρεσε ήταν πιο 

εύκολο». Επιπλέον, υπήρχαν και απαντήσεις που αποτύπωναν διάθεση και 

κίνητρο όπως «Σκέφτηκα να προσπαθώ πιο πολύ, άμα κάνω κάτι λάθος να 

ξαναπροσπαθώ». Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν και έξι (6) αρνητικές απαντήσεις 

ή και αδιάφορες «Όχι» ή «Δεν ξέρω», ενώ έντεκα (11) υποκείμενα δεν 

απάντησαν.  

 

 Κάνεις Αγγλικά ιδιαίτερα, στο σπίτι ή στο φροντιστήριο; Από πότε;  

 

Η πλειονότητα των μαθητών έχει έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με τα 

αγγλικά εντός του σχολικού χώρου. Δύο (2) υποκείμενα είχαν αρχίσει από τα 

προνήπια στο συγκεκριμένο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, είχαν την πρώτη τους 

επαφή με την Αγγλική ως ξένη γλώσσα ήδη από τότε, ενώ τα υπόλοιπα 

υποκείμενα από την πρώτη δημοτικού. Έξι (6) υποκείμενα είχαν ξεκινήσει 

ιδιαίτερα Αγγλικά, εκ των οποίων δύο (2) για διάστημα μεγαλύτερο των δύο 

ετών και δύο (2) στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας. Επιπλέον τρία (3) 

υποκείμενα διδάσκονταν από το κοινωνικό τους περιβάλλον, δηλαδή τη μητέρα 

ή άλλο συγγενικό πρόσωπο χωρίς ωστόσο να δέχονται συστηματική 

εκπαίδευση. Τέλος, ένα υποκείμενο εκτός από το μάθημα της αγγλικής 

διδάσκονταν ήδη για δύο χρόνια και τη γαλλική γλώσσα.  

 

 Ασχολείσαι και με κάποιο όργανο, παίζεις μουσική, είσαι στη χορωδία 

εδώ στο ωδείο ή αλλού; 
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Από τα 62 υποκείμενα, η πλειοψηφία δεν είχε ενεργητική επαφή με τη 

μουσική, δηλαδή δεν συμμετέχει σε χορωδία ούτε μαθαίνει κάποιο μουσικό 

όργανο. Ωστόσο, δεκαπέντε (15) υποκείμενα απάντησαν θετικά στην 

ενεργητική σχέση με τη μουσική. Από αυτά, δύο (2) διανύουν τον τρίτο 

σχολικό χρόνο εκμάθησης πιάνου, ένα (1) μαθαίνει μουσική για πρώτη χρονιά, 

ένα (1) μαθαίνει από το κοινωνικό του περιβάλλον. Ένα (1) υποκείμενο έκανε 

ένα χρόνο βιολί, δύο (2) άλλα ήρθαν για λίγο καιρό σε επαφή με την κιθάρα 

αλλά τη σταμάτησαν στην πορεία, ενώ τρία (3) ακόμη μαθαίνουν ωδειακά 

κιθάρα ήδη μία σχολική χρονιά. Επίσης, υπάρχουν δύο (2) υποκείμενα που 

συμμετέχουν στη χορωδία του σχολείου. Τέσσερα (4) υποκείμενα έδειξαν την 

επιθυμία να ξεκινήσουν τη συστηματική εκπαίδευση τους. Ένα (1) από αυτά 

ισχυρίστηκε ότι τραγουδάει στο σπίτι με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ενώ άλλα 

τέσσερα (4) εκφράστηκαν με λαχτάρα στην προοπτική επαφής με το πιάνο. «Θα 

κάνω πιάνο. Παίζω λίγο στην αρχή τον «Τυμπανιστή», το έχω μάθει λίγο», «Όχι, 

ακόμη, αλλά θα αρχίσω τώρα. Μου το υποσχέθηκε η μαμά». Επίσης, τέσσερα (4) 

υποκείμενα ανέφεραν ότι υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι και 

πειραματίζονται μόνα τους.  

 

Διαδικασία 

 

 Πώς σου φάνηκε η διαδικασία που ακολουθήσαμε;  

 

Στο ερώτημα αυτό, συλλέχθηκαν δέκα (10) «τέλεια», δεκαέξι (16) «δύσκολη 

διαδικασία», δώδεκα (12) απαντήσεις «εύκολη», εικοσι τρία (23) «έτσι κι έτσι». 

Όλοι και όλες οι μαθητές/τριες ισχυρίστηκαν ότι η διαδικασία τους ήταν 

«ευχάριστη», ωστόσο τα περισσότερα παιδιά  σημείωναν ότι η διαδικασία των 

αξιολογήσεων τους φάνηκε δύσκολη. Ένας (1) μαθητής ανέφερε ότι η προ-

αξιολογική φάση του ήταν δύσκολη, καθώς δεν ήξερε τι να περιμένει. Όταν 

όμως βίωσε την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή, τότε όλη η 

υπόλοιπη διαδικασία του φάνηκε εύκολη. «Τα εύκολα ήταν αυτό που εξηγήσαμε 

όλη την ιστορία που την είπα, ήταν εύκολο ενώ ένα δύσκολο ήταν όταν την πρώτη 

φορά που ήρθα, οι ερωτήσεις μου φάνηκαν λίγο δύσκολες». Τέλος, έγινε 
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αναφορά στη διάρκεια και στο στοιχείο της επανάληψης κατά τη διαδικασία 

υλοποποίησης της παρέμβασης: «Ήταν μεγάλης διάρκειας αλλά ήταν πολύ 

ωραίο και μου άρεσε πολύ γιατί το κάναμε με το iPad και το θυμόμαστε την 

επόμενη φορά και μετά ξανά και έτσι θα το θυμόμαστε πολύ εύκολα. […] Ήταν 

ωραίο επειδή άμα το κάναμε αυτό συνέχεια θα το θυμόμασταν… Θα μπορούσαμε 

ν’ απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Μ΄ άρεσε πολύ.»  

 

 Θα σου άρεσε να χρησιμοποιείς iPad στην τάξη;  

 

Οι περισσότεροι/ες πλην ενός δήλωσαν αβίαστα ότι θα ήθελαν να 

χρησιμοποιούν iPad στην τάξη. Ένας (1) μαθητής δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ 

«αλλά δεν επιτρέπεται», ενώ κάποιος άλλος τεκμηρίωσε με αυτήν του την 

απάντηση και μελλοντική του επιλογή: «Ναι, γι’ αυτό θα γραφτώ στην τάξη του 

iPad». 

 

Περιβάλλον εργασίας 

 

 Τι σου άρεσε πιο πολύ; 

 

Δέκα (10) από τα υποκείμενα απάντησαν στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι 

τους άρεσε η μουσική, δύο (2) η ιστορία, τέσσερα (4) αγόρια ο βασιλιάς 

λιοντάρι που αποτέλεσε αφορμή για το πάρτι έκπληξη καθώς «Σε όλα τα αγόρια 

αρέσουν τα λιοντάρια», πέντε (5) αναφέρθηκαν σε ήχους «αληθινούς», επτά (7) 

στη γενικότερη αλληλεπίδραση με τις εικόνες και τους ήχους. «Μου άρεσε που 

μπορώ να παίζω με τις μπουρμπουλήθρες που τις πατάμε και σκάνε». Πέντε (5) 

ήταν πιο συγκεκριμένοι όταν ανέφεραν ότι τους άρεσε ο ελέφαντας που 

«ερωτεύτηκε το κουνούπι» και του είπε «I love you». Έξι (6) υποκείμενα 

προτίμησαν περισσότερο την αλληλεπίδραση με διάφορα ζώα, σε πέντε  (5)  

άρεσε που κάποια ζώα έπαιζαν πιάνο και μάλιστα ένα (1) παιδί ανέφερε ότι  του 

θύμισε ότι παίζει και το ίδιο πιάνο. Η μεταμφίεση των ζώων ήταν επίσης ένα 

αγαπημένο θέμα σε πέντε (5) παιδιά. Ένα (1) παιδί σχολίασε ως θετικό το 
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γεγονός ότι στην εφαρμογή «γίνονται διάφορα πράγματα που δεν είναι 

φυσιολογικά». Η ομόνοια και η φιλία σχολιάστηκαν επίσης: «Μου άρεσε εδώ 

πέρα που είναι περίεργο ένας σκύλος και οι κροκόδειλοι και τα πουλιά να είναι 

όλοι φίλοι. Μου άρεσε επειδή η ιστορία είχε ένα καλό τέλος και δεν είχε κακό». 

Επίσης, ένα (1) παιδί αναφέρθηκε στα όμορφα γραφικά: «Μου άρεσε πάρα πολύ 

έτσι όπως ήταν σχεδιασμένα όλα τα ζώα». Τέλος, έχει ενδιαφέρον το γεγονός 

της ανάκλησης πληροφοριών που σχετίζονται με την μελωδία της εφαρμογής: 

«Ιδιαίτερα μια μουσική μου άρεσε τόσο πολύ που όταν πήγα σπίτι […] την 

άκουγα συνέχεια στο μυαλό μου»… Όπως προκύπτει, είκοσι οκτώ (28) από τα 

παιδιά αναφέρθηκαν στους ήχους και τη μουσική της εφαρμογής ως τα στοιχεία 

που τους άρεσαν περισσότερο, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά αναφέρθηκαν στην 

εικονογράφηση και το περιεχόμενο/θέματα της ιστορίας. 

 

 Πριν από το παραμύθι που διαβάσαμε σου άρεσε να διαβάζεις 

Αγγλικά και ν’ ακούς Μουσική για το σχολείο; 

 

Στην ερώτηση αυτή κατά πλειοψηφία τα υποκείμενα (61) απάντησαν θετικά 

και μόνο ένα (1) ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή του άρεσε να ακούει μόνο 

μουσική. 

 

Υπολογιστικό περιβάλλον 

 

 Πώς σου φάνηκε το παραμύθι στο iPad, σου άρεσε; 

 

Η ερώτηση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστική ως ρητορική. Πράγματι, 

όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή. Άλλωστε, η 

όλη διαδικασία και η μετέπειτα επεξεργασία των μαγνητοσκοπημένων 

δεδομένων δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας. 

 

 Έχεις ξαναχρησιμοποιήσει iPad μέχρι τώρα; 

o  Έχεις iPad στο σπίτι; 
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o  Παίζεις παιχνίδια; 

o Τί παιχνίδια παίζεις; 

 

Από τα ερωτήματα αυτά προέκυψε ότι η πλειονότητα των υποκειμένων είχε 

προηγούμενη επαφή με ταμπλέτες αφής. Από αυτά δεκαοκτώ (18) είχαν 

ξαναχρησιμοποιήσει iPad και τα περισσότερα διέθεταν τέτοια συσκευή στο 

σπίτι κυρίως για ψυχαγωγικούς λόγους (παιχνίδια). Ένα (1)  υποκείμενο 

«κατέβασε» την εφαρμογή όσο υλοποιούνταν η παρέμβαση στο σχολείο και 

άλλα τρία (3) ισχυρίστηκαν πως αξιοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές εκτός 

σχολικού περιβάλλοντος. Μόνο, επτά (7) ανέφεραν ότι δεν είχαν στο παρελθόν 

επαφή με τεχνολογία αφής.  

 

7.4.  Αναζήτηση στατιστικά σημαντικών διαφορών  μεταξύ των 

μεταβλητών με την ανάλυση διασπορών «ANOVA» 

 

Η Ανάλυση Διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One – way Anova) 

εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, που συγκρίνονται μετρήσεις, που προέρχονται 

από περισσότερες από δύο ομάδες ως προς μία εξαρτημένη μεταβλητή (Patton, 

2002). Στις σελίδες, που ακολουθούν παρουσιάζονται οι διερευνήσεις, που 

πραγματοποιήθηκαν για την αναζήτηση στατιστικά σημαντικών διαφορών 

μεταξύ των μεταβλητών που μελετήθηκαν. 

 

7.4.1. Αποτελέσματα για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα και την 

πρώτη υπόθεση 

 

 Η0: τα παιδιά, μετά τη χρήση της εφαρμογής δεν θα παρουσιάσουν καμία 

ανάπτυξη στην προφορική ικανότητα και ως  

 Η1: τα παιδιά, μετά τη χρήση της εφαρμογής θα παρουσιάσουν ανάπτυξη 

στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα.  

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 
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Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
14,429 12 1,202 3,765 0,000 

Εντός 

ομάδων 
15,238 48 0,319   

Σύνολο 29,757 60    

Πίνακας 246. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με τη χρήση της εφαρμογής 

 

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι για 

την εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων» το πρακτικό επίπεδο 

σημαντικότητας ήταν p=0,000. Αφού ήταν μικρότερο του θεωρητικού επιπέδου 

σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η πειραματική υπόθεση Η1, δηλαδή 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με τη χρήση της 

εφαρμογής και της ανάπτυξης της βαθμολογίας των υποκειμένων στην 

προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. Ενώ δεν συνέβη το ίδιο και για 

τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με βάση την παράμετρο φύλο, οπότε και 

προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
0,060 1 0,060 0,120 0,730 

Εντός 

ομάδων 
29,697 59 0,503   

Σύνολο 29,757 60    

Πίνακας 247. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με το φύλλο 
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Στο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας 

ήταν τιμής p=0,730. Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου 

σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με το φύλο των 

υποκειμένων και της ανάπτυξης της βαθμολογίας τους στην προφορική 

ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, εξετάστηκαν μέσω του στατιστικού 

τεστ και οι υπόλοιπες υποθέσεις οπότε και προέκυψαν: 

 

 Η0: οι επιδόσεις των παιδιών στο αντικείμενο της προφορικής 

ικανότητας στην αγγλική γλώσσα και πιο συγκεκριμένα στα δομικά 

στοιχεία αυτής δηλαδή στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στην κατανόηση 

και στην ευχέρεια λόγου μετά τη χρήση της εφαρμογής δεν θα 

παρουσιάζουν ανάπτυξη σε σχέση με τις επιδόσεις τους πριν από τη 

χρήση αυτής.  

 Η1: οι επιδόσεις των παιδιών μετά από τη χρήση της εφαρμογής θα 

είναι βελτιωμένες στο αντικείμενο της προφορικής ικανότητας στην 

αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Πρώτη αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
26,399 12 2,200 13,549 0,000 

Εντός 

ομάδων 
7,794 48 0,162   

Σύνολο 34,193 60    

Πίνακας 248. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 

σχέση με την πρώτη χρήση της εφαρμογής 

 

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το 

πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,000. Αφού ήταν μικρότερο 

του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η πειραματική 
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υπόθεση Η1, δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με 

την πρώτη χρήση της εφαρμογής και της ανάπτυξης της βαθμολογίας των 

υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα στις 

παραμέτρους Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο. Σε σχέση με την παράμετρο 

φύλο, προέκυψε πως: 

 

ANOVA 

Πρώτη Αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
0,004 1 0,004 0,007 0,935 

Εντός 

ομάδων 
34,189 59 0,579   

Σύνολο 34,193 60    

Πίνακας 249. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα 

αναφορικά με την 1η χρήση της εφαρμογής σε σχέση με το φύλλο 
 

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το 

πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,935. Αφού ήταν μεγαλύτερο 

του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική 

υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με το φύλο των υποκειμένων και της ανάπτυξης της 

βαθμολογίας τους στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα, μετά 

την πρώτη χρήση της εφαρμογής.  

 

ANOVA 

Δεύτερη αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
14,596 12 1,216 3,227 0,002 
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Εντός 

ομάδων 
18,095 48 0,377   

Σύνολο 32,691 60    

Πίνακας 250. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 

σχέση με τη 2η χρήση της εφαρμογής 

 

Για τη δεύτερη αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό 

τεστ παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής  

p=0,002. Αφού ήταν μικρότερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας 

(α=0,05), έγινε δεκτή η πειραματική υπόθεση Η1, δηλαδή υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με τη δεύτερη χρήση και της ανάπτυξης 

της βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην 

αγγλική γλώσσα στις παραμέτρους Κατανόηση Λόγου και Λεξιλόγιο. Σε 

σχέση με την παράμετρο φύλο προέκυψε πως: 

 

ANOVA 

Δεύτερη Αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
0,345 1 0,345 0,629 0,431 

Εντός 

ομάδων 
32,346 59 0,548   

Σύνολο 32,691 60    

Πίνακας 251. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα 

αναφορικά με τη 2η χρήση της εφαρμογής σε σχέση με το φύλλο 
 

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το 

πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,431. Αφού ήταν μεγαλύτερο 

του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική 

υπόθεση Η1, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με το φύλο των υποκειμένων και της ανάπτυξης της 
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βαθμολογίας τους στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα μετά 

τη δεύτερη χρήση. 

 

ANOVA 

Τρίτη αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
11,076 16 0,692 1,250 0,271 

Εντός 

ομάδων 
24,371 44 0,554   

Σύνολο 35,447 59    

Πίνακας 252. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 

σχέση με την 3η χρήση της εφαρμογής 

 

Για την τρίτη αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό 

τεστ παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής  

p=0,271. Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας 

(α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με την τρίτη χρήση και της 

ανάπτυξης της βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική ικανότητα 

στην αγγλική γλώσσα στις παραμέτρους Κατανόηση Λόγου, Λεξιλόγιο και 

Γραμματική. Σε σχέση με την παράμετρο φύλο προέκυψε πως: 

 

ANOVA 

Τρίτη Αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
0,48 1 0,048 0,080 0,778 

Εντός 

ομάδων 
35,399 59 0,600   

Σύνολο 35,447 60    
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Πίνακας 253. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα 
αναφορικά με την 3η χρήση της εφαρμογής σε σχέση με το φύλλο 

 

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το 

πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,778. Αφού ήταν μεγαλύτερο 

του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική 

υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με το φύλο των υποκειμένων και της ανάπτυξης της 

βαθμολογίας τους στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα μετά 

την τρίτη χρήση της εφαρμογής. 

 

7.4.2. Αποτελέσματα για τη δεύτερη υπόθεση 

 

 Η0 ότι ο όγκος των αλληλεπιδράσεων των παιδιών με τα 

οπτικοακουστικά στοιχεία της εφαρμογής δε σχετίζεται με τη ανάπτυξη 

που παρουσίασαν στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα και  

 Η1 ότι ο όγκος των αλληλεπιδράσεων αυτών είναι άμεσα συνδεδεμένος 

με τη βελτίωσή τους.  

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
23,898 48 0,498 0,620 0,825 

Εντός 

ομάδων 
4,014 5 0,803   

Σύνολο 27,912 53    

Πίνακας 254. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την διάσταση Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στο Φόντο 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον Μ.Ο. της 

διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Φόντο, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο 

στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν 
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p=0,825. Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας 

(α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με τη διάσταση Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεις στο Φόντο και της ανάπτυξης της βαθμολογίας των 

υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
16,998 25 0,680 1,912 0,051 

Εντός 

ομάδων 
9,600 27 0,356   

Σύνολο 26,598 52    

Πίνακας 255. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την διάσταση Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον Μ.Ο. της 

διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο 

στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν 

p=0,051. Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας 

(α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η1, δηλαδή δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με τη διάσταση Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεις στο Κείμενο και της ανάπτυξης της βαθμολογίας των 

υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,815 52 0,535 5,526 0,328 
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Εντός 

ομάδων 
0,097 1 0,097   

Σύνολο 27,912 53    

Πίνακας 256. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 

σχέση με την διάσταση Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στα Ζώα 
 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον Μ.Ο. της 

διάστασης Αλληλεπιδράσεις στα Ζώα, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο 

στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν 

τιμής p=0,328. Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου 

σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με τη διάσταση Μ.Ο. 

Αλληλεπιδράσεις στα Ζώα και της ανάπτυξης της βαθμολογίας των 

υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
20,685 42 0,493 0,750 0,760 

Εντός 

ομάδων 
7,227 11 0,657   

Σύνολο 27,912 53    

Πίνακας 257. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την διάσταση Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στο Ραβδόγραμμα 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον Μ.Ο. της 

διάστασης Αλληλεπιδράσεις στο Ραβδόγραμμα (scratch), χρησιμοποιώντας το 

συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο 

σημαντικότητας p=0,760. Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου 

σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με τη διάσταση Μ.Ο. 
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Αλληλεπιδράσεις στο Ραβδόγραμμα (scratch) και της ανάπτυξης της 

βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,824 52 0,535 6,067 0,314 

Εντός 

ομάδων 
0,088 1 0,088   

Σύνολο 27,912 53    

Πίνακας 258. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την διάσταση Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στα Αντικείμενα 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον Μ.Ο. της 

διάστασης Αλληλεπιδράσεις στα Αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το 

συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο 

σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,314. Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού 

επιπέδου σημαντικότητας (α = 0,05), έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, 

δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με τη 

διάσταση Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στα Αντικείμενα και της ανάπτυξης της 

βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,912 53 0,527 . . 

Εντός 0,000 0 .   
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ομάδων 

Σύνολο 27,912 53    

Πίνακας 259. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την διάσταση Μ.Ο. Αλληλεπιδράσεις στα Μουσικά Όργανα  

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον Μ.Ο. της 

διάστασης Aλληλεπιδράσεις στα Μουσικά Όργανα, χρησιμοποιώντας το 

συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί η 

τιμή του πρακτικού επιπέδου σημαντικότητας, εξαιτίας των πολλαπλών και 

διαφορετικών μεγεθών υπολογισμού τόσο εντός όσο και μεταξύ των ομάδων 

ελέγχου. Έτσι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το εν λόγω αποτέλεσμα μόνο μέσω 

της Συσχετιστικής μελέτης, για αυτό και υποθέτουμε ότι αποδεχόμαστε το 

περιθώριο του στατιστικού λάθους οπότε και η διάσταση Μ.Ο. 

Αλληλεπίδραση στα Μουσικά Όργανα δεν έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα 

της ανάπτυξης της προφορικής ικανότητας των υποκειμένων στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,898 51 0,547 48,623 0,113 

Εντός 

ομάδων 
0,011 1 ,011   

Σύνολο 27,909 52    

Πίνακας 260. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Χρόνος Χρήσης 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. 

Χρόνος Χρήσης, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,113. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 
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έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Χρόνος Χρήσης 

και τη ανάπτυξη της βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική 

ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
24,865 46 0,541 0,888 0,640 

Εντός 

ομάδων 
3,044 5 0,609   

Σύνολο 27,909 51    

Πίνακας 261. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Θέαση Διαφανειών 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. 

Θέαση Διαφανειών, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής  p=0,640. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 

έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Θέαση Διαφανειών 

και τη ανάπτυξη της βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική 

ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,909 51 0,547 2736,148 0,015 

Εντός 0,000 1 0,000   
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ομάδων 

Σύνολο 27,909 52    

Πίνακας 262. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Σύνολο Αγγιγμάτων 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. 

Σύνολο Αγγιγμάτων, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,15. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 

έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Σύνολο 

Αγγιγμάτων και τη ανάπτυξη της βαθμολογίας των υποκειμένων στην 

προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
23,938 47 0,509 0,641 0,810 

Εντός 

ομάδων 
3,971 5 0,794   

Σύνολο 27,909 52    

Πίνακας 263. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 

σχέση με παράμετρο Μ.Ο. Αγγίγματα ανά Διαφάνεια 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. 

Αγγίγματα ανά Διαφάνεια, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,810. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 

έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Αγγιγμάτα ανά 



454 
 

Διαφάνεια και τη ανάπτυξη της βαθμολογίας των υποκειμένων στην 

προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,286 48 0,568 3,649 0,107 

Εντός 

ομάδων 
0,623 4 0,156   

Σύνολο 27,909 52    

Πίνακας 264. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 

σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Περιγραφικοί Ήχοι ανά Διαφάνεια 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο.  

Περιγραφικοί Ήχοι, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,107. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 

έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων 

που Αντιστοιχούν σε Περιγραφικούς Ήχους και τη ανάπτυξη της 

βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,228 50 0,545 1,599 0,461 

Εντός 

ομάδων 
0,681 2 0,341   
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Σύνολο 27,909 52    

Πίνακας 265. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Χωρίς Ήχο 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο.  

Χωρίς Ήχο,  χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε 

ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,461. Αφού ήταν 

μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η 

μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Δεν Αντιστοιχούν 

σε Ήχο και τη ανάπτυξη της βαθμολογίας των υποκειμένων στην 

προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
24,506 46 0,533 0,939 0,603 

Εντός 

ομάδων 
3,403 6 0,567   

Σύνολο 27,909 52    

Πίνακας 266. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 

σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Άλλοι Ήχοι 
 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. 

Άλλοι Ήχοι,  χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ παρατηρήθηκε 

ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,603. Αφού ήταν 

μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), έγινε δεκτή η 

μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων που Αντιστοιχούν σε 

Άλλους Ήχους και τη ανάπτυξη της βαθμολογίας των υποκειμένων στην 

προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 
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ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,213 51 0,534 0,766 0,741 

Εντός 

ομάδων 
0,696 1 0,696   

Σύνολο 27,909 52    

Πίνακας 267. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Ολοκληρωμένες Μελωδίες 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. 

Ολοκληρωμένες Μελωδίες,  χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,741. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 

έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων 

που Αντιστοιχούν σε Ολοκληρωμένες Μελωδίες και τη ανάπτυξη της 

βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
27,675 50 0,553 4,726 0,190 

Εντός 

ομάδων 
0,234 2 0,117   

Σύνολο 27,909 52    
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Πίνακας 268. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Γλωσσικό Περιεχόμενο 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. 

Γλωσσικό Περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας  ήταν τιμής p=0,190. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 

έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση Στοιχείων 

που Αντιστοιχούν στο Γλωσσικό Περιεχόμενο και τη ανάπτυξη της 

βαθμολογίας των υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
20,296 42 0,483 0,635 0,852 

Εντός 

ομάδων 
7,613 10 0,761   

Σύνολο 27,909 52    

Πίνακας 269. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 
σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. Ραβδόγραμμα (scratch) 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την παράμετρο Μ.Ο. 

Ραβδόγραμμα (scratch),  χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,490. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 

έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση H0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με την παράμετρο Μ.Ο. Χρήση του 

Ραβδογράμματος (scratch) και τη ανάπτυξη της βαθμολογίας των 

υποκειμένων στην προφορική ικανότητα στην αγγλική γλώσσα. 
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7.4.3. Αποτελέσματα για την τρίτη υπόθεση 

 

 Η0: η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων της 

εφαρμογής δεν ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης των πληροφοριών που 

σχετίζονται με τις μουσικές μελωδίες που αντιστοιχούν στο θεματικό 

περιεχόμενο των διαφανειών της εφαρμογής και  

 Η1: η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων θα 

ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών που σχετίζονται με τις 

μουσικές μελωδίες που αντιστοιχούν στο θεματικό περιεχόμενο των 

διαφανειών.  

 

ANOVA 

Μετα-αξιολόγηση σύνολο 

 
Σύνολο 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F Σημαντικότητα 

Μεταξύ 

ομάδων 
,136 2 0,068 0,125 0,883 

Εντός 

ομάδων 
27,776 51 0,545   

Σύνολο 27,912 53    

Πίνακας 270. Ανάλυση διακύμανσης για το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα σε 

σχέση με τον Αριθμό των Επαναλήψεων Χρήσης 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον Αριθμό 

Επαναλήψεων Χρήσης, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ 

παρατηρήθηκε ότι το πρακτικό επίπεδο σημαντικότητας ήταν τιμής p=0,883. 

Αφού ήταν μεγαλύτερο του θεωρητικού επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05), 

έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά αναφορικά με τον Αριθμό Επαναλήψεων Χρήσης των 

οπτικοακουστικων στοιχείων της εφαρμογής και της Ικανότητας 

Ανάπλασης Πληροφοριών που σχετίζονται με τις μουσικές μελωδίες της 

εφαρμογής.  
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8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

έρευνας 

 

8.1.  Εισαγωγή  

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στόχευε να σκιαγραφήσει το μαθησιακό 

πρόσημο των όσων, στο χώρο της διαθεματικής εκπαίδευσης, διαμορφώνονται 

στο επιστημονικό πεδίο της διδακτικής της ξένης γλώσσας (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, 

ΠΕΑΠ), της μουσικής, της διαθεματικότητας, και της χρήσης της Ψηφιακής 

Τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, εστίασε στη διεύρυνση της χρήσης 

φορητών συσκευών τεχνολογίας αφής iPad και στη χρήση της 

μουσικογλωσσικά εμπλουτισμένης εφαρμογής «Το Καρναβάλι των Ζώων». 

Ανέδειξε τη σύμπλευση του μαθήματος της αγγλικής ως ξένης γλώσσας με τις 

δυνατότητες της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και 

το συνδυασμό τους, διαθεματικά, με τη μουσική. Στόχος της δεν ήταν η 

αποκλειστική διερεύνηση των ερευνητικών της ερωτημάτων, αλλά και η 

ανίχνευση υποθέσεων σχετικά με τη χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας , στο 

πλαίσιο της διαθεματικής εκπαίδευσης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας , σε 

παιδιά  ηλικίας επτά έως οκτώ ετών, με τη βοήθεια της μουσικής. Για αυτό και 

η διερεύνηση της χρήσης της εφαρμογής που έχει συμπεριλάβει κατά το 

σχεδιασμό της λειτουργικά δεδομένα που προωθούν την ανακάλυψη των 

σχέσεων μεταξύ γλώσσας και μουσικής και βοηθούν περαιτέρω στην 

κατανόησή τους (Ming Tu, Cslovjecsek, Perez, Blakey, & Shappard, 2014) 

εμπεριείχε τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την ενορχήστρωση μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, ενώ το ψηφιακό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είχε στόχο να διευκολύνει την αναπαράσταση, 

το διαμοίρασμα και την επαναχρησιμοποίηση του μαθησιακού σχεδιασμού της 

ερευνήτριας. 

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής προσπάθειας, η μάθηση, η διδασκαλία, η 

γλώσσα, η μουσική και η Ψηφιακή Τεχνολογία αποτέλεσαν τους πυλώνες, 

πάνω στους οποίους, στηρίχθηκε η μεθοδολογία των μαθησιακών 
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δραστηριοτήτων για τη διερεύνηση της πιθανής ανάπτυξητου προφορικού 

λόγου των παιδιών στην αγγλική ως ξένη γλώσσα, με την αξιοποίηση των 

ψηφιακών εργαλείων. Έτσι, επιτεύχθηκε διασύνδεση των εργαλείων της 

Τεχνολογίας και του περιεχομένου της μαθησιακής διαδικασίας για την 

ανάδειξη δεξιοτήτων αφού η σχολική εκπαίδευση θα πρέπει να καλλιεργεί στον 

μαθητή παντός είδους ικανότητα για την εξελικτική πορεία των παιδιών, όπως η 

πρωτοβουλία, η φαντασία και η δημιουργικότητα (Ματέυ, Π., 1992). Η 

παρέμβαση ενσωμάτωνε δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής 

προετοιμασίας. Η ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών και μαθητριών 

ανέδειξε τη μη «γραμμική» μαθησιακή διαδικασία που εξελίχθηκε στο πλαίσιο 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, η οποία 

αφορούσε στην επεξήγηση του αντικειμένου της δραστηριότητας από πλευράς 

της ερευνήτριας και εν συνεχεία στην ελεύθερη αλληλεπίδραση των παιδιών με 

το περιεχόμενο της εφαρμογής. Η ολοκλήρωση της εκάστοτε μαθησιακής 

δραστηριότητας ακολουθούνταν από ισάριθμες δραστηριότητες αξιολόγησης 

του γνωστικού αντικειμένου. Στο ίδιο πλαίσιο επιχερείθηκε να εντοπιστεί και  

πιθανή εκδήλωση Εμπειρίας Ροής (Custodero L. A., 1998) και η ικανότητα 

ανάκλησης πληροφοριών που έχουν σχέση με το μουσικό περιεχόμενο της 

εφαρμογής, καθώς ερευνητές (Ray, 1997), (Lowe, 1995), (Garcia, 2002), 

(Morgan, 2003), (Cruz-Cruz, 2005) έχουν παρουσιάσει αποτελέσματά τους που 

θέλουν τη μουσική να έχει θετική επίδραση κατά τη διάρκεια της εκμάθησης 

ξένων γλωσσών με ποικίλους τρόπους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, 

σεβόμενη τη διδακτική πορεία των εκπαιδευτικών του σχολείου ως εκείνη τη 

στιγμή και εξαιτίας του γεγονότος ότι το ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα διέθετε 

δικό του Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητα του 

περιεχομένου της εφαρμογής και να σχεδιαστούν τα εργαλεία αξιολόγησης , 

μελετήθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια “My first ABC Book” και “Toby, Tom and 

Lola” με τις θεματικές τους ενότητες που εμπεριέχονται στο αναγνωστικό, το 

βιβλίο ασκήσεων, το εγχειρίδιο για το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το 

διαδραστικό software που τα συνοδεύει. 

Στο πλαίσιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης, διαπιστώθηκε ότι το λεξιλόγιο της εφαρμογής ήταν 
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κατάλληλο, καθώς τα παιδιά είχαν ήδη διδαχθεί ένα μεγάλο μέρος του έως την 

ημέρα υλοποίησης της παρέμβασης. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην 

αποδέσμευση όσο το δυνατό περισσότερου διδακτικού χρόνου για τη 

μεγαλύτερη, μη κατευθυνόμενη, δυνατή αλληλεπίδραση των παιδιών με το 

περιεχόμενο. Με αυτό το σκεπτικό, η χρήση της εφαρμογής και η αξιολόγησή 

της μπορούσαν να αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για την παραγωγή ενός 

ευρύτερου προβληματισμού αναφορικά με τα αποτελέσματα που θα είχε η 

χρήση της στην ανάπτυξη της προφορικής ικανότητας των παιδιών στην 

αγγλική γλώσσα.   

 

8.2.  Εκπαιδευτικό σενάριο  

 

Το ίδιο το εκπαιδευτικό σενάριο έθεσε ως κεντρική ιδέα την παρέμβαση της 

χρήσης της εφαρμογής στο γνωστικό αντικείμενο της αγγλικής γλώσσας, με 

μαθησιακό στόχο το σύνολο των υποκειμένων να παρουσιάσουν ανάπτυξη στην 

προφορική ικανότητα στην αγγλική ως ξένη γλώσσα. Ο ρόλος για την 

ερευνήτρια ήταν αυτός του πομπού της πληροφόρησης και βοήθειας προς τα 

παιδιά όποτε αυτό κρίθηκε απαραίτητο αλλά κυρίως επιδιώχθηκε η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση ώστε να διαπιστωθεί πιθανή διαφοροποίηση σε ό,τι αφορούσε 

στις μαθησιακές διαδρομές που ο καθένας και η κάθε μία από αυτούς 

ανέπτυξαν. Ως τρόπος αξιολόγησης των επιδόσεών τους επελέγησαν η 

αξιοποίηση του εσωτερικού συστήματος καταγραφής της δακτυλο-κίνησης που 

διαθέτει η εφαρμογή, φύλλα εργασίας (τεστ), και ημιδομημένες συνεντεύξεις. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (ΔΕΠΠΣ αγγλικά) στην ηλικία αυτή, τα παιδιά δεν 

αξιολογούνται για τις γνώσεις τους, οπότε όφειλαν να διαμορφωθούν 

δραστηριότητες συμβατές με τις οδηγίες που καθορίζονται από τα σχετικά 

ΔΕΠΠΣ για την αγγλική γλώσσα, ΔΕΠΠΣ για τη μουσική, ΔΕΠΠΣ για τη 

διαθεματικότητα και ΔΕΠΠΣ για την Ψηφιακή Τεχνολογία και αυτές να 

συσχετιστούν με τους μαθησιακούς στόχους  του Νέου Σχολείου. Το υλικό που 

συγκεντρώθηκε στο στάδιο του σχεδιασμού είχε αφετηρία την εμπειρία της 

ερευνήτριας από τη συμμετοχή της σε προηγούμενη έρευνα με τη χρήση της 

ίδιας εφαρμογής (Cslovjecsek & Perez, “The Carnival of Animals” protocol of 
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the post-doctoral research, 2013), στη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης, στη 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του ιδρύματος για την ενσωμάτωση της 

ιδέας στο σχολικό περιβάλλον, την υποστήριξη από μαθησιακό υλικό, την 

προμήθεια-εγκατάσταση της εφαρμογής στα iPads που χρησιμοποιήθηκαν και 

τη λειτουργία της εφαρμογής ως ενός ενιαίου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που 

περιλαμβάνει το σύνολο του μαθησιακού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ενώ 

ολοκληρώνεται με την αποτίμηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας της 

διαδικασίας, τον αναστοχασμό και πιθανό επανασχεδιασμό του. 

Συμπερασματικά το εκπαιδευτικό σενάριο λειτούργησε ως σύνθετο εργαλείο 

συνδυάζοντας διδακτικά  μέσα, όπως το λογισμικό της εφαρμογής για να 

επιτευχθεί ένα μαθησιακό αποτέλεσμα (Μακρή, Αράπογλου, Φράγου, & 

Κυνηγός, 2006), (Vanbuel, 2009). Το περιβάλλον εργασίας της συσκευής και 

της εφαρμογής και το υπολογιστικό περιβάλλον της εφαρμογής μετέτρεψαν του 

χρήστες σε «παραγωγούς» της γνώσης (Kron & Σοφός, 2007). Με το άγγιγμα 

των στοιχείων της εφαρμογής, κάθε πληροφορία μετατρέπονταν σε ήχο με 

νόημα. Εξάλλου διαδραστικά κείμενα και ήχοι στις εικόνες, συνδυαζόμενα με 

ηχητικά στοιχεία και ακουστικές προσθήκες, επιτρέπουν στους χρήστες να 

εξερευνήσουν το περιβάλλον εργασίας δημιουργώντας τη δική τους 

παιχνιδιάρικη προσέγγιση. Τα παιδιά αντιλαμβάνονταν και αντιμετώπιζαν την 

εφαρμογή ως παιχνίδι, κάτι που διαφαίνεται όχι τόσο από τα ποσοτικά 

ευρήματα αλλά κυρίως από τα ποιοτικά ευρήματα που προέκυψαν από τα 

δεδομένα. Καθώς το εκπαιδευτικό σενάριο ήταν προσανατολισμένο στην 

έρευνα και στην διεπίδραση (Benammar, Poortinga, Schwab, & Snoek, 2006), 

προείχε η ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων να εξερευνήσουν και να 

χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο και τα στοιχεία του με δικό τους τρόπο, ενώ 

εστίασε στις στρατηγικές διαπραγμάτευσης που αναπτύχθηκαν μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. 

Σε γνωστικό επίπεδο ενδιέφερε να κατανοηθούν ποιες οι γνώσεις των 

συμμετεχόντων πριν την έρευνα και ποιες μετά. Συμπερασματικά, το σύνολο 

των παιδιών είχε κάποιας μορφής επαφή με την αγγλική γλώσσα πέραν του 

σχολικού περιβάλλοντος πριν από την παρέμβαση, σε επίπεδο είτε 

συστηματικής είτε μη συστηματικής εκπαίδευσης. Εξαίρεση αποτελεί μόλις ένα 
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παιδί στο σύνολο του δείγματος, το οποίο είχε επισήμως απαλλαχθεί από το 

μάθημα της αγγλικής γλώσσας και για το οποίο επελέγει η συμμετοχή στις 

δραστηριότητες της έρευνας, ώστε να μη βιώσει αίσθημα αποκλεισμού από το 

υπόλοιπο σύνολο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι τιμές του να μη υπολογίζονται σε 

όλα τα στάδια των αξιολογήσεων εκτός από αυτό της προ-αξιολόγησης. Το 

αίσθημα του αποκλεισμού μειώθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι η 

δραστηριότητα εκλήφθηκε από το σύνολο των παιδιών όχι ως εκπαιδευτική 

αλλά ως παιχνίδι, όπως διαπιστώνεται από τις συνεντεύξεις τους. Μετά τις 

αλληλεπιδράσεις, το σύνολο του δείγματος βελτίωσε την προφορική του 

ικανότητα στην αγγλική γλώσσα και αυτό μπορεί να εξηγηθεί τόσο από την 

ένταξη της τεχνολογίας (βαθμολογία προ- & μετα-αξιολόγησης κλίμακας 

S.O.L.O.M.), όσο και από το γεγονός ότι σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων 

τα παιδιά είχαν έντονες αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με το 

περιβάλλον της εφαρμογής (αποτελέσματα κλίμακας F.I.M.A.), μετά την 

εισαγωγή του εργαλείου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά στο ίδιο 

το επίπεδο των υλικών και εφόσον ενδιέφερε να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

λειτουργίας του εργαλείου στο περιβάλλον που εισήχθηκε, προκύπτει πως η 

ευκολία στη χρήση του αποτέλεσε χαρακτηριστικό που ανέδειξαν τα παιδιά 

μέσα από τις συνεντεύξεις τους. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που 

διαπιστώθηκε είχε να κάνει και με το γεγονός ότι τα παιδιά ήταν συνηθισμένα 

σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις εξαιτίας του Προγράμματος Σπουδών του 

ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που προβλέπει την υλοποίηση παρόμοιας μορφής 

δραστηριοτήτων ειδικά για τα παιδιά της ομάδας στόχου που αποτέλεσαν το 

δείγμα της παρούσας, αφού σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2007), η 

εκμάθηση των λέξεων στην μακροπρόθεσμη μνήμη έχει αποδειχθεί ότι είναι 

ανάλογη με την εμπλοκή των μαθητών σε ενεργητικές δραστηριότητες (όπως 

αναφέρεται από τον Τρυφιάτη (2017).  

 

8.3.  Ψηφιακή Τεχνολογία  

 

Η διεύρυνση των πόρων της τάξης με το νέο υλικό που προσέφερε η 

εφαρμογή και η τεχνολογία αφής, έφεραν τα παιδιά σε επαφή με την 
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«πραγματικότητα» που λαμβάνει χώρα γύρω τους και κυρίως εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος. Καθώς οι πόροι επικοινωνίας έχουν μετατοπιστεί σε 

πολλαπλά κανάλια και λειτουργίες, τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα όπως αυτό 

της εφαρμογής θα πρέπει να πλαισιώνουν μαθητές και μαθήτριες με 

διαφορετικές μαθησιακές πηγές και εμπειρίες ζωής με κοινό σημείο αναφοράς 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι σχετικές με τον γραμματισμό, την 

ανάγνωση, την ομιλία, την γραφή και την ακουστική κατανόηση (Τρυφιάτης, 

2017). Όπως προέκυψε, οι εντάσεις μεταξύ των μερών αύξησαν τη συμμετοχή 

των παιδιών σε αυθόρμητα επεισόδια επικοινωνίας , γλωσσικά και μη γλωσσικά, 

με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει και ο Mercer (2000), η ευκαιρία για 

επικοινωνία μεταξύ τους και με την ερευνήτρια να τους προσδώσει ένα 

επιπλέον κίνητρο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση της 

γλώσσας στην επικοινωνία και στην κοινωνική επαφή (Τρυφιάτης, 2017). Οι 

μικρές ομάδες που συμμετείχαν στις αλληλεπιδράσεις, επέτρεψαν στα παιδιά να 

λειτουργήσουν συνεργατικά απέναντι στις προκλήσεις της εφαρμογής και αυτό 

τους έδωσε τη δυνατότητα να μιλούν περισσότερο και να εξασκήσουν τις 

προφορικές τους δεξιότητες μέσω της επανάληψης των φράσεων μεταξύ τους 

αλλά και σε ατομικό επίπεδο εξαιτίας της σχετικής αναπαραγωγής από το 

άγγιγμα στα στοιχεία που αντιστοιχούν στην παράμετρο Γλώσσα. Πιο 

χαρακτηριστική φράση από όλες είναι η φράση “I love you”, η οποία και 

αναπαράγονταν κάθε φορά που ένα παιδί άγγιζε το οπτικό στοιχείο κουνούπι 

στη διαφάνεια με αριθμό (5). Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ελευθερία στην έκφραση 

και η χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας , στο πλαίσιο των 

επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων των παιδιών, λειτούργησε ως πολιτιστικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ τους όσο και ως 

ψυχολογικό εργαλείο για την έκφραση και τη δόμηση των διαδικασιών και του 

περιεχομένου των σκέψεων των ατόμων κατά τη διάρκεια της έρευνας 

(Koupaee, Rahimi, & Shams, 2010). Παράλληλα, η αυθόρμητη έκφραση τους 

επέτρεψε να εξασκήσουν περισσότερο τις προφορικές τους ικανότητες. 

Ο συνδυασμός της ελεύθερης αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιεχόμενο 

και μεταξύ των παιδιών ενθάρρυνε δεξιότητες , όπως είναι η αμοιβαία 

υποστήριξη, η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, γεγονός που διαπιστώθηκε από 
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τη συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας, στο πλαίσιο των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Τα παιδιά μεταξύ τους είχαν την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή όπως αυτά πίστευαν, να οριοθετήσουν τον 

τρόπο, με τον οποίο θα επεξεργάζονταν το περιεχόμενο αυτής και αυτό τους 

έδωσε μεγαλύτερη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις γνώσεις τους, να 

κατασκευάσουν τα δικά τους νοήματα, να παρακινούν το ένα το άλλο και να 

αποκτούν καινούργια γνώση (Mercer, 2000). Ένα άλλο στοιχείο που 

αναδείχθηκε από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις 

απαντήσεις των παιδιών και την περιγραφική ανάλυση ήταν ότι το σύνολο 

αυτών είχε εξοικείωση, με κάποιον τρόπο, με συσκευές τεχνολογίας αφής και 

ήδη αρκετά μεγάλο μέρος αυτών τις χρησιμοποιούσε κυρίως για ψυχαγωγία 

(Κεφ.3.2.1). Στην παρούσα έρευνα, τα παιδιά είπαν ότι είχε περισσότερο 

ενδιαφέρον η διαδικασία της παρέμβασης, τους ήταν πιο ευχάριστη και τους 

προκάλεσε το ενδιαφέρον και την προσοχή με διαφορετικούς τρόπους, επιπλέον 

η χρήση της εφαρμογής τα βοηθούσε να εμπλουτίζουν τη μάθησή τους με 

πολλαπλούς τρόπους (Κεφ.2.2.). Από τα αποτελέσματα του στατιστικού 

ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η αξιοποίηση του περιεχομένου παρείχε μια πιο 

εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία και ανταποκρίνονταν στη συναισθηματική 

κατάσταση των παιδιών ώστε το καθένα από αυτά να επιχειρεί, σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό, να αποκτήσει πιο ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία 

(Τρυφιάτης, 2017), όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της 

δακτυλοκίνησης, τη διαφορετική χρήση όλων των διαστάσεων και των 

παραμέτρων της εφαρμογής, όπως επίσης και τις λεκτικές εντάσεις που 

καταγράφηκαν τόσο μεταξύ των παιδιών μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των 

παιδιών και της ερευνήτριας. Όπως προκύπτει από την παρούσα ερευνητική 

δοκιμή, η εφαρμογή «Το Καρναβάλι των Ζώων» αξιοποιήθηκε όχι ως ένα μέσο 

διδασκαλίας, αλλά ως ένα περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση και τον 

πειραματισμό στην προσπάθεια κατασκευής νοημάτων καθώς και της 

μαθησιακής ανάπτυξης των παιδιών. Αποτέλεσε παράμετρο για την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων με σκοπό την επικοινωνία, την αναζήτηση, την επεξεργασία, την 

ανάλυση καθώς και τη σύνθεση της πληροφορίας σε γνώση μέσω πολλαπλών 

αναπαραστάσεων και προσεγγίσεων (Thorne, 2008). Προώθησε τη συνεργατική 
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μάθηση και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και 

μεταξύ των παιδιών και της ερευνήτριας, οπότε και λειτούργησαν πραγματικές 

περιστάσεις επικοινωνίας, στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής 

διάστασης της μάθησης και της γλώσσας (Χαραλαμπόπουλος, 2006). 

 

8.4. Το Γνωστικό Αντικείμενο  

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου, 

τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν μέσω ημιδομημένης συνέντευξης σε ένα 

εύρος παραμέτρων της προφορικής ικανότητας, όπως αποτυπώνονται στο 

εργαλείο για τον έλεγχο της προφορικής ικανότητας της κλίμακας S.O.L.O.M. 

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου, η χρήση της 

εφαρμογής στο σύνολό της, δηλαδή η χρήση του περιβάλλοντος εργασίας και 

όχι του περιεχομένου, αποτέλεσε έναν από τους λόγους ανάπτυξης της 

προφορικής ικανότητας των παιδιών στην αγγλική γλώσσα. Η αξιοποίησή της 

ως επικοινωνιακό εργαλείο μεταξύ της συνομιλίας των μελών της ομάδας και 

της ερευνήτριας συνέβαλε στην οργάνωση και στη δόμηση των γνώσεων τους, 

στον μετασχηματισμό των ιδεών τους σε γλωσσική επικοινωνία (Novak, 2010). 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε επίσης ότι το μέγεθος των αλληλεπιδράσεων στο 

πλαίσιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων δεν ήταν ο λόγος για αυτή τη 

ανάπτυξη, πάρα το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αξιολόγησης, 

τα παιδιά οικοδόμησαν γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτά, συνέδεσαν λέξεις 

και εικόνες, μετέτρεψαν την εφαρμογή σε ένα προσωπικό εργαλείο μάθησης 

(Σολωμονίδου, 2006). Οι παράγοντες για αυτή τη ανάπτυξη αναζητήθηκαν σε 

μεταβλητές όπως το φύλο, όπου και εκεί διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει σχέση 

με τη ανάπτυξη που παρουσίασαν τα παιδιά. Ο συνδυασμός των στοιχείων 

έστρεψε το ενδιαφέρον της έρευνας στα αποτελέσματα των μεταβλητών 

δεικτών συναισθηματικής κατάστασης των παιδιών και του εργαλείου 

μέτρησης πιθανής εκδήλωσης εμπειρίας ροής (Custodero L. A., 1998).  

Τα δεδομένα του στατιστικού ελέγχου έδειξαν ότι παρά τους περιορισμούς, 

τα παιδιά έτειναν ολοένα και περισσότερο να αντιλαμβάνονται ότι η μαθησιακή 

δραστηριότητα δεν είναι παιχνίδι και προκύπτουν ξεκάθαροι στόχοι που πρέπει 
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να επιτευχθούν μετά από κάθε αλληλεπίδραση. Επίσης, από τις συνεντεύξεις 

και τα στοιχεία της συμμετοχικής παρατήρησης προέκυψε πως τα παιδιά 

λάμβαναν άμεση ανατροφοδότηση στον προβληματισμό τους σχετικά με τον 

τρόπο χρήσης του περιεχομένου όποτε χρειάστηκε και διαπιστώθηκε πως 

ελάχιστες φορές όντως χρειάστηκαν τη βοήθεια της ερευνήτριας για θέματα 

που δεν είχαν σχέση με τεχνικά προβλήματα, όπως η αύξηση της έντασης μιας 

συσκευής ή η απότομη διακοπή της λειτουργίας της εφαρμογής. Η 

ανατροφοδότηση των παιδιών βασίστηκε και στα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων, ώστε να αναδείξει περαιτέρω τις προκλήσεις και τις ικανότητες 

που ήταν απαραίτητες στο πλαίσιο της παρέμβασης και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα σταδιακά να διαπιστώνεται μέσω του στατιστικού ελέγχου 

σύγκλιση μεταξύ της δράσης και της επίγνωσης των παιδιών για το 

περιεχόμενο. Το γεγονός αποτυπώθηκε εξάλλου στους πίνακες χρήσεις των 

στοιχείων της εφαρμογής, όπου παρά το γεγονός ότι τα παιδιά είχαν 

τροποποιήσει τις προσωπικές τους μαθησιακές διαδρομές στις σελίδες – 

προσωπική ανάληψη δράσης και σύνδεση των πράξεων – αυτές οι διαδρομές 

δεν φάνηκαν να είναι άμεσα συνδεδεμένες με το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, 

τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι σε ένα μεγάλο μέρος των παιδιών ανεστάλη η 

ανησυχία για το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων τους, επέδειξαν αίσθηση των 

δυνατοτήτων ελέγχου – αν λάβουμε υπόψη τη χρήση των παραμέτρων και των 

διαστάσεων της εφαρμογής – και κυρίως μέσα από τη χρήση των 

αποτελεσμάτων της παραμέτρου «Συνολικός Χρόνος Χρήσης της Εφαρμογής» 

διαπιστώνεται ότι αρκετά από αυτά βίωσαν απώλεια της αυτογνωσίας. Εφόσον 

η ύπαρξη Εμπειρίας Ροής διαπιστωθεί, αυτή λειτουργεί ως μαγνήτης για τη 

μάθηση, υποστηρίζει ο Csikszentmihalyi (1997), και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση φαίνεται ότι σύμφωνα με την «αντιληπτική πρόκληση» της 

Custodero, τα αποτελέσματα από τη χρήση των διαστάσεων και των 

παραμέτρων της εφαρμογής κατέγραψαν αυτο–ανάθεση εργασίας με τα παιδιά 

να οριοθετούν τους στόχους τους μέσω της αυτοτέλειας, της αυτενέργειας και 

του εν δυνάμει ελέγχου επί της προκλήσεως. Αυτό αποδεικνύεται από το 

διαφορετικό μέγεθος χρήσης όλων των στοιχείων. Καταγράφηκε εκούσια 

πρωτοβουλία, αφού αρκετά από τα παιδιά θεώρησαν ότι είχαν κατακτήσει 
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πλήρως τη δραστηριότητα και επιχείρησαν, παρά τις οδηγίες που έλαβαν, να 

πραγματοποιήσουν τη δράση με δικό τους τρόπο, ενέργεια που αντανακλά 

συνήθως το επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσης που σχετίζεται με την 

παρουσία. Σε συμφωνία με την Στάμου (2009) κατέστη εφικτό να καταγραφεί, 

μέσω του συστήματος δακτυλο-κίνησης, το επίπεδο δεξιότητας του κάθε 

παιδιού και διαπιστώθηκε πως αυτό ήταν συγκεκριμένο σε σχέση με το προς 

εκτέλεση έργο και είχε ως αποτέλεσμα να εκτελεστεί το σύνολο των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων από όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. Αφού το 

περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής θεωρήθηκε αντιληπτό ως παιχνίδι και όχι 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο, η συνθήκη αποτέλεσε από μόνη της ασυνείδητη 

αφορμή για την εκδήλωση Εμπειρίας Ροής (Μουχτάρογλου, 2011). Με βάση το 

στατιστικό έλεγχο προκύπτει ότι τελικά υπήρξαν παιδιά που βίωσαν Εμπειρία 

Ροής και καθώς οι περιορισμοί της έρευνας δεν επιτρέπουν γενικεύσεις, 

μπορούμε απλά να υποθέσουμε ότι η ύπαρξη επιπλέον δεδομένων για τους 

μεταβλητούς δείκτες Χαρούμενο – Λυπημένο, Ευδιάθετο – Ενοχλημένο, 

Συγκεντρωμένο – Αφηρημένο, Σε εγρήγορση – Νυσταλέο, Ενεργητικό – 

Παθητικό, Ενθουσιασμένο – Βαριεστημένο, Ικανοποιημένο – Ανικανοποίητο, 

Επιτυχημένο – Αποτυχημένο, θα οδηγούσε και στην επιβεβαίωση πως η 

Εμπειρία Ροής προωθεί τη μάθηση δυνάμει εγγενών κινήτρων αλλά και των 

υψηλών δεξιοτήτων και προκλήσεων που επιφέρει (Csikszentmihalyi, 1978).  

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης, ήδη από τα 

περιγραφικά αποτελέσματα προκύπτει ότι τα παιδιά αναλογίστηκαν την αξία 

της χρήσης της συσκευής και της εφαρμογής σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, ωστόσο το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών έδωσε περισσότερη σημασία στο ηχητικό περιεχόμενο της 

εφαρμογής, της οποίας η χρήση φαίνεται ότι αποτέλεσε κίνητρο για τα παιδιά, 

ώστε να ασχοληθούν με τη μουσική. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα 

παιδιά ήταν θετικά απέναντι στην παρέμβαση στο σύνολό της. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και τα στατιστικά αποτελέσματα στο σημείο αυτό, αφού έδειξαν 

ότι στο σύντομο της παρέμβασης δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί η ικανότητα 

ανάπλασης πληροφοριών που σχετίζονται με το μουσικό περιεχόμενο της 

εφαρμογής με τον αριθμό των επαναλήψεων χρήσης της εφαρμογής. Σύμφωνα 
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με τα υπάρχοντα στοιχεία του στατιστικού ελέγχου για την πιθανή εκδήλωση 

εμπειρίας ροής φαίνεται πως η συναισθηματική κατάσταση των παιδιών έπαιξε 

πιο σημαντικό ρόλο στην πιθανή απομνημόνευση των μελωδιών, γεγονός που 

υποστηρίζεται και από τα περιγραφικά στοιχεία. 

 

8.5.  Γενικές διαπιστώσεις  

Η παρούσα ερευνητική εργασία στόχευε να διερευνήσει την επίδραση των 

εργαλείων της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην εκπαίδευση, μέσα από τη 

διαθεματική προσέγγιση,  με τη χρήση μιας εμπλουτισμένης μουσικο-

γλωσσικής εφαρμογής σε περιβάλλον τεχνολογίας αφής, ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας, με σκοπό την ανάπτυξηανάπτυξη 

της ικανότητας προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα.  

Στην παρούσα έρευνα, προέκυψαν σημαντικά ευρήματα στις ακόλουθες 

ερευνητικές υποθέσεις:  

Στην πρώτη ερευνητική υπόθεση, αναμενόταν το επίπεδο προφορικής 

ικανότητας στην ξένη γλώσσα των παιδιών του δείγματος , να βελτιωθεί μετά 

τη χρήση της εφαρμογής. Πράγματι, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

την άμεση σχέση της χρήσης της εφαρμογής με την ανάπτυξη που 

παρουσίασαν  τα υποκείμενα στα τέσσερα δομικά στοιχεία του προφορικού 

λόγου της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, δηλαδή στην κατανόηση, την 

ευχέρεια παραγωγής λόγου, τη γραμματική και το λεξιλόγιο . Το περιβάλλον 

εργασίας της συσκευής και της εφαρμογής και το υπολογιστικό περιβάλλον 

της εφαρμογής μετέτρεψαν τους χρήστες σε «παραγωγούς» της γνώσης , 

(Kron & Σοφός, 2007), οι οποίοι δημιουργούσαν ατομικά ή ομαδικά τη δική 

τους παιχνιδιάρικη προσέγγιση. Άλλωστε, η ευκολία στη χρήση του 

εργαλείου (iPad) αποτέλεσε χαρακτηριστικό που ανέδειξαν τα παιδιά μέσα 

από τις συνεντεύξεις τους. 

Ο συνδυασμός της ελεύθερης αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιεχόμενο 

και μεταξύ των παιδιών ενθάρρυνε δεξιότητες, όπως είναι η αμοιβαία 

υποστήριξη, η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, όπως διαπιστώθηκε από τη 

συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας, στο πλαίσιο των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η χρήση της εφαρμογής στο 
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σύνολό της, δηλαδή η χρήση του περιβάλλοντος εργασίας και όχι του 

περιεχομένου, αποτέλεσε έναν από τους λόγους ανάπτυξης της προφορικής 

ικανότητας των παιδιών στην αγγλική γλώσσα. Η αξιοποίησή της ως 

επικοινωνιακό εργαλείο μεταξύ της συνομιλίας των μελών της ομάδας και 

της ερευνήτριας συνέβαλε στην οργάνωση και στη δόμηση των γνώσεων 

τους, στον μετασχηματισμό των ιδεών τους σε γλωσσική επικοινωνία 

(Novak, 2010). 

Στο δεύτερο ερώτημα, κατά πόσο υπάρχει σχέση μεταξύ της ανάπτυξης στο 

επίπεδο προφορικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα των παιδιών μετά τη 

χρήση της εφαρμογής και στο μέγεθος της αλληλεπίδρασης των παιδιών με 

τα οπτικοακουστικά στοιχεία της εφαρμογής, τα ευρήματα δεν επιβαίωσαν 

τη σχέση αυτή. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονταν και 

αντιμετώπιζαν την εφαρμογή ως παιχνίδι, κάτι που διαφαίνεται όχι τόσο από 

τα ποσοτικά ευρήματα αλλά κυρίως από τα ποιοτικά ευρήματα που 

προέκυψαν από τα δεδομένα. Επίσης, τα παιδιά έτειναν ολοένα και 

περισσότερο να αντιλαμβάνονται ότι η μαθησιακή δραστηριότητα δεν είναι 

παιχνίδι και ότι προκύπτουν ξεκάθαροι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν 

μετά από κάθε αλληλεπίδραση. 

Τέλος, δεν επιβεβαιώθηκε η τρίτη ερευνητική υπόθεση. Επομένως η 

επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων της εφαρμογής δεν 

διαπιστώθηκε να ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών σχετικών 

με το ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής που αντιστοιχούν στο θεματικό 

περιεχόμενο κάθε σελίδας. 

  



471 
 

 

 

Περαιτέρω σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα: 

 

 Με βάση το εκπαιδευτικό σενάριο καταργήθηκαν οι παραδοσιακοί 

ρόλοι που διαπιστώνονται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Δηλαδή ο εκπαιδευτικός δεν αποτελούσε πια τον αναμεταδότη της 

γνώσης. Το καθένα από τα παιδιά ανέπτυξε προσωπική μαθησιακή 

διαδρομή, γεγονός που διαπιστώνεται από το σύστημα καταγραφής 

δακτυλοκίνησης (test-app) και επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα 

παιδιά επιχείρησαν μεταφορά γνώσης μεταξύ ομοτίμων (peer to peer 

learning) 

 Η διεύρυνση των πόρων της τάξης με το νέο υλικό που προσέφερε η 

εφαρμογή και η τεχνολογία αφής, έφεραν τα παιδιά σε επαφή με την 

«πραγματικότητα» που λαμβάνει χώρα γύρω τους και κυρίως εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος.  

 ανάπτυξηΗ αξιοποίηση του περιεχομένου παρείχε μια πιο 

εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία και ανταποκρίνονταν στη 

συναισθηματική κατάσταση των παιδιών, ώστε το καθένα από αυτά να 

επιχειρεί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να αποκτήσει πιο 

ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία (Τρυφιάτης, 2017) 

 Η εφαρμογή αποτέλεσε παράμετρο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων με 

σκοπό την επικοινωνία, την αναζήτηση, την επεξεργασία, την ανάλυση 

καθώς και τη σύνθεση της πληροφορίας σε γνώση μέσω πολλαπλών 

αναπαραστάσεων και προσεγγίσεων (Thorne, 2008). 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι:  

 οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιμορφωθούν και να λαμβάνουν στο 

σχεδιασμό τους την πραγματικότητα που ζουν οι μαθητές τους 

(Chrysostomou, 2017), 

 καθώς οι πόροι επικοινωνίας έχουν μετατοπιστεί σε πολλαπλά κανάλια 

και λειτουργίες, τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα όπως αυτό της 
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εφαρμογής, θα πρέπει να πλαισιώνουν μαθητές και μαθήτριες με 

διαφορετικές μαθησιακές πηγές και εμπειρίες ζωής με κοινό σημείο 

αναφοράς την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι σχετικές με τον 

γραμματισμό, την ανάγνωση, την ομιλία, την γραφή και την ακουστική 

κατανόηση (Τρυφιάτης, 2017), 

 η εκπαιδευτική διαδικασία να συμπεριλάβει νέου πόρους μάθησης και 

να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα σχολεία να διαθέτουν αυτούς του 

πόρους. 

 

Η πρωτοτυπία της έρευνας συνίσταται σε μία σειρά γεγόνοτων:  

 Για τους σκοπούς υλοποίησης της έρευνας αξιοποιήθηκε μία ψηφιακή 

μουσικογλωσσικά εμπλουτισμένη εφαρμογή τεχνολογίας αφής που, αν 

και έχει δημιουργηθεί αρχικά για χρήση εκτός του σχολικού 

περιβάλλοντος, έχει σχεδιασμό παιδαγωγικής χρήσης και επιπρόσθετα 

διαθέτει τέτοια τεχνικά στοιχεία –δηλαδή το εσωτερικό της σύστημα 

καταγραφής δαχτυλοκίνησης- που της επιτρέπει να χρησιμοποιείται και 

για ερευνητικούς σκοπούς. 

 Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός της εφαρμογής βασίστηκε στη 

διαθεματικότητα, όπως άλλωστε και η ίδια η ερευνητική παρέμβαση. 

 Ο σχεδιασμός της έρευνας, μέσα από τη δημιουργία του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού σεναρίου, συνδύαζε την ελεύθερη και καθοδηγούμενη 

μάθηση για τη μέλετη της επίδρασης της μουσικογλωσσικά 

εμπλουτισμένης εφαρμογής στη γλωσσική ικανότητα. Έρευνες τέτοιου 

τύπου είναι εξαιρετικά περιορισμένες τόσο στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα όσο και στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία γενικότερα. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από το συνδυασμό 

πολλαπλών ερευνητικών εργαλείων που διευκόλυναν τον τριγωνισμό 

της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και σε εντοπισμό και καταγραφή 

επιπρόσθετων ευρημάτων που προέκυψαν, όπως η παρατήρηση της 

εμπειρίας ροής.  
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Η έρευνα εστίασε στη μαθησιακή διαδικασία που μπορεί να οδηγεί στην 

οικοδόμηση της γνώσης και, παρά την απώλεια δεδομένων -σε ορισμένα από 

αυτά σχεδόν μαζική- διαπιστώνεται ότι ένας εκπαιδευτικός μετασχηματισμός 

είναι ήδη σε εξέλιξη. Η συλλογή των στοιχείων συμπεριέλαβε χαρακτηριστικά 

μικτής προσέγγισης, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση 

δεδομένων με σκοπό τον τριγωνισμό και την παραγωγή όσο το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικών ή γενικεύσιμων αποτελεσμάτων με επιστημονικό 

ενδιαφέρον. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργούνταν η δυνατότητα τα δεδομένα 

αυτά να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω εμπλοκή ερευνητών και 

εκπαιδευτικών στο αντικείμενο, ώστε να δομηθεί μελλοντικά μια 

ολοκληρωμένη αντίληψη σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών αφής και του 

ψηφιακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη μη 

τυπική εκπαίδευση. Εξάλλου, με βάση την έρευνα σχεδιασμού και τον πιλοτικό 

της χαρακτήρα, τα αποτελέσματα της παρούσας θα πρέπει να θεωρούνται ως 

ενδείξεις για πιο εστιασμένες ερευνητικές μελέτες στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, η 

απώλεια δεδομένων αναδεικνύει ότι χρειαζόμαστε άρτια ολοκληρωμένες 

εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας που να αφορούν στη μαθησιακή 

ανάπτυξη των παιδιών και παρά τις συζητήσεις και την ύπαρξη ποικίλων 

απόψεων γύρω από το θέμα της αξιοποίησης της Ψηφιακής Τεχνολογίας, ο πιο 

σημαντικός ρόλος παραμένει ο ρόλος τους εκπαιδευτικού, καθώς από αυτόν/ην 

εξαρτάται η ανάπτυξη και η μελλοντική εξέλιξη των μαθητών και μαθητριών, 

αφού παραμένει το άτομο που θα πυροδοτήσει, θα διαμεσολαβήσει και θα 

ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία (Ernst & Rogers, 2009). Όπως συνεπάγεται 

από την παρούσα έρευνα, αν δεν λειτουργήσει ο διαμεσολαβητικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού, ώστε να οριοθετηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, τότε δεν 

μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το κατά πόσο η ελεύθερη 

χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των 

μαθησιακών ικανοτήτων των παιδιών. Με αφετηρία την εφαρμογή, η 

ερευνήτρια μπόρεσε να σχεδιάσει και να ενεργοποιήσει τα παιδιά-

αναγνώστες/τριες μέσα στο σχολικό περιβάλλον και να δημιουργήσει ενδογενή 

και εξωγενή κίνητρα μάθησης. Ο ρόλος της δεν υπήρξε αυτός της αυθεντίας, 

αλλά της συντονίστριας και της συνεργάτιδας απέναντι στα παιδιά. Με τις 
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δραστηριότητες αξιολόγησης φρόντιζε να τα ωθεί σε επόμενο στάδιο 

αναμέτρησης με τις δυσκολίες της ανάγνωσης και του λεξιλογίου 

(Αποστολίδου, 2006). Η αξιοποίηση νέων μαθησιακών διαδικασιών, η άσκηση 

στην ανάγνωση σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα -σύμφωνα με τις δυνατότητες 

και τον βηματισμό του κάθε παιδιού- αποδείχθηκε σημαντική ώστε να 

ανανεωθεί το ενδιαφέρον στο γνωστικό αντικείμενο της αγγλικής γλώσσας , 

αλλά και της μουσικής. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η δυνατότητα 

επιλογής δραστηριοτήτων που να έχουν συνάφεια με τη ζωή των 

μαθητών/τριών συνέβαλε στη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων. Αυτό 

ήταν εφικτό μέσα από τη συνεχή προσαρμογή του σεναρίου στις ανάγκες της 

έρευνας, ώστε να βρίσκεται σε συνάφεια με τη γλωσσική διδασκαλία και την 

αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, πάντα σύμφωνα με τις εμπειρίες και τα 

ενδιαφέροντά των μαθητών (Mayer & Johnson, 2011). Η εμπειρία απέδειξε πως 

υπάρχουν παιδιά που συμμετείχαν στις μαθησιακές δραστηριότητες με 

μοναδικό κίνητρο τα αυθόρμητα αισθήματα ενδιαφέροντος και διασκέδασης, 

χωρίς εξωτερικές παρωθήσεις αλλά και παιδιά με ενδογενή κίνητρα, τα οποία 

ενδιαφέρονται για τις ανταμοιβές που συνδέονται με τη σχολική επιτυχία, όπως 

για παράδειγμα οι βαθμοί (Deci & Moller, 2005). Ένα ακόμα στοιχείο που 

προέκυψε στην παρούσα έρευνα σε σχέση με άλλες αντίστοιχες ήταν ότι 

πλεονέκτημα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης των παιδιών αποτέλεσε το 

γεγονός ότι αυτά διακατέχονταν από αίσθημα ισοτιμίας, αν και κάποια από 

αυτά, σύμφωνα με την περιγραφική ανάλυση, επέδειξαν καθοδηγητική 

συμπεριφορά. Ακόμα, συμμετείχαν ενεργητικά και αλληλοεπιδρούσαν, 

ανέπτυξαν τις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, την αμοιβαιότητα 

και την μεταξύ τους συνεργασία, καλλιέργησαν κριτική σκέψη και ευχάριστο 

συναισθηματικό κλίμα. Επιπλέον, εξαιτίας των μικρών ομάδων των παιδιών, 

διαπιστώθηκε το διαφορετικό μαθησιακό στυλ και γνωστικό υπόβαθρο των 

παιδιών. Μερικά από τα παιδιά υποστήριξαν πως θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους εφαρμογές και για άλλα γνωστικά αντικείμενα 

και με αυτά τα δεδομένα συνάγεται ότι τα εργαλεία της Ψηφιακής Τεχνολογίας 

ίσως να είναι το όχημα για την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

στο γλωσσικό μάθημα με την αμεσότητα της πρόσβασης σε πολλαπλούς 



475 
 

γλωσσικούς πόρους, με την υψηλότερη ποιότητα παρουσίασης της εργασίας 

του μαθητή, η οποία παρέχει κίνητρα και αυξάνει την αυτοεκτίμηση των 

μαθητών και την ουσιαστική συμμετοχή (Deaney, Ruthven, & Hennessy, 2006). 

Στην παρούσα έρευνα, έγινε μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση και προσοχή στα 

μεγέθη αλληλεπιδράσεων και εντάσεων μεταξύ των παιδιών, των παιδιών και 

του ψηφιακού εργαλείου και των παιδιών με την ερευνήτρια και τα 

αποτελέσματα που αυτές είχαν στο πλαίσιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

του εκπαιδευτικού σεναρίου της πειραματικής παρέμβασης. Δόθηκε στα παιδιά 

το εργαλείο εκείνο, που επέτρεψε σε κάθε ένα από αυτά να δομήσει την 

προσωπική του διαδρομή στη γνώση και έγινε προσπάθεια, τα παιδιά να 

κατανοήσουν βασικές παραμέτρους της προφορικής ικανότητας στην αγγλική 

γλώσσα, μέσα από τη δημιουργία του κατάλληλου συναισθηματικού κινήτρου 

και με αυτόν τον τρόπο, να μπορέσουν να βελτιώσουν την προφορική 

ικανότητά τους στην αγγλική ως ξένη γλώσσα. 

ανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξη

ανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηαν

άπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπ

τυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξη  

 

8.6.  Ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα  

 

Εξ αφορμής των παραπάνω θέσεων και παραδοχών, υποστηρίζεται ότι η 

όποια ενσωμάτωση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση θα 

πρέπει να είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού των εκπαιδευτικών με σκοπό να 

προκαλούν καταστάσεις «διατάραξης» της ισορροπίας των παιδιών με την 

απόκτηση εμπειριών, την ενεργητική συμμετοχή, καθώς και την ανάπτυξη 

κυρίως ενδογενών κινήτρων (Ντιγκμπασάνης, 2004). Από την άλλη πλευρά, η 

συμπεριφορά των παιδιών, ως αποτέλεσμα της αντίδρασης σε εξωτερικά 

ερεθίσματα λειτουργεί με τρόπο που μπορεί να συντελούν στη μείωση της 

ψυχικής έντασης με ευχάριστο τρόπο. Με την υποστήριξη εργαλείων ψηφιακής 

τεχνολογίας, η μαθησιακή διδασκαλία μπορεί και καθίσταται μαθητοκεντρική 

και εξυπηρετεί μαθητές/τριες να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να 
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ενεργοποιούνται και υποστηρίζονται στο να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν 

πώς να μαθαίνουν (Dewey, 2009). Το μικρό μέγεθος του δείγματος, η 

εφαρμογή μη παραμετρικών στατιστικών διαδικασιών και η σύντομη σχετικά 

(πέντε εβδομάδες) χρονική διάρκεια της ερευνητικής παρέμβασης οδηγούν 

στην ανάγκη αντιμετώπισης των ευρημάτων με κάποιον βαθμό επιφύλαξης , 

όσον αφορά στη γενικευσιμότητά τους, καθώς και στην ανάγκη περαιτέρω 

ερευνών για την επιβεβαίωση των ευρημάτων της. Παρόλα αυτά, η απουσία 

ερευνητικών εργασιών σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση εφαρμογών στη 

μαθησιακή διαδικασία και πιο συγκεκριμένα στη διαθεματική εκπαίδευση στο 

γνωστικό αντικείμενο της αγγλικής γλώσσας και της μουσικής στην ελληνική 

εκπαίδευση αποτελεί ένα ανοιχτό πεδίο έρευνας. Η διερεύνηση της αξιοποίησης 

πολλαπλών λογισμικών για τον μουσικό και γλωσσικό εμπλουτισμό των 

διδασκαλικών διαδικασίων σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και 

μεταξύ των παιδιών διαφορετικής ηλικίας , θα έδινε πολύτιμα ευρήματα για τις 

ιδιαίτερες συνθήκες εφαρμογής και τις ανάγκες που δημιουργούνται. Ιδιαίτερα 

σημαντική κρίνεται και η πιθανή εξέταση της αξιοποίησης εφαρμογών 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, όχι μόνο δημόσιων αλλά και ιδιωτικών 

οργανισμών στο πλαίσιο ομαδοσυνεργατικών μαθησιακών προσεγγίσεων, όπου 

θα διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες που διαμορφώνονται και οι εντάσεις 

που προκύπτουν μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας. Σημαντική 

περίπτωση μελέτης και ερευνητικού σχεδιασμού μπορεί να αποτελέσει, επίσης, 

η δημιουργία ενός κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ή λογισμικού 

που θα αξιοποιεί τις θεωρητικές παραδοχές της διαθεματικής εκπαίδευσης και 

τα ερευνητικά πορίσματα για τον τρόπο προσέγγισης και κατανόησης ενός 

γνωστικού αντικειμένου. Η συναισθηματική κατάσταση, η στάση των 

μαθητών/τριών απέναντι στον ολοένα και αυξανόμενο ψηφιακό 

μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, ο ρόλος που καλούνται να αναλάβουν οι 

εκπαιδευτικοί εξαιτίας της ύπαρξης ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας, 

επικοινωνίας και υποβοήθησης οικοδόμησης της γνώσης, θα μπορούσαν να 

αναδείξουν σημαντικές παιδαγωγικές παραμέτρους της εκπαίδευσης και να 

υποδείξουν τις πιθανές επιδράσεις που έχουν στη διαμόρφωση της σκέψης των 

μαθητών/τριών στην προοπτική ανάπτυξης και καλλιέργειας της μαθησιακής 
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ικανότητας σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων. Επεκτεινόμενοι ακόμη 

περισσότερο, και αναρωτώμενοι για τις εφαρμογές και επιπτώσεις στην 

εκπαίδευση, προτείνεται επίσης σε μελλοντικούς ερευνητές η διερεύνηση 

θεμάτων στο πλαίσιο της τυπικής ή άτυπης εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η 

οπτικοποίηση της γνώσης (visualization of knowledge), η ψηφιακή γλωσσική 

σκέψη (digital language thinking), η υποβοήθηση σε δικτυακά περιβάλλοντα 

(scaffolding in Web environments), τα παιδιά στον εικονικό χώρο (children in 

virtual space), τεχνολογικά υποστηριζόμενα συνεργατικά περιβάλλοντα 

(technologically enabled collaborative environments) και παραστατικές 

προσομοιώσεις (graphical simulation) (Lee & Hicks, 2006).  
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