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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία μελετά την αξιοποίηση της τεχνολογίας της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (ΕΠ) στην Εκπαίδευση, διερευνώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με αυτή. Ειδικότερα, η εργασία εξετάζει τους 

παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των απόψεων των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην χρήση εφαρμογών κινητής Επαυξημένης Πραγματικότητας (mobile AR) και στην 

πρόθεση για μελλοντική ένταξή τους στη διδασκαλία. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε 

και αναπτύχθηκε εκπαιδευτική δραστηριότητα με επαύξηση ενός μαθήματος του 

σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού για την ορατή και αθέατη πλευρά 

της Σελήνης που αξιοποιεί την ΕΠ και τις κινητές συσκευές. Οι 203 εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην ποσοτική αυτή έρευνα, έπειτα από χρήση της εφαρμογής ΕΠ και 

αλληλεπίδραση με το επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό, συμπλήρωσαν γραπτό, δομημένο 

ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

 Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές που, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων και στάσεων των 

εκπαιδευτικών για μία νέα, καινοτόμο τεχνολογία, όπως αυτή της κινητής Επαυξημένης 

Πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η πρόθεση των εκπαιδευτικών για 

χρήση της εφαρμογής ΕΠ που σχεδιάστηκε στα πλαίσια της Μ.Δ.Ε. συσχετίζεται με την 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, την εκλαμβανόμενη ευκολία στην χρήση και το 

αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως, προέκυψε ότι 

το άγχος παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την αυτεπάρκεια που νιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί αναφορικά με την ικανότητα ένταξης της ΕΠ στη διδασκαλία τους, όπως 

και με την αντιλαμβανόμενη ευκολία κατά τον χειρισμό της εφαρμογής ΕΠ. Τέλος, 

βρέθηκε ότι ο παράγοντας της ηλικίας συσχετίζεται με τον βαθμό που οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την ΕΠ για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και με την ευκολία ή αντίστοιχα το άγχος που προκαλείται 

κατά τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Γενικότερα, η στάση των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης φάνηκε θετική, με την ΕΠ να θεωρείται ως ένα αξιόλογο 

εκπαιδευτικό εργαλείο. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, κινητή μάθηση, στάσεις εκπαιδευτικών 
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Abstract 

 

This master thesis is about the use of Augmented Reality (AR) in Education. It 

involves a research of Primary School teachers’ attitudes towards the educational use of 

AR. More specifically, the thesis examines the factors that affect and determine 

teachers’ perceptions about mobile AR applications and their usage in the teaching 

process. For this purpose, an educational, mobile AR activity was designed and 

developed by augmenting a part of sixth grade’s Geography school book. The additional 

virtual content was about the near and the far side of the moon and the users could see it 

in their real environment through mobile devices (smartphones/tablets). 203 Primary 

School teachers participated in this quantitative research. After using and interacting 

with the AR application that was designed, the participants completed a written, 

structured questionnaire with closed-ended questions. 

Statistical analysis of the data showed that there are statistically significant 

correlations between the variables which, according to the literature, play an important 

role in teachers' attitudes towards a new and innovative technology, such as mobile 

Augmented Reality. Particularly, it was found that teachers’ intention to use the AR 

application that was designed is associated with perceived usefulness, perceived ease of 

use and teachers’ self-efficacy. In addition, it has been shown that anxiety has a 

negative correlation with teachers' self-efficacy to  integrate AR in their teaching. 

Anxiety also correlates negatively with perceived ease of use of educational AR apps. 

Finally, it seems that the age factor is related with the extent to which teachers perceive 

themselves as capable of effectively using AR for educational purposes, as well as with 

the ease or the anxiety caused by the use of this technology. In general, the attitudes of 

Primary Education teachers were positive, concluding that AR is considered as a 

valuable educational tool. 

 

Keywords: Augmented Reality, mobile learning, teachers’ attitudes 
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της αξιοποίησης της τεχνολογίας 

της Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠ) στην Εκπαίδευση, διερευνώντας τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με αυτή. Ειδικότερα, η 

εργασία μελετά τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην χρήση εφαρμογών κινητής Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (mobile AR) και στην πρόθεση για μελλοντική ένταξή τους στη 

διδασκαλία. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα για την ορατή και αθέατη πλευρά της Σελήνης που αξιοποιεί την ΕΠ και 

τις κινητές συσκευές.  

Η ΕΠ αποτελεί μία τεχνολογία με ποικιλία δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων 

στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας (Billinghurst, 

2002; Klopfer & Squire, 2008; Shelton & Hedley, 2002). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 

Azuma (1997), η επαυξημένη πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει τον 

πραγματικό με τον εικονικό κόσμο και συγκεκριμένα να παραθέτει εικονικά – ψηφιακά 

στοιχεία στα ήδη υπάρχοντα, πραγματικά δεδομένα. 

Ο ρόλος της ΕΠ είναι να συμπληρώσει την πραγματικότητα με επιπρόσθετες 

πληροφορίες και χρήσιμο υλικό, το οποίο, με τον τρόπο που παρέχεται στους μαθητές, 

θα συντελέσει στη σφαιρικότερη γνώση τους (Akgün, İstanbullu & Avci, 2017). Με την 

αρωγή της ΕΠ, τα άτομα αντιλαμβάνονται καλύτερα όσα λαμβάνουν χώρο στο 

εμπλουτισμένο περιβάλλον τους (FitzGerald et al., 2013). Για την εξασφάλιση των 

παραπάνω, η ΕΠ αξιοποιεί έξυπνες, κινητές συσκευές, οι οποίες παρακινούν τους 

χρήστες να έρθουν σε επαφή και να εκμεταλλευτούν τις ψηφιακές πληροφορίες 

(Dunleavy, 2014). 

Η καινοτομία ποικίλων εφαρμογών ΕΠ έγκειται στην ιδιότητα τρισδιάστατης 

απεικόνισης αντικειμένων – μοντέλων. Με τον τρόπο αυτό, στον τομέα της 

εκπαίδευσης η 3D απεικόνιση μπορεί να αξιοποιηθεί για την εις βάθος κατανόηση 

φαινομένων από τους μαθητές, στους οποίους η γνώση θα εντυπώνεται καλύτερα 

(Lamanauskas et al., 2007).  

Με την αξιοποίηση εφαρμογών που εμπεριέχουν την ΕΠ η κινητοποίηση των 

μαθητών και η διάθεση τους για μάθηση αυξάνεται σημαντικά (Furio et al., 2015). 

Πέρα από την παροχή κινήτρων, η εκπαιδευτική χρήση της ΕΠ ωθεί τους μαθητές να 

πειραματιστούν και να αλληλεπιδράσουν με τα εικονικά στοιχεία (Martín-Gutiérrez & 

Meneses-Fernandez, 2014). 
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Μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας τα βιβλία γίνονται πιο διαδραστικά 

και ενεργοποιούν τον μαθητή ωθώντας τον να διερευνήσει και να ανακαλύψει 

περισσότερα στοιχεία από αυτά που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο (Παναγοπούλου, 

2016). Η επαυξημένη πραγματικότητα μετατρέπει το καθαρά θεωρητικό περιεχόμενο 

σε πραγματική απεικόνιση του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι μαθητές 

μπορούν να επέμβουν, για παράδειγμα σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο και να το 

περιεργαστούν, να το περιστρέψουν, να το δουν από διάφορες οπτικές γωνίες, 

κατανοούν το περιεχόμενο καλύτερα (Kerawalla et al., 2006; Ko et al., 2011; Wu et al., 

2013). Σύμφωνα, μάλιστα, με τους Di Serio et al. (2013), οι μαθητές δείχνουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό όταν αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία της ΕΠ. 

Η ΕΠ αποτελεί ένα νέο, σύγχρονο μέσο που μπορεί να προσφέρει πολλά στη 

διδασκαλία. Ήδη έχει «εισβάλει» σε διάφορους τομείς πέραν της Εκπαίδευσης (Ebner, 

2016). Η αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς επιφέρει ποικίλα οφέλη στους μαθητές και στον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνουν, παρέχοντας τρισδιάστατες παρουσιάσεις και διαδραστικές εμπειρίες 

μάθησης (Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011). Ο συνδυασμός της ΕΠ με το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ελκυστικότητα της 

διδασκαλίας (Kesim & Ozarslan, 2012). 

Συνεπώς, η αξία διερεύνησης του παρόντος θέματος είναι μεγάλη, καθώς η ΕΠ 

φαίνεται να αποτελεί ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο (Billinghurst & Dunser, 

2012), χρήσιμο για τη διδακτική πράξη (Yilmaz, 2016) και με αρκετά θετικά 

αποτελέσματα (Salmi, Kaasinen & Kallunki, 2012), εφόσον χρησιμοποιηθεί ορθά 

(FitzGerald et al., 2013). Για να πραγματοποιηθεί αυτό, αναγκαία κρίνεται η θετική 

στάση των εκπαιδευτικών και η προθυμία τους για ένταξη της τεχνολογίας της ΕΠ στο 

μάθημά τους. Άμεσο επακόλουθο αποτελεί η μελέτη των απόψεών τους, εστιάζοντας 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Άλλωστε, η αποδοχή μίας τεχνολογίας από τους 

εκπαιδευτικούς θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την πρόοδο και την καινοτομία 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Chen, Looi & Chen, 2009). 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μία 

ποσοτική έρευνα, σε δείγμα 203 εκπαιδευτικών, αναφορικά με την στάση τους απέναντι 

στην ΕΠ, ενώ μέχρι στιγμής η πλειονότητα των ερευνών με το ίδιο υπό μελέτη θέμα 

απευθυνόταν σε σημαντικά μικρότερο δείγμα (Kerawalla et al., 2006, Kamarainen et 

al., 2013, Huang, Li & Fong, 2016, Yilmaz, 2016). 

Σύμφωνα με τους Φωκίδη και Φωνιαδάκη (2017), η πρόοδος του εκπαιδευτικού 

συστήματος είναι συνυφασμένη με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Καθώς 
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μεταβάλλονται οι συνθήκες μάθησης και αναπτύσσονται καινούριες τεχνολογίες, οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να συμβαδίσουν, εξελίσσοντας τον τρόπο και τις μεθόδους 

διδασκαλίας τους (Dede, 2008). Για τον λόγο αυτό, το ενδιαφέρον των ερευνητών 

αναφορικά με τη χρήση νέων μέσων και τεχνολογιών για την βελτίωση της 

εκπαίδευσης είναι αυξημένο (Martin, Diaz, Sancristobal, Gil, Castro, & Peire, 2011). 

Μάλιστα, πολλοί ερευνητές έχουν εστιάσει στις δυνατότητες και τα οφέλη της 

επαύξησης της διδασκαλίας (Billinghurst, 2002; Klopfer & Squire, 2008) με βάση τα 

σύγχρονα δεδομένα. 

Στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να γίνονται προσπάθειες δημιουργίας εφαρμογών 

ΕΠ για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Κουτρομάνος, Τζόρτζογλου & Σοφός, 2016, 

Μαρκούζης & Φεσάκης, 2016, Παναγοπούλου, 2016, Φωκίδης & Φωνιαδάκη, 2017). 

Παρ’ όλα αυτά, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών δεν είναι εξοικειωμένος με την 

τεχνολογία αυτή. Μέσα από την παρούσα εργασία, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για 

την Επαυξημένη Πραγματικότητα και αναμένεται να επιδιώξουν να μάθουν ακόμη 

περισσότερα για αυτή και πιθανότητα να την εντάξουν μελλοντικά στη διδασκαλία 

τους, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.  

Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

χρήση της κινητής ΕΠ στη διδασκαλία και οι παράγοντες που συσχετίζονται, 

σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μία εκπαιδευτική δραστηριότητα με επαύξηση ενός 

μαθήματος του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού. Οι εκπαιδευτικοί, 

ερχόμενοι σε επαφή με την εφαρμογή ΕΠ, την αξιολογούν και υιοθετούν μία στάση 

απέναντι της. Η διαπίστωση της θετικής ή αρνητικής στάσης και της πιθανής 

προδιάθεσης των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ΕΠ αποτελεί 

σπουδαίο εύρημα που μπορεί να αξιοποιηθεί μετέπειτα από άλλες έρευνες, είτε κατά 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, είτε σε κάποια συγκριτική μελέτη. 

Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική. Το δείγμα της ανέρχεται στους 203 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους πραγματοποιήθηκε 

επίδειξη και επεξήγηση της εφαρμογής κινητής ΕΠ που σχεδιάστηκε για την Σελήνη. 

Οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας τον ρόλο των μαθητών, χρησιμοποιούν την εφαρμογή 

ΕΠ με τάμπλετ, σκανάροντας τη σελίδα του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας Στ’ 

Δημοτικού για την εμφάνιση του επιπρόσθετου ψηφιακού υλικού. Έπειτα, καλούνται 

να συμπληρώσουν γραπτό, δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις 

που σχεδιάστηκε από τους Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez και García-Peñalvo 

(2016). Μετά από πιλοτική έρευνα σε 50 άτομα, έγινε η τελική διαμόρφωση του 

ερωτηματολογίου, με μεταβλητές την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived 
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Usefulness), την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση (Perceived Ease of Use), την 

Πρόθεση για Χρήση (Behavioral Intention), την Αυτό-αποτελεσματικότητα (Self-

efficacy), τα Υποκειμενικά Πρότυπα (Subjective Norm), το Άγχος της Χρήσης 

(Anxiety) και την Αντίσταση στην Αλλαγή (Resistance to Change). 

Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί το Θεωρητικό 

Πλαίσιο, στο οποίο ορίζεται η έννοια της Επαυξημένης Πραγματικότητας, αναλύεται η 

τεχνολογία της ΕΠ, παρουσιάζονται εφαρμογές της στον τομέα της Εκπαίδευσης, ενώ 

αναφέρονται τα οφέλη, αλλά και οι περιορισμοί της. Επίσης, πραγματοποιείται η 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας παραθέτοντας συναφείς έρευνες που 

διερευνούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εκπαιδευτική χρήση της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας και των κινητών συσκευών και τους παράγοντες που 

ασκούν επίδραση στη στάση τους. Στο δεύτερο μέρος, το Ερευνητικό Πλαίσιο, 

αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας, διατυπώνονται οι υποθέσεις έρευνας, περιγράφεται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

έπειτα από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων και πραγματοποιείται η συζήτησή 

τους, σε σχέση με τα πορίσματα των συναφών ερευνών. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος 

της εργασίας υπάρχουν τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας, ενώ δεν παραλείπονται οι 

περιορισμοί της και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

1.1. Ορισμός της Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠ) 

 

Ο όρος Επαυξημένη Πραγματικότητα (ΕΠ) δεν είναι νέος. Το ερευνητικό 

ενδιαφέρον για την ΕΠ τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλο και για το λόγο αυτό έχουν 

δοθεί ποικίλοι ορισμοί για να εξηγήσουν την έννοιά της (Wu et al., 2013). O ερευνητής 

της εταιρίας Boeing, Tom Caudell και ο συνεργάτης του David Mizell το 1992 

χρησιμοποίησαν πρώτοι τον όρο Επαυξημένη Πραγματικότητα, για να περιγράψουν 

την τεχνολογία η οποία, μέσω μίας διαφανούς οθόνης, προσαρμοσμένης στο κεφάλι 

(see-through, head-mounted display - HUDset), επαυξάνει το οπτικό πεδίο του χρήστη 

με χρήσιμες πληροφορίες, απαραίτητες για να φέρει επιτυχώς εις πέρας την εργασία του 

και να βελτιώσει την απόδοση του στην κατασκευή αεροσκαφών (Caudell & Mizell, 

1992). 

Στην προσπάθειά τους να αποσαφηνίσουν τους όρους της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (Augmented Reality – AR), της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual 

Reality – VR) και της Μικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality – MR), οι Milgram και 

Kishino (1994) παράθεσαν το συνεχές της πραγματικότητας – εικονικότητας. Σύμφωνα 

με αυτό, στο ένα άκρο βρίσκεται το πραγματικό περιβάλλον και στο άλλο άκρο το 

εικονικό περιβάλλον. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Μικτή Πραγματικότητα, καθώς 

συνδέει στοιχεία και από τα δύο περιβάλλοντα (Milgram & Kishino, 1994).  

 

Εικόνα 1 

Συνεχές της πραγματικότητας – εικονικότητας των Milgram & Kishino (1994) 

 

Στην Μικτή Πραγματικότητα ανήκουν η Επαυξημένη Πραγματικότητα 

(Augmented Reality - AR) και η Επαυξημένη Εικονικότητα (Augmented Virtuality - 



6 
 

AV). Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αναφέρεται σε κάθε περίπτωση όπου το 

πραγματικό περιβάλλον επαυξάνεται με εικονικά αντικείμενα και γραφικά φτιαγμένα 

σε υπολογιστή. Αντίστοιχα, στην Επαυξημένη Εικονικότητα, η οποία βρίσκεται πιο 

κοντά στον εικονικό κόσμο, το εικονικό περιβάλλον επαυξάνεται με πραγματικά 

στοιχεία (Milgram & Kishino, 1994). 

Σύμφωνα με τον Mann (1994), το συνεχές διαθέτει και έναν τρίτο άξονα, αυτόν 

της διαμεσολαβητικότητας (Mediated Reality), ο οποίος είναι πιο γενικός και 

περιλαμβάνει κάθε είδος τροποποίησης και παρέμβασης στην πραγματικότητα ή στην 

εικονικότητα μαζί με τις συσκευές που πραγματοποιούν την τεχνητή τροποποίηση της 

ανθρώπινης αντίληψης του κόσμου (Mann, 2002). Σε αυτή, το οπτικό πεδίο του χρήστη 

ελέγχεται πλήρως (Starner et al., 1997). 

Ο πιο δημοφιλής ορισμός της Επαυξημένης Πραγματικότητας δόθηκε από τον 

Azuma (1997), κατά τον οποίο ΕΠ αποτελεί κάθε σύστημα που διαθέτει τρία βασικά 

χαρακτηριστικά: α) συνδυάζει το πραγματικό και το εικονικό, β) αλληλεπιδρά σε 

πραγματικό χρόνο και γ) αποτυπώνεται σε τρεις διαστάσεις (Azuma, 1997:356). Για 

αυτόν, η ΕΠ αποτελεί μία μορφή εικονικού περιβάλλοντος, με τη διαφορά ότι σε αυτή ο 

χρήστης μπορεί να αντικρίζει τον πραγματικό κόσμο μαζί με τα εικονικά αντικείμενα 

(Azuma, 1997). Αντίθετα, στην Επαυξημένη Εικονικότητα (Augmented Virtuality) και 

στην Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) το περιβάλλον που πλαισιώνει τον 

χρήστη είναι καθαρά εικονικό (Azuma et al., 2001). Επομένως, η ΕΠ δεν αντικαθιστά, 

αλλά συμπληρώνει και ενισχύει την υπάρχουσα πραγματικότητα (Azuma, 1997). 

Σύμφωνα με τον Billinghurst (2002), η ΕΠ είναι στην ουσία η ικανότητα να 

παρατίθενται γραφικά υπολογιστών στον πραγματικό κόσμο. Η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα ενισχύει τις εμπειρίες του χρήστη στον πραγματικό κόσμο, χωρίς να 

καθηλώνει τα άτομα σε μία οθόνη και να τα αποκόπτει από το πραγματικό περιβάλλον, 

όπως συμβαίνει με άλλες διεπαφές ανθρώπου και υπολογιστή (Billinghurst, 2002). Στην 

ουσία η ΕΠ ενσωματώνει γραφικά και επεξηγηματικές πληροφορίες στον φυσικό 

κόσμο του χρήστη με στόχο να γεφυρώσει το πραγματικό με το εικονικό περιβάλλον 

απρόσκοπτα (Chang, Morreale, & Medicherla, 2010). 

Ο όρος Επαυξημένη Πραγματικότητα, επίσης, χρησιμοποιείται όταν 

δισδιάστατα ή τρισδιάστατα γραφικά δημιουργημένα σε υπολογιστή τοποθετούνται 

πάνω σε αντικείμενα του πραγματικού κόσμου (Billinghurst & Kato, 2002). Με τον 

τρόπο αυτό, τα ψηφιακά και εικονικά αντικείμενα εμφανίζονται μαζί με τα πραγματικά 

στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον του χρήστη (Billinghurst & Kato, 
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2002). Έτσι, σύμφωνα με τους Klopfer και Sheldon (2010), η ΕΠ αποτελεί την 

τεχνολογία που συνδυάζει τις εμπειρίες του πραγματικού και του εικονικού κόσμου. 

Οι Chen & Tsai (2012) υποστηρίζουν ότι η ΕΠ επιτρέπει την αλληλεπίδραση με 

τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα που ενσωματώνονται στον 

πραγματικό κόσμο που περιβάλλει τον χρήστη. Συνεπώς, ο χρήστης μέσω της 

τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα 

στοιχεία του μεικτού, δηλαδή εικονικού και πραγματικού, κόσμου με φυσικό τρόπο 

(Koller et al., 1997). 

Μέσω της ΕΠ, η επιπρόσθετη πληροφορία δεν είναι αποκομμένη από τον 

πραγματικό κόσμο (Schmalstieg & Hollerer, 2016). Αντίθετα, η πληροφορία έρχεται 

στο περιβάλλον του χρήστη, χωρίς αυτός να αναγκάζεται να εμβυθιστεί στον εικονικό 

κόσμο του υπολογιστή (Koller et al., 1997). Τα εικονικά αντικείμενα είναι 

υπερτιθέμενα στον φυσικό κόσμο (Medicherla, Chang & Morreale, 2010) και ο χρήστης 

δύναται να επικοινωνεί με το περιβάλλον του, διαθέτοντας περαιτέρω σημαντικά 

δεδομένα, επεξηγηματικές πληροφορίες, οδηγίες για την επίτευξη μίας εργασίας (Hoff, 

Nguyen & Lyon, 1996). 

Συμπερασματικά, η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί την τεχνολογία 

στην οποία ο πραγματικός κόσμος εμφανίζεται εμπλουτισμένος. Η αλληλεπίδραση με 

το εικονικό υλικό είναι άμεση, ενώ παράλληλα στην αντίληψη του χρήστη η ψηφιακή 

πληροφορία αποτελεί μέρος του φυσικού του κόσμου (Schmalstieg & Hollerer, 2016). 

 

 

1.2. Κατηγορίες Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας 

  

Οι εφαρμογές της ΕΠ χωρίζονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, ανάλογα με το 

αν βασίζονται στην τοποθεσία (location-aware) ή στην εικόνα (vision-based) (Dunleavy 

& Dede, 2014). Οι εφαρμογές ΕΠ που στηρίζονται στην τοποθεσία χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα που προέρχονται από το GPS (Global Positioning System) του κινητού 

τηλεφώνου ή του επιπαλάμιου Η/Υ (τάμπλετ), ώστε να παρέχουν στον χρήστη την 

ψηφιακή πληροφορία. Υπάρχουν, όμως, και οι εφαρμογές ΕΠ οι οποίες για να 

εμφανίσουν τα εικονικά – ψηφιακά στοιχεία στο πραγματικό περιβάλλον, 

προϋποθέτουν το «σκανάρισμα», δηλαδή τον εντοπισμό μέσω της κάμερας που διαθέτει 

το smartphone ή το tablet μίας εικόνας ή ενός QRcode (Dabbagh et al., 2016). Η 

πληροφορία σε έναν βασισμένο στην εικόνα εντοπισμό μπορεί να δίνεται μέσω 

πολλαπλών σημείων – δεικτών αναφοράς (fiducial markers) (Kato et al., 2000). Οι Ha 
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et al. (2011) προτιμούν τον όρο recognition based AR στη θέση του vision-based AR, 

υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο τύπος Επαυξημένης Πραγματικότητας που στηρίζεται 

στην αναγνώριση, εστιάζει στην παροχή εικονικού υλικού μέσα από την διαδικασία του 

εντοπισμού. Ο εντοπισμός, βέβαια, εκτός από δισδιάστατες εικόνες και σύμβολα μπορεί 

να περιλαμβάνει το περίγραμμα αντικειμένων (outlining AR), όπως είναι εφαρμογές 

σαν το Snapchat, ακόμα και μεγάλων επιφανειών πάνω στις οποίες τοποθετείται το νέο 

περιεχόμενο που εντάσσεται ομαλά στο πραγματικό περιβάλλον, παραδείγματος χάρη η 

εφαρμογή ΕΠ της εταιρίας Ikea στον καινούριο κατάλογο επίπλων της (superimposition 

AR).   

Οι Wojciechowski και Cellary (2013), στηριζόμενοι σε αυτές τις κατηγορίες, 

ταξινόμησαν την ΕΠ σε τρεις τύπους. Ο πρώτος βασίζεται στην ύπαρξη ορισμένων 

ετικετών (marker-based AR), δηλαδή εικόνων με έγχρωμα, αλλά συνήθως ασπρόμαυρα 

σχήματα ή μοτίβα που ονομάζονται markers και πυροδοτούν την εφαρμογή ΕΠ όταν 

εντοπιστούν από την κάμερα της συσκευής που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Ο δεύτερος 

τύπος χαρακτηρίζεται από απουσία κάποιου marker (marker-less AR), καθώς 

στηρίζεται στην αναγνώριση του σχήματος των αντικειμένων για να εμφανίσει τα 

εικονικά στοιχεία. Τέλος, η ΕΠ που στηρίζεται στην τοποθεσία, η οποία απαιτεί τις 

πληροφορίες της γεωγραφικής θέσης του χρήστη (location-based AR) (Wojciechowski 

& Cellary, 2013). Ο Johnson και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι η τελευταία κατηγορία 

ανήκει στην markerless ΕΠ, επομένως για αυτούς οι επικρατέστερες κατηγορίες 

εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι δύο. Μάλιστα, η ΕΠ που στηρίζεται 

στην έλλειψη ετικετών υποστηρίζουν ότι έχει μεγαλύτερη εφαρμοσιμότητα, καθώς έχει 

τη δυνατότητα να λειτουργήσει οπουδήποτε (Johnson et al., 2010).   

Μία ακόμη τεχνική απεικόνισης αποτελεί η ΕΠ που βασίζεται στην προβολή 

(Projection-based AR). Με την τεχνολογία αυτή τα αντικείμενα και το περιβάλλον του 

πραγματικού κόσμου εμπλουτίζεται μέσα από την προβολή εικόνων σε ορατές 

επιφάνειες (Mine et al., 2012). Οι επιφάνειες μπορεί να κυμαίνονται από απλούς 

τοίχους μέχρι και περίπλοκα μοντέλα στα οποία θα προβάλλονται οι επιθυμητές εικόνες 

(Sheng et al., 2014). Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την τοποθέτηση 

βιντεοπροβολέων στον χώρο, είτε με φορετούς στο κεφάλι προβολείς (Azuma et al., 

2001). 
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1.3. Συσκευές Απεικόνισης Επαυξημένης Πραγματικότητας 

  

1.3.1. Οι εξελίξεις μέχρι σήμερα 

 

Το περιεχόμενο της ΕΠ μπορεί να γίνει ορατό με ποικίλους τρόπους (Yuen, 

Yaoyuneyong & Johnson, 2011). Τα συστήματα οπτικής επαυξημένης πραγματικότητας 

τυπικά, αλλά όχι αποκλειστικά, χρησιμοποιούν οθόνες που φοριούνται στο κεφάλι 

(Feiner, MacIntyre & Höllerer, 1999). Σύμφωνα με τον Billinghurst (2002), σε μία 

διεπαφή ΕΠ ο χρήστης βλέπει τον κόσμο συνήθως μέσω μίας συσκευής χειρός ή μίας 

συσκευής που προσαρμόζεται στην κεφαλή (Billinghurst, 2002). 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970 έγιναν οι πρώτες 

απόπειρες για φορετές συσκευές (wearable computing), με τα κράνη που εμφάνιζαν 

εικονικά γραφικά συνδυασμένα με τον πραγματικό κόσμο (Billinghurst & Henrysson, 

2006). Ο Steve Mann θεωρείται ο «πατέρας» της τεχνολογίας των φορετών συσκευών 

(Guler, Gannon & Sicchio, 2016). Έχει ασχοληθεί με τις φορετές συσκευές κεφαλής 

που επαυξάνουν την φυσική όραση και έχει κατασκευάσει συστήματα ΕΠ για χρήση 

στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Τέτοιες είναι οι συσκευές EyeTap που 

προκαλούν το μάτι του χρήστη να συμπεριφέρεται τόσο σαν κάμερα, όσο και ως οθόνη 

(Mann, 2001).  

Η ιστορία της ΕΠ έχει ξεκινήσει εδώ και 50 περίπου χρόνια, με το πρώτο 

σύστημα που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την Επαυξημένη όσο και για την Εικονική 

Πραγματικότητα (Johnson, Levine, Smith, & Stone, 2010). Το 1965 ο πρωτοπόρος  

Ivan Sutherland ανέπτυξε μία τεχνολογία για συσκευές απεικόνισης που καθιστούσε 

δυνατή την εμφάνιση εικονικού περιεχομένου στον πραγματικό κόσμο (Billinghurst & 

Kato, 2002), το ονομαζόμενο ultimate display (Sutherland, 1965). Μετά από πολλές 

προσπάθειες και πειράματα, το 1968 ο Sutherland εφηύρε το πρώτο κράνος 

απεικόνισης Εικονικής Πραγματικότητας (head-mounted display - HMD), με το οποίο ο 

χρήστης περιβάλλεται από τρισδιάστατες πληροφορίες που αλλάζουν καθώς αλλάζει 

θέση το κεφάλι του (Sutherland, 1968). 

Από τότε η ΕΠ έχει αρχίσει να ανθίζει και να αξιοποιείται από μεγάλες εταιρίες 

για οπτικοποίηση, εκμάθηση και για ποικίλους ακόμη σκοπούς (Lee, 2012). Εκτός από 

τα head-mounted displays τα οποία προσαρμόζονται στην κεφαλή, υπάρχουν και τα 

head-up displays (HUDs). Αυτές οι συσκευές απαιτούν από τον χρήστη να κοιτάζει 

στην ευθεία του κεφαλιού του και συνήθως φοριούνται στο κεφάλι ή συνοδεύονται από 
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συσκευές που προσαρμόζονται στην κεφαλή του χρήστη. Τα πρώτα head-up displays 

χρησιμοποιήθηκαν στα μαχητικά αεροσκάφη, εμφανίζοντας επιπλέον πληροφορίες για 

τις παραμέτρους της πτήσης. Το σύστημα ενός head-up display παρουσιάζει στον 

χρήστη, συνήθως στον πιλότο του αεροσκάφους, τις εικονικές πληροφορίες πάνω στο 

εξωτερικό περιβάλλον που αντικρίζει (Swift, 1983). 

Ο Louis Rosenberg (1992) ανέπτυξε ένα από τα πρώτα συστήματα ΕΠ, 

χρησιμοποιώντας Virtual Fixtures, με στόχο τα δημιουργημένα στον υπολογιστή 

στοιχεία να εμπλουτίζουν και να ενισχύουν την απόδοση του χρήστη σε διάφορες 

εργασίες του σε απομακρυσμένα σημεία (Rosenberg, 1992).  

Την ίδια περίοδο οι Rekimoto και Nagao (1995) εστίασαν στον σχεδιασμό μίας 

φορητής συσκευής ΕΠ που εμφάνιζε επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες, ανιχνεύοντας 

αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο που διαθέτουν μία συγκεκριμένη έγχρωμη 

κωδικοποίηση. Η συσκευή αυτή ονομάστηκε NaviCam και περιελάμβανε έναν 

επιπαλάμιο υπολογιστή με μία μικρή κάμερα που αναγνώριζε την παραπάνω 

κωδικοποίηση και μία συσκευή με προσαρμοσμένη κάμερα στο πλαϊνό μέρος που 

φοριέται στο κεφάλι και εμφανίζει τα δεδομένα στην ευθεία της οπτικής του χρήστη 

(head-up display - HUD).  Οι πληροφορίες, ανάλογα με την κατάσταση του χρήστη, 

προβάλλονται στην διαφανή οθόνη βίντεο (Rekimoto & Nagao, 1995).  

Επίσης, ένα σπουδαίο παράδειγμα φορετής τεχνολογίας αποτελεί η μηχανή 

περιήγησης (Touring Machine) του Feiner και των συνεργατών του (1997). Σε αυτή, ο 

χρήστης φορά στην πλάτη του έναν υπολογιστή σαν σακίδιο και στο κεφάλι του μία 

συσκευή, διαφανή στο μπροστινό μέρος, ενώ κρατά μία υπολογιστική συσκευή χειρός 

με την γραφίδα της (Feiner, MacIntyre, Höllerer & Webster, 1997). Η μηχανή 

περιήγησης είχε ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα να εξερευνήσουν τους εξωτερικούς 

χώρους του πανεπιστημίου του Columbia, παραθέτοντας πληροφορίες και τρισδιάστατα 

γραφικά Επαυξημένης Πραγματικότητας για σημεία που ενδιέφεραν τους χρήστες 

(Feiner, MacIntyre & Höllerer, 1999). 

Όσον αφορά τις πιο σύγχρονες συσκευές, η Google το 2013 παρουσίασε για 

πρώτη φορά τα γυαλιά Επαυξημένης Πραγματικότητας, Google Glasses, ένα head up 

display φορετής τεχνολογίας (Starner, 2013), ενώ δύο χρόνια αργότερα η εταιρία 

Microsoft ανακοίνωσε τα HoloLens, το σύστημα κεφαλής που μπορεί να προσαρμόσει 

υψηλής ανάλυσης ολογράμματα στο φυσικό περιβάλλον (Microsoft, 2018).  Το 2014 η 

εταιρία Meta λάνσαρε τη δική της διαφανή και προσαρμοσμένη στο κεφάλι συσκευή 

απεικόνισης ΕΠ και το 2016 παρουσίασε την εξελιγμένη εκδοχή της συσκευής, το Meta 

2 (Meta, 2018). Τέλος, με τα έξυπνα γυαλιά Επαυξημένης Πραγματικότητας έχει 



11 
 

ασχοληθεί και η εταιρία Vuzix, η οποία μέσα στο 2018 έθεσε σε κυκλοφορία το νέο της 

προϊόν, Vuzix Blade (Vuzix, 2018). 

Το πιο καινοτόμο μέσο απεικόνισης ΕΠ που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελούν οι 

φακοί επαφής. Αντί για τα διαφανή γυαλιά ΕΠ, μία λιγότερο δυσκίνητη οθόνη για την 

επαύξηση του πραγματικού κόσμου μπορεί να λάβει τη μορφή ενός φακού επαφής 

(Lingley et al., 2011), ο οποίος, μάλιστα, θα ενσωματώνει μία διαφανή οθόνη προβολής 

(Lingley & Parviz, 2008).  

Η εταιρία Innovega σχεδίασε ένα επαναστατικό σύστημα επαυξημένης και 

εικονικής πραγματικότητας, το οποίο αποτελείται από τους φακούς επαφής και από τα 

διαφανή γυαλιά. Ο συνδυασμός των δύο προσφέρει στον χρήστη μια απρόσκοπτη 

απεικόνιση του πραγματικού κόσμου, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια καθαρή εικόνα των 

πλούσιων μέσων που εμφανίζονται σε διπλές μικρο-οθόνες που είναι ενσωματωμένες 

στα γυαλιά. Αποτέλεσμα είναι να συγχωνεύονται τα εικονικά μέσα επιτυχώς με τον έξω 

κόσμο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας. Το 

σύστημα ΕΠ με την χρησιμοποίηση φακών επαφής δεν είναι ακόμα διαθέσιμο στην 

αγορά, εφόσον χρειάζεται να διεξαχθούν περαιτέρω κλινικές μελέτες, ώστε να εγκριθεί 

και να κυκλοφορήσει το προϊόν (eMacula, 2018). 

Παρ’ όλα αυτά, η ΕΠ δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και 

συσκευές απεικόνισης, όπως είναι για παράδειγμα μία προσαρμοζόμενη στο κεφάλι 

συσκευή (head-mounted display), ούτε αναφέρεται μόνο στην αίσθηση της όρασης, 

αλλά δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφής, 

της ακοής κ.λπ. (Azuma et al., 2001). 
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1.3.2. Ταξινόμηση των συσκευών απεικόνισης ΕΠ 

 

Η Carmigniani και οι συνεργάτες της (2011) ταξινόμησαν τα συστήματα 

απεικόνισης της ΕΠ σε τρεις κατηγορίες: α) τις προσαρμοζόμενες στο κεφάλι συσκευές 

(head mounted displays – HMDs), β) τις χωρικές συσκευές απεικόνισης (spatial 

displays) και γ) τις φορητές συσκευές χειρός (handheld displays). 

 

Προσαρμοζόμενες στο κεφάλι συσκευές απεικόνισης (head mounted displays - HMDs) 

Η επαύξηση του πραγματικού περιβάλλοντος στις προσαρμοζόμενες στο κεφάλι 

συσκευές (HMDs) μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω οπτικών τεχνολογιών είτε μέσω 

τεχνολογιών που στηρίζονται στο βίντεο (Azuma, 1997, Zhou et al., 2008, Van 

Krevelen & Poelman, 2010,  Sheng et al., 2014). Οι συσκευές είναι διαφανείς, ώστε ο 

χρήστης να έχει τη δυνατότητα να βλέπει τον πραγματικό κόσμο, καθώς τοποθετούνται 

σε αυτόν τα εικονικά αντικείμενα της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Azuma, 1997). 

Οι οπτικές συσκευές απεικόνισης διαθέτουν οθόνες (head mounted monitors) 

και ημιδιαφανή και ημιανακλαστικά κάτοπτρα (combiners) τα οποία ανακλούν τις 

εικονικές πληροφορίες στα μάτια του χρήστη (Azuma, 1997), ενώ αυτός αντικρίζει τον 

πραγματικό κόσμο λόγω της διαφάνειας των κατόπτρων (half silvered mirrors) (Zhou et 

al., 2008). Τα κάτοπτρα αφήνουν μέρος του φωτός του πραγματικού περιβάλλοντος να 

διεισδύσει και ταυτοχρόνως ανακλούν τα δημιουργημένα σε υπολογιστή στοιχεία στον 

χρήστη (Sheng et al., 2014). Οι συσκευές αυτές δεν συνιστώνται για εξωτερικούς 

χώρους, διότι δεν διαθέτουν αρκετή φωτεινότητα και αντίθεση χρωμάτων, παρά μόνο 

το φως που λαμβάνουν από το περιβάλλον (Sheng et al., 2014). Παρ’ όλα αυτά, 

διαθέτουν καλύτερη θέαση του πραγματικού κόσμου, με φυσικό και άμεσο τρόπο, 

χωρίς παραλλάξεις, με ομαλή ένταξη των εικονικών πληροφοριών σε αυτόν (Zhou et 

al., 2008). Με την ίδια οπτική τεχνολογία λειτουργούν και τα head-up displays (HUDs) 

(Azuma, 1997). 

Αντίθετα, στις βιντεοσυσκευές απεικόνισης ο χρήστης δεν βλέπει άμεσα στο 

πραγματικό περιβάλλον, αλλά υπάρχουν μία ή δύο κάμερες προσαρμοσμένες στο 

κεφάλι που βιντεοσκοπούν τον πραγματικό κόσμο (Azuma, 1997). Έπειτα, το βίντεο 

από τις κάμερες αυτές συνδυάζεται με τα εικονικά γραφικά που έχουν δημιουργηθεί και 

προβάλλεται στις αδιαφανείς οθόνες που βρίσκονται στο κλειστό οπτικό πεδίο του 

χρήστη (Bimber & Raskar, 2005). Η σύνθεση του επαυξημένου περιβάλλοντος γίνεται 

στον υπολογιστή, αφού οι δύο κόσμοι έχουν πλέον ψηφιακή μορφή. Συνεπώς, υπάρχει 
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μεγαλύτερος έλεγχος και ευελιξία όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα (Carmigniani et 

al., 2011). Βέβαια, η ανάλυση του πραγματικού περιβάλλοντος μπορεί να υστερεί 

συγκριτικά με τις οπτικές συσκευές απεικόνισης, ενώ πιθανό είναι να υπάρξει 

αποπροσανατολισμός του χρήστη λόγω οφθαλμικής μετατόπισης. Αυτό συμβαίνει 

επειδή η θέση που έχουν οι κάμερες βρίσκονται σε απόσταση από το αληθινό μάτι του 

χρήστη, ο οποίος προσπαθεί να προσαρμοστεί (Van Krevelen & Poelman, 2010). 

               

Εικόνα 2       Εικόνα 3 

Οπτική συσκευή απεικόνισης      Βιντεοσυσκευή απεικόνισης 

 

Χωρικές συσκευές απεικόνισης (spatial displays) 

Οι χωρικές συσκευές απεικόνισης αποκόπτουν το μεγαλύτερο μέρος της 

τεχνολογίας από τον χρήστη και την ενσωματώνουν στο περιβάλλον (Bimber & Raskar, 

2005). Η Χωρική Επαυξημένη Πραγματικότητα (SAR) χρησιμοποιεί βίντεο-προβολείς, 

οπτικά στοιχεία, ολογράμματα και άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης για την απευθείας 

προβολή γραφικών πληροφοριών σε φυσικά αντικείμενα χωρίς να απαιτείται από τον 

χρήστη να φοράει ή να κρατάει την συσκευή (Carmigniani et al., 2011). Επομένως, 

εφόσον οι οθόνες δεν προσαρμόζονται σε κάθε χρήστη ξεχωριστά, η Χωρική ΕΠ έχει 

την ιδιότητα να αναφέρεται σε πολλούς χρήστες την ίδια στιγμή, επιτρέποντας την 

μεταξύ τους συνεργασία. Περιλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες: τις συσκευές που 

στηρίζονται στην οθόνη και το βίντεο, στις οπτικές χωρικές συσκευές και σε αυτές που 

βασίζονται στην προβολή (Van Krevelen & Poelman, 2010). 

 

Φορητές συσκευές χειρός (handheld displays) 

Οι φορητές συσκευές χειρός (handheld displays) αποτελούν μία αρκετά 

υποσχόμενη πλατφόρμα κινητής ΕΠ που προσφέρει μεγάλη ευελιξία (Zhou, Duh & 

Billinghurst, 2008). Σε αυτές, ανήκουν οι προσωπικοί ψηφιακοί οδηγοί παλάμης ή 

PDAs (Personal Digital Assistants) (Wagner & Schmalstieg, 2003), οι ταμπλέτες 
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(Tablet PCs) (Klein & Drummond, 2004) και τα κινητά τηλέφωνα (Moehring, Lessig & 

Bimber, 2004).  

Συγκριτικά με τις προσαρμοζόμενες στο κεφάλι συσκευές, οι συσκευές χειρός 

δεσμεύουν τα χέρια του χρήστη (Bimber & Raskar, 2005). Παρ’ όλα αυτά, διαθέτουν 

ποικίλα προτερήματα που τις κάνουν περισσότερο ελκυστικές για την ανάπτυξη 

εφαρμογών κινητής Επαυξημένης Πραγματικότητας (mobile Augmented Reality). Οι 

συσκευές αυτές είναι αρκετά ελαφριές, διαθέτουν οθόνες υψηλής ανάλυσης, ισχυρούς 

επεξεργαστές (Gervautz & Schmalstieg, 2012), ενσωματωμένη κάμερα και αισθητήρες 

(Wagner & Schmalstieg, 2009), όπως σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (Global 

Positioning System - GPS), επιταχυνσιόμετρο, ψηφιακή πυξίδα (μαγνητόμετρο) (Yuen, 

Yaoyuneyong & Johnson, 2011). Η κοινωνική αποδοχή, η άμεση διαθεσιμότητα (Zhou, 

Duh & Billinghurst, 2008),η φορητότητα των συσκευών, η κοινωνική αλληλεπίδραση 

(Squire & Klopfer, 2007), η ευρεία κατοχή (Nincarean, Alia, Halim & Rahman, 2013) 

και η γνώση χρήσης και χειρισμού της τεχνολογίας τους (Schmalstieg & Wagner, 

2009), έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση των φορητών συσκευών χειρός ως μέσα για την 

απεικόνιση της ΕΠ. 

Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας έστρεψαν την ΕΠ στις κινητές 

συσκευές, με σπουδαίες εφαρμογές ΕΠ να αναπτύσσονται διαρκώς (Billinghurst & 

Henrysson, 2006). Αρχικά, έμφαση δόθηκε στους προσωπικούς ψηφιακούς οδηγούς 

παλάμης (PDAs). Αναπτύχθηκαν συστήματα, όπως στο AR-PDA project, που μέσω 

των PDAs χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία της ΕΠ, ώστε να υποστηρίξουν τους 

χρήστες σε δραστηριότητες και καθημερινές τους εργασίες (Gausemeier, Fruend, 

Matysczok, Bruederlin, & Beier, 2003). Πλέον τα PDAs δεν κυκλοφορούν στην αγορά 

(Wagner & Schmalstieg, 2009), με την θέση τους να έχουν καταλάβει τα έξυπνα κινητά 

και οι επιπαλάμιοι υπολογιστές (Zarzuela, Pernas, Martínez, Ortega & Rodríguez, 

2013). 

Εκτός από τις δυνατότητες τους, οι φορητές συσκευές χειρός (handheld 

displays) έχουν, επίσης, ορισμένα μειονεκτήματα. Κυριότερο περιορισμό αποτελούν οι 

ελλιπείς ικανότητες επεξεργασίας των κινητών συσκευών (Wagner & Schmalstieg, 

2006), οι οποίες παρεμποδίζουν τον επιτυχή εντοπισμό για την εμφάνιση του εικονικού 

περιεχομένου της ΕΠ (Wagner & Schmalstieg, 2009). Εμπόδια σαν αυτό χρειάζεται να 

αντιμετωπιστούν, καθώς οι κινητές συσκευές θεωρούνται μία ενδιαφέρουσα 

πλατφόρμα για την ΕΠ, που παρέχει ξεχωριστές εμπειρίες σε εκατοντάδες χρήστες 

(Billinghurst & Henrysson, 2006). 
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1.4. Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση 

 

1.4.1 Εφαρμογές και οφέλη της Επαυξημένης Πραγματικότητας στον τομέα της 

Εκπαίδευσης 

 

Η ΕΠ αποτελεί μία σπουδαία τεχνολογία, η οποία, λόγω των δυνατοτήτων της, 

μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς. Με την εναπόθεση των εικονικών και 

ψηφιακών στοιχείων στο πραγματικό περιβάλλον του χρήστη, η ΕΠ καθίσταται ικανή 

να παρέχει γνωστική υποστήριξη για περίπλοκες και διαφορετικών ειδών εργασίες 

(Bower, Howe, McCredie, Robinson & Grover, 2014). Σύμφωνα με τους Manuri και 

Sanna (2016) σε κλάδους όπως η ιατρική, το μάρκετινγκ, η ψυχαγωγία, ο τουρισμός, ο 

στρατός, η πολιτισμική κληρονομιά, η κατασκευή και επιδιόρθωση, η ΕΠ δύναται να 

φανεί χρήσιμη. Ήδη έχουν παρατηρηθεί παραδείγματα επιτυχημένης αξιοποίησης της 

τεχνολογίας της ΕΠ στους παραπάνω τομείς, όπως επίσης στην αρχαιολογία, την 

αρχιτεκτονική, την τέχνη, την διαφήμιση, τα παιχνίδια, τα αθλήματα, τη σχεδίαση και 

την πλοήγηση (Ebner, 2016). 

Εκτός από τους προαναφερθέντες κλάδους, η ανάπτυξη της ΕΠ στην 

Εκπαίδευση αναδύεται όλο και περισσότερο (Martín-Gutiérrez & Meneses-Fernández, 

2014) με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων που 

σχετίζονται με αυτή, καθώς παρατηρούνται αξιοσημείωτες εκπαιδευτικές εφαρμογές 

της ΕΠ (Bower et al., 2014). Το γεγονός ότι η ΕΠ αποτελεί πλέον μία δημοφιλή 

τεχνολογία συνέβαλλε στην ένταξη της στην Εκπαίδευση (Billinghurst & Duenser, 

2012). Ειδικότερα, η τεχνολογία της ΕΠ έχει εισέλθει σε αξιοσημείωτο βαθμό στον 

τομέα της Εκπαίδευσης, με τον σχεδιασμό πολυάριθμων εκπαιδευτικών εφαρμογών και 

δραστηριοτήτων που συνάδουν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ενώ η ΕΠ δεν αποτελεί μία καινούρια τεχνολογία, στον 

τομέα της Εκπαίδευσης έχει αρχίσει να διεισδύει τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας 

μία ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού κόσμου 

(Billinghurst, 2002). Ο εμπλουτισμός της πραγματικότητας που προσφέρει η ΕΠ 

διαθέτει συναρπαστικά χαρακτηριστικά που μπορούν να εξυπηρετήσουν με επιτυχία 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (Wu et al., 2013). 

Ήδη από το 2010, στην έκθεση Horizon Report για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση έγινε λόγος για αναμενόμενη ένταξη της τεχνολογίας της ΕΠ στην τάξη, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες ιδιότητες που μπορεί να προσφέρει προς όφελος των 
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μαθητών (Johnson, Levine, Smith & Stone, 2010). Οι εκπαιδευτικοί, προσπαθώντας 

διαρκώς να βρίσκουν νέους τρόπους ώστε να βελτιώνουν τη διδασκαλία τους, θεωρούν 

την ΕΠ ως μία τεχνολογία με εξαιρετικές δυνατότητες για παιδαγωγική αξιοποίηση 

(Johnson, Smith, Willis, Levine & Haywood, 2011). Η εκπαιδευτική χρήση της ΕΠ 

μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο τελείται το μάθημα (Kesim & Ozarslan, 2012), 

επιδιώκοντας να το αναβαθμίσει.  

Η ΕΠ, σύμφωνα με τους Durall, Gros, Maina, Johnson και Becker (2012), 

παρέχει εμπειρίες που ακολουθούν τη μέθοδο της ανακαλυπτικής μάθησης και 

ξεφεύγουν από το πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μαθητές παρατηρούν περισσότερες λεπτομέρειες στα φαινόμενα που οπτικοποιούνται 

με την βοήθεια της τεχνολογίας της ΕΠ και συνεργάζονται σε ένα περιβάλλον 

διάδρασης (Durall et al., 2012). 

Σύμφωνα με τον Lee (2012), η ΕΠ δύναται να αξιοποιηθεί στην σχολική 

αίθουσα, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε 

μαθήματα όπως Αστρονομία, Χημεία, Φυσική, Βιολογία, Μαθηματικά. Τα 

παιδαγωγικά οφέλη της ΕΠ στην εκπαίδευση είναι πολυάριθμα (Billinghurst & 

Duenser, 2012), προσελκύοντας το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και ερευνητών. 

Ο συνδυασμός της ΕΠ με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα και την ελκυστικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης (Kesim 

& Ozarslan, 2012). Μάλιστα, η ικανότητα της ΕΠ να παραθέτει εικονικά και 

κατασκευασμένα στον υπολογιστή αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο, επιτυγχάνει 

την αλληλεπίδραση με το ψηφιακό περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο και χώρο, 

αποφεύγοντας την στατική εμπειρία (Kesim & Ozarslan, 2012) που ενδεχομένως 

επακολουθεί την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Η συνύπαρξη των εικονικών και των πραγματικών αντικειμένων επιτρέπει την 

οπτικοποίηση περίπλοκων φαινομένων (Arvanitis et al., 2009), τα οποία οι μαθητές δεν 

θα είχαν την ευχέρεια να αντικρίσουν στο πραγματικό περιβάλλον (Klopfer & Squire, 

2008). Η παρατήρηση της περιστροφικής κίνησης της Γης (Kerawalla et al., 2006) ή η 

γενικότερη θέαση του ηλιακού συστήματος με την τεχνολογία αυτή μπορεί να 

προσφέρει στους μαθητές ξεχωριστές εμπειρίες μάθησης (Liu, Cheok, Mei-Ling & 

Theng, 2007). Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται οι παρερμηνείες και οι μαθητές 

αναθεωρούν τις εναλλακτικές τους ιδέες για αυτά (Sotiriou & Bogner, 2008). 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ανακαλύπτουν την γνώση, χειριζόμενοι τα 

τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα, παρατηρώντας τα από διάφορες οπτικές (Chen, 

Chi, Hung, & Kang, 2011; Ko et al., 2011; Kerawalla et al., 2006; Wu et al., 2013). Η 
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ΕΠ κρατά τους μαθητές προσηλωμένους σε διερευνητικού τύπου εμπειρίες μάθησης, 

βασιζόμενη στην πλαισιοθετημένη μάθηση (situated learning) (Dede, 2009). Σύμφωνα 

με την Παναγοπούλου (2016), η ΕΠ κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, προωθεί την 

αλληλεπίδραση και την πρωτοβουλία κινήσεων τους, ενισχύει τον πειραματισμό και 

προκαλεί την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. 

Για τον λόγο αυτό, η πλειονότητα των ερευνών αναφορικά με την ΕΠ στην 

εκπαίδευση έχουν γίνει κατά βάση σε μαθητές (Kaufmann & Dünser, 2007; Dünser & 

Hornecker, 2007; Liu, Cheok, Mei-Ling & Theng, 2007; Balog & Pribeanu, 2010; 

Furió, GonzáLez-Gancedo, Juan, Seguí & Rando, 2013; Chang, Wu & Hsu, 2013; 

Huang, Li & Fong, 2016) και φοιτητές (Liu, Tan & Chu, 2007; Chang, Chen, Huang & 

Huang, 2011; Yusoff, Zaman & Ahmad, 2011; Tsai & Yen, 2014; Delello, 2014; Bicen 

& Bal, 2016; Önal, Ibili & Çaliskan, 2017; Díaz Noguera, Toledo Morales & Hervás 

Gómez, 2017), ώστε να διερευνάται η στάση, τα εκπαιδευτικά και μαθησιακά οφέλη 

που προκύπτουν και οι παράγοντες που ευνοούν την ενσωμάτωση της ΕΠ στη 

διδακτική πράξη. 

Στην έρευνά τους οι Shelton και Hedley (2002), εξέτασαν τα πλεονεκτήματα της 

ΕΠ στην διδασκαλία των κινήσεων της Γης και του Ηλίου σε προπτυχιακούς φοιτητές. 

Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην κατανόηση των υπό μελέτη φαινομένων, ενώ 

παράλληλα μειώθηκαν οι παρανοήσεις από τη μεριά των φοιτητών μέσα από την 

οπτικοποίηση και τα τρισδιάστατα αντικείμενα της ΕΠ (Shelton & Hedley, 2002). 

Ομοίως, η Kerawalla και οι συνεργάτες της (2006) αξιοποίησαν την ΕΠ για τη 

διδασκαλία της Αστρονομίας σε μαθητές Δημοτικού. Εκπαιδευτικοί και μαθητές 

συμμετείχαν στην έρευνα, με τους εκπαιδευτικούς να ενθουσιάζονται με τα 

πλεονεκτήματα της ΕΠ και να αναγνωρίζουν την εκπαιδευτική αξία της. Για την 

επιτυχημένη υιοθέτηση της τεχνολογίας της ΕΠ στη σχολική τάξη απαραίτητη κρίνεται 

η ευελιξία της εφαρμογής ΕΠ και του περιεχομένου της, η καθοδηγούμενη διερεύνηση 

και ανακάλυψη της γνώσης και η συνάρτηση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

(Kerawalla et al., 2006).  

Η καινοτομία της ΕΠ στον χώρο της Εκπαίδευσης έχει ωθήσει τους ερευνητές 

στον σχεδιασμό συστημάτων και εφαρμογών που στοχεύουν στην μεταβίβαση της 

γνώσης στον μέγιστο βαθμό, στην ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών και στην 

συνεργατική μάθηση (Kaufmann, 2003). Στη φιλοσοφία αυτή δημιουργήθηκε το 

“Construct3D”, ένα σύστημα ΕΠ για την διδασκαλία της Γεωμετρίας σε μαθητές 

Λυκείου, με την βοήθεια τρισδιάστατων σχημάτων και αντικειμένων με τα οποία οι 

μαθητές μπορούν να πειραματίζονται (Kaufmann, 2003). Από την έρευνα, βρέθηκε ότι 
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το Construct3D είναι αρκετά εύκολο στην εκμάθηση του και έχει θετικά αποτελέσματα 

στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές φτάνουν στη γνώση (Kaufmann, 2003). 

Αντίστοιχα, ο Liu (2009) δημιούργησε ένα σύστημα ΕΠ για κινητές συσκευές 

που στοχεύει στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, ονομαζόμενο 

“HELLO”. Η έρευνα αποτέλεσε μία μελέτη περίπτωσης και εφαρμόστηκε στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, καθώς βρέθηκε ότι μέσα 

από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΕΠ βελτιώθηκαν οι ακουστικές δεξιότητες και ο 

προφορικός λόγος των μαθητών στην αγγλική γλώσσα (Liu, 2009). 

Η προσομοίωση “Environmental Detectives”, αξιοποιώντας την τεχνολογία της 

ΕΠ σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι μορφής κυνηγιού κρυμμένου θησαυρού, έθεσε τους 

μαθητές σε μία μοναδική εμπειρία διερευνητικής μάθησης (Klopfer, Squire & Jenkins, 

2002). Ειδικότερα, οι μαθητές συνδύασαν τόσο πραγματικά όσο και εικονικά δεδομένα, 

ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα που είχε τεθεί. Οι Squire και Klopfer (2007) 

υποστήριξαν ότι εκπαιδευτικά παιχνίδια ΕΠ, όπως οι Environmental Detectives, 

μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία και να προσφέρουν ξεχωριστές ευκαιρίες 

μάθησης. 

Οι Squire και Jan (2007), στην έρευνά τους εξέτασαν τον βαθμό στον οποίο 

εκπαιδευτικά παιχνίδια ΕΠ βασισμένα στην τοποθεσία του χρήστη λειτουργούν ως 

αρωγοί και κρατούν τους μαθητές προσηλωμένους. Το παιχνίδι ΕΠ που 

χρησιμοποιήθηκε ονομάστηκε “Mad City Mystery” και διέθετε ως στόχο την 

υποστήριξη της μάθησης στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Από την 

έρευνα προέκυψε ότι οι διερευνητικού τύπου δραστηριότητες ΕΠ σε συνδυασμό με τις 

φορητές συσκευές χειρός αποτελούν ένα νέο, συναρπαστικό παιδαγωγικό μοντέλο που 

συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας των μαθητών, 

βασιζόμενοι στην επιστήμη (Squire & Jan, 2007). 

Στο παιχνίδι κινητής ΕΠ “Alien Contact”, το οποίο σχεδιάστηκε από τους 

Dunleavy, Dede και Mitchell (2009), οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν προβλήματα, 

να συλλέξουν πληροφορίες, να αλληλεπιδράσουν με τους εικονικούς χαρακτήρες και να 

απαντήσουν σε ερωτήματα με τη βοήθεια των κινητών συσκευών. Εργαζόμενοι σε 

ομάδες, έλαβαν ο κάθε ένας συγκεκριμένο ρόλο: του Χημικού, του Κρυπτολόγου, του 

Χάκερ ή του πράκτορα του FBI. Μέσα από αυτή την εμπειρία μάθησης ΕΠ, οι μαθητές 

σημείωσαν σημαντικά επίπεδα προσήλωσης και ώθησης για συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκαν θετικά αποτελέσματα 

αναφορικά με τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Dunleavy, 

Dede & Mitchell, 2009; Mitchell & DeBay, 2012). 
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Σύμφωνα με τους Jerry και Aaron (2010), η ΕΠ έχει θετική επίδραση στη στάση 

των μαθητών απέναντι στη μάθηση και τους κινητοποιεί. Ιδίως για το μάθημα της 

Φυσικής, οι μαθητές φάνηκε ότι κατανόησαν καλύτερα έννοιές της, καθώς τους δόθηκε 

η ικανότητα να τις συνδέσουν με την καθημερινή τους ζωή (Jerry & Aaron, 2010). Η 

αποτελεσματικότητα στη μάθηση αυξάνεται σημαντικά μέσα από τη χρήση της ΕΠ 

(Chang, Chang, Hou, Sung, Chao, & Lee, 2014; Medicherla, Chang & Morreale, 2010).  

Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αυτής της μορφής με τη χρήση της ΕΠ 

απασχόλησε τους Ibáñez, Di Serio, Villarán και Kloos (2013), οι οποίοι εστίασαν σε 

μαθητές Λυκείου. Οι ερευνητές χώρισαν το δείγμα στην πειραματική ομάδα και στην 

ομάδα ελέγχου, αξιοποιώντας στην μία ομάδα την τεχνολογία της ΕΠ και στην άλλη 

την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή, χωρίς στοιχεία επαύξησης του πραγματικού 

περιβάλλοντος των χρηστών. Έπειτα από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, 

προέκυψε ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα και η απόκτηση της γνώσης από τους 

μαθητές ήταν αισθητά καλύτερα με την χρήση της ΕΠ. Η οπτικοποίηση των 

ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων και πεδίων, ο χειρισμός των τρισδιάστατων εικονικών 

μοντέλων και ευρύτερα η προσέγγιση της μάθησης δύσκολων εννοιών με την ΕΠ την 

καθιστά ως ένα εξαιρετικά αξιόλογο και αποδοτικό μέσο διδασκαλίας (Ibáñez, Di 

Serio, Villarán & Kloos, 2013). 

Στην έρευνά τους οι Chen και Tsai (2012), χρησιμοποίησαν ένα σύστημα ΕΠ 

για το περιβάλλον της Βιβλιοθήκης εν ονόματι “ARLIS” σε μαθητές Δημοτικού. Τα 

αποτελέσματα κρίθηκαν ενθαρρυντικά, καθώς παρατηρήθηκε βελτίωση της 

μαθησιακής επίδοσης των συμμετεχόντων έπειτα από την εκπαιδευτική εμπειρία ΕΠ. 

Επιπροσθέτως, το σύστημα ΕΠ που αξιοποιήθηκε συνέβαλλε στην κινητοποίηση και 

προθυμία των ατόμων για μάθηση (Chen & Tsai, 2012).  

Η μάθηση μέσα από την τεχνολογία της ΕΠ εξετάστηκε, ακόμη, από τους Furió, 

González-Gancedo, Juan, Seguí, και Costa (2013). Πραγματοποιήθηκε συγκριτική 

μελέτη, χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές (iPhone και tablet), τόσο με όσο και χωρίς 

την αξιοποίηση της ΕΠ, σε μαθητές Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι ΕΠ 

αφορούσε τον κύκλο του νερού και από τα αποτελέσματα της έρευνας αναγνωρίστηκαν 

τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και η αξία τέτοιου είδους παιχνιδιών, ανεξαρτήτως 

της κινητής συσκευής που θα επιλεχθεί (Furió et al., 2013). 

Σπουδαίας σημασίας αποτέλεσε η έρευνα των Di Serio, Ibáñez και Kloos 

(2013), στην οποία οι ερευνητές μελέτησαν την επίδραση της ΕΠ στην κινητοποίηση 

των μαθητών για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Το δείγμα αποτέλεσαν 

μαθητές Γυμνασίου που ήρθαν σε επαφή με επιπρόσθετες πληροφορίες μορφής 
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κειμένου, ήχου, βίντεο και τρισδιάστατων μοντέλων μέσα από την τεχνολογία της ΕΠ. 

Τα αποτελέσματα, έπειτα από την ελεύθερη πλοήγηση στο εικονικό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο από τους μαθητές, έδειξαν ότι οι εμπειρίες ΕΠ ενθουσιάζουν τους μαθητές 

και τους προσφέρουν κίνητρα μάθησης (Di Serio, Ibáñez & Kloos, 2013). 

Οι Palaigeorgiou, Karakostas και Skenteridou (2017), χρησιμοποιώντας έναν 

απτό, τρισδιάστατο, επαυξημένο χάρτη, εξέτασαν τα αποτελέσματα της παρέμβασης σε 

μαθητές Δ’ Δημοτικού. Από τις απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια φάνηκε 

ότι η διεπαφή που αξιοποιήθηκε ήταν ευχάριστη και εύκολη στη χρήση. Επίσης, οι 

μαθητές υποστήριξαν ότι η μάθηση γίνεται περισσότερο αποτελεσματική, καθώς ένα 

τέτοιο περιβάλλον μάθησης τους βοηθά να φτάσουν στη γνώση γρηγορότερα και 

ευκολότερα, ενώ μαθαίνουν περισσότερα συγκριτικά με τα παραδοσιακά μέσα 

διδασκαλίας (Palaigeorgiou, Karakostas & Skenteridou, 2017). 

Τα οφέλη της ΕΠ στη μάθηση τονίστηκαν, επίσης, από τους Chang, Wu και Hsu 

(2013) οι οποίοι βρήκαν ότι η στάση των μαθητών απέναντι στην ΕΠ είναι θετική, τα 

μαθησιακά τους αποτελέσματα και η κατανόηση δύσκολων εννοιών Φυσικής 

επιτυγχάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό και προωθείται η διερευνητική και ενεργός 

μάθηση. Ο συνδυασμός των παραπάνω καθιστά την ΕΠ σε μία εξαιρετική τεχνολογία 

και ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο (Billinghurst & Dunser, 2012) που έχει να 

προσφέρει ποικίλα στην σχολική τάξη.  

Η αξία της τεχνολογίας αυτής και οι δυνατότητές της στη διδασκαλία, όπως 

φάνηκε παραπάνω, έχει αναγνωριστεί από ποικίλους ερευνητές. Οι Hwang, Wu, Chen 

και Tu (2016), μέσα από την έρευνά τους σε μαθητές Δημοτικού, κατέληξαν ότι η 

παιγνιώδους μορφής διδασκαλία με την επιστράτευση της κινητής ΕΠ συντελεί στην 

θετική αντιμετώπιση της μάθησης από τους μαθητές και βελτιώνει την επίδοσή τους.  

Ιδιαίτερα σπουδαία κρίθηκε η σημασία των επαυξημένων βιβλίων για την 

εκπαίδευση. Τα βιβλία αυτά επιτρέπουν την διάδραση και αλληλεπίδραση των μαθητών 

με τις σελίδες και το επιπρόσθετο εικονικό περιεχόμενο, καθώς παύουν να αποτελούν 

στατικές πηγές πληροφοριών (Billinghurst, 2002). Οι Dünser, Walker, Horner και 

Bentall (2012) σχεδίασαν δραστηριότητες για ένα βιβλίο Φυσικής, στο οποίο οι 

μαθητές, με μία ειδική συσκευή χειρός, ανακάλυπταν το ψηφιακό, επεξηγηματικό 

υλικό. Η αλληλεπίδραση που προσφέρουν τα επαυξημένα βιβλία αποτελεί βασικό 

πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών σχολικών εγχειριδίων, εξασφαλίζοντας μία 

ξεχωριστή εμπειρία μάθησης με πραγματικά και εικονικά στοιχεία, τα οποία με τη 

σειρά τους συντελούν στην βαθύτερη κατανόηση του υπό μελέτη θέματος (Dünser, 

Walker, Horner & Bentall, 2012).  
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Τα τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα, οι προσομοιώσεις και οι διαφορετικού 

τύπου αλληλεπιδράσεις συνδέουν τους δύο κόσμους και μετατρέπουν τις εκτυπωμένες 

σελίδες σε δυναμικά μέσα απόκτησης γνώσης, χωρίς να απαιτούν εξαιρετικές 

ικανότητες από τους χρήστες στον τομέα των τεχνολογιών (Kesim & Ozarslan, 2012). 

Για τον παραπάνω λόγο τα επαυξημένα βιβλία δύναται να αποτελέσουν προσοδοφόρα 

και ελκυστικά μέσα για τους μαθητές (Billingurst, 2002). Σύμφωνα με τους Sheng, Xia, 

Li & Shen (2015), σπουδαία παραδείγματα βιβλίων που αξιοποιούν την τεχνολογία της 

ΕΠ αποτέλεσαν το MagicBook του Billingurst (2002) και το Virtual Pop-up Book του 

Taketa και των συνεργατών του (2007), τα οποία προσέφεραν μία διαφορετική και 

περισσότερο αλληλεπιδραστική μορφή μάθησης. 

Η υιοθέτηση των επαυξημένων βιβλίων στην σχολική τάξη προϋποθέτει την 

διερεύνηση των θετικών και αρνητικών συνεπειών της διδασκαλίας αυτής της μορφής 

και των στάσεων των άμεσα εμπλεκόμενων. Σύμφωνα με την έρευνα των Dünser και 

Hornecker (2007), οι μαθητές λαμβάνουν τη γνώση μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες ανακάλυψής της και αλληλεπιδρούν με το παρατιθέμενο περιεχόμενο. 

Η αλληλεπίδραση αυτή, προωθεί την ενεργό διερεύνηση και τον χειρισμό του εικονικού 

υλικού, παρατηρώντας το από διαφορετικές γωνίες και οπτικές (Dünser & Hornecker, 

2007). 

Οι Billinghurst και Duenser (2012) στη μελέτη που πραγματοποίησαν 

αναφορικά με τις έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στην εκπαιδευτική χρήση της ΕΠ, 

υπογράμμισαν την αξία της τεχνολογίας αυτής στη διδασκαλία. Μάλιστα, έγινε λόγος 

για την αύξηση της προσήλωσης, του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως στους μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα με οπτικό 

και κιναισθητικό τρόπο. Η παραδοσιακή διδασκαλία εμπλουτίζεται με νέα 

χαρακτηριστικά, προωθώντας την επίλυση προβλημάτων και την συνεργατική 

διερεύνηση της γνώσης (Billinghurst & Duenser, 2012). 

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η ΕΠ μπορεί να βελτιώσει τις εμπειρίες 

μάθησης των ατόμων, δίνοντας σε αυτές νόημα (Mitchell & DeBay, 2012). Επίσης, 

ενισχύει τη διδασκαλία και προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών με εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες βασιζόμενες στην παρατήρηση των εικονικών στοιχείων που 

παρατίθενται στο περιβάλλον τους (Tarng & Ou, 2012). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι εφαρμογές της ΕΠ στην Εκπαίδευση 

συντελούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών και στον εμπλουτισμό των 

γνώσεων τους, μάλιστα με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο συγκριτικά με άλλες 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες (El Sayed, Zayed, & Sharawy, 2011). Οι διαδραστικές 
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εμπειρίες ΕΠ δύναται να αποτελέσουν σημαντικά εκπαιδευτικά μέσα διδασκαλίας και 

προσέγγισης της γνώσης, εφόσον ωφελούν τη μάθηση, μέσα από την επαφή με τα 

εικονικά αντικείμενα και το επιπρόσθετο ψηφιακό περιεχόμενο (Bujak et al., 2013). 

Πλεονέκτημα της ΕΠ αποτελεί το γεγονός ότι έχει δυνατότητες εφαρμογής τόσο 

στα πλαίσια της σχολικής αίθουσας όσο και έξω από αυτή, κρατώντας τους μαθητές 

ενεργοποιημένους (Κωσταράς, 2010), ανεξαρτήτως ηλικίας (Billinghurst & Duenser, 

2012). Βέβαια, για να προσελκύεται ακόμα περισσότερο η προσοχή των μαθητών οι Di 

Serio, Ibáñez και Kloos (2013) υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

χρειάζεται να συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντά τους. Γενικότερα, η τεχνολογία της ΕΠ 

έχει να προσφέρει ποικίλα στους μαθητές, με τρισδιάστατες παρουσιάσεις και 

διαδραστικές εμπειρίες μάθησης που προσελκύουν τους τεχνολογικά γηγενείς μαθητές 

(Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011). 

Οι έρευνες αναφορικά με την ΕΠ στον τομέα της Εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί 

σημαντικά με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων, 

εστιάζοντας στα οφέλη της εν λόγω τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση (Bacca 

et al., 2014). Σύμφωνα με τους Chen και Tsai (2012), καθώς και τον Wu με τους 

συνεργάτες του (2013), η διερεύνηση σχετικά με τις δυνατότητες και τα 

χαρακτηριστικά της ΕΠ που μπορούν να φανούν προσοδοφόρα για την εκπαίδευση 

κρίνεται απαραίτητη. 

 

1.4.2. Περιορισμοί της Επαυξημένης Πραγματικότητας 

 

Παρά τα ποικίλα πλεονεκτήματα που αποδεδειγμένα διαθέτει η τεχνολογία της 

ΕΠ στον τομέα της Εκπαίδευσης, δεν θα ήταν ορθό να αμεληθούν οι περιορισμοί και οι 

προκλήσεις που εκδηλώνονται κατά την εκπαιδευτική αξιοποίηση της ΕΠ και των 

εφαρμογών της. Ο Wu και οι συνεργάτες του (2013) ανέφεραν ότι οι μαθητές είναι 

πιθανό να μην καθίστανται ικανοί να διαχειριστούν την γνωστική υπερφόρτωση από 

την πληθώρα παρεχόμενων πληροφοριών σε συνδυασμό με τις περίπλοκες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρειάζεται να φέρουν εις πέρας με την ταυτόχρονη 

χρήση των τεχνολογικών συσκευών που εξυπηρετούν την ΕΠ. 

Η επιτυχημένη υλοποίηση μίας διδασκαλίας με την αξιοποίηση μίας 

καινοτόμου, νέας τεχνολογίας δύναται, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, να συναντήσει 

ορισμένα εμπόδια και δυσκολίες (Ertmer et al., 1999). Στην περίπτωση της ΕΠ, οι 

εκπαιδευτικοί φαίνονται διστακτικοί, εξαιτίας της ελλιπούς κατάρτισής τους. 

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες 
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προγραμματισμού και σχεδιασμού περιεχομένου και εφαρμογών ΕΠ (Billinghurst & 

Duenser, 2012), γεγονός που δρα ανασταλτικά στην ευρεία εκπαιδευτική αξιοποίηση 

της τεχνολογίας αυτής. Η ελλιπής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην χρήση της ΕΠ 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς παρατηρήθηκε από τον Fernandez (2017), ο οποίος 

υποστήριξε ότι για την υιοθέτηση της ΕΠ στην εκπαίδευση αναγκαία είναι η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ένταξη της παρούσας τεχνολογίας με βάση τις 

μεθόδους διδασκαλίας που οι ίδιοι ακολουθούν, όπως, επίσης, απαραίτητη θεωρείται η 

συνεργασία τους με έναν προγραμματιστή που θα ρυθμίζει τα τεχνικά θέματα 

(Fernandez, 2017). 

Επιπροσθέτως, ένα βασικό εμπόδιο που περιορίζει την χρήση της ΕΠ στην 

εκπαιδευτική πράξη αποτελεί η έλλειψη του απαιτούμενου εξοπλισμού, παραδείγματος 

χάρη του επαρκούς αριθμού κινητών συσκευών, αναλογικά με τους μαθητές της τάξης 

(Furió, González-Gancedo, Juan, Seguí, & Costa, 2013). Σύμφωνα με τον Wasko 

(2013), λόγω της αναμενόμενης αδυναμίας παροχής αρκετών συσκευών για την θέαση 

του επαυξημένου περιεχομένου από τις σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

δανείζονται κινητές συσκευές για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της ΕΠ είτε από τους 

γονείς των μαθητών είτε από συναδέρφους εκπαιδευτικούς. Η πρόταση αυτή, βέβαια, 

μπορεί να μην είναι εφικτό να εφαρμοστεί, καθώς εξαρτάται από το νομοθετικό πλαίσιο 

των χωρών και του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος. 

Εκτός από τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση νέων τεχνολογιών απαιτούν 

περισσότερο χρόνο προετοιμασίας (Ertmer et al., 1999). Παράλληλα, σε περιπτώσεις 

όπως οι εκπαιδευτικές εφαρμογές ΕΠ, κύρια προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ισχυρού 

σήματος ασύρματου δικτύου, η οποία, συνήθως, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλες 

τις αίθουσες διδασκαλίας (Delello, 2014). 

Οι ποικίλες δυνατότητες μάθησης που προσφέρει η ΕΠ, συνοδεύονται από 

προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Όπως κάθε καινοτόμος τεχνολογία που επιδιώκει 

να εισέρθει στον χώρο στης εκπαίδευσης, η ΕΠ συναντά περιορισμούς τόσο από τα 

σχολεία, όσο και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Wu et al., 2013). Σύμφωνα με 

τους Kirkley και Kirkley (2005), χρειάζεται να γίνεται επαρκής έρευνα ώστε να 

προκύπτει ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης της ΕΠ στην διδακτική πράξη.  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της ΕΠ θα προσφέρει λύσεις στα παραπάνω 

προβλήματα που προκαλούνται κατά την υιοθέτησή της στην εκπαίδευση, εστιάζοντας 

στην παροχή ρεαλιστικών και μαθησιακά αποδοτικών εμπειριών στους μαθητές (Sheng, 

Xia, Li, & Shen, 2015). Ταυτοχρόνως, η περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
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στην χρήση της ΕΠ στη διδασκαλία και η ανάπτυξη αντίστοιχων μεθόδων που θα 

αναδεικνύουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες της ΕΠ είναι αναγκαίοι παράγοντες για 

την αντιμετώπιση των περιορισμών αυτής της τεχνολογίας (Durall et al., 2012). Τα 

συστήματα ΕΠ και το επιπρόσθετο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, μάλιστα, οφείλουν να 

είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται σε διάφορες περιστάσεις, με στόχο να 

εξυπηρετούν τη διδασκαλία και τις ανάγκες των μαθητών (Wu et al., 2013; Kirkley & 

Kirkley, 2005). 

 

1.4.3. Κινητή Επαυξημένη Πραγματικότητα 

 

Η ευρεία κατοχή των κινητών συσκευών και η εξέλιξη των δυνατοτήτων τους 

οδήγησαν στον συνδυασμό της κινητής μάθησης (mobile learning) με την τεχνολογία 

της ΕΠ (Sural, 2017; Lee et al., 2009), δημιουργώντας την Κινητή Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (Mobile Augmented Reality). Η ανάδειξη της ΕΠ μέσω των φορητών 

συσκευών χειρός (handheld AR) αυξήθηκε με την ραγδαία ανάπτυξη των κινητών 

συσκευών (Nincarean et al., 2013), εκμεταλλευόμενη προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς 

(Personal Digital Assistants - PDAs) (Wagner & Schmalstieg, 2003), επιπαλάμιους 

φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Tablet PCs) (Canuel, Crichton & Savova, 2012) 

και έξυπνες κινητές συσκευές (Henrysson & Ollila, 2004; Moehring, Lessig & Bimber, 

2004).  

Η τεράστια εξοικείωση των μαθητών με τις κινητές συσκευές ωθεί στην 

ενσωμάτωση των εργαλείων αυτών στην διδασκαλία και τη σχολική τάξη, παρά τους 

πιθανούς δισταγμούς των εκπαιδευτικών (Pence, 2010). Οι συνθήκες που επικρατούν 

επιτάσσουν την ανάγκη εύρεσης καινοτόμων τρόπων δημιουργίας εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών που θα αξιοποιούν την κινητή τεχνολογία, με τους παίκτες να εξερευνούν 

τον φυσικό κόσμο μέσα από μία διαφορετική οπτική (Xanthopoulos & Xinogalos, 

2018).  

Σύμφωνα με τους Squire και Klopfer (2007), τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν οι φορητές συσκευές χειρός έχουν ως άμεσο επακόλουθο την αξιοποίησή 

τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ειδικότερα, η ιδιότητα των κινητών συσκευών να 

εξασφαλίζουν την αλληλεπίδραση με τους χρήστες όπου και όποτε το επιθυμούν οι 

ίδιοι φαίνεται χρήσιμη στην διδασκαλία (Ardito et al, 2009), προσφέροντας μεγαλύτερη 

ευελιξία. Από τη χρήση των κινητών συσκευών συνεπάγεται η γρήγορη πρόσβαση στην 

πληροφορία, με τους μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να 

μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους (Gikas & Grant, 2013).  
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Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών έχει αποτελέσει μία ανερχόμενη πρακτική. 

Σπουδαία χαρακτηριστικά τους, αξιοποιήσιμα στην διδακτική πράξη, αποτελούν η 

φορητότητα, λόγω του μικρού μεγέθους και της σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο, η 

εμπλοκή των ατόμων στην μαθησιακή διαδικασία και η συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών με την εργασία τους σε ομάδες (Henderson & Yeow, 2012). Το εύχρηστο 

μέγεθος, οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν στις κινητές συσκευές 

να λειτουργούν ως μέσα απεικόνισης επαυξημένου εικονικού υλικού, ενώ παράλληλα η 

εξαιρετικά διαδεδομένη χρήση τους προκαλεί με τη σειρά της την κοινωνική αποδοχή 

της κινητής ΕΠ από τους χρήστες (Papagiannakis, Singh & Magnenat‐Thalmann, 

2008).  

Η βελτίωση της κινητής τεχνολογίας με την ενσωματωμένη κάμερα, τους 

αισθητήρες, την δύναμη του υπολογιστή, τους προηγμένους επεξεργαστές επέτρεψε την 

καθιέρωση της ΕΠ στις κινητές συσκευές (Huang, Li, Hui & Peylo, 2014) και 

συντέλεσε στην προσβασιμότητα της ΕΠ από το ευρύ κοινό και τους μαθητές, 

παρέχοντάς τους μία αξιόλογη τεχνολογία για την μάθηση (FitzGerald et al., 2013). 

Συνεπώς, η ικανότητα των κινητών συσκευών να υποστηρίζουν εφαρμογές ΕΠ κάνει 

πιο προσιτή την χρήση της τεχνολογίας αυτής (Parhizkar et al., 2012), ιδιαίτερα στην 

Εκπαίδευση.  

Οι κινητές συσκευές και οι ασύρματες τεχνολογίες δημιουργούν τις κατάλληλες 

συνθήκες ώστε να αλλάξει η εκπαιδευτική πραγματικότητα και να ευδοκιμήσει η 

κινητή μάθηση (Alexander, 2004), κατ’ επέκταση και η κινητή ΕΠ. Η κινητή μάθηση 

δύναται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, πηγαίνοντας την ένα 

βήμα παραπέρα από την παραδοσιακή μορφή της, ιδιαίτερα όταν ενώνει τα οφέλη της 

με αυτά της τεχνολογίας της ΕΠ (Lohnari, 2016).  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της ΕΠ και των κινητών συσκευών επέφερε τον 

συνδυασμό τους με παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μεταβάλλοντας τις υφιστάμενες 

συνθήκες στον χώρο της Εκπαίδευσης (Nincarean, Alia, Halim & Rahman, 2013). Στα 

πλαίσια της κινητής και πανταχού παρούσας μάθησης οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον και βιώνουν εμπλουτισμένες μαθησιακές εμπειρίες (Chin et al 2013).  

Μέσω της κινητής ΕΠ, οι πληροφορίες που παρέχονται από τις αισθήσεις 

συνδυάζονται με αυτές που τα άτομα λαμβάνουν από τις κινητές συσκευές στα πλαίσια 

του πραγματικού τους κόσμου που τα περιβάλλει (Huang, Li, Hui & Peylo, 2014). Πιο 

συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες κινητής ΕΠ, τα πραγματικά και τα εικονικά 

αντικείμενα συνυπάρχουν στο πραγματικό περιβάλλον των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα 

χρησιμοποιούνται εικονικοί χαρακτήρες και τρισδιάστατα διαδραστικά μοντέλα που 
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παρουσιάζονται μέσα από τις κινητές συσκευές (Papagiannakis, Singh & 

Magnenat‐Thalmann, 2008). Με τον τρόπο αυτό, η ΕΠ προσελκύει το ενδιαφέρον των 

μαθητών να ασχοληθούν με φαινόμενα τα οποία είναι δύσκολο να κατανοηθούν 

(Parhizkar et al., 2012). 

Οι Chang, Wu και Hsu (2013), μέσα από την έρευνά τους, κατέληξαν ότι η 

κινητή ΕΠ σε συνδυασμό με παιδαγωγικές δραστηριότητες διερευνητικού τύπου για 

ένα κοινωνικο-επιστημονικό θέμα βοηθά αποτελεσματικά στην βαθύτερη κατανόηση 

του μαθήματος και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Τεχνολογίες όπως η 

κινητή ΕΠ, αποτελούν μέρος της προσέγγισης της «πανταχού παρούσας» μάθησης 

(ubiquitous learning), προσφέροντας στους μαθητές περιβάλλοντα μάθησης που έχουν 

θετική επίδραση σε αυτούς και τον τρόπο που διδάσκονται (Norman, Din & Nordin, 

2012). Οι  Μαρκούζης και Φεσάκης (2016) σχεδίασαν και υλοποίησαν διδασκαλία με 

αξιοποίηση της κινητής ΕΠ, συμπεραίνοντας ότι τέτοιου είδους εκπαιδευτικές 

εφαρμογές βασισμένες στην τοποθεσία αποτελούν σημαντικά μέσα αποτύπωσης της 

νέας πληροφορίας και πρόκλησης του ενδιαφέροντος και της θετικής στάσης των 

χρηστών.  

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της κινητής ΕΠ είναι πολυάριθμα, 

με κυριότερα την άμεση και εύκολη πρόσβαση στην επιπρόσθετη πληροφορία και την 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος γεμάτου με κίνητρα μάθησης (Jamali, Shiratuddin & 

Wong, 2013). Επιπροσθέτως, σημαντικό πλεονέκτημα της κινητής ΕΠ αποτελεί το 

γεγονός ότι το κόστος των κινητών συσκευών είναι αρκετά προσιτό και οι χρήστες 

είναι εξοικειωμένοι με αυτές (Craig, 2013).  

Σύμφωνα με τον Dunleavy (2014), η ΕΠ αποτελεί μια αναδυόμενη τεχνολογία, 

η οποία χρησιμοποιεί κινητές συσκευές (π.χ. smartphones, tablets) που επιτρέπουν 

στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν με ψηφιακές πληροφορίες, ενσωματωμένες 

στο φυσικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μάλιστα, 

θεωρούν τις κινητές συσκευές, όπως τα iPad, αξιόλογα εργαλεία μάθησης με χρήσιμες 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στην διδασκαλία 

(Henderson & Yeow, 2012).  

Η συνεχής και ταχεία ανάπτυξη των κινητών συσκευών είναι συνυφασμένη με 

τη δημιουργία νέων εμπειριών, οι οποίες βελτιώνουν τον τρόπο που οι χρήστες 

αλληλεπιδρούν και αποκτούν καινούριες γνώσεις που παρατίθενται στο περιβάλλον 

τους (Huang, Li, Hui & Peylo, 2014). Όσο η κινητή ΕΠ εξελίσσεται, οι ευκαιρίες για 

τον σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών εμπειριών που θα κινητοποιούν τα 

άτομα πληθαίνουν (Billinghurst & Duenser, 2012). Σύμφωνα με τους Φωκίδη και 
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Φωνιαδάκη (2017), η αξιοποίηση ταμπλετών και εφαρμογών ΕΠ στη διδασκαλία 

διαθέτει αξιοσημείωτες προοπτικές, οι οποίες χρειάζεται να μελετηθούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους στον τομέα της 

Εκπαίδευσης.  

Με την πάροδο των ετών, αυξάνεται ο αριθμός των ερευνητικών ομάδων που 

μελετούν τα οφέλη και τις ικανότητες της ΕΠ για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης. Οι έρευνες αυτές έχουν καθοριστική σημασία στον σχεδιασμό κατάλληλων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εμπειριών ΕΠ που θα ενισχύουν τη μάθηση με 

βάση το πρόγραμμα σπουδών, ελαχιστοποιώντας, παράλληλα, τους περιορισμούς της 

εν λόγω τεχνολογίας (Dunleavy, 2014). Οι μελλοντικές έρευνες κρίνεται απαραίτητο να 

εστιάσουν τόσο στις δυνατότητες όσο και στις προκλήσεις που αναδύονται μέσα από 

την αξιοποίηση της ΕΠ στη σχολική τάξη, ώστε να προκύψουν λύσεις και προτάσεις 

που θα διευκολύνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς (Billinghurst & Duenser, 2012). 

 

 

1.5. Συναφείς Έρευνες 

 

1.5.1. Παράγοντες που επιδρούν στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι τις νέες 

τεχνολογίες 

 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας προηγήθηκε ενδελεχής μελέτη των 

ερευνών που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα και έχουν ασχοληθεί με την διερεύνηση 

των παραγόντων που συμβάλλουν στο σχηματισμό της στάσης των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα των 

εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

 Οι παράγοντες αυτοί γίνονται εμφανείς μέσα από το Μοντέλο Αποδοχής 

Τεχνολογίας, ένα ευρέως διαδεδομένο και χρησιμοποιούμενο μοντέλο, το οποίο 

αξιοποιείται στο έπακρο από τους ερευνητές για τη διερεύνηση στάσεων και απόψεων 

αναφορικά με την υιοθέτηση ή μη μίας ανερχόμενης τεχνολογίας. Το μοντέλο 

αναπτύχθηκε αρχικά από τον Davis (1989), ενώ στην πορεία δημιουργήθηκαν ποικίλες 

παραλλαγές του, ώστε να προσεγγίζεται το εκάστοτε θέμα ακόμη πιο σφαιρικά.  

Οι King και He (2006) προέβησαν σε στατιστική ανάλυση του μοντέλου, 

αξιοποιώντας 88 προϋπάρχουσες έρευνες διερεύνησης αποδοχής της τεχνολογίας σε 

διάφορους τομείς. Σύμφωνα με αυτούς, μεγάλο πλεονέκτημα του ΤΑΜ αποτελεί το 
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γεγονός ότι προσαρμόζεται ευρέως, για κάθε είδους τεχνολογία και τεχνολογικό μέσο 

που μελετάται ως προς την επιδίωξη καθιέρωσής του από τους χρήστες (King & He, 

2006). Το μοντέλο περιλαμβάνει δύο κύριους παράγοντες, την αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα και την αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση, από τις οποίες εξαρτάται η 

πρόθεση των χρηστών για υιοθέτηση της καινούριας τεχνολογίας (Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989). 

Ο Venkatesh και ο Davis (2000) επέκτειναν το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας, 

συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες, όπως τα υποκειμενικά πρότυπα, την εικόνα (το 

γόητρο), τον βαθμό στον οποίο συσχετίζεται η υπό μελέτη τεχνολογία με την εργασία 

του χρήστη, την ποιότητα του συστήματος και του αποτελέσματος που αυτό επιφέρει 

και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε άλλους χρήστες, έπειτα από την χρήση του 

νέου συστήματος.  

Το μοντέλο ΤΑΜ έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών και την υλοποίηση 

πληθώρας ερευνών. Για τον λόγο αυτό οι Lee, Kozar & Larsen (2003) προέβησαν στην 

μελέτη 101 ερευνών της περιόδου 1986 μέχρι 2003, παρατηρώντας τις τροποποιήσεις 

του, τους περιορισμούς του, την εφαρμογή του στους διάφορους τομείς. Οι παράγοντες 

του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας και οι μεταξύ τους σχέσεις επιβεβαιώνονται και 

παρέχουν σπουδαίας σημασίας ευρήματα αναφορικά με τη στάση των ατόμων απέναντι 

σε ένα νέο σύστημα ή τεχνολογία (Lee, Kozar & Larsen, 2003). 

Γενικότερα, το μοντέλο συνηθίζεται να χρησιμοποιείται έχοντας υποστεί 

ποικίλες παραλλαγές και τροποποιήσεις. Ιδιαίτερα, στον τομέα της Εκπαίδευσης έχουν 

πραγματοποιηθεί πολυάριθμες μελέτες που στηρίζονται στο μοντέλο ΤΑΜ (Park, 2009; 

Tan, Ooi, Leong, & Lin, 2014). Μάλιστα, έχουν υλοποιηθεί τόσο σε εκπαιδευτικούς, 

όσο και σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Sanchez-Prieto, Olmos-

Miguelanez, & García-Penalvo, 2016c).  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η βιβλιογραφική έρευνα των Dupagne και 

Krendl (1992), μελετώντας ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 μέχρι το 1992, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί 

κρατούν γενικότερα μία θετική στάση απέναντι στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των τεχνολογιών στη διδασκαλία, ενώ παράλληλα διατηρούν 

ορισμένες ανησυχίες αναφορικά με την εφαρμογή τους στην τάξη. 

Σύμφωνα με τους Cox, Preston και Cox (1999), υπάρχουν διάφοροι συντελεστές 

που κινητοποιούν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση των 

τεχνολογιών. Με βάση την βιβλιογραφική μελέτη τους, αλλά και έπειτα από έρευνα σε 

82 εκπαιδευτικούς, οι ερευνητές συμπέραναν ότι η στάση των εκπαιδευτικών και οι 
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πεποιθήσεις τους για την αξία των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση 

συμβάλλουν καθοριστικά στην μετέπειτα αξιοποίηση τους. Οι εκπαιδευτικοί, ως 

κριτήριο που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, θεωρούν το επίπεδο στο οποίο οι νέες 

τεχνολογίες μετατρέπουν το μάθημα σε μία πιο ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική και 

διαφοροποιημένη διαδικασία. Ταυτόχρονα, η ικανότητα χρήσης τους, η αυτοπεποίθηση 

και οι πιθανές δυσκολίες αποτελούν επιπρόσθετους παράγοντες που ασκούν 

αξιοσημείωτη επίδραση στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών έναντι σε κάθε είδους 

τεχνολογία που επιδιώκει να εισέλθει στον τομέα της εκπαίδευσης (Cox, Preston & 

Cox, 1999). 

Από την έρευνα του Preston και των συνεργατών του (2000), ακόμη, βρέθηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα μέσο που αφενός 

εξελίσσει την διδασκαλία τους και αφετέρου συντελεί στην βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας και της γνώσης που προσφέρεται στους μαθητές (Preston et al., 2000). 

Την ίδια περίοδο, ο Venkatesh (2000), βασιζόμενος στο μοντέλο ΤΑΜ, 

διεξήγαγε έρευνα, μελετώντας εάν οι παράγοντες διαχείρισης της τεχνολογίας, 

εσωτερικών κινήτρων και συναισθήματος ασκούν επίδραση στην αντιλαμβανόμενη 

ευκολία στη χρήση μίας νέας τεχνολογίας, ώστε να οδηγηθούν οι χρήστες στην 

αποδοχή και μετέπειτα χρήση της. Διαπιστώθηκε ότι το άγχος των χρηστών κατά την 

αξιοποίηση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών και το αίσθημα αυτεπάρκειάς 

τους στον χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών επηρεάζουν τον βαθμό στον οποίο 

θεωρούν την τεχνολογία ως εύκολη στην χρήση. Επίσης, το άγχος φάνηκε να 

λειτουργεί αρνητικά στη στάση των ατόμων απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τα μέσα 

που την εξυπηρετούν (Venkatesh, 2000).  

Οι Baylor και Ritchie (2002), ενδιαφερόμενοι για τους παράγοντες που 

σχετίζονται με την τεχνολογία που εφαρμόζεται στη σχολική πράξη και διδασκαλία 

πραγματοποίησαν έρευνα σε 94 εκπαιδευτικούς από 12 σχολεία διαφορετικών 

πολιτειών της Αμερικής. Στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέχθηκαν η προετοιμασία, 

η συμβατότητα της τεχνολογίας με τα Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η αξιοποίηση 

(ή μη) των τεχνολογιών -είτε στη διδασκαλία, είτε για προσωπική χρήση- η 

δεκτικότητα των εκπαιδευτικών στις αλλαγές και η ικανότητα τους στον χειρισμό της 

τεχνολογίας. Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι ανοιχτοί στην αλλαγή, 

παρουσιάζονται πιο πρόθυμοι στην ένταξη καινούριων μέσων και ιδεών. Επίσης, οι 

ερευνητές υποστήριξαν ότι για να ενισχυθεί το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών, χρειάζεται να γίνουν επιπλέον δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση 
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και να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την αξία της τεχνολογίας στη διδασκαλία και 

τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να ενσωματωθεί επιτυχημένα στο μάθημα.  

Σύμφωνα με τον Abbott (2003), οι Τ.Π.Ε. και η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

έχουν οδηγήσει στην ενσωμάτωσή τους στον τομέα της Εκπαίδευσης. Μάλιστα, 

μελετώντας τα υπάρχοντα δεδομένα, υποστήριξε ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας έχουν τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον 

οποίο τελείται το μάθημα στις σχολικές τάξεις (Abbott, 2003). Ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι τεχνολογικά ανεπτυγμένο και να συμβαδίζει με τις 

εξελίξεις της τεχνολογίας.  

Η Shiue (2007) στην έρευνά της σε 242 εκπαιδευτικούς στην Ταιβάν μελέτησε 

τους παράγοντες που επιδρούν στην χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 

στηριζόμενη στη θεωρία προγραμματισμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned 

Behaviour - TPB). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η στάση και η πρόθεση 

των εκπαιδευτικών για αξιοποίησή της επηρεάζονται καθοριστικά από την 

προσλαβανόμενη χρησιμότητα, την ευκολία στον χειρισμό της τεχνολογίας και την 

αυτεπάρκειά τους στη χρήση της. Ταυτόχρονα, η επίδραση των υποκειμενικών 

προτύπων ήταν υπαρκτή, αλλά δεν αποδείχθηκε το ίδιο ισχυρή. 

Δίνοντας έμφαση σε τέσσερις συγκεκριμένους παράγοντες που επιδρούν στην 

αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία, οι Ertmer και 

Ottenbreit-Leftwich (2010) προέβησαν σε βιβλιογραφική μελέτη τους. Οι ερευνητές 

εστίασαν στην γνώση, την αυτοπεποίθηση, τις απόψεις και την κουλτούρα του 

σχολείου. Παράλληλα, παρείχαν προτάσεις για την προώθηση των αλλαγών, οι οποίες 

συντελούν στην θεώρηση της τεχνολογίας ως έναν σημαντικό αρωγό στην μάθηση. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναδιαμορφώσουν τις 

νοοτροπίες τους, αναγνωρίζοντας τις νέες τεχνολογίες και την παιδαγωγική τους αξία. 

Οι απόψεις τους και η αυτό-αποτελεσματικότητα στην χρήση των τεχνολογιών για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς δύνανται να επιδράσουν καθοριστικά στην υιοθέτηση τους 

στην τάξη (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). 

Την μελέτη των περαιτέρω παραγόντων που επηρεάζουν την δεκτικότητα των 

εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση τεχνολογιών στην διδασκαλία τους συνέχισαν οι 

Chen και Tseng (2012), στηριζόμενοι, όπως έχει κατά κόρον παρατηρηθεί στη 

βιβλιογραφία, στο μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (ΤΑΜ). Το δείγμα της έρευνάς τους 

αποτέλεσαν 402 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ερωτήθηκαν για την χρήση ενός διαδικτυακού 

συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πέρα από τα θετικά της ευελιξίας που 

προσφέρει η τεχνολογία αυτή στον τρόπο εκπαίδευσης των ατόμων, τα αποτελέσματα 
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της έρευνας έδειξαν ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ασκεί 

αξιοσημείωτη επίδραση στην προσλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση του συστήματος, 

αλλά και στην αντιλαμβανόμενη χρησιμότητά του. Ακόμη, αναγνωρίστηκε η αρνητική 

επιρροή του άγχους στον βαθμό που οι χρήστες θεωρούν την συγκεκριμένη τεχνολογία 

εύκολη κατά την εκπαιδευτική αξιοποίηση της. 

Τέλος, στην έρευνα των Koutromanos, Styliaras και Christodoulou (2014), 

αξιοποιώντας το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (ΤΑΜ), διερευνήθηκαν οι απόψεις 

και στάσεις των εκπαιδευτικών, δίνοντας βάση στην προθυμία τους για μετέπειτα 

χρήση της υπερμεσικής τεχνολογίας Hypersea που σχεδιάστηκε. Σύμφωνα με αυτούς, η 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα αποτελεί σπουδαίας σημασίας συντελεστή στην 

υιοθέτηση μίας τεχνολογίας στη διδασκαλία και το μοντέλο ΤΑΜ είναι το κατάλληλο 

για την έρευνα των παραγόντων που καθορίζουν την πρόθεση και στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες. 

 

1.5.2. Απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την Επαυξημένη Πραγμα-

τικότητα και την εκπαιδευτική χρήση των κινητών συσκευών 

 

 Η τεχνολογία της ΕΠ έχει διερευνηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, με τους 

ερευνητές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις δυνατότητές της στον χώρο της 

Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στον τομέα των Φυσικών Επιστημών. Στο πλαίσιο της 

έρευνας της Kerawalla και των συνεργατών της (2006), πραγματοποιήθηκε συγκριτική 

μελέτη, στην οποία συμμετείχαν μαθητές δημοτικού με τους δασκάλους τους. 

Χρησιμοποιήθηκε μία διεπαφή ΕΠ με ιδιότητες καθρέφτη αναφορικά με τη Γη, τον 

Ήλιο και την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, όπως και παραδοσιακές μέθοδοι 

διδασκαλίας Φυσικής, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύγκριση ανάμεσα στις 

προσεγγίσεις. Βρέθηκε ότι οι μαθητές δεν παρουσιάστηκαν τόσο προσηλωμένοι και 

προσεκτικοί στη μάθηση με την ΕΠ. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, μάλιστα, 

φάνηκε ότι για να είναι περισσότερο επιτυχημένη και αποτελεσματική η διδασκαλία 

μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας της ΕΠ στην τάξη, απαραίτητη κρίνεται η 

ευελιξία του επιπρόσθετου εικονικού περιεχομένου, η καθοδηγούμενη διερεύνησή του 

και η προσαρμογή στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

(Kerawalla et al., 2006). 

 Σύμφωνα με τον Arvanitis και τους συνεργάτες του (2009), η ΕΠ βοηθά στην 

οπτικοποίηση περίπλοκων εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες και στην καλύτερη 

κατανόησή τους. Στην έρευνά τους, σχεδίασαν ένα πρότζεκτ, ονομαζόμενο CONNECT, 
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το οποίο περιελάμβανε ένα σύστημα ΕΠ για την υποστήριξη της μάθησης. Το σύστημα 

αυτό αξιολογήθηκε ως προς την αποδοχή του, την παιδαγωγική του αξία και την 

εφαρμοσιμότητα σε μαθητές με σωματικές αναπηρίες. Κύριο συμπέρασμα της έρευνας 

αποτέλεσε το γεγονός ότι η ένταξη καινοτόμων τεχνολογιών για την προσέγγιση της 

μάθησης της Φυσικής αποτελεί εξέχουσας σπουδαιότητας (Arvanitis et al., 2009). 

 Οι απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή της ΕΠ και της οπτικοποίησης 

φαινομένων που μπορεί να προσφέρει στις Φυσικές Επιστήμες έγιναν έκδηλες μέσα 

από την έρευνα των Salmi, Kaasinen και Kallunki (2012). Η έρευνα ήταν ποσοτική και 

χρησιμοποίησε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σε κλίμακα Likert. Το εργαλείο 

αξιολόγησης κατασκευάστηκε από τον Salmi (2012) και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

συγκρίνουν τα οφέλη των ΤΠΕ με αυτά της ΕΠ. Η επαύξηση του περιβάλλοντος 

θεωρήθηκε ότι παρέχει περισσότερα κίνητρα και ερεθίσματα στους μαθητές και η 

μάθηση μέσω αυτής είναι αρκετά αποτελεσματική και καινοτόμος (Salmi, Kaasinen & 

Kallunki, 2012). 

Η Kamarainen και οι συνεργάτες της (2013) πραγματοποίησαν έρευνα σε 

μαθητές και εκπαιδευτικούς αναφορικά με την ενσωμάτωση της ΕΠ σε μία 

εκπαιδευτική εκδρομή εκτός του χώρου του σχολείου, στο φυσικό περιβάλλον. Το 

εγχείρημα ονομάστηκε EcoMOBILE και μέσα από την υλοποίηση του εξετάστηκαν 

τόσο οι απόψεις των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών, αναφορικά με την 

χρησιμότητα και την διδακτική αξία της τεχνολογίας της ΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί έκριναν 

ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, αλλά και με το περιβάλλον προωθήθηκε σε 

μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, παρατήρησαν ότι η μορφή διδασκαλίας αυτή είναι 

περισσότερο μαθητο-κεντρική, παραγωγική και αποτελεσματική συγκριτικά με 

προηγούμενες προσπάθειες που δεν συμπεριελάμβαναν την αξιοποίηση της ΕΠ 

(Kamarainen et al., 2013). 

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα έχει απασχολήσει το ενδιαφέρον πολυάριθμων 

ερευνητών, γεγονός το οποίο ώθησε τους Wu, Lee, Chang και Liang (2013) να 

μεταβούν στην επισκόπηση της θεωρίας που πλαισιώνει την τεχνολογία της ΕΠ. Οι 

αναλύσεις τους έδειξαν ότι η ΕΠ παρέχει ποικιλία δυνατοτήτων, ιδίως στην υποστήριξη 

και ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας. Η τρισδιάστατη και την ίδια στιγμή 

αλληλεπιδραστική ιδιότητα των εικονικών αντικειμένων που παρατίθενται στον 

πραγματικό κόσμο, η αξιοποίηση των κινητών συσκευών (mobile AR), η σύνδεση του 

πραγματικού με το εικονικό, η ευελιξία και τα θετικά επακόλουθα στους ίδιους τους 

μαθητές συγκαταλέγονται στις παραπάνω δυνατότητες. Παρ’ όλα αυτά, εμφανείς είναι 

οι προκλήσεις κατά την εφαρμογή της ΕΠ στα εκπαιδευτικά δεδομένα. Τεχνολογικά, 
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παιδαγωγικά και μαθησιακά θέματα ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν (Wu et 

al., 2013).  

Αντίστοιχα, ο Bacca και οι συνεργάτες του (2014) προχώρησαν στην μελέτη 

(32) ερευνών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν κατά τη δεκαετία 2003 έως 2013 σε 

επιστημονικά περιοδικά. Παρατηρήθηκε ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον και η 

ενασχόληση με εφαρμογές ΕΠ για την εκπαίδευση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο 

με την πάροδο των ετών, καθώς τα μαθησιακά οφέλη, η κινητοποίηση, η 

αλληλεπίδραση και η συνεργατικότητα αποτελούν τα βασικότερα πλεονεκτήματα της 

ΕΠ. Η εκπαιδευτική χρήση της ΕΠ γίνεται συνήθως στις Φυσικές Επιστήμες, όπου 

θεωρείται και πιο προσοδοφόρο για τους μαθητές. Όσον αφορά τους περιορισμούς της, 

δεν μπορούν να αμεληθούν οι δυσκολίες στην διατήρηση των εικονικών στοιχείων και 

πληροφοριών, η υπερβολική προσήλωση των χρηστών σε αυτά και η θέαση της ΕΠ ως 

μία τεχνολογία που παρεμβαίνει στη διδασκαλία, αντί να την βοηθά (Bacca et al., 

2014). 

Οι έρευνες που έχουν εστιάσει στην εκπαιδευτική χρήση της ΕΠ απασχόλησαν, 

επίσης, τον Bower και τους συνεργάτες του (2014). Έπειτα από την ανασκόπησή τους, 

οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία της ΕΠ δύναται να αλλάξει 

την Εκπαίδευση. Με την πάροδο του χρόνου τα μέσα για την ενσωμάτωσή της στη 

διδασκαλία θα γίνουν διαθέσιμα στους μαθητές. Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, 

όμως, είναι να αξιοποιήσουν τις ικανότητες και τα οφέλη της ΕΠ με τρόπο που θα 

συντελέσει στην ανάπτυξη των μαθητών και της σκέψης τους (Bower et al., 2014).  

Στον τομέα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών ΕΠ πραγματοποιήθηκε 

βιβλιογραφική έρευνα από τους Koutromanos, Sofos και Avraamidou (2015). 

Μελετήθηκαν σχετικές έρευνες της περιόδου μεταξύ των ετών 2000 έως 2014. Τα 

παιχνίδια αυτά αξιοποιούσαν τις κινητές συσκευές, όπως PDAs, smartphones και 

tablets και για την εμφάνιση του επιπρόσθετου εικονικού υλικού χρησιμοποιούσαν 

εικόνες, σύμβολα (markers), κωδικούς ταχείας απόκρισης (QR), αλλά και υπηρεσίες 

τοποθεσίας. Οι εφαρμογές ΕΠ αφορούσαν στην πλειοψηφία τους τις Φυσικές 

Επιστήμες, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 

συμπέρασμα το οποίο εξήχθη μέσα από όλες τις έρευνες που αναλύθηκαν ήταν ότι η 

τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας στον χώρο της Εκπαίδευσης έχει 

θετικές επιπτώσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα, στην συμμετοχικότητα και στην 

ενεργό ενασχόληση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Koutromanos, Sofos 

& Avraamidou, 2015). 
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Η τεχνολογία της ΕΠ χρησιμοποιήθηκε, ακόμη, για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών «μαγικών» παιχνιδιών (educational magic toys - EMT) από την Yilmaz 

(2016). Σε αναλογικά παιχνίδια με κάρτες και κομμάτια παζλ προβαλλόταν τα 

τρισδιάστατα αντικείμενα, τα κινούμενα σχέδια και όλο το εικονικό περιεχόμενο που 

είχε σχεδιαστεί. Στόχος της έρευνας ήταν η διαπίστωση των απόψεων εκπαιδευτικών 

και μαθητών για τα πλεονεκτήματα και τη συμβολή της ΕΠ στη συμπεριφορά και την 

αντιληπτική ικανότητα των μαθητών. Το δείγμα αποτέλεσαν 30 εκπαιδευτικοί και 33 

μαθητές ηλικίας 5 έως 6 ετών. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, τόσο οι 

εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές απόλαυσαν την εμπειρία ΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί, 

μάλιστα, απαντώντας σε ερωτηματολόγιο στηριζόμενο στο μοντέλο ΤΑΜ, φάνηκε να 

διατηρούν θετική στάση και να θεωρούν τα επαυξημένα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

χρήσιμα για τη διδακτική πράξη (Yilmaz, 2016).  

Σύμφωνα με την έρευνα των Huang, Li και Fong (2016) σε Νηπιαγωγείο του 

Χονγκ Κονγκ, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΕΠ αποτελούν χρήσιμο και ωφέλιμο 

τρόπο μάθησης. Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η ένταξη της ΕΠ στην 

εκπαίδευση αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση, αλλά με προκλήσεις. Από τις 

συνεντεύξεις, έγινε έκδηλο το ενδιαφέρον και η προθυμία για χρήση της ΕΠ, ενώ 

ταυτόχρονα εκφράστηκαν οι ανησυχίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση 

εκπαιδευτικών εφαρμογών ΕΠ. Παρ’ όλα αυτά, η ευρύτερη στάση έναντι της 

τεχνολογίας της ΕΠ ήταν θετική (Huang, Li & Fong, 2016).  

Η ΕΠ απασχόλησε, επίσης, τους Akgün, İstanbullu και Avci (2017), οι οποίοι 

στην μελέτη που πραγματοποίησαν ανέφεραν προβλήματα, λύσεις και προτάσεις για 

την εκπαιδευτική αξιοποίηση της ΕΠ. Το δείγμα αποτέλεσαν 12 ερευνητές οι οποίοι 

είχαν ασχοληθεί ενεργά με τεχνολογίες και εφαρμογές ΕΠ. Σύμφωνα με αυτούς, η 

χρήση της ΕΠ στην σχολική πράξη δεν θεωρείται εύκολο εγχείρημα, εφόσον είναι 

ποικίλες οι δυσκολίες που δύνανται να εμφανιστούν. Θέματα τεχνικής φύσεως, μέθοδοι 

διδασκαλίας που θα συνδυαστούν, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του 

αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες που οφείλουν να ληφθούν υπόψη πριν από 

τον προγραμματισμό της επαυξημένης διδασκαλίας. 

Αναφορικά με την ΕΠ και τα εμπόδια τα οποία δύνανται να συναντήσουν οι 

εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια υιοθέτησής της στην εργασία τους, η Alkhattabi (2017) 

εξέτασε την αποδοχή των εφαρμογών ΕΠ στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης (e-

learning) σε Δημοτικά σχολεία. Το δείγμα αποτέλεσαν 200 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

έδειξαν αξιοσημείωτη προθυμία και υψηλά επίπεδα αποδοχής της ΕΠ στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην διδασκαλία τους, καθώς 
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αναγνωρίζουν την ιδιότητα της τεχνολογίας της ΕΠ να προσφέρει ρεαλιστικές εμπειρίες 

στους μαθητές. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που δήλωσαν εξοικειωμένοι με την 

ΕΠ αποτελούσαν άτομα νεότερης ηλικίας (25-35 ετών). Τέλος, οι ερωτώμενοι 

θεώρησαν ότι τρεις είναι οι βασικότερες δυσκολίες που λειτουργούν ανασταλτικά στην 

ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών εφαρμογών ΕΠ στην τάξη: η έλλειψη δεξιοτήτων 

πληροφορικής, η απουσία κατάλληλων υποδομών ΤΠΕ και η αντίσταση στην αλλαγή 

(Alkhattabi, 2017). 

Οι Saforrudin, Zaman & Ahmad (2011) εστίασαν στις τεχνολογικές γνώσεις και 

δεξιότητες των εκπαιδευτικών που απαιτούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΠ ως 

εκπαιδευτικά εργαλεία. Το δείγμα της έρευνας τους αποτέλεσαν 9 σχεδιαστές 

εφαρμογών ΕΠ και 44 εκπαιδευτικοί. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί διακρίνονται από χαμηλού επιπέδου τεχνικές ικανότητες και δεν 

βρίσκονται σε θέση να δημιουργήσουν το δικό τους επαυξημένο υλικό. Ειδικότερα, με 

τα εργαλεία που ήταν τότε διαθέσιμα, οι δεξιότητες προγραμματισμού αποτελούσαν 

απαραίτητο προσόν, όμως σπάνια κατεχόμενο από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πρόθεση 

από τους εκπαιδευτικούς για υιοθέτηση της ΕΠ στη διδακτική πράξη (Saforrudin, 

Zaman & Ahmad, 2011). 

Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, η έρευνα της Παναγοπούλου (2016) 

σχετικά με την αξιοποίηση ενός σχολικού βιβλίου ΕΠ σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες σημείωσε αξιόλογα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσιά της 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η επαύξηση ενός μαθήματος του σχολικού βιβλίου 

λογοτεχνικών κειμένων με την τεχνολογία της ΕΠ. Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων 

καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών και οι 

συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις στους εκπαιδευτικούς, μέσα από τις 

οποίες έγινε έκδηλη η θετική στάση τους και η εκτίμηση της αξίας των εφαρμογών ΕΠ, 

ιδιαίτερα για τους μαθητές του τμήματος ένταξης. Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν τις 

δραστηριότητες και την εφαρμογή ΕΠ που σχεδιάστηκαν ως ένα καινοτόμο 

εκπαιδευτικό εργαλείο που προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, εξασφαλίζει την 

ενεργό συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και 

αυτοεικόνα τους (Παναγοπούλου, 2016). 

Επιπροσθέτως, ο Κωνσταντινίδης (2016) διερεύνησε τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού 

Επαυξημένης Πραγματικότητας στη σχολική τάξη. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 



36 
 

δώδεκα εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, μέσα από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις που έλαβαν 

χώρα, έδειξαν ότι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την ΕΠ και τις ιδιότητές της. 

Ωστόσο, η στάση τους παρουσιάστηκε θετική, καθώς οι εκπαιδευτικοί ήταν πρόθυμοι 

να εκμεταλλευτούν τις εφαρμογές ΕΠ σε μελλοντικές τους διδασκαλίες. Η 

χρησιμότητα, το ενδιαφέρον, η πρωτοτυπία, η παροχή οπτικών ερεθισμάτων αποτελούν 

ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών ΕΠ που προσελκύουν τους 

εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην απήχηση που 

θεωρούν ότι θα έχει η εκπαιδευτική αξιοποίηση της ΕΠ στους μαθητές, οι οποίοι είναι 

ήδη εξαιρετικοί χρήστες των κινητών συσκευών και των νέων τεχνολογιών 

(Κωνσταντινίδης, 2016). 

 

1.5.3. Απόψεις και στάση των εν δυνάμει εκπαιδευτικών για την κινητή ΕΠ στην 

Εκπαίδευση 

 

Σημαντικές, επίσης, κρίνονται οι απόψεις και στάσεις των φοιτητών και 

μελλοντικών εκπαιδευτικών απέναντι σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αξιοποιούν 

την τεχνολογία της ΕΠ. Οι Liarokapis και Anderson (2010) σχεδίασαν ένα σύστημα 

Επαυξημένης Πραγματικότητας για την υποστήριξη της μάθησης, αξιοποιώντας μία 

σειρά πολυμέσων, όπως τρισδιάστατα μοντέλα, εικόνες, κείμενα, βίντεο και ήχους σε 

μία απτή διεπαφή ΕΠ. Στόχος των ερευνητών ήταν, μέσω της ΕΠ, οι μαθητές να 

επιτύχουν την εις βάθος κατανόηση περίπλοκων μαθησιακά εννοιών και φαινομένων. 

Τα ευρήματα της μελέτης τους έδειξαν ότι η ΕΠ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που 

εξυπηρετεί τη μάθηση με τις εντυπωσιακές ιδιότητες της (Liarokapis & Anderson, 

2010). 

 Στην έρευνα της Delello (2014) εξετάστηκαν οι απόψεις σχετικά με την 

ευχρηστία της ΕΠ στην τάξη για την διδασκαλία εννοιών Φυσικής. Στο δείγμα της 

έρευνας συγκαταλέχθηκαν 31 εν δυνάμει εκπαιδευτικοί, ενώ συμμετείχαν και οι 

μέντορες τους, οι οποίοι εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 

εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με την εφαρμογή ΕΠ “Aurasma” και φάνηκαν 

ενθουσιασμένοι με τις ικανότητες της ΕΠ, εκδηλώνοντας την επιθυμία να ασχοληθούν 

περαιτέρω με αυτή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ΕΠ έχει δυνατότητες 

να υποστηρίξει τη μάθηση, να αυξήσει την προσήλωση των μαθητών και την 

διερευνητικότητά τους. Όμως, δεν μπορούν να αμεληθούν τα πιθανά εμπόδια στη 

χρήση της, όπως η έλλειψη επαρκών κινητών συσκευών, ισχυρού σήματος ασύρματου 
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δικτύου και γνώσεων από τη μεριά των εκπαιδευτικών για σωστή εκμετάλλευση της 

τεχνολογίας της ΕΠ για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Delello, 2014). 

Επίσης, όσον αφορά τη μάθηση, οι Yusoff, Zaman και Ahmad (2011) 

διερεύνησαν την αποδοχή της τεχνολογίας της Μικτής Πραγματικότητας από 63 

φοιτητές που αξιολόγησαν την εμπειρία τους. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε 

ερωτηματολόγιο βασισμένο στο μοντέλο ΤΑΜ, με επιπρόσθετους παράγοντες την 

προσωπική καινοτομία και το επίπεδο ευχαρίστησης που προκαλεί η χρήση 

συστημάτων μικτής και επαυξημένης πραγματικότητας. Τα ευρήματα ήταν 

ενθαρρυντικά, με τους ερωτώμενους να είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την 

τεχνολογία αυτή στο μέλλον. Ταυτοχρόνως, βρέθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα αποτελεί καθοριστικό συντελεστή στην επιδίωξη χρήσης της μικτής 

πραγματικότητας στην εκπαίδευση  (Yusoff, Zaman & Ahmad, 2011).  

Η χρήση της ΕΠ στην εκπαίδευση απασχόλησε τους Chang, Chen, Huang και 

Huang (2011), οι οποίοι, βασιζόμενοι στο Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (ΤΑΜ), 

διεξήγαγαν έρευνα σε 111 φοιτητές, μελετώντας τους παράγοντες που επιδρούν στον 

τρόπο αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της ΕΠ. Η έρευνα έδειξε ότι η 

αυτό-αποτελεσματικότητα των χρηστών επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, 

η οποία με τη σειρά της επιδρά στην πρόθεση για χρήση της τεχνολογίας αυτής στη 

διδακτική πράξη. Οι ερωτώμενοι, παρόλο που θεωρούν την ΕΠ χρήσιμη και 

αποτελεσματική για τη μάθηση, εμφάνισαν μεσαία επίπεδα θετικής στάσης αναφορικά 

με αυτή. Παράλληλα, η έλλειψη εξοικείωσης τους με την τεχνολογία της ΕΠ 

συνετέλεσε στο χαμηλό αίσθημα αυτεπάρκειας τους στον χειρισμό του συστήματος ΕΠ 

(Chang, Chen, Huang & Huang, 2011). 

Σκοπός της έρευνας των Díaz Noguera, Toledo Morales και Hervás Gómez 

(2017), αποτέλεσε η διαπίστωση των στάσεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στις εφαρμογές ΕΠ. Οι παράγοντες που 

διερευνήθηκαν ήταν η συνάφεια, η ικανοποίηση και η αξιοπιστία. Η στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί είναι θετικοί και 

θεωρούν ότι η τεχνολογία της ΕΠ δύναται να συντελέσει στην βαθύτερη κατανόηση της 

μάθησης. Επίσης, θεωρούν ότι είναι εύκολη στη χρήση, εξοικονομεί χρόνο στη 

διδασκαλία και την επεξήγηση εννοιών και κινητοποιεί τους χρήστες στην απόκτηση 

της νέας γνώσης (Díaz Noguera, Toledo Morales & Hervás Gómez, 2017). 

Η εκπαιδευτική χρήση της ΕΠ και των εφαρμογών της επιτυγχάνεται, συνήθως, 

μέσω της αξιοποίησης των κινητών συσκευών. Για τον λόγο αυτό έχουν 

πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες που ασχολούνται με αυτή την πτυχή. Ο Goggin 
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(2012), μέσα από το βιβλίο του τόνισε το γεγονός ότι οι κινητές συσκευές και τα 

ασύρματα δίκτυα διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην καθημερινή ζωή των ατόμων. 

Στην έρευνα των Cheon, Lee, Crooks και Song (2012) μελετήθηκαν οι 

πεποιθήσεις και ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές είναι έτοιμοι να δεχτούν τις κινητές 

συσκευές στον χώρο της Εκπαίδευσης. Η ποσοτική έρευνα σε 177 φοιτητές στηρίχθηκε 

στη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior - TPB), 

με τα αποτελέσματα να φανερώνουν τη συσχέτιση της αντιλαμβανόμενης 

αυτεπάρκειας, της στάσης και των υποκειμενικών προτύπων στην πρόθεση και 

μετέπειτα υιοθέτηση των κινητών συσκευών στη διδακτική διαδικασία (Cheon, Lee, 

Crooks & Song, 2012). 

Επιπλέον, η έρευνα των Zaranis, Kalogiannakis και Papadakis (2013) εστίασε 

στις κινητές συσκευές και τα θετικά τους στοιχεία, τα οποία, σε συνδυασμό με καλά 

σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά 

μέσα για τη διδασκαλία και αξιόλογα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς. Οι ερευνητές 

μελέτησαν τη χρήση των κινητών συσκευών (ταμπλετών) για την διδασκαλία των 

Μαθηματικών σε μαθητές ηλικίας 4 έως 6 ετών, ενώ, παράλληλα, σημείωσαν ότι το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των κινητών συσκευών στην 

εκπαίδευση και η αποδοχή τους έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπουν την αξιοποίηση 

διαφορετικών διδακτικών στρατηγικών (Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis, 2013). 

Οι Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez και García-Peñalvo (2016), αφού 

μελέτησαν ενδελεχώς το μοντέλο ΤΑΜ του Davis (1989), κατασκεύασαν το δικό τους 

εργαλείο, το οποίο ελέγχθηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. Το 

εργαλείο μετρούσε την αποδοχή της κινητής τεχνολογίας στη μάθηση και 

χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με αυτή (Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez & García-Peñalvo, 2016). 

Ειδικότερα, στο μοντέλο τους συγκαταλέχθηκαν ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, 

όπως η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα, η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση, η 

Πρόθεση για Χρήση, η Αυτό-αποτελεσματικότητα, τα Υποκειμενικά Πρότυπα, το 

Άγχος, η Αντίσταση στην Αλλαγή και εξετάστηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις (Sánchez 

Prieto, Olmos Migueláñez & García-Peñalvo, 2016). 

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εστίασαν στο βαθμό που αποδέχονται την 

εκπαιδευτική αξιοποίηση των κινητών συσκευών οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί. Στόχος 

της έρευνας ήταν η διαπίστωση πρόθεσης ή μη των μελλοντικών εκπαιδευτικών να 

εντάξουν την κινητή μάθηση στον τρόπο διδασκαλίας τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

θετική στάση, ενώ φάνηκε η αρνητική συσχέτιση της αντιλαμβανόμενης αυτό-
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αποτελεσματικότητας με το άγχος που συνοδεύει την ενσωμάτωση των κινητών 

συσκευών στην διδακτική πράξη (Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez & García-

Peñalvo, 2016b). 

Είναι γεγονός ότι η ΕΠ και οι εφαρμογές της έχουν διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό 

τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συστηματικής ανάπτυξης των κινητών συσκευών και 

ταυτόχρονα της προσβασιμότητας τους από το ευρύ κοινό (Sural, 2017). Σύμφωνα με 

τη μελέτη του Sural (2017), η κινητή ΕΠ, η οποία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών, προσφέρει νέες προοπτικές στην εκπαίδευση και στον τρόπο με τον οποίο 

επιτελείται η διδασκαλία. Επιπροσθέτως, ο Bozkurt (2017) διαπίστωσε ότι η ΕΠ, 

αναδυόμενη από τις πανταχού παρούσες τεχνολογίες και τις κινητές συσκευές, παρέχει 

εμπλουτισμένες και ιδιαίτερες εμπειρίες μάθησης, γεγονός το οποίο με τη σειρά του 

αναμένεται να επιφέρει ακόμα πιο θετικά και βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

2.1. Σκοπός της Έρευνας 

 

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση της στάσης, της πρόθεσης για χρήση 

εφαρμογών κινητής Επαυξημένης Πραγματικότητας, όπως αυτή που σχεδιάστηκε στα 

πλαίσιά της για την Σελήνη και γενικότερα των απόψεων των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αξιοποίηση της ΕΠ στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με ερευνητές (Cai, Chiang & Wang, 2013, Radu, 2014, Ibáñez, Di Serio, 

Villarán-Molina & Kloos, 2015) τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την 

εφαρμογή της ΕΠ στην τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολυάριθμα. Το 

ερώτημα, όμως, που γεννιέται αποτελεί το εξής: Είναι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έτοιμοι 

ή τουλάχιστον πρόθυμοι και θετικοί απέναντι στη χρήση της ΕΠ και των κινητών 

συσκευών στη διδασκαλία τους; 

 

 

2.2. Υποθέσεις Έρευνας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές 

υποθέσεις, που αναφέρονται στις απόψεις των εκπαιδευτικών: 

 

➢ Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της εφαρμογής ΕΠ για την Σελήνη έχει άμεσα 

θετική συσχέτιση με την πρόθεση για μελλοντική χρήση της στη διδασκαλία. 

 

➢ Η προσλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση έχει άμεσα θετική συσχέτιση με την 

πρόθεση για μελλοντική χρήση της εφαρμογής ΕΠ για τη Σελήνη στη διδασκαλία. 

 

➢ Η αυτό-αποτελεσματικότητα, δηλαδή το αν έχουν τη δυνατότητα ως 

εκπαιδευτικοί να εντάξουν την εφαρμογή ΕΠ στην διδασκαλία τους, χωρίς 

προβλήματα, συσχετίζεται θετικά με την προσλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση. 
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➢ Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της εφαρμογής ΕΠ για την Σελήνη συσχετίζεται 

με τα υποκειμενικά πρότυπα των εκπαιδευτικών. 

 

➢ Η αυτό-αποτελεσματικότητα στη χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών ΕΠ 

έχει αρνητική συσχέτιση με το άγχος στη χρήση της εφαρμογής ΕΠ για τη 

Σελήνη. 

 

➢ Η ηλικία των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με τους παράγοντες που επιδρούν στη 

στάση τους απέναντι στην αξιοποίηση της εφαρμογής ΕΠ για τη Σελήνη στη 

διδασκαλία. 

 

 

2.3. Μεθοδολογία 

 

2.3.1. Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Το μέσο με το οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα της παρούσας έρευνας ήταν το 

ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο (Javeau, 1996), 

το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στις ποσοτικές έρευνες. Χρησιμοποιήθηκε 

γραπτό, δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις που σχεδιάστηκε από 

τους Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez και García-Peñalvo (2016). 

Οι ερευνητές βασίστηκαν στο Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (ΤΑΜ) του 

Davis (1989), το οποίο θέλησαν να επεκτείνουν, προσθέτοντας με βάση τη 

βιβλιογραφία επιπλέον παράγοντες που είναι πιθανό να επιδρούν στη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας. Από το μοντέλο αυτό, 

χρησιμοποίησαν αυτολεξεί τις ερωτήσεις σχετικά με την Αντιλαμβανόμενη 

Χρησιμότητα (Perceived Usefulness), την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση 

(Perceived Ease of Use) και την Πρόθεση για Χρήση (Behavioral Intention). Εν 

συνεχεία, επηρεάστηκαν από τη Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης (Theory of 

Reasoned Action ‐ TRA) και τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory 

of Planned Behavior – TPB), οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τους Ajzen και Fishbein 

(Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1985; Ajzen, 2006; Fishbein 

& Ajzen, 2011). Λαμβάνοντας υπόψη τους την έρευνα των Venkatesh και Davis (2000) 

προχώρησαν στην εννοιολόγηση και λειτουργικοποίηση του Υποκειμενικού Προτύπου 

(Subjective Norm). Στο μοντέλο ΤΑΜ 3 (Venkatesh & Bala, 2008) βασίστηκαν οι 
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Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez και García-Peñalvo (2016) αναφορικά με τις 

ερωτήσεις που σχετιζόταν με την Αυτό-αποτελεσματικότητα (Self-efficacy) (Bandura, 

1977) και το Άγχος της Χρήσης (Anxiety). Τέλος, όσον αφορά την Αντίσταση στην 

Αλλαγή (Resistance to Change), οι ερευνητές στηρίχθηκαν στην Θεωρία Διάχυσης των 

Καινοτομιών (Innovation Diffusion Theory – IDT) του Rogers (1995). 

Πραγματοποιήθηκε μετάφραση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου στην 

ελληνική γλώσσα από δύο διαφορετικούς ειδήμονες, με σκοπό το νόημα και η 

ορολογίες του εργαλείου μέτρησης να παραμείνουν οι ίδιες και να μην προκληθούν 

παρανοήσεις. Έπειτα, στην μετάφραση (initial translation) έγινε από δίγλωσσο 

συντελεστή εκ νέου μετάφραση (back-translation) από τα ελληνικά στα αγγλικά, που 

ήταν η γλώσσα στην οποία είχε κατασκευαστεί το αρχικό ερωτηματολόγιο των Sánchez 

Prieto, Olmos Migueláñez και García-Peñalvo (2016). Τέλος, πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου με ελέγχους στο 

πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας SPSS (α του Cronbach, Ανάλυση 

Κυρίων Συνιστωσών – PCA). 

Υλοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 50 άτομα τα οποία φοιτούσαν στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» 

του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ασάφειες ή ανακρίβειες στη διατύπωση που 

ήταν πιθανό να προκαλούσαν σύγχυση. Έπειτα από τις διορθώσεις, αφαιρέσεις και 

αλλαγές στη διατύπωση για την καλύτερη και σαφέστερη κατανόηση των ερωτήσεων 

από τους ερωτώμενους διαμορφώθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο.  

Στην πρώτη σελίδα υπήρχε το εισαγωγικό σημείωμα που διαβεβαίωνε τους 

ερωτηθέντες ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και έχει καθαρά ερευνητικό 

χαρακτήρα και ότι η συμμετοχή τους στην έρευνα μέσω της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου αποτελεί σπουδαίας σημασίας, καθώς θα συνδράμουν στην εξαγωγή 

χρήσιμων ερευνητικά συμπερασμάτων που θα συντελέσουν ταυτοχρόνως στην 

βελτίωση και στην πιθανή σχεδίαση νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας.  

Το κυρίως ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιείχε εννέα ερωτήσεις οι οποίες αναφερόταν στο φύλο, την ηλικία των 

ερωτηθέντων, την εξοικείωση τους με τις κινητές συσκευές και τις νέες τεχνολογίες και 

τη γνώση τους για την Επαυξημένη Πραγματικότητα. Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν 

από 23 δηλώσεις μίας 7-βάθμιας κλίμακας Likert (1: Διαφωνώ απόλυτα, 2: Διαφωνώ, 

3: Μάλλον διαφωνώ, 4: Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 5: Μάλλον συμφωνώ, 6: 
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Συμφωνώ, 7: Συμφωνώ απόλυτα). Η κλίμακα Likert ήταν η ιδανική για την παρούσα 

έρευνα διερεύνησης στάσεων, καθώς δίνει στους ερωτώμενους τη δυνατότητα να 

απαντήσουν σε ορισμένες δηλώσεις ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας – αποδοχής 

τους, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την άποψη τους (Likert, 1932). Οι δηλώσεις 

αυτές βρισκόταν σε έναν ενιαίο πίνακα, αλλά αφορούσαν επτά ξεχωριστές δομικές 

μεταβλητές: την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα, την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη 

Χρήση, την Πρόθεση για Χρήση, την Αυτό-αποτελεσματικότητα, τα Υποκειμενικά 

Πρότυπα, το Άγχος αναφορικά με τη Χρήση και την Αντίσταση στην Αλλαγή. 

 

2.3.2. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο του 

2018. Η συλλογή τους δεν ήταν εύκολη, καθώς το δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο για τον 

τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκε. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ερχόταν στον 

χώρο εργασίας της ερευνήτριας, μία Μ.Κ.Ο. που υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα 

με χρήση ΤΠΕ για τάξεις δημοτικών σχολείων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί κατά βούληση συμπλήρωναν το γραπτό ερωτηματολόγιο, αφού πρώτα 

γινόταν σε αυτούς μία επίδειξη της λειτουργίας της εφαρμογής ΕΠ για τη Σελήνη από 

την ίδια την ερευνήτρια. Έπειτα, οι εκπαιδευτικοί έπαιρναν τον ρόλο των μαθητών και 

χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή ΕΠ με τάμπλετ, σκανάροντας τη σελίδα του σχολικού 

εγχειριδίου της Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού που είχε οριστεί εξ’ αρχής για την εμφάνιση 

του επιπρόσθετου ψηφιακού υλικού. Με τον τρόπο αυτό διερευνήθηκε η στάση τους 

και οι απόψεις τους αναφορικά με την Επαυξημένη Πραγματικότητα και την εφαρμογή 

που σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για την Σελήνη και τη σκοτεινή της πλευρά. 

 

2.3.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με 

αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας  

 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν 

παραπάνω, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μία εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία 

περιλάμβανε τον εμπλουτισμό και την επαύξηση ενός μαθήματος του σχολικού βιβλίου 

της Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού. 

Η επαύξηση σχολικών εγχειριδίων έχει υλοποιηθεί από αρκετούς ερευνητές τα 

τελευταία χρόνια (Παναγοπούλου, 2016; Φωκίδης & Φωνιαδάκη, 2017;  Φιλιππούσης, 

2017; Taketa, Hayashi, Kato & Noshida, 2007). Μία από τις πιο γνωστές διεπαφές 
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Επαυξημένης Πραγματικότητας σε αυτή την κατηγορία είναι το “Magic Book” των 

Billinghurst, Kato και Poupyrev (2001). Σε αυτό, απλά βιβλία, τα οποία μπορεί ο 

αναγνώστης να διαβάσει και χωρίς την επιπρόσθετη τεχνολογία μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως μέσα απεικόνισης τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων που 

αναδύονται από τις σελίδες τους. Οι Grasset, Dunser, Seichter και Billinghurst (2007) 

δημιούργησαν το “Mixed Reality Book”, ένα βιβλίο που κατά τους ερευνητές 

προσφέρει μία καινούρια και ξεχωριστή εμπειρία, αξιοποιώντας τα πολυμέσα στη 

διάρκεια της ανάγνωσης του. Τρισδιάστατο περιεχόμενο, μουσική, αφήγηση σε μορφή 

ήχου, βίντεο, ηχητικά εφέ και δισδιάστατες εικόνες είναι μερικά από τα πολυμέσα που 

εμπλουτίζουν την ανάγνωση του βιβλίου. Απαραίτητες είναι οι κινητές συσκευές 

χειρός, όπως επίσης και ορισμένες απτές συσκευές αλληλεπίδρασης σε σχήμα κύβου 

και μία πράσινη οθόνη. (Grasset, Dunser, Seichter & Billinghurst, 2007). Την 

τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας εκμεταλλεύτηκαν, επίσης, οι Taketa, 

Hayashi, Kato και Noshida (2007), οι οποίοι παρουσίασαν ένα εικονικό σύστημα 

βιβλίου με αναδυόμενο περιεχόμενο. Το βιβλίο αυτό δεν διαθέτει σύμβολα (markers), 

αλλά στηρίζεται στην στάση και θέση της κάμερας. Οι τρισδιάστατες απεικονίσεις 

βοηθούν τους αναγνώστες να κατανοήσουν τις σκηνές καλύτερα, οι χαρακτήρες 

ζωντανεύουν και οι κινούμενες εικόνες δίνουν ένα ακόμη πλεονέκτημα έναντι στα 

συμβατικά βιβλία (Taketa, Hayashi, Kato & Noshida, 2007). Τέλος, έγινε μία 

προσπάθεια δημιουργίας ενός ηλεκτρονικά επαυξημένου βιβλίου με χρήση αισθητήρων 

που αντιλαμβάνονται την απόσταση των χεριών του αναγνώστη και ελέγχουν τις 

παραμέτρους του ήχου που εμπλουτίζει την ανάγνωση (Back, Cohen, Gold, Harrison & 

Minneman, 2001). 

Από τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται εμφανές ότι τα επαυξημένα βιβλία 

διαφοροποιούν τον τρόπο μάθησης και αλλάζουν τα τρέχοντα δεδομένα. Επομένως, τα 

βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας παρουσιάζονται ως ένα σπουδαίο μέσο το οποίο 

δύναται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου (Yuen, 

Yaoyuneyong & Johnson, 2011). 

Μελετώντας το θεωρητικό πλαίσιο και τις έρευνες που έχουν προηγηθεί, έγινε 

ένα αρχικό πλάνο για τη μορφή που θα έχει η εφαρμογή ΕΠ για τη σκοτεινή πλευρά της 

Σελήνης. Στη συνέχεια, διατυπώθηκαν οι στόχοι, ακολουθώντας το ισχύον Αναλυτικό 

Πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ) Γεωλογίας – Γεωγραφίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., 2003). 

Αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και τους στόχους, ο Bloom και οι 

συνεργάτες του (1956) κατηγοριοποίησαν τη μάθηση σε τρεις ευρύτερους τομείς: τον 

γνωστικό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους που σχετίζονται με την απόκτηση και 
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κατάκτηση της γνώσης, τον συναισθηματικό που αφορά τα αισθήματα και τις στάσεις 

των μαθητών και τον ψυχοκινητικό, ο οποίος αναφέρεται σε ικανότητες και δεξιότητες 

που αναμένεται να κατακτηθούν (Bloom et al., 1956). Συνεπώς, διαχωρίζοντας τους 

διδακτικούς στόχους της δραστηριότητας που αξιοποιεί την Επαυξημένη 

Πραγματικότητα με βάση τους τομείς μάθησης αναμένεται ότι μετά το πέρας της 

διδασκαλίας, οι μαθητές θα έχουν καταφέρει τα ακόλουθα:  

 

Σε επίπεδο γνώσεων 

•  Να διακρίνουν την κίνηση της Σελήνης γύρω από τη Γη, αλλά και γύρω από τον 

εαυτό της. 

• Να κατανοήσουν ότι η Γη «αντικρίζει» μόνο τη μία πλευρά της Σελήνης και τον λόγο 

που συμβαίνει αυτό. 

•  Να συγκρίνουν την επιφάνεια της Σελήνης στην ορατή και στην αθέατη πλευρά της. 

•  Να μάθουν πως δημιουργήθηκε η Σελήνη. 

• Να γνωρίσουν τον άνθρωπο που πάτησε πρώτος το πόδι του στη Σελήνη και πως ήταν 

η στολή του. 

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων – δεξιοτήτων 

• Να χειρίζονται την εφαρμογή Ε. Π. που σχεδιάστηκε για τη Σελήνη. 

•  Να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή Ε. Π. για τη Σελήνη και το περιεχόμενό της. 

 

Σε επίπεδο στάσεων 

• Να απορρίπτουν αρχικές τους λανθασμένες ιδέες - απόψεις αναφορικά με τις κινήσεις 

της Σελήνης και τις πλευρές της. 

• Να εμπλέκονται σε διαδικασίες ενεργούς συμμετοχής, διερεύνησης και ανακάλυψης 

της γνώσης. 

• Να συνεργάζονται ομαλά με τους συμμαθητές τους και να μοιράζονται τις κινητές 

συσκευές μαζί τους. 

 

Έπειτα, συλλέχθηκε το υλικό που θα περιελάμβανε η εφαρμογή ΕΠ σχετικά με 

τον δορυφόρο της Γης, τη δημιουργία του, τις κινήσεις της Γης και της Σελήνης, την 

επιφάνεια της Σελήνης, τις πλευρές της (ορατή και αθέατη από τη Γη), τις συνθήκες 

που επικρατούν σε αυτή, τους ανθρώπους που έχουν μεταβεί εκεί και τέλος τη στολή 

που φορούσαν. Το εκπαιδευτικό υλικό συλλέχθηκε από έγκυρες πηγές, κατά κύριο λόγο 

από την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος (NASA), το Ίδρυμα 

Ευγενίδου και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Noesis. 
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Εφόσον τα πολυμέσα συντελούν στην αποτελεσματικότερη μάθηση (Alessi & 

Trollip, 2000; Cairncross, & Mannion, 2001), το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την 

επαύξηση του σχολικού εγχειριδίου είχε τη μορφή κειμένου, τρισδιάστατων 

αλληλεπιδραστικών μοντέλων, τρισδιάστατης προσομοίωσης, βίντεο, ήχου, εικόνων 

και υπερσυνδέσμων. 

Στην πορεία, μελετήθηκε η πληθώρα πλατφορμών Επαυξημένης 

Πραγματικότητας, ώστε να επιλεχθεί η κατάλληλη για τον προκαθορισμένο σκοπό της 

εργασίας. Πλέον η δημιουργία εμπειριών Επαυξημένης Πραγματικότητας με 

εκπαιδευτικό ή μη χαρακτήρα έχει κατασταθεί αρκετά εύκολη και ευρέως προσβάσιμη. 

Υπάρχουν πλατφόρμες δημιουργίας εφαρμογών ΕΠ, οι οποίες προϋποθέτουν γνώσεις 

προγραμματισμού, όπως: Wikitude, ARToolkit, Apple ARkit, Google ARCore, 

Vuforia, Maxst, EasyAR, Kudan, ViewAR κ.α.. Οι πλατφόρμες αυτές διαθέτουν SDK, 

δηλαδή μία δική τους «εργαλειοθήκη»  ανάπτυξης λογισμικού. Από την άλλη μεριά, 

υπάρχουν οι πλατφόρμες οι οποίες δεν απαιτούν από τον δημιουργό να κατέχει 

ιδιαίτερες προγραμματιστικές ικανότητες, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας 

εμφάνισης του ψηφιακού υλικού (τρισδιάστατων μοντέλων, εικόνων, βίντεο, ήχων, 

κειμένου). Τέτοιες είναι οι HP Reveal (πρώην Aurasma), Layar, Augment, Zappar, 

ROAR, Triple-E, οι οποίες στην πλειονότητά τους λειτουργούν με τον εντοπισμό 

markers ή γενικότερα δισδιάστατων εικόνων. 

Η πλατφόρμα ΕΠ η οποία επιλέχθηκε ήταν η BlippAR. Η BlippAR 

εξειδικεύεται στους τομείς της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) 

και της Υπολογιστικής Όρασης (Computer Vision). Για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΠ, 

προσφέρει δύο περιβάλλοντα σχεδιασμού ΕΠ, το Blippbuilder Script και το 

Blippbuilder – AR Studio. Το πρώτο επιδέχεται εντολές προγραμματισμού σε μία 

διεπαφή JavaScript, προσφέροντας δυνατότητες για σύνθετες εμπειρίες ΕΠ. Το δεύτερο 

αποτελεί ένα περιβάλλον, όπου ο δημιουργός σέρνει με το ποντίκι το επιπρόσθετο 

ψηφιακό περιεχόμενο και το τοποθετεί στο σημείο που επιθυμεί να εμφανίζεται όταν η 

κάμερα της κινητής συσκευής εντοπίσει την δισδιάστατη εικόνα που έχει εξαρχής 

οριστεί (image recognition). Στη δική μας περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη 

επιλογή της πλατφόρμας ΕΠ, διότι είναι εύκολη στη χρήση, το περιβάλλον είναι αρκετά 

οικείο και καθόλου περίπλοκο, δίνοντας την ευκαιρία να εισάγονται διαφόρων ειδών 

αρχεία, είτε δύο είτε τριών διαστάσεων, που θα εμπλουτίσουν τον φυσικό κόσμο. 

Σπουδαίο πλεονέκτημα, επίσης, αποτελεί το ότι δεν προαπαιτεί γνώσεις επάνω στον 

προγραμματισμό, γεγονός που την καθιστά ιδανική για εκπαιδευτικούς. Μέσω αυτής, οι 

εκπαιδευτικοί γίνονται πλέον ικανοί να δημιουργήσουν μόνοι τους δραστηριότητες και 
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εκπαιδευτικές εμπειρίες με την αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας και 

όσων αυτή συνεπάγεται.  

Δημιουργήθηκαν πολλοί προβληματισμοί πριν και κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού της εφαρμογής εκπαιδευτικής δραστηριότητας για τη Σελήνη και την 

(σκοτεινή) αθέατη πλευρά της, κυρίως αναφορικά με το μέγεθός της. Αφενός, ήταν 

αναγκαίο να αποτελεί ένα αξιοπρεπές παράδειγμα όσων μπορεί να προσφέρει η ΕΠ στη 

διδασκαλία. Αφετέρου, χρειαζόταν να έχει σχετικά μικρή διάρκεια η επίδειξή της, 

καθώς οι εκπαιδευτικοί στη συνέχεια καλούνταν να διαθέσουν επιπλέον χρόνο για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 

παράγοντες, εμπλουτίστηκε μία σελίδα από το σχολικό βιβλίο της Γεωγραφίας Στ’ 

Δημοτικού, η οποία παρουσιάστηκε ως ένα δείγμα, προϊδεάζοντας τους εκπαιδευτικούς 

για την μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν τα σχολικά εγχειρίδια με αυτόν τον τύπο 

επαύξησης. Στη σελίδα αυτή πραγματοποιούνταν τρία σκαναρισματα, ένα για κάθε 

εικόνα που υπήρχε. Το σκανάρισμα πραγματοποιείται απλά με την τοποθέτηση της 

κινητής συσκευής πάνω από καθεμία εικόνα, εφόσον ο χρήστης έχει προηγουμένως 

ανοίξει την εφαρμογή ΕΠ BlippAR. 

Στο σκανάρισμα της πρώτης εικόνας, οι πληροφορίες παρατίθενται με τη μορφή 

κειμένου, μίας τρισδιάστατης προσομοίωσης των κινήσεων της Σελήνης και της Γης, 

ενός εκπαιδευτικού αποσπάσματος βίντεο, ενός υπερσυνδέσμου και εικόνων. Το 

περιεχόμενο αφορά τη Σελήνη ως ετερόφωτο σώμα, που περιστρέφεται γύρω από τον 

εαυτό της και περιφέρεται γύρω από τη Γη στον ίδιο χρόνο και έχει δύο πλευρές, την 

ορατή και την αθέατη από τη Γη πλευρά. 

Τα επόμενα δύο σκαναρίσματα είναι στην ίδια νοοτροπία και παρουσίαση του 

ψηφιακού υλικού. Στην δεύτερη επαυξημένη εικόνα, παρατίθενται στο φυσικό 

περιβάλλον του χρήστη πληροφορίες και βίντεο αναφορικά με τη δημιουργία της 

Σελήνης, αλλά και την επιφάνειά της. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιεργαστεί 

και να αλληλεπιδράσει με το τρισδιάστατο μοντέλο της, ώστε να παρατηρήσει με 

προσοχή τις πλευρές της, τους κρατήρες και τις θάλασσες (maria). 

Τέλος, στο τρίτο σκανάρισμα οι πληροφορίες αφορούσαν τους αστροναύτες και 

τις αποστολές Απόλλων, ενώ πατώντας πάνω στον αστροναύτη ακουγόταν η φωνή του  

Neil Armstrong στην επικοινωνία του με τη βάση.  Για τον εμπλουτισμό του υλικού 

σχετικά με τη διαφορά βαρύτητας και τα κιλά της στολής των αστροναυτών, 

χρησιμοποιήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο ενός αστροναύτη, στο οποίο ο χρήστης 

μπορούσε να επέμβει, αλλάζοντας του τις διαστάσεις και την οπτική γωνία. Επίσης, η 
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εφαρμογή ΕΠ BlippAR διαθέτει στην οθόνη ένα κουμπί κάμερας, πατώντας το οποίο ο 

χρήστης δύναται να τραβήξει φωτογραφία με το 3D μοντέλο. 

Η αξιολόγηση της παραπάνω εκπαιδευτικής δραστηριότητας κινητής ΕΠ από 

τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα της αξιοποίησης ενός εργαλείου αυτής της μορφής 

στην τάξη αποσκοπεί στην διαμόρφωση μίας εικόνας για τις απόψεις και τη στάση τους 

αναφορικά με την χρήση και την προστιθέμενη αξία της ΕΠ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 

2.3.3. Δείγμα 

 

Η έρευνα είναι ποσοτική. Το δείγμα αποτέλεσαν 203 εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (77 άντρες και 126 γυναίκες) από την περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. Ήταν δύσκολο να επιλεχθεί δείγμα από άλλες περιοχές της Ελλάδας, 

εφόσον χρειαζόταν η επίδειξη και επεξήγηση της εφαρμογής κινητής ΕΠ για την 

Σελήνη από την ερευνήτρια. Το μέγεθος του δείγματος δεν ήταν τυχαίο. Είναι το 

ιδανικό, διότι αρχικά αποτελεί ένα ικανοποιητικά μεγάλο δείγμα και την ίδια στιγμή 

είναι αρκετά μικρό, ώστε να μην αλλοιώνει τα αποτελέσματα των δεικτών καλής 

προσαρμογής του μοντέλου (Ζαφειρόπουλος, 2012). Σε ένα τέτοιο δείγμα, το οποίο 

επιλέχθηκε με τη μέθοδο της Απλής Τυχαίας Δειγματοληψίας, το ποσοστό του 

σφάλματος εκτίμησης υπολογίστηκε e=7%. 

 

2.3.4. Ανάλυση των δεδομένων 

 

Οι αναλύσεις των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου 

έγιναν με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής επεξεργασίας Statistical Package for 

the Social Sciences - SPSS Statistics έκδοσης 21.0. Ειδικότερα, για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε τόσο περιγραφική στατιστική (συχνότητες, 

ποσοστά, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) όσο και επαγωγική, με συσχετίσεις που 

βρέθηκαν μέσω των μη παραμετρικών ελέγχων Spearman και Kruskal – Wallis. Πριν 

από τις αναλύσεις, βέβαια, υλοποιήθηκαν έλεγχοι αξιοπιστίας, εγκυρότητας και 

κανονικότητας των παρατηρήσεων, όπως αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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2.4. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων 

 

2.4.1.  Περιγραφική Στατιστική 

 

Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το γραπτό ερωτηματολόγιο 

προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήματα. Το δείγμα, αποτελούμενο από 126 γυναίκες και 77 

άντρες, ήταν κατανεμημένο σε τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες.  

Πίνακας 1 

Ηλικία 

 Συχνότητα Ποσοστό % 
21 – 30 ετών 59 29,1 

31 – 40 ετών 40 19,7 

41 – 50 ετών 57 28,1 

51 ετών και άνω 47 23,2 

Σύνολο 203 100,0 

 

Μόλις το 3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν διαθέτει smartphone ή/και 

tablet. Η πλειοψηφία (84,2%) θεωρεί τον εαυτό της αρκετά έως πολύ εξοικειωμένο με 

τη χρήση κινητών/ φορητών συσκευών. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι από τους 

ερωτώμενους δήλωσαν ότι ασχολούνται με τις κινητές συσκευές αλλά και το διαδίκτυο 

από 13 ώρες την εβδομάδα και άνω, είτε για επαγγελματική ή για προσωπική τους 

χρήση, έχοντας εντάξει την τεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή. Μάλιστα, μόνο το 

6,9% των ερωτηθέντων έκρινε ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιούνται λίγο 

κατά τη διδασκαλία, ενώ κανένας δεν απάντησε «καθόλου», αναφορικά με την 

αξιοποίηση τους στην τάξη. 

 

 

Διάγραμμα 1 

Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι χρειάζεται να πραγματοποιείται χρήση 

νέων τεχνολογιών στην τάξη 

35%

58,1%

6,9%

0%

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου
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Το 40,4% του δείγματος γνώριζε τον όρο Επαυξημένη Πραγματικότητα. Παρ’ 

όλα αυτά, μόλις το 33,5% είχε στο παρελθόν ανάλογη εμπειρία με χρήση εφαρμογής 

ΕΠ στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά την εκπαιδευτική εφαρμογή της ΕΠ για τη διδασκαλία της Σελήνης 

και των πλευρών της (ορατή και αθέατη), οι ερωτώμενοι θεώρησαν ότι μπορεί να 

αυξήσει την απόδοση της διδασκαλίας τους. Μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 2% 

διαφώνησε, ενώ το 5,9% ούτε συμφώνησε, ούτε διαφώνησε. 

Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (94,6%) βρίσκεται σύμφωνο με την άποψη ότι η 

διδασκαλία μέσω της εφαρμογής ΕΠ γίνεται πιο αποτελεσματική, συντελώντας στην 

επίτευξη των αρχικά τιθέμενων στόχων σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 

Διάγραμμα 2 

Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν/διαφωνούν με την άποψη ότι η 

διδασκαλία μέσω της εφαρμογής ΕΠ γίνεται πιο αποτελεσματική 

 

Αναφορικά με την δήλωση εάν η χρήση της εφαρμογής Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για τη Σελήνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα της 

διδασκαλίας, δηλαδή να επιτευχθούν περισσότεροι στόχοι με τα διαθέσιμα μέσα, μόλις 

το 5,4% έδειξε να αμφιταλαντεύεται, ενώ οι υπόλοιποι 192 συμμετέχοντες ήταν 

σύμφωνοι. 

Γενικά, οι ερωτηθέντες θεώρησαν ότι η εκπαιδευτική εφαρμογή ΕΠ για την 

Σελήνη μπορεί να φανεί αρκετά χρήσιμη στη διδασκαλία τους. Τρία άτομα από τα 203 

διαφώνησαν και ένα δεν είχε κατασταλάξει σχετικά με τη χρησιμότητα της αξιοποίησης 

της εν λόγω εφαρμογής κινητής ΕΠ. 
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Διάγραμμα 3 

Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν/διαφωνούν με την άποψη ότι η 

εφαρμογή ΕΠ για την Σελήνη μπορεί να φανεί χρήσιμη στη διδασκαλία 

 

Το 93,6% νιώθει ότι η εκμάθηση του χειρισμού της εφαρμογής ΕΠ που 

σχεδιάστηκε για την Σελήνη είναι μία εύκολη διαδικασία. Το ίδιο ποσοστό βρήκε την 

εφαρμογή ευέλικτη στην αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Η αλληλεπίδραση με την 

εφαρμογή ΕΠ θεωρήθηκε ξεκάθαρη και κατανοητή για 182 από τους ερωτώμενους 

(n=203) με το 91,1% του δείγματος να δηλώνει ότι η εφαρμογή αυτή είναι εύκολη στη 

χρήση. 

 

Διάγραμμα 4 

Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν/διαφωνούν με την άποψη ότι η 

εφαρμογή ΕΠ για την Σελήνη είναι εύκολη στη χρήση 

 

Μόνο 3 άτομα δεν έδειξαν πρόθεση να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ΕΠ για 

την Σελήνη, ούτε να προσπαθήσουν να την εντάξουν στη διδασκαλία τους. Ένα 

ποσοστό της τάξεως του 3,2% φάνηκε διστακτικό, ενώ η πλειοψηφία έδειξε ότι 

προτίθεται, θα προσπαθήσει και θα σχεδίαζε να αξιοποιήσει την εκπαιδευτική 

εφαρμογή ΕΠ στο μέλλον. 
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Διάγραμμα 5 

Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν/διαφωνούν με την άποψη ότι οι ίδιοι 

προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ΕΠ για τη Σελήνη στην τάξη τους 

 

Μετά την επίδειξη της εφαρμογής ΕΠ και του τρόπου χειρισμού και λειτουργίας 

της, το 82,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι σε θέση να την εντάξει στη 

διδασκαλία του. Παρ’ όλα αυτά, το 8,9% έκρινε ότι θα δυσκολευτεί και δεν θα 

μπορέσει να την χρησιμοποιήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο αν δεν παρίσταται κάποιος 

ώστε να βοηθήσει αν χρειαστεί, ενώ 30 από τους εκπαιδευτικούς (n=203) δεν ήταν 

σίγουροι για το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν χωρίς βοήθεια. Το 23,6%, μάλιστα, 

δεν πιστεύει με βεβαιότητα ότι είναι ικανό να σχεδιάσει το δικό του υλικό και 

δραστηριότητες στην εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας, όπως αυτή για τη 

Σελήνη, χωρίς τη βοήθεια κάποιου, ενώ το 35% δεν είναι βέβαιο. 

 

Διάγραμμα 6 

Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν/διαφωνούν με την άποψη ότι μπορούν 

να σχεδιάσουν το δικό τους υλικό και δραστηριότητες στην εφαρμογή ΕΠ χωρίς βοήθεια 
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Όσον αφορά το υποκειμενικό πρότυπο, το μεγαλύτερο ποσοστό (37,9%) 

απάντησε ότι οι συνάδερφοί τους μπορεί είτε να υποστήριζαν ότι οι ερωτώμενοι θα 

έπρεπε να χρησιμοποιούν στην τάξη τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας, όπως 

αυτή για τη Σελήνη, είτε όχι, διατηρώντας ουδέτερη στάση. Οι απόψεις σχετικά με τις 

προσδοκίες του σχολείου στο οποίο εργάζονται ποικίλουν, εφόσον το 35,5% δεν θεωρεί 

πως το σχολείο τους αναμένει από τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τεχνολογίες ΕΠ, 

όπως στην περίπτωση της Σελήνης. Ταυτόχρονα, το 34,5% του δείγματος δεν ήταν 

σίγουρο, ενώ το υπολειπόμενο 30% θεώρησε ότι το σχολείο του έχει υψηλότερες 

προσδοκίες και επιδιώκει οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν 

τεχνολογίες ΕΠ στη διδασκαλία τους. Τέλος, η πλειονότητα (62,1%) δήλωσε ότι οι 

άνθρωποι που επηρεάζουν την επαγγελματική τους συμπεριφορά θεωρούν ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να εντάξουν τεχνολογίες και εφαρμογές Επαυξημένης 

Πραγματικότητας, όπως αυτή για τη Σελήνη, στην τάξη. 

Το 83,7% του δείγματος φάνηκε να μην φοβάται ότι θα κάνει λάθη κατά τη 

διδασκαλία με αξιοποίηση της ΕΠ, τα οποία δεν θα μπορεί να διορθώσει. Γενικότερα, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν αισθάνεται φόβο ή/ και άγχος απέναντι στην χρήση 

εκπαιδευτικών εφαρμογών ΕΠ, όπως αυτή για τη Σελήνη, σε βαθμό που να λειτουργεί 

ανασταλτικά. 

Αναφορικά με την αντίσταση στην αλλαγή, το μεγαλύτερο ποσοστό (77,3%) 

δήλωσε ότι θα ήθελε η Επαυξημένη Πραγματικότητα να αλλάξει τον τρόπο που 

πραγματοποιείται η διδασκαλία, ενώ ακόμα περισσότεροι (89,2%) ήταν θετικοί και θα 

επιθυμούσαν η εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για την Σελήνη να αλλάξει 

τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι μαθητές με τον δάσκαλο, αλλά και μεταξύ τους. Παρ’ 

όλα αυτά, το 11,3% των ερωτηθέντων έδειξε αβέβαιο για το αν θα υπέθετε με ευκολία 

ότι θα συμβούν αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας που θα οφείλονται στην αξιοποίηση 

εφαρμογών ΕΠ, παρόμοιων με αυτή για την Σελήνη. Μόλις 4 άτομα έκλιναν προς το 

«διαφωνώ», με την πλειοψηφία να βρίσκεται σύμφωνη με την παραπάνω άποψη. 
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2.4.2. Έλεγχος Αξιοπιστίας Εσωτερικής Συνέπειας   

 

Ομαδοποιώντας τα στοιχεία του ερωτηματολογίου στις δομικές τους 

μεταβλητές, πραγματοποιήθηκε αρχικά έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας, 

εξετάζοντας τον συντελεστή α του Cronbach. Για την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα, 

α=0,921 > 0,7, επομένως υπάρχει αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για την νέα αυτή 

ποσοτική μεταβλητή. Ομοίως, ελέγχθηκε για την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη 

Χρήση (α=0,933 > 0,7), την Πρόθεση για Χρήση (α=0,918 > 0,7), την Αυτό-

αποτελεσματικότητα (α=0,876 > 0,7), τα Υποκειμενικά Πρότυπα (α=0,871 > 0,7), το 

Άγχος αναφορικά με τη Χρήση  (α=0,936 > 0,7) και την Αντίσταση στην Αλλαγή 

(α=0,830 > 0,7). Επιπροσθέτως, ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και για 

τις ερωτήσεις που αφορούσαν την εξοικείωση και ενασχόληση των ερωτώμενων με τις 

κινητές συσκευές και τις νέες τεχνολογίες και προέκυψε α=0,786 > 0,7. 

Πίνακας 2 

Στατιστική Αξιοπιστίας 

 α του Cronbach Αριθμός στοιχείων* 

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 0,921 4 

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση 0,933 4 

Πρόθεση για Χρήση 0,918 3 

Αυτό-αποτελεσματικότητα 0,876 3 

Υποκειμενικά Πρότυπα 0,871 3 

Άγχος 0,936 3 

Αντίσταση στην Αλλαγή 0,830 3 

* Τα στοιχεία (items) αποτελούν οι δηλώσεις στο ερωτηματολόγιο που αναφέρονται σε 

ορισμένες ευρύτερες δομικές μεταβλητές. 

Συνεπώς, προέκυψαν οι παραπάνω μεταβλητές, οι οποίες κατά βάση συνέκλιναν 

στην συμφωνία. Ο μέσος όρος κυμαινόταν ανάμεσα στο «Μάλλον συμφωνώ» και το 

«Συμφωνώ», εκτός από την μεταβλητή του Άγχους αναφορικά με την Χρήση της ΕΠ, 

όπου ο μέσος όρος δήλωσε ότι δεν του προκαλούνται σε μεγάλο βαθμό αισθήματα 

φόβου και άγχους κατά την αξιοποίηση της εφαρμογής ΕΠ. 
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Πίνακας 3 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού συμφωνίας – διαφωνίας αναφορικά με τις 

υπό μελέτη δομικές μεταβλητές (1: Διαφωνώ απόλυτα έως 7: Συμφωνώ απόλυτα) 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 6,00 0,74 

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση 5,80 0,89 

Πρόθεση για Χρήση 5,75 0,83 

Αυτό-αποτελεσματικότητα 4,95 1,13 

Υποκειμενικά Πρότυπα 4,29 1,19 

Άγχος 2,32 1,11 

Αντίσταση στην Αλλαγή 5,62 0,89 

 

2.4.3. Έλεγχος Εγκυρότητας Σύγκλισης – Διάκρισης με τη μέθοδο Ανάλυσης 

Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA) 

 

Όσον αφορά την εγκυρότητα του εργαλείου, εφαρμόστηκε η μέθοδος Ανάλυσης 

Κυρίων Συνιστωσών, στην οποία ορίστηκαν 7 κύριες συνιστώσες και ελέγχθηκαν οι 

φορτίσεις (loadings) των στοιχείων του ερωτηματολογίου με τις συνιστώσες. Εφόσον 

κάθε κύρια συνιστώσα έχει υψηλές φορτίσεις μόνο με τα στοιχεία (items) που, 

σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, την αποτελούν και πολύ χαμηλές φορτίσεις με τα 

υπόλοιπα στοιχεία, τηρείται η εγκυρότητα. Πιο συγκεκριμένα, εγκυρότητα σύγκλισης 

υπάρχει, καθώς όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε μία κλίμακα συγκλίνουν σε μία 

κύρια συνιστώσα, γεγονός το οποίο ισχύει για κάθε μία από τις επτά κλίμακες του 

ερωτηματολογίου. Επίσης, υπάρχει εγκυρότητα διάκρισης, διότι τα στοιχεία 

διαφορετικών ομάδων – κλιμάκων τοποθετούνται σε διαφορετικές κύριες συνιστώσες. 
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Πίνακας 4 

Πίνακας Περιστροφής Συνιστωσών (Rotated Component Matrix) μέσω της Ανάλυσης 

Κυρίων Συνιστωσών, με μέθοδο περιστροφής Varimax 

 Συνιστώσες 

1 2 3 4 5 6 7 

Στοιχείο 1 ,786 ,201 ,140 ,230 ,043 ,241 ,153 

Στοιχείο 2 ,813 ,149 ,192 ,256 ,113 ,204 ,151 

Στοιχείο 3 ,824 ,208 ,135 ,154 ,112 ,216 ,117 

Στοιχείο 4 

 

,724 ,262 ,113 ,290 ,047 ,232 ,080 

Στοιχείο 5 ,138 ,736 ,345 ,229 ,003 ,020 ,320 

Στοιχείο 6 ,347 ,709 ,301 ,211 ,166 ,128 ,188 

Στοιχείο 7 ,286 ,785 ,157 ,293 ,066 ,193 ,183 

Στοιχείο 8 

 

,230 ,776 ,294 ,214 ,124 ,032 ,250 

Στοιχείο 9 ,306 ,312 ,195 ,754 ,075 ,089 ,149 

Στοιχείο 10 ,306 ,250 ,207 ,792 ,071 ,096 ,163 

Στοιχείο 11 

 

,346 ,238 ,222 ,750 ,090 ,135 ,222 

Στοιχείο 12 ,220 ,250 ,156 ,427 ,218 ,123 ,674 

Στοιχείο 13 ,146 ,321 ,272 ,144 ,130 ,102 ,795 

Στοιχείο 14 

 

,152 ,242 ,361 ,120 ,137 ,045 ,747 

Στοιχείο 15 ,030 ,099 ,036 ,004 ,895 ,082 ,114 

Στοιχείο 16 ,072 ,049 ,005 ,060 ,906 ,078 ,104 

Στοιχείο 17 

 

,118 ,047 ,118 ,112 ,801 ,203 ,063 

Στοιχείο 18 -,166 -,250 -,836 -,150 -,116 -,030 -,216 

Στοιχείο 19 -,195 -,243 -,873 -,146 -,027 -,083 -,170 

Στοιχείο 20 

 

-,129 -,265 -,801 -,260 -,048 -,124 -,281 

Στοιχείο 21 ,186 ,074 ,129 -,021 ,094 ,868 ,099 

Στοιχείο 22 ,195 ,095 -,016 ,116 ,112 ,875 ,073 

Στοιχείο 23 ,319 ,049 ,080 ,184 ,230 ,665 -,003 
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2.4.4. Επαγωγική Στατιστική – Συσχετίσεις 

 

Για να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για την διαπίστωση ύπαρξης ή μη 

στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, χρειάστηκε να εξεταστεί η 

κανονικότητα των παρατηρήσεων (Κατσής, Σιδερίδης & Εμβαλωτής, 2010). Ο έλεγχος 

κανονικότητας υλοποιήθηκε μέσω του τεστ Kolmogorov-Smirnov για ένα δείγμα και 

βρέθηκε ότι για τις παραπάνω μεταβλητές δεν τηρείται η κανονικότητα. 

 

Πίνακας 5 

Έλεγχος Κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov 
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Kolmogorov-Smirnov Ζ 2,552 2,043 1,971 1,836 1,307 2,407 1,581 

Τιμή ασυμπτωτικής 

σημαντικότητας 
0,000 0,000 0,001 0,002 0,046 0,000 0,014 

 

Επομένως, στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι που 

πραγματοποιήθηκαν. 
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Πίνακας 6 

Έλεγχος Spearman για τη συσχέτιση μεταξύ των δομικών μεταβλητών 
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Αντιλαμβανόμενη 

Χρησιμότητα 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
1,000 ,460** ,583** ,447** ,263** -,372** ,547** 

 

Σημαντικότητα 

 

- ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Αντιλαμβανόμενη 

Ευκολία στη Χρήση 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
  ,564** ,666** ,320** -,574** ,308** 

 

Σημαντικότητα 

 

  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Πρόθεση για Χρήση 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
   ,518** ,286** -,421** ,400** 

 

Σημαντικότητα 

 

   ,000 ,000 ,000 ,000 

Αυτό-

αποτελεσματικότητα 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
    ,352** -,569** ,349** 

 

Σημαντικότητα 

 

    ,000 ,000 ,000 

Υποκειμενικά 

Πρότυπα 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
     -,227** ,316** 

 

Σημαντικότητα 

 

     ,001 ,000 

Άγχος 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
      -,301** 

 

Σημαντικότητα 

 

      ,000 

Αντίσταση στην 

Αλλαγή 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
      1,000 

 

Σημαντικότητα 
      - 

** Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01. 
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Συμπεραίνουμε ότι όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών είναι υπαρκτές 

και μάλιστα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01. Οι ισχυρότερες συσχετίσεις 

(πάνω από 0,5 η τιμή του συντελεστή συσχέτισης) βρέθηκαν ανάμεσα στις ακόλουθες 

μεταβλητές:  

• Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα και Πρόθεση για Χρήση (0,583) 

• Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση και Πρόθεση για Χρήση (0,564) 

• Αυτό-αποτελεσματικότητα και Πρόθεση για Χρήση (0,518) 

• Αυτό-αποτελεσματικότητα και Άγχος (-0,569) 

• Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση και Άγχος (-0,574) 

• Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση και Αυτό-αποτελεσματικότητα (0,666) 

• Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα και Αντίσταση στην Αλλαγή (0,547) 

 

Πίνακας 7 

Έλεγχος Kruskal - Wallis για την συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και των δομικών 

μεταβλητών 
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Συντελεστής x2 2,456 13,820 3,065 24,326 2,323 11,397 2,713 

Βαθμοί ελευθερίας 3 3 3 3 3 3 3 

Τιμή ασυμπτωτικής 

σημαντικότητας 
0,483 0,003 0,382 0,000 0,508 0,010 0,438 

 

Αναφορικά με την ηλικία των ερωτηθέντων βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση, την Αυτό-

αποτελεσματικότητα και το Άγχος σχετικά με την χρήση της εφαρμογής ΕΠ στην τάξη. 

Μάλιστα, αυτοί οι οποίοι διέφεραν και σημείωναν μικρότερους μέσους όρους στην 

κατάταξη ήταν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 51 ετών και άνω, ενώ οι υπόλοιπες ηλικιακές 

ομάδες δεν διέφεραν ιδιαίτερα μεταξύ τους. 
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Πίνακας 8 

Έλεγχος Kruskal – Wallis με την κατάταξη ανά ηλικιακή ομάδα 

                                                    Ηλικία 
Αριθμός 

ατόμων 

Μέση 

Κατάταξη 

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 

21-30 ετών 59 107,92 

31-40 ετών 40 106,05 

41-50 ετών 57 101,96 

51 ετών και άνω 47 91,17 

Σύνολο 203  

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη Χρήση 

21-30 ετών 59 103,78 

31-40 ετών 40 116,88 

41-50 ετών 57 111,45 

51 ετών και άνω 47 75,65 

Σύνολο 203  

Πρόθεση για Χρήση 

21-30 ετών 59 108,50 

31-40 ετών 40 105,39 

41-50 ετών 57 103,18 

51 ετών και άνω 47 89,53 

Σύνολο 203  

Αυτό-αποτελεσματικότητα 

21-30 ετών 59 115,58 

31-40 ετών 40 126,73 

41-50 ετών 57 96,37 

51 ετών και άνω 47 70,74 

Σύνολο 203  

Υποκειμενικά Πρότυπα 

21-30 ετών 59 101,83 

31-40 ετών 40 113,01 

41-50 ετών 57 101,09 

51 ετών και άνω 47 93,95 

Σύνολο 203  

Άγχος 

21-30 ετών 59 99,75 

31-40 ετών 40 88,73 

41-50 ετών 57 93,75 

51 ετών και άνω 47 126,14 

Σύνολο 203  

Αντίσταση στην Αλλαγή 
21-30 ετών 59 110,19 

31-40 ετών 40 104,68 
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41-50 ετών 57 99,90 

51 ετών και άνω 47 91,98 

Σύνολο 203  

 

 

2.5. Συζήτηση των Αποτελεσμάτων 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν και παρουσιάστηκαν παραπάνω με βάση τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο γραπτό, κλίμακας 

Likert ερωτηματολόγιο κρίνονται αρκετά αξιόλογα. Μέσα από τη διερεύνηση και 

ανάλυσή τους φάνηκε η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ΕΠ, οι παράγοντες 

που επιδρούν στην επιδίωξη για μελλοντική χρήση της στην εκπαίδευση και οι 

συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. 

Όπως έγινε έκδηλο από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών στην έρευνα, οι νέες 

τεχνολογίες κατέχουν σημαντική θέση και αξιοποιούνται τόσο για προσωπικούς όσο 

για επαγγελματικούς σκοπούς. Πράγματι, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) θεωρούνται μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. 

(Δρόσος, Βουγιούκας, Καλλίγερος, Κοκολάκης, Σκιάνης, 2015). Χρησιμοποιούνται 

κατά κόρον για ποικίλες εργασίες (Venkatesh, 2006; Frissen & Van Lieshout, 2006), 

από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ανάπτυξη, 

αξιοποίηση και διάδοση των Τ.Π.Ε. σε πολυάριθμες χώρες τις Ευρώπης είναι 

αξιοσημείωτες (Klamer, Haddon & Ling, 2000).  

Στον τομέα της Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι οι Τ.Π.Ε. και 

γενικότερα οι τεχνολογίες μπορεί να φανούν χρήσιμες στην διδακτική διαδικασία και 

θα ήταν καλό να χρησιμοποιούνται αρκετά έως πολύ στην τάξη, πιθανότατα λόγω της 

προστιθέμενης αξίας τους. Άλλωστε, η τεχνολογία στην εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη 

σημασία, καθώς εκμεταλλεύεται τις ικανότητες του 21ου αιώνα, ώστε να προσφέρει 

στους μαθητές αυθεντικές και πλούσιες εμπειρίες μάθησης (Roschelle, Pea, Hoadley, 

Gordin & Means, 2001). Σύμφωνα με τον Abbott (2003), οι Τ.Π.Ε. δύνανται να 

αλλάξουν ολοκληρωτικά την εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται 

η διδασκαλία. Από την έρευνα του Preston και των συνεργατών του (2000) βρέθηκε ότι 

οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα μέσο που αφενός 

εξελίσσει την διδασκαλία τους και αφετέρου συντελεί στην βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας και της γνώσης που προσφέρεται στους μαθητές. 



62 
 

Επιπροσθέτως, από την παρούσα έρευνα έγινε εμφανές το γεγονός ότι οι νέες 

τεχνολογίες αλλά και οι κινητές συσκευές έχουν καθιερωθεί και αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου τρόπου ζωής. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε 

συμφωνία με τον Goggin (2012), ο οποίος υποστήριξε ότι οι κινητές συσκευές και τα 

ασύρματα δίκτυα διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην καθημερινή ζωή των ατόμων. 

Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει εξαιτίας της θεαματικής εξέλιξης των κινητών 

συσκευών, οι οποίες πλέον διαθέτουν δυνατότητες υποστήριξης εφαρμογών 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (Sural, 2017). Ταυτόχρονα, η ευρεία προσβασιμότητα 

και κατοχή των κινητών συσκευών από την πλειονότητα του πληθυσμού, όπως 

παρουσιάστηκε και στην παρούσα έρευνα, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην 

αξιοποίηση τους στην κινητή μάθηση, μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτές τεχνολογιών 

ΕΠ (Sural, 2017). Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αναδύεται συνήθως μέσα από 

πανταχού παρούσες ή κινητές τεχνολογίες, που είναι εξαιρετικά διαδεδομένες στις 

μέρες μας και εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Bozkurt, 2017). Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης δεν είναι τόσο ενήμεροι και εξοικειωμένοι με την ΕΠ, εύρημα το οποίο 

επιβεβαιώνεται από την έρευνα του Κωνσταντινίδη (2016). 

Γενικότερα, όσον αφορά την κινητοποίηση και επιδίωξη των εκπαιδευτικών για 

χρήση τεχνολογιών στην τάξη, υπάρχει μία σειρά από παράγοντες που συντελούν σε 

αυτή. Στους βασικούς παράγοντες συγκαταλέγονται οι αντιλήψεις και η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην εκάστοτε τεχνολογία, η προστιθέμενη αξία που θεωρούν 

ότι προσφέρει στη μάθηση και η δυνατότητα χρήσης και επιτυχημένης ένταξής της στη 

διδασκαλία τους, με βάση τις ικανότητές τους (Cox, Preston & Cox, 1999).  

Μετά από εκτενή ανάλυση της βιβλιογραφίας φάνηκε ότι το κυριότερο κριτήριο 

για την υιοθέτηση μίας καινούριας τεχνολογίας αποτελεί η αποδοχή της από τους 

χρήστες. Η έλλειψη της αποδοχής αυτής μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη, με 

καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των χρηστών να μην ενσωματώσουν νέα τεχνολογικά 

συστήματα στη ζωή και εργασία τους. Για τη διερεύνησή της αποδοχής και των 

επιμέρους παραγόντων που οδηγούν στην μετέπειτα αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, 

η πλειοψηφία των ερευνητών έχει χρησιμοποιήσει το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας 

(ΤΑΜ) (King & He, 2006). Το μοντέλο προσφέρεται είτε αυτούσιο, είτε με διάφορες 

παραλλαγές, συνδυάζοντας επιπλέον μοντέλα ή προσθέτοντας επιπρόσθετους 

παράγοντες που πιθανόν να επιδρούν στη συμπεριφορά του χρήστη (Balog & Pribeanu, 

2010; Leue, Dieck & Jung, 2014). Ομοίως, στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε 
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έλεγχος για την διαπίστωση ύπαρξης ή μη συσχετίσεων ανάμεσα στους παράγοντες 

αυτούς.  

Ενώ η Μικτή Πραγματικότητα, ως ευρύτερη κατηγορία στην οποία ανήκει η 

ΕΠ, έχει σημειώσει ποικίλα πλεονεκτήματα, η εφαρμογή της σε μεγαλύτερο βαθμό 

προϋποθέτει την βαθύτερη κατανόηση των αντιλήψεων των χρηστών  (Yusoff, Zaman 

& Ahmad, 2011). Σύμφωνα με τον Davis (1993), δύο είναι οι επικρατέστεροι 

παράγοντες που συντελούν στην αποδοχή της τεχνολογίας: η αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα και η αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση της. Η θεωρία αυτή 

επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της έρευνας, καθώς οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

έδειξαν ότι, εφόσον η εφαρμογή ΕΠ με την οποία ήρθαν σε επαφή κρίθηκε αρκετά 

χρήσιμη και εύκολη κατά την χρήση και αλληλεπίδραση, είναι διατεθειμένοι να την 

αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους. Αντίστοιχα, οι Koutromanos, Styliaras και 

Christodoulou (2014) εξέτασαν τους δύο παραπάνω συντελεστές και συμπέραναν ότι 

πράγματι επιδρούν στην απόφαση των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν στο μέλλον 

υπερμεσικές τεχνολογίες στην τάξη. 

Με τον όρο αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα νοείται ο βαθμός στον οποίο η 

διδασκαλία γίνεται περισσότερο αποδοτική, αποτελεσματική και παραγωγική μέσω της 

νέας τεχνολογίας. Από την έρευνα βρέθηκε ότι η εφαρμογή ΕΠ για τη Σελήνη 

αξιολογήθηκε ως χρήσιμη στην εκπαιδευτική πράξη. Γενικότερα, η τεχνολογία έχει 

αποδειχθεί ότι παρέχει δυνατότητες για μία πιο ποιοτική εκπαίδευση (Akgün, İstanbullu 

& Avci, 2017). Όσον αφορά την ΕΠ, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι υπάρχουν 

πολυάριθμα οφέλη από την αξιοποίησή της, μετατρέποντας την διδασκαλία εκτός 

σχολικής αίθουσας σε μία πιο παραγωγική διαδικασία (Kamarainen et al., 2013). Οι 

Huang, Li και Fong (2016) βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την ΕΠ ως ένα 

χρήσιμο εργαλείο το οποίο δύναται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας, ιδιαίτερα όταν αυτή συμπεριλαμβάνει αφηρημένες ή δύσκολες στην 

κατανόηση έννοιες. Τα τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα, ειδικότερα, μπορούν να 

λειτουργήσουν θετικά στη μάθηση και την προσοχή των μαθητών, ενισχύοντας την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αυτής της μορφής (Chang, 

Chen, Huang, & Huang, 2011). Στην έρευνα της Kerawalla και των συνεργατών της 

(2006), οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ενθουσιώδεις και εντυπωσιασμένοι από τη 

χρησιμότητα της ΕΠ, η οποία καθιστά προσβάσιμη την πληροφορία που με την 

παραδοσιακή διδασκαλία δεν θα προσφερόταν στους μαθητές. 

Από την παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι η εφαρμογή ΕΠ που σχεδιάστηκε για την 

Σελήνη και τις πλευρές της, είναι κατά βάση ευέλικτη στην αλληλεπίδραση και εύκολη 
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στη χρήση. Οι παράγοντες αυτοί είναι εξαιρετικά σημαντικοί, καθώς η ύπαρξη τους 

προσδίδει ποικίλα πλεονεκτήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αλληλεπίδραση με 

τα τρισδιάστατα αντικείμενα (Shelton & Hedley, 2002) και γενικότερα με το εικονικό 

περιεχόμενο της ΕΠ, προσφέρει μία εμπλουτισμένη μαθησιακή εμπειρία (Billinghurst 

et al., 2009). 

Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν θετικοί και προτιθέμενοι να αξιοποιήσουν 

την εκπαιδευτική εφαρμογή ΕΠ για την Σελήνη στο μέλλον. Σύμφωνα με την 

Alkhattabi (2017), υπάρχει μεγάλη προθυμία και αποδοχή της ΕΠ από τους 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αποδοχή αυτή προκαλεί την επιδίωξη 

των εκπαιδευτικών να την χρησιμοποιούν για διδακτικούς σκοπούς (Yilmaz, 2016). Οι 

προοπτικές της, μάλιστα, μπορούν να εξιτάρουν τους εκπαιδευτικούς (Delello, 2014), 

ωθώντας τους στην πιο συστηματική και συχνή αξιοποίησή της. Μία επιπρόσθετη 

παράμετρος που παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τεχνολογίες στη 

διδασκαλία τους αποτελεί το γεγονός ότι τα μαθήματα γίνονται περισσότερο 

ενδιαφέροντα, διασκεδαστικά, διαφοροποιημένα και προσοδοφόρα για τους μαθητές 

(Cox, Preston & Cox, 1999). Πιο συγκεκριμένα, μέσω της τεχνολογίας της ΕΠ και της 

συνύπαρξης των εικονικών και πραγματικών αντικειμένων, οι μαθητές οπτικοποιούν 

περίπλοκα φαινόμενα και αφηρημένες έννοιες Φυσικής (Arvanitis et al., 2009). 

Επίσης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην έρευνα, φάνηκε 

ότι θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να αξιοποιήσουν την Επαυξημένη 

Πραγματικότητα στην τάξη, χωρίς, ωστόσο, να μπορούν να αναπτύξουν οι ίδιοι 

εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες σε πλατφόρμες ΕΠ, όπως η BlippAR. Η 

έλλειψη του αισθήματος της αυτό-αποτελεσματικότητας έχει αποτελέσει ανασταλτικό 

παράγοντα στην υιοθέτηση της τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία (Delcourt & Kinzie, 

1993). Ο Bandura (1977), ορίζει την αυτό-αποτελεσματικότητα (self-efficacy) ως την 

πεποίθηση ενός ατόμου στις ικανότητες του, ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία τους 

στόχους ενός έργου. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί δείχνουν θετικοί απέναντι στη χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών στο μάθημά τους (Dupagne & Krendl, 1992), δεν αισθάνονται 

επαρκώς καταρτισμένοι για να προβούν στην υλοποίηση μίας διδασκαλίας αυτής της 

μορφής (Shiue, 2007). Ειδικότερα, η εφαρμογή και ένταξη της ΕΠ στην σχολική 

αίθουσα παρεμποδίζεται από την έλλειψη επιμόρφωσης στην στον τομέα των Τ.Π.Ε. 

από τη μεριά των εκπαιδευτικών (Huang, Li & Fong, 2016). Σύμφωνα με τους 

Saforrudin, Zaman και Ahmad (2011), οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η δημιουργία 

δικού τους ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Επαυξημένης Πραγματικότητας αποτελεί 

ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, λόγω των υψηλών τεχνολογικών δεξιοτήτων που 
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συνήθως απαιτούνται, όπως ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός τρισδιάστατων και 

κινούμενων μοντέλων.  

Με βάση τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται το εύρημα της Shiue (2007) που 

καθιστά την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα, την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία στη 

Χρήση και την Αυτό-αποτελεσματικότητα σημαντικές κινητήριες δυνάμεις, οι οποίες 

ωθούν τους εκπαιδευτικούς στην ουσιαστική και συστηματικότερη χρήση 

επεξηγηματικών εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, από την ίδια έρευνα φάνηκε 

ότι έναν ακόμη παράγοντα σπουδαίας σημασίας αποτελούν τα υποκειμενικά πρότυπα 

(subjective norms), των οποίων οι απόψεις έχουν αντίκτυπο στη συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών (Shiue, 2007). 

Ο Nolan και οι συνεργάτες του (2008) διαπίστωσαν ότι το υποκειμενικό 

κοινωνικό πρότυπο ασκεί αξιοσημείωτη επίδραση στα άτομα, με τους Sánchez Prieto, 

Olmos Migueláñez και García-Peñalvo (2016) να συμφωνούν για την αισθητή επιρροή 

του παράγοντα αυτού στην καθιέρωση της μάθησης μέσω κινητών συσκευών. Η 

παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που επηρεάζουν τις επαγγελματικές αποφάσεις 

των εκπαιδευτικών κατά βάση αναμένουν από τους δασκάλους να χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες και εφαρμογές ΕΠ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε να εξελίσσονται στον 

τομέα τους και να εκσυγχρονίζουν τη διδασκαλία τους. Όσον αφορά τις απόψεις των 

συναδέρφων τους, οι εκπαιδευτικοί κράτησαν ουδέτερη στάση, πιθανότατα επειδή δεν 

είχαν αναλύσει το θέμα αυτό μαζί τους, ώστε να γνωρίζουν τις πεποιθήσεις και στάσεις 

τους σχετικά με την ενσωμάτωση της ΕΠ στην τάξη. Σημαντικό αποτελεί το εύρημα ότι 

οι αντιλαμβανόμενες από τους εκπαιδευτικούς προσδοκίες των σχολείων τους 

ποικίλουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα εργαζόταν σε σχολεία από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, είτε στον 

ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Πειραματικών 

Δημοτικών Σχολείων. 

Επιπροσθέτως, από την έρευνα βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης δεν αισθάνονται φόβο ή/ και άγχος απέναντι στην χρήση εκπαιδευτικών 

εφαρμογών ΕΠ, όμοιων με αυτή για τη Σελήνη. Αντιθέτως, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν προθυμία. Συνεπώς, αναγκαία κρίνεται η 

επιμόρφωσή τους στην επιτυχημένη αξιοποίηση εφαρμογών ΕΠ στη διδασκαλία, με 

στόχο την κατάρτισή τους με τα απαραίτητα εφόδια και την επιθυμητή αυτοπεποίθηση. 

Άμεσο επακόλουθο αυτού, να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί σύγχρονες τεχνολογίες 

ΕΠ στην τάξη τους, χωρίς να τους καταβάλλει το άγχος. Εξάλλου, η ποιοτική 

εκπαίδευση, πέρα από τις νέες τεχνολογίες αυτές καθ’ αυτές, προϋποθέτει προγράμματα 
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που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματικότερη χρήση και 

αξιοποίηση των πληροφοριών που αυτές προσφέρουν (Νικητάκης, Σίτας, 

Παπαδουράκης & Πιτικάρης, 2004). 

Στον τομέα της εκπαίδευσης και όχι μόνο, είναι λογικό όταν πρωτοεμφανίζεται 

μία καινούρια τεχνολογία να παρουσιάζεται ορισμένη αντίσταση στην αλλαγή από τους 

χρήστες. Αυτός ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους για τον οποίο οι Τ.Π.Ε. 

εντάχθηκαν στα σχολεία σε αρκετά αργό ρυθμό (Fullan, 1991; Cuban, 1993). Η 

αντίσταση στην αλλαγή από τη μεριά των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

αποτελεί εμπόδιο στην χρήση εφαρμογών ΕΠ στην σχολική τάξη (Alkhattabi, 2017). 

Στην παρούσα έρευνα, βέβαια, οι εκπαιδευτικοί δεν εμφάνισαν μεγάλη αντίσταση στην 

αλλαγή, καθώς εκτίμησαν τα θετικά που δύναται να επιφέρει η τεχνολογία της ΕΠ στη 

διδασκαλία.  

Η μετάβαση από την παραδοσιακή, μετωπική και περισσότερο παθητική 

διδασκαλία σε μία μαθητοκεντρική και εμπλουτισμένη με σχετικές με το περιεχόμενο 

γνώσεις, διδασκαλία, επιτυγχάνεται μέσω των περιβαλλόντων ΕΠ, αλλάζοντας τα 

καθήκοντα, τις σχέσεις και τους ρόλους τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων τους 

(Salmi, Kaasinen & Kallunki, 2012). Στην έρευνα της Kerawalla και των συνεργατών 

της (2006), οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις ενστάσεις τους αναφορικά με τη χρήση της 

ΕΠ στην διδασκαλία, διότι παρατήρησαν πως στην πράξη χρειάζεται να εστιάζουν στην 

υλοποίηση της διδασκαλίας με την τεχνολογία αυτή και ταυτόχρονα να εποπτεύουν και 

να οργανώνουν την τάξη, ώστε να αποφεύγεται οποιασδήποτε μορφής αναστάτωση ή 

ανησυχία από τη μεριά των μαθητών. Αναγνώρισαν, όμως, τις δυνατότητες της ΕΠ και 

θεώρησαν ότι με αρκετή εξάσκηση των ίδιων στην διδασκαλία αυτής της μορφής το 

μάθημα θα κυλά πιο ομαλά (Kerawalla et al., 2006).  

Όσον αφορά τις ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας, αξίζει να αναφερθεί ότι 

μόνο μία δεν επαληθεύτηκε από τα ευρήματα που προέκυψαν μετά από την στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων. Σύμφωνα με αυτή, τα υποκειμενικά πρότυπα που ασκούν 

ουσιαστική επίδραση στους εκπαιδευτικούς δεν συσχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της εφαρμογής ΕΠ για την Σελήνη που 

παρουσιάστηκε. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με το μοντέλο των Sánchez 

Prieto, Olmos Migueláñez και García-Peñalvo (2016) που χρησιμοποιήθηκε, όπως, 

επίσης με τους Rauschnabel και Ro (2016), οι οποίοι μέσα από την έρευνά τους βρήκαν 

ότι τα άτομα συχνά θεωρούν μία τεχνολογία χρήσιμη επειδή οι νόρμες και ο ευρύτερος 

κοινωνικός περίγυρος αναμένει από αυτούς τη χρήση της. Η έλλειψη εξοικείωσης και 

γνώσης της ΕΠ και των δυνατοτήτων της από την ελληνική κοινωνία οδηγεί στην 
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ασθενέστερη σχέση ανάμεσα στη στάση της  απέναντι στις εκπαιδευτικές εφαρμογές 

ΕΠ και στο επίπεδο που οι εκπαιδευτικοί τις θεωρούν ωφέλιμες στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

O Davis (1989) υπογράμμισε την σπουδαιότητα της κατανόησης των αιτιών που 

οδηγούν στην δεκτικότητα ή απόρριψη μίας καινοτόμου τεχνολογίας, βασιζόμενος στην 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και την εκλαμβανόμενη ευκολία κατά τη χρήση της. 

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα υιοθετούν μία θετικότερη στάση και 

προτίθενται να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογικές προτάσεις, όταν τις αξιολογούν ως 

εύκολες και ταυτοχρόνως χρήσιμες για αυτούς και για τον σκοπό που προορίζονται 

(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας 

επιβεβαίωσαν το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο 

που διαδραματίζουν οι δύο παραπάνω παράγοντες στην μελλοντική χρήση εφαρμογών 

ΕΠ στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Τόσο η ερευνητική υπόθεση αναφορικά με την ισχυρή, άμεση, θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και την πρόθεση για χρήση της 

εφαρμογής ΕΠ για την Σελήνη από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

όσο και η υπόθεση σχετικά με την όμοια συσχέτιση της προσλαμβανόμενης ευκολίας 

στη χρήση με την πρόθεση για αξιοποίηση της εφαρμογής ΕΠ για την Σελήνη στη 

διδασκαλία αποδείχθηκαν αληθινές και στατιστικά σημαντικές. Στην έρευνα των 

Yusoff, Zaman και Ahmad (2011) βρέθηκε ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει για τη 

διαμόρφωση των απόψεων των προπτυχιακών φοιτητών και εν δυνάμει εκπαιδευτικών 

σχετικά με την μικτή πραγματικότητα, ενώ, αντίστοιχα, οι Chang, Chen, Huang & 

Huang (2011) βρήκαν μεσαία επίπεδα θετικής στάσης των φοιτητών έναντι στα 

συστήματα ΕΠ και την προθυμία μάθησης μέσω αυτών, παρόλο που τα θεωρούσαν 

χρήσιμα και αποτελεσματικά. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα της έρευνας η 

υπόθεση η οποία είκαζε ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

συσχετίζεται θετικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την πρόθεση τους για ένταξη 

της εφαρμογής ΕΠ για την Σελήνη στη διδασκαλία. Σύμφωνα με την Kamarainen και 

τους συνεργάτες της (2013), οι εκπαιδευτικοί μπορεί να εμφανίζουν ανησυχίες 

αναφορικά με την ικανότητά τους να διαχειριστούν την τεχνολογία και τις κινητές 

συσκευές μόνοι τους, εφόσον η αυτεπάρκεια αποτελεί σπουδαίο συντελεστή στην 

πρόθεση και τελική χρήση ορισμένης τεχνολογίας (Yan & Piper, 2003). Η έλλειψη του 

αισθήματος της αυτό-αποτελεσματικότητας σε τεχνολογίες όπως η ΕΠ που έχει 

περισσότερες απαιτήσεις από τους χρήστες – σχεδιαστές εκπαιδευτικής αξιοποίησής 
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της, ωθεί τους εκπαιδευτικούς στην προτίμηση μέσων τα οποία προϋποθέτουν 

λιγότερες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες και την ίδια στιγμή εξοικονομούν χρόνο από 

την προετοιμασία της διδασκαλίας (Saforrudin, Zaman & Ahmad, 2011). 

Η σχέση της αυτό-αποτελεσματικότητας με το άγχος στις υποθέσεις της 

παρούσας έρευνας, επίσης, επιβεβαιώθηκε, δείχνοντας ότι υπάρχει αξιοσημείωτη 

αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στους δύο παράγοντες. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 

συμφωνία με την έρευνα των Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez και García-Peñalvo 

(2016b), οι οποίοι υποστήριξαν πως η αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα 

επιδρά αντίστροφα στο άγχος που νιώθουν τα άτομα κατά τη χρήση κινητών συσκευών 

για τη μάθηση. Εξάλλου, η αυτοπεποίθηση στη χρήση μίας τεχνολογίας από τους 

εκπαιδευτικούς είναι αυτή που θα καθορίσει την ένταξή της στο μαθησιακό πλαίσιο 

(Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010), με το άγχος να βρίσκεται το αντίθετο άκρο. 

Η τελευταία υπόθεση που θέτει την ηλικία ως μία μεταβλητή που συσχετίζεται 

με τους παράγοντες που με τη σειρά τους έχουν ουσιαστικές επιδράσεις στη 

διαμόρφωση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην χρησιμοποίηση της 

εφαρμογής ΕΠ για τη Σελήνη στην τάξη αποδείχθηκε ότι ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, 

βρέθηκε ότι η ηλικία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση της ΕΠ, 

με την αυτό-αποτελεσματικότητα και με το άγχος σχετικά με τη χρήση της κινητής ΕΠ 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την Alkhattabi (2017), 

σύμφωνα με την οποία τα άτομα ηλικίας 25 – 35 ετών είναι περισσότερο εξοικειωμένα 

και θετικά απέναντι σε εφαρμογές ΕΠ. Ταυτόχρονα, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί έχουν 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και προθυμία να ενσωματώσουν τεχνολογίες ΕΠ στην 

διδασκαλία τους, ενώ οι πιο πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί φαίνονται διστακτικοί, λόγω 

ανεπαρκών τεχνολογικών δεξιοτήτων (Huang, Li & Fong, 2016). 

Πέρα από τις παραπάνω συσχετίσεις που αποτελούσαν μέρος των ερευνητικών 

υποθέσεων της έρευνας, αξίζει να αναφερθούν ορισμένες στατιστικά σημαντικές 

σχέσεις που προέκυψαν από την παρούσα εργασία και εμφάνισαν αξιόλογους 

συντελεστές επίδρασης. Μία από αυτές αποτελεί η αρνητική συσχέτιση η οποία 

βρέθηκε ανάμεσα στο άγχος των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση της ΕΠ 

στην τάξη και στην ευκολία που θεωρούν ότι υπάρχει κατά την χρήση και 

αλληλεπίδραση με αυτή. Γενικότερα, όσον αφορά τις τεχνολογίες και την χρήση των 

υπολογιστών, το άγχος έχει αποδειχθεί ως ουσιαστικός ανασταλτικός παράγοντας που 

επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση τους (Venkatesh, 2000; Chen & 

Tseng, 2012; Agudo-Peregrina, Hernández-García & Pascual-Miguel, 2014). Επομένως, 



69 
 

ακόμα και στην περίπτωση της αποδοχής της τεχνολογίας της ΕΠ από τους 

εκπαιδευτικούς, η αρνητική αυτή συσχέτιση είναι υπαρκτή και θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη. 

Εκτός από το άγχος, η ευκολία στη χρήση ενός νέου συστήματος βρέθηκε ότι 

συσχετίζεται με την αυτό-αποτελεσματικότητα των χρηστών, στην προκειμένη 

περίπτωση των εκπαιδευτικών. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τα πορίσματα της 

έρευνας των Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez και García-Peñalvo (2016b), σύμφωνα 

με τους οποίους η αυτό-αποτελεσματικότητα στον χειρισμό των κινητών συσκευών 

παρουσιάζει σημαντική σχέση με την αξιολόγησή τους ως εύκολων στη χρήση μέσων, 

τα οποία θα ήταν δόκιμο να ενταχθούν μελλοντικά στη διδασκαλία. Ο Yang (2012), 

μάλιστα, εξετάζοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα και την στάση των ατόμων 

απέναντι στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην πράξη, έκρινε τους παραπάνω 

παράγοντες καίριους για την υιοθέτησή των μέσων αυτών διδασκαλίας, ειδικότερα 

όσον αφορά την κινητή μάθηση. 

Επιπροσθέτως, άξια σχολιασμού αποτελεί η σπουδαία, στατιστικά, σχέση της 

αντίστασης των εκπαιδευτικών στην αλλαγή με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα που 

χαρακτηρίζει την εφαρμογή ΕΠ για τη Σελήνη, η οποία σχεδιάστηκε στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας. Από τις απαντήσεις τους προέκυψε ότι όσο πιο ανοιχτοί είναι 

απέναντι τις πιθανές αλλαγές που θα επιφέρει η ένταξη της ΕΠ στην εκπαίδευση, τόσο 

χρησιμότερη και προσοδοφόρα την θεωρούν για τη δουλειά τους. Οι εκπαιδευτικοί που 

δεν περιορίζονται στα ήδη γνωστά μέσα διδασκαλίας και εμφανίζονται δεκτικοί στην 

αλλαγή και την καινοτομία είναι, σαφώς, περισσότερο πρόθυμοι να δοκιμάζουν νέες 

ιδέες και εγχειρήματα στην τάξη, αλλά και στην προσωπική τους ζωή (Baylor & 

Ritchie, 2002). 

Γενικότερα, η έρευνα έδειξε ότι η στάση των εκπαιδευτικών είναι θετική και το 

επίπεδο στο οποίο έχουν αποδεχτεί την τεχνολογία της ΕΠ είναι υψηλό (Alkhattabi, 

2017). Η εμπειρία από την εκπαιδευτική αξιοποίηση της ΕΠ χαρακτηρίστηκε 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα (Huang, Li & Fong, 2016), καθώς η ΕΠ αντιμετωπίζεται ως 

μία καινοτόμο προσέγγιση μάθησης (Salmi, Kaasinen & Kallunki, 2012). Όσο νεότεροι 

και δραστήριοι είναι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η ΕΠ αποτελεί μία 

πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, η οποία θα ήταν ωφέλιμο να εφαρμοστεί στην τάξη 

(Liarokapis & Anderson, 2010), ως ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο  (Díaz Noguera, 

Toledo Morales & Hervás Gómez, 2017) που προσδίδει προστιθέμενη αξία στη 

διδασκαλία. 
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Γ’ ΜΕΡΟΣ  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

3.1. Συμπεράσματα 

 

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί μία αναδυόμενη τεχνολογία (Wu, 

Lee, Chang & Liang, 2013), η οποία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και έχει αρχίσει 

να καταλαμβάνει έδαφος στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι έρευνες που έχουν 

υλοποιηθεί και δημοσιευτεί σχετικά με την ΕΠ και την εκπαιδευτική αξιοποίησή της 

έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό και συνεχίζουν να πληθαίνουν χρόνο με τον χρόνο 

(Bacca et al., 2014).  

Οι δυνατότητες που προσφέρει η ΕΠ βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας 

(Nincarean, Alia, Halim & Rahman, 2013), καθώς δημιουργούνται εμπλουτισμένα 

περιβάλλοντα μάθησης. Η ΕΠ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα 

τελευταία χρόνια, ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Θεωρείται ένα πολύ χρήσιμο και 

ξεχωριστό μέσο, το οποίο, συνδυάζοντας τα πραγματικά με τα εικονικά στοιχεία, 

επιτυγχάνει την αλληλεπίδραση με τους δύο κόσμους και προσφέρει αυθεντικές, 

ρεαλιστικές και διασκεδαστικές εμπειρίες (Kirkley & Kirkley, 2005). 

Γενικότερα, η ΕΠ αποτελεί ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο, βέβαια, 

μπορεί να εμφανίσει πιθανές προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν (Huang, 

Li & Fong, 2016). Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, με στόχο 

να εντρυφήσει στο εν λόγω θέμα και να μελετήσει τα απαραίτητα στοιχεία που 

χρειάζονται για την επιτυχημένη ενσωμάτωση της τεχνολογίας της ΕΠ στην σχολική 

αίθουσα και όχι μόνο.  

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία εξέτασε τους παράγοντες που 

διαμορφώνουν τη στάση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με 

την τεχνολογία της ΕΠ και ειδικότερα με την εφαρμογή ΕΠ για την Σελήνη. Μετά από 

ενδελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί 

στο εν λόγω θέμα, σχηματίστηκε μία πλήρης εικόνα και διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις και 

τα ισχύοντα δεδομένα. Στη συνέχεια, έχοντας ορίσει τον σκοπό της έρευνας και όσα 

αυτή επιδιώκει να μελετήσει, διατυπώθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες με τη 
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σειρά τους αφορούσαν τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που επιδρούν στη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και την υιοθέτηση ή μη της ΕΠ στην διδασκαλία.  

Για την επίτευξη της έρευνας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μία εκπαιδευτική 

εφαρμογή ΕΠ για την Σελήνη και τις πλευρές της, μέσω της πλατφόρμας ΕΠ BlippAR. 

Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με αυτή τους προϊδέασε για τον τρόπο με τον 

οποίο η ΕΠ δύναται να αξιοποιηθεί στην πράξη και τους βοήθησε να σχηματίσουν μία 

ευρύτερη άποψη. Σε αυτό έγκειται η πρωτοτυπία της εργασίας, καθώς στην πλειοψηφία 

των ερευνών δεν υλοποιούνταν ανάλογη εμπειρία επαύξησης του πραγματικού 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε τόσο μεγάλο δείγμα (n=203), με εξατομικευμένη επίδειξη 

της εφαρμογής και των δυνατοτήτων της σε κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά.  

Η εμπειρία ΕΠ, την οποία βίωσαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

έρευνα, ήταν πρωτόγνωρη για μερικούς από αυτούς, εφόσον δεν ήταν ενήμεροι σχετικά 

με τον όρο ΕΠ και τις δυνατότητες του, ενώ άλλοι έδειξαν περισσότερο εξοικειωμένοι. 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα που σχεδιάστηκε περιελάμβανε τον εμπλουτισμό ενός 

σχολικού εγχειριδίου με επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό σε μορφή τρισδιάστατων 

μοντέλων, βίντεο, εικόνων, κειμένου, ήχου και προσομοιώσεων. Τα επαυξημένα βιβλία 

(AR Books) αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο που κατά μία έννοια δίνουν 

ζωή στις συμβατικές σελίδες των απλών σχολικών βιβλίων (Martin-Gutierrez et al., 

2010).  

Αυτό που επιτυγχάνεται μέσω της ΕΠ είναι η αλληλεπίδραση, ιδίως με τα 

τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα, τα οποία ο μαθητής πλέον μπορεί να 

«χειραγωγήσει» και να μεταβάλει, ενώ υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν δυνατό να 

πραγματοποιήσει ανάλογη ενέργεια στον πραγματικό κόσμο, όπως στην περίπτωση της 

παρατήρησης των κινήσεων του Ηλίου και της Σελήνης (Shelton & Hedley, 2002). 

Επίσης, προωθείται η διερευνητική μάθηση αναφορικά με τον τρόπο κατάκτησης της 

γνώσης από τους μαθητές (Kerawalla et al., 2006). Η παραπάνω προσέγγιση (inquiry-

based learning), σε συνδυασμό με τις κινητές συσκευές, παρακινεί τους μαθητές να 

συλλέξουν πληροφορίες (Vavoula et al., 2009), να κατευθύνουν και να 

προγραμματίσουν μόνοι τους τη μάθηση, αιτιολογώντας τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξαν (Kuhn, Black, Keselman & Kaplan, 2000). Οι μαθητές λαμβάνουν την 

ευθύνη της μάθησης τους, με τον εκπαιδευτικό να κατέχει έναν περισσότερο 

καθοδηγητικό και βοηθητικό ρόλο (Kamarainen et al., 2013). 

Η τεχνολογία της ΕΠ έχει να προσφέρει ακόμα περισσότερα, με τις 

διαδραστικές εμπειρίες και τις τρισδιάστατες παρουσιάσεις που προσελκύουν τους 

ψηφιακά εγγράμματους μαθητές (Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011). Πιο 
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συγκεκριμένα, η κινητή ΕΠ (mobile AR) προκαλεί την αλληλεπίδραση και δημιουργεί 

τις κατάλληλες συνθήκες για μία ευχάριστη και διασκεδαστική διδασκαλία (Adhani & 

Rambli, 2012). Εξάλλου, σύμφωνα με τους  Papadakis, Kalogiannakis και Zaranis 

(2016) η οπτικοποίηση της γνώσης και η διάδραση που γίνεται εμφανής μέσα από τους 

επιπαλάμιους υπολογιστές (tablets), συντελούν στα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 

που παρατηρούνται στους μαθητές. Παράλληλα, οι κινητές συσκευές προσελκύουν το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, καθώς επιτρέπουν την υιοθέτηση διαφορετικών 

διδακτικών στρατηγικών κατά την ένταξη τους στην εκπαίδευση (Zaranis, 

Kalogiannakis & Papadakis, 2013). 

Παρ’ όλα τα πολυάριθμα οφέλη τα οποία παρέχει η ΕΠ στους μαθητές, 

ενισχύοντας τα κίνητρα (Di Serio, Ibáñez & Kloos, 2013) και την συνεργατικότητά 

τους (Billinghurst, 2002), υπάρχουν διάφορες προκλήσεις κατά την χρήση της ΕΠ στη 

σχολική αίθουσα. Προβλήματα τεχνικής φύσεως, παραδείγματος χάρη έλλειψη 

επαρκών κινητών συσκευών και ασθενές σήμα ασύρματου δικτύου περιορίζουν τους 

εκπαιδευτικούς και προκαλούν δισταγμό στην αξιοποίηση της (Delello, 2014).  

Οι περιορισμοί της ΕΠ αφορούν κατά βάση τεχνικά θέματα, όπως ο εντοπισμός 

(tracking) και η γεωαναφορά (registration) (Azuma, 1997). Βέβαια, με την ανάπτυξη 

των τεχνολογιών, οι τεχνικές αυτές δυσκολίες αναμένεται ότι θα επιλυθούν και θα 

υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ΕΠ. Δεν είναι δεδομένο, όμως, το 

γεγονός ότι θα αξιοποιούνται οι εφαρμογές ΕΠ για τη μάθηση όταν επιλυθούν τα 

τεχνικά προβλήματα, καθώς επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη η κοινωνική αποδοχή της 

τεχνολογίας αυτής (Bozkurt, 2017).  

Η γνώση του βαθμού αποδοχής μίας νέας τεχνολογίας αποτελεί κριτικής 

σημασίας. Από τη δεκαετία του ’90, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με αυτή 

(Venkatesh, 2000). Κύριο μέσο για την διερεύνηση της αποτέλεσε το Μοντέλο 

Αποδοχής Τεχνολογίας (ΤΑΜ) (Balog & Pribeanu, 2010; Leue, Dieck & Jung, 2014). 

Ομοίως, στην παρούσα έρευνα, αξιοποιήθηκε το παραπάνω μοντέλο με μία παραλλαγή 

του (Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez & García-Peñalvo, 2016), ώστε να 

διαπιστωθούν οι απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για την μεταγενέστερη χρήση 

της στην εκπαίδευση. Συμπληρώνοντας οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

το γραπτό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλίμακας Likert που τους χορηγήθηκε, 

έδωσαν τα απαραίτητα δεδομένα για να πραγματοποιηθεί η στατιστική ανάλυσή τους. 

Σύμφωνα με τους Akgün, İstanbullu και Avci (2017), για να ενσωματωθεί η ΕΠ 

αποτελεσματικά στην εκπαίδευση χρειάζεται να τεθεί ως προτεραιότητα η 

ενδιαφέρουσα και παραγωγική μάθηση με την ενεργή αξιοποίηση των ταμπλετών και 
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των έξυπνων κινητών συσκευών από τη μεριά των μαθητών. Η συνεχής εξέλιξη των 

συσκευών αυτών και η ανάπτυξη της τεχνολογίας γενικότερα, προκαλούν την άνοδο 

της ΕΠ και την ενδελεχή διερεύνηση της αποδοχής, της χρησιμότητας και της 

λειτουργικότητάς της με στόχο την ανίχνευση των βασικών προαπαιτούμενων της 

δεκτικότητας απέναντι στην υιοθέτησή της από τους χρήστες (Leue, Dieck & Jung, 

2014). 

Από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας προέκυψαν αξιόλογα 

συμπεράσματα και αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. Βασιζόμενοι στις αρχές του Μοντέλου Αποδοχής 

Τεχνολογίας (ΤΑΜ), βρέθηκε ότι τόσο η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, όσο και η 

αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση της εφαρμογής ΕΠ για τη Σελήνη επιδρούν στην 

πρόθεση των εκπαιδευτικών για μετέπειτα αξιοποίησή της στη διδασκαλία τους. 

Συνεπώς, οι δύο αυτοί παράγοντες οφείλουν να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

(Koutromanos, Styliaras & Christodoulou, 2014; Doll, Hendrickson & Deng, 1998), 

ώστε οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία της ΕΠ στο μέλλον. 

Επιπροσθέτως, ένας ακόμη παράγοντας που διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 

πρόθεση των εκπαιδευτικών για χρήση της εκπαιδευτικής εφαρμογής ΕΠ που 

σχεδιάστηκε αποτέλεσε η αυτό-αποτελεσματικότητα των ίδιων των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με τον χειρισμό της τεχνολογίας αυτής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

των κινητών συσκευών για διδακτικούς σκοπούς. Η ικανότητα ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες ως εκπαιδευτικό εργαλείο επηρεάζεται 

σε αρκετά υπολογίσιμο βαθμό από το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας που 

διακατέχει τους εκπαιδευτικούς (Paraskeva, Bouta & Papagianni, 2008) Σύμφωνα με 

την παρούσα έρευνα, η αυτό-αποτελεσματικότητα, η οποία κατά τον Bandura (2000) 

δύναται να επιδράσει στη συμπεριφορά και τη ζωή των ατόμων, θεωρήθηκε ως ένας 

αξιοσημείωτος συντελεστής που εμφανίζει αρνητική σχέση με το άγχος το οποίο συχνά 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί όταν αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες 

στη διδασκαλία τους. 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία, οι εκπαιδευτικοί 

νεότερης ηλικίας, έχουν μεγαλύτερη θέληση, πρόθεση και αυτοπεποίθηση στην χρήση 

εφαρμογών ΕΠ στα πλαίσια της διδασκαλίας τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυτό-

αποτελεσματικότητα και την εξοικείωση που νιώθουν με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως 

η ΕΠ και οι κινητές συσκευές που την εξυπηρετούν. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι όσες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε φοιτητές (pre-service teachers) 
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έχουν δείξει τη θετική στάση που κυριαρχεί (Bicen & Bal, 2016; Tsai & Yen, 2014; 

Chang, Chen, Huang & Huang, 2011). 

Ενώ τα υποκειμενικά πρότυπα έχουν αποδείξει την επιρροή τους στις αποφάσεις 

των ατόμων (Ajzen, 1985), στην παρούσα έρευνα δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ αυτών και της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας της εφαρμογής ΕΠ 

στην τάξη, γεγονός που δε συνάδει με την έρευνα των King και He (2006). Παρ’ όλα 

αυτά, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ώστε να λειτουργήσει ως έναυσμα για την 

περαιτέρω διερεύνηση αυτού, ιδιαίτερα στον τομέα της ΕΠ. 

Μέσα από την έρευνα, επίσης, αναδείχθηκε η σχέση της αντιλαμβανόμενης 

ευκολίας στη χρήση τόσο με την αυτό-αποτελεσματικότητα που θεωρούν ότι διαθέτουν 

οι χρήστες, όσο με το άγχος που συναντούν όταν υλοποιούν μία διδασκαλία με 

τεχνολογίες ΕΠ. Ο βαθμός στον οποίο τα άτομα κρίνουν ότι μία τεχνολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς δυσκολία ή εμπόδια έχει εξεταστεί εκτενώς (Liu, Tan & Chu, 

2007; Liu, Cheok, Mei-Ling & Theng, 2007; Olsson & Salo, 2011; Rese, Schreiber & 

Baier, 2014). Επομένως, είναι ορθό να μελετώνται και να υπολογίζονται οι παράγοντες 

που επιδρούν σε αυτή, ώστε να υπάρχει μία πληρέστερη εικόνα της ευρύτερης 

συμπεριφοράς των ατόμων που σχεδιάζουν ή αντίστοιχα αποφεύγουν να 

ενσωματώσουν μία τεχνολογία, όπως αυτή της ΕΠ, στην εργασία και τη ζωή τους 

γενικότερα. 

Παράλληλα, κριτικής σημασίας συντελεστής αποτελεί η αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα της εφαρμογής ΕΠ, η οποία βρέθηκε ότι συσχετίζεται με την αντίσταση 

που εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί στην αλλαγή των υπαρχόντων καταστάσεων στις 

οποίες πραγματοποιείται η διδασκαλία. Η αντίσταση αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο στην 

ενσωμάτωση μίας τεχνολογίας (Reid, 2014). Όταν, όμως, η τεχνολογία αυτή νοείται ως 

χρήσιμη και διαθέτει προστιθέμενη αξία, φαίνεται ότι δεν συναντά την ίδια αντίσταση 

και διστακτικότητα αναφορικά με την αξιοποίηση της, καθώς οι εκπαιδευτικοί 

εστιάζουν στα μαθησιακά οφέλη και τα πλεονεκτήματα που επιφέρει στη διδασκαλία. 

Γενικότερα, συσχετίσεις εμφανίστηκαν ανάμεσα σε όλες τις μεταβλητές, άλλες 

περισσότερο ισχυρές και άλλες λιγότερο. Το εύρημα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

οι πράξεις και οι συμπεριφορές των ατόμων σχετικά με την καθιέρωση εφαρμογών ΕΠ, 

όμοιων με αυτή για την Σελήνη και τις πλευρές της, τροποποιούνται με βάση τη στάση 

που υιοθετούν απέναντι στην ΕΠ, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνεται με γνώμονα 

την πρόθεσή τους για μετέπειτα χρήση της τεχνολογίας αυτής (Venkatesh & Davis, 

2000; Davis, 1993). Οι επιμέρους παράγοντες που μεταβάλουν τις στάσεις και απόψεις 

των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν και μελετήθηκαν από πολυάριθμους ερευνητές 
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(Alkhattabi, 2017; Sánchez-Prieto, Migueláñez & García-Peñalvo, 2016b; Salmi, 

Kaasinen & Kallunki, 2012; Koutromanos, Styliaras & Christodoulou, 2014; Shiue, 

2007), ενώ ταυτόχρονα, αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο, στο οποίο εστίασε η 

παρούσα έρευνα. Η στατιστική τους σημαντικότητα είναι αυτή που παρακινεί τους 

ερευνητές στην εις βάθος μελέτη τους, ιδίως όταν παρουσιάζεται και αξιολογείται μία 

καινούρια, καινοτόμος τεχνολογία, με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της ΕΠ. 

Ο λόγος που το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τεχνολογία της κινητής 

ΕΠ αποτελεί το γεγονός ότι η Επαυξημένη Πραγματικότητα και οι εφαρμογές της είναι 

πλέον σε θέση να μεταμορφώσουν ουσιαστικά την εκπαίδευση που γνωρίζουμε σήμερα 

(Bower et al., 2014).  

Το κυριότερο συμπέρασμα, το οποίο εξήχθη από την εργασία, είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί, παρόλο που δεν είναι πλήρως ενήμεροι ή καταρτισμένοι, κρατούν μία 

θετική στάση και είναι δεκτικοί στην σταδιακή ένταξη της ΕΠ στην τάξη. Μάλιστα, 

θεωρούν ότι η ΕΠ θέτει τα θεμέλια για μία πιο αποτελεσματική και υποστηρικτική 

μάθηση που κρατά τους μαθητές διαρκώς ενεργούς και εμπλεκόμενους στη μαθησιακή 

διαδικασία (Kamarainen et al., 2013). 

Η θετική αυτή στάση των εκπαιδευτικών και η αξιοσημείωτη αλλαγή που θα 

επέλθει στον τομέα της εκπαίδευσης θέτουν την ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών επιτακτική (Δούκας, Βαβουράκη, Θωμοπούλου, Κούτρα & 

Σμυρνιωτοπούλου, 2007), καθώς είναι σπουδαίο οι εκπαιδευτικοί να συμβαδίζουν με  

τα σύγχρονα μέσα και τις πολλά υποσχόμενες, πανταχού παρούσες τεχνολογίες, όπως 

αυτή της ΕΠ και των εκπαιδευτικών εφαρμογών της. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στις νέες τεχνολογίες δύναται να αλλάξει ακόμα περισσότερο τη στάση τους, αφενός 

αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθηση τους κατά τη χρήση της εκάστοτε τεχνολογίας και 

αφετέρου παρέχοντάς τους τεχνολογικές δεξιότητες, οι οποίες με τη σειρά τους θα 

ενισχύσουν τη διδασκαλία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή υλοποιείται (Paraskeva, 

Bouta & Papagianni, 2008). 

Η ενσωμάτωση της ΕΠ στην εκπαίδευση προϋποθέτει τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς, όσο και από τους μαθητές να έχουν αναπτύξει επαρκώς τις ψηφιακές 

δεξιότητες που απαιτούνται (Cabero & Barroso, 2016). Η έλλειψη τεχνικών ικανοτήτων 

αγχώνει και περιορίζει τους εκπαιδευτικούς. Μολονότι ενδιαφέρονται για τις 

εκπαιδευτικές δυνατότητες της ΕΠ και για τον εμπλουτισμό που προσφέρει η 

τεχνολογία αυτή, θεωρούν ότι οι τεχνολογικές τους γνώσεις δεν είναι επαρκείς, ώστε να 

σχεδιάσουν υλικό ΕΠ για τη διδασκαλία τους (Saforrudin, Zaman & Ahmad, 2011).  
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Εντούτοις, υπάρχουν πλατφόρμες ΕΠ οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 

δημιουργίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις 

προγραμματισμού. Το πλεονέκτημα αυτό τις καθιστά ιδανικές για εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχοντάς τους ένα φιλικό και οικείο περιβάλλον στο 

οποίο μπορούν να ορίσουν το εικονικό και ψηφιακό περιεχόμενο που επιθυμούν να 

εμφανίζεται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν την επαύξηση του πραγματικού 

περιβάλλοντος των μαθητών και κατ’ επέκταση την βελτίωση της μαθησιακής 

εμπειρίας τους. Ενδεικτικές και περισσότερο δημοφιλείς πλατφόρμες που ανήκουν στην 

παραπάνω κατηγορία είναι η BlippAR, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

εργασίας, η HP Reveal (πρώην Aurasma) και η Layar. 

Ανεξάρτητα από την πλατφόρμα που θα αξιοποιηθεί για την εκπαιδευτική 

εφαρμογή ΕΠ, ύψιστης σημασίας αποτελεί ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα 

την συνοδεύουν και θα επιτρέπουν την διαδραστική, διερευνητική και ουσιαστική 

μάθηση από τους μαθητές. Σύμφωνα με την Kerawalla και τους συνεργάτες της (2006), 

για να ενταχθεί η ΕΠ στην εκπαίδευση και την σχολική τάξη είναι θεμιτό να τηρούνται 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το περιεχόμενο που θα προσφέρεται μέσω της 

τεχνολογίας της ΕΠ χρειάζεται να είναι ευέλικτο, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται για 

τις διαφορετικές ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά, β) απαραίτητο είναι να 

συμβαδίζει η εφαρμογή ΕΠ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και να επιφέρει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα στον ίδιο χρόνο με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, 

γ) οι μαθητές χρειάζεται να είναι ικανοί να πλοηγούνται και να εξερευνούν την γνώση 

μέσα από εφαρμογές ΕΠ,  δ) η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εφαρμογών ΕΠ απαιτεί να 

λαμβάνεται εκ των προτέρων υπόψη η φύση και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου 

στο οποίο πρόκειται να εισαχθεί η εφαρμογή και ε) η προσέγγιση με βάση την οποία θα 

σχεδιαστούν οι δραστηριότητες θα είναι καθαρά μαθητο-κεντρική. Η αποτελεσματική 

και ιδιαίτερη εμπειρία που βιώνουν οι μαθητές σε μία διδασκαλία που αξιοποιεί την ΕΠ 

επιτυγχάνεται όταν η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μεθοδευμένη και έχει 

προετοιμαστεί αρκετά από τους εκπαιδευτικούς (Παναγοπούλου, 2016). Εφόσον το 

εγχείρημα είναι οργανωμένο και σχεδιασμένο προσεκτικά, τα μαθησιακά οφέλη και η 

ομαλότητα κατά την διδασκαλία είναι αναμενόμενα. 

Η ΕΠ αποτελεί ένα προσοδοφόρο μέσο για μαθητές, εκπαιδευτικούς και 

ερευνητές, ιδίως όταν αντιμετωπίζεται ως ιδέα, παρά ως τεχνολογικό μέσο (Wu et al., 

2013). Μία «επαυξημένη» διδασκαλία δύναται να επιφέρει ποικίλα πλεονεκτήματα 

(Bower et al., 2014; Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011; Lee, 2012; Kesim & 

Ozarslan, 2012) και αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες μαθητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας 
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εκπαίδευσης (Akgün, İstanbullu & Avci, 2017). Για να μπορέσει, όμως, να 

προσαρμοστεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα χρειάζεται να υπάρξει ένας συνδυασμός, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει 

τόσο τα εικονικά στοιχεία της ΕΠ, όσο και παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας. Είναι 

σημαντικό η επαύξηση της διδασκαλίας να είναι αρμονική, μέσω της αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών, υπολογιστών και ταμπλετών (Papadakis, Kalogiannakis, & Zaranis, 

2016). Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να καταφέρουν να «εκμεταλλευτούν» 

τη δύναμη και τα πλεονεκτήματα της Επαυξημένης Πραγματικότητας, βρίσκοντας 

τρόπους ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες σκέψης των μαθητών (Bower et al., 2014). 

 

 

3.2. Περιορισμοί Έρευνας 

 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας. Η 

έρευνα ήταν αρκετά χρονοβόρα, λόγω του σχετικά μεγάλου δείγματος (n=203) και 

απαιτούσε την επίδειξη σε κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά της εφαρμογής ΕΠ και της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για την υλοποίηση 

της έρευνας. Το δείγμα, κατά συνέπεια, περιορίστηκε στην πόλη διαμονής της 

ερευνήτριας, την Θεσσαλονίκη. 

Επιπροσθέτως, όπως ήδη αναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε η επαύξηση μίας 

μόνο σελίδας του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού. Το μάθημα το 

οποίο εμπλουτίστηκε με τα επιπλέον ψηφιακά στοιχεία δεν επιλέχθηκε τυχαία, αλλά με 

βάση την προστιθέμενη αξία και τα οφέλη που θεωρήθηκε ότι θα επιφέρει στη 

μαθησιακή διαδικασία, καθώς περιείχε έννοιες περισσότερο αφηρημένες και φαινόμενα 

που δεν ήταν δυνατό να παρατηρήσουν οι μαθητές στο πραγματικό περιβάλλον. Παρ’ 

όλα αυτά, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι αποτελεί ένα αρκετά μικρό 

δείγμα επαύξησης και ότι θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν μέσω της εφαρμογής ΕΠ 

περισσότερα γνωστικά και μαθησιακά αντικείμενα, πέραν του μαθήματος της 

Γεωγραφίας. 

Ένας τελευταίος περιορισμός αποτέλεσε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος δεν είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν την χρήση της εφαρμογής ΕΠ για 

τη Σελήνη και τις πλευρές της από τους ίδιους τους μαθητές τους, ώστε να 

διαμορφώσουν μία ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Στην παρούσα έρευνα οι 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν αυτοί που έλαβαν τον ρόλο των 
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μαθητών, σε ατομικό επίπεδο, ενώ ήταν πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί η διδασκαλία 

μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ΕΠ σε 203 τάξεις, με στόχο την κάλυψη ενός 

αξιοπρεπούς και ταυτόχρονα μεγάλου δείγματος διερεύνησης στάσεων ποσοτικής 

έρευνας. Στην περίπτωση υλοποίησης σε μαθητές, θα άλλαζε η μεθοδολογία της 

έρευνας. 

 

 

3.3. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

 Η τεχνολογία της ΕΠ έχει προκαλέσει και θα συνεχίσει να προκαλεί το 

ενδιαφέρον των ερευνητών. Ειδικότερα, στον τομέα της εκπαίδευσης (Nincarean, Alia, 

Halim, & Rahman, 2013), θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλήθος ερευνών για την 

διερεύνηση διάφορων πτυχών που σχετίζονται με αυτή. Με βάση όσα αναφέρθηκαν 

στους περιορισμούς της παρούσας εργασίας, αλλά και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

προέκυψαν ορισμένες προτάσεις οι οποίες μπορεί να φανούν χρήσιμες και άξιες για 

μελλοντική έρευνα. 

Αρχικά, θα μπορούσε η εφαρμογή ΕΠ και η εκπαιδευτική δραστηριότητα που 

σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας να αξιοποιηθούν από μαθητές. Με τον 

τρόπο αυτό δύναται να μελετηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, έπειτα από 

πραγματοποίηση διδασκαλίας με ΕΠ από τους ίδιους. Η περαιτέρω έρευνα αυτή θα 

αποδειχθεί σημαντική στην κατανόηση της συμβολής της ΕΠ στην υποστήριξη της 

μάθησης και διδασκαλίας των μαθητών (Kamarainen et al., 2013). 

Οι συντελεστές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στην διαμόρφωση της στάσης 

αναφορικά με τη μάθηση μέσω της ΕΠ εμφανίζουν συχνά στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ τους (Chang, Chen, Huang & Huang, 2011). Για τον λόγο αυτό, 

χρειάζεται να διερευνηθούν εις βάθος οι πιθανοί παράγοντες που επιδρούν στην ένταξη 

της τεχνολογίας της ΕΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα, θα ήταν εύστοχο να 

συμπεριληφθούν στο δείγμα εκπαιδευτικοί από διαφορετικές περιοχές, επαρχιακές και 

αστικές, ώστε να διαπιστωθεί αν ο παράγοντας αυτός συντελεί σε κάποιο βαθμό στην 

ένταξη της ΕΠ στην σχολική τάξη. 

Την ίδια στιγμή, ως προτεινόμενη έρευνα, μπορεί να αποτελέσει η μελέτη των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που παρατηρούνται στους μαθητές, διαχωρίζοντάς τους σε 

δύο ομάδες, την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα. Επίσης, συνίσταται να 

διερευνηθεί η στάση που υιοθετούν οι μαθητές μετά από την εμπειρία και επαφή τους 
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με την εκπαιδευτική εφαρμογή της ΕΠ. Πηγαίνοντας την πρόταση αυτή ένα βήμα 

παραπέρα, θα μπορούσε η αντίστοιχη διαδικασία έρευνας να πραγματοποιηθεί σε 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς η ΕΠ διαθέτει τις δυνατότητες πρόκλησης 

κινήτρων και κινητοποίησης (Di Serio, Ibáñez & Kloos, 2013; Bujak et al., 2013). 

Παράλληλα, δύναται να μελετηθούν οι απόψεις ειδικών παιδαγωγών αναφορικά με την 

εκπαιδευτική χρήση της ΕΠ σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ακόμη, μία ενδιαφέρουσα πρόταση θα αποτελούσε ο εμπλουτισμός ολόκληρων 

σχολικών εγχειριδίων με επιπρόσθετο εικονικό και ψηφιακό περιεχόμενο μέσω της 

τεχνολογίας της ΕΠ. Τα επαυξημένα βιβλία μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά σχολικά εγχειρίδια (Billinghurst, 2002). 

Άλλωστε, οι εφαρμογές ΕΠ είναι αποτελεσματικότερες από τα παραδοσιακά βιβλία 

(Bitter & Corral, 2014). Η επαύξηση αυτή, βέβαια, μπορεί να πραγματοποιηθεί για 

ποικίλα σχολικά εγχειρίδια, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία, οι περισσότερες έρευνες έχουν εστιάσει στις φυσικές επιστήμες (Bacca et 

al., 2014). Παρ’ όλα αυτά, μαθήματα όπως η Ιστορία, θα ήταν άξιο και ουσιαστικό να 

επαυξηθούν με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να υποστηρίξουν την μαθησιακή 

διαδικασία.  

Τέλος, θα μπορούσαν εναλλακτικά να αξιοποιηθούν διαφορετικές πλατφόρμες 

ΕΠ, με στόχο την επίτευξη ακόμα καλύτερων και περισσότερο βελτιωμένων εμπειριών 

για τους μαθητές. Γενικότερα, απαραίτητη κρίνεται η ανάπτυξη εργαλείων που θα 

συντελούν στον σχεδιασμό και τη δημιουργία εφαρμογών ΕΠ μέσω κινητών συσκευών 

(Billinghurst & Henrysson, 2006). Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογία χρειάζεται να 

συμπεριλαμβάνει μέσα και εργαλεία που να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στο έργο 

τους (McManis & Gunnewig, 2012). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτημα Α  

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Εισαγωγικό σημείωμα  

 

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκπονείται η μεταπτυχιακή μου 

διπλωματική εργασία, η οποία διερευνά τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

αξιοποίηση της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η συμμετοχή σας στην έρευνα μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος 

ερωτηματολογίου είναι σπουδαίας σημασίας. 

Το ερωτηματολόγιο έχει καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα και είναι ανώνυμο. 

Επομένως, σεβόμενη την ανωνυμία, τα στοιχεία και οι απαντήσεις σας δεν θα 

χρησιμοποιηθούν πέραν της έρευνας. Όλα τα δεδομένα που θα καταγραφούν στο 

ερωτηματολόγιο, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς. Από τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας τους, θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα που θα 

συντελέσουν τόσο στην βελτίωση της εφαρμογής όσο και στην πιθανή σχεδίαση νέων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας.  

Θα σας παρακαλούσα να συμμετέχετε στην έρευνα και να απαντήσετε σε όλες 

τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια, καθώς σε αντίθετη περίπτωση αλλοιώνεται ο αρχικός 

σχεδιασμός δειγματοληψίας, γεγονός το οποίο επιφέρει μεροληψία και προκαλεί λάθη 

στην εξαγωγή σωστών και έγκυρων τελικών συμπερασμάτων. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και την πολύτιμη συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Πασαλίδου Χριστίνα, εκπαιδευτικός ΠΕ70. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

 

Οδηγίες: 

Σας παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν σημειώνοντας ένα Χ στο κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας. 

 

1. Φύλο:   Άντρας   Γυναίκα 

 

2. Ηλικία:  21-30  31-40  41-50  51 και άνω 

 

3.  Διαθέτετε smartphone ή/και tablet για προσωπική σας χρήση;     Ναι          Όχι 

 

4. Θεωρείτε τον εαυτό σας εξοικειωμένο με τη χρήση φορητών συσκευών 

(smartphone, tablet, laptop, κ.α.);  

Πολύ   Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 

 

5.  Πόσες ώρες ασχολείστε με κινητές/φορητές συσκευές την εβδομάδα; 

1-6 ώρες  7-12 ώρες         13-18 ώρες           19 ώρες και πάνω 

 

6. Πόσες ώρες την εβδομάδα πλοηγείστε στο διαδίκτυο για προσωπική ή 

επαγγελματική χρήση;  

1-6 ώρες  7-12 ώρες         13-18 ώρες      19 ώρες και πάνω 

 

7. Πόσο πιστεύετε πρέπει να γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών στην τάξη; 

Πολύ    Αρκετά   Λίγο    Καθόλου 

 

8. Πριν τη σημερινή δραστηριότητα, γνωρίζατε τι είναι η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα;  

Ναι             Όχι 

 

9. Είχατε στο παρελθόν ανάλογη εμπειρία με χρήση εφαρμογής Επαυξημένης 

Πραγματικότητας;  

Ναι  Όχι 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

Οδηγίες: 

Σας παρακαλώ, αφού διαβάσετε προσεκτικά, να σημειώσετε σε ποιο βαθμό 

συμφωνείτε/διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο 

αριθμό στην κλίμακα που βρίσκεται δεξιά, όπου:  
 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Μάλλον διαφωνώ 

4 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

5 = Μάλλον συμφωνώ 

6 = Συμφωνώ 

7 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

Δ
ια
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ω

νώ
 α

π
ό
λ
υ

τ
α

 

Δ
ια

φ
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Σ
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φ

ω
νώ

 α
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ό
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τ
α

 

1. Η χρήση της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη 

Σελήνη μπορεί να αυξήσει την απόδοση της διδασκαλίας μου (δηλαδή 

να επιτευχθούν οι στόχοι μου σε λιγότερο χρόνο). 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Η χρήση της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη 

Σελήνη μπορεί να κάνει την διδασκαλία μου πιο αποτελεσματική 

(δηλαδή να επιτευχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι στόχοι της 

διδασκαλίας μου). 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Η χρήση της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη 

Σελήνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα της διδασκαλίας μου 

(δηλαδή να επιτευχθούν περισσότεροι στόχοι με τα διαθέσιμα μέσα 

που μπορούν να αξιοποιηθούν). 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Γενικά, θεωρώ ότι η εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για 

τη Σελήνη μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διδασκαλία μου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Το να μάθω να χειρίζομαι την εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για την Σελήνη είναι εύκολο για μένα. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Βρίσκω την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για την 

Σελήνη ευέλικτη στο να αλληλεπιδρώ μαζί της. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για την Σελήνη είναι ξεκάθαρη και κατανοητή. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Γενικά, θεωρώ την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για 

τη Σελήνη εύκολη στη χρήση. 
1 2 3 4 5 6 7 
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9. Προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για τη Σελήνη στην τάξη μου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για τη Σελήνη στη διδασκαλία μου στο μέλλον. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Σχεδιάζω να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για τη Σελήνη στη διδακτική πράξη. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Είμαι σε θέση να εντάξω την εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για τη Σελήνη στη διδασκαλία μου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για τη Σελήνη ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ακόμα 

και αν δεν είναι κάποιος εκεί να με βοηθήσει αν χρειαστεί. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Μπορώ να σχεδιάσω δικό μου υλικό και δραστηριότητες στην 

εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας, όπως  αυτή για τη Σελήνη, 

χωρίς τη βοήθεια κάποιου. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Οι συνάδερφοι μου θεωρούν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιώ 

τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας στην τάξη μου, όπως 

αυτή για τη Σελήνη. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Στο σχολείο μου αναμένεται οι δάσκαλοι να αξιοποιούν 

εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας, όπως αυτή για τη 

Σελήνη, στη διδασκαλία τους. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Οι άνθρωποι που επηρεάζουν την επαγγελματική μου 

συμπεριφορά πιστεύουν ότι θα έπρεπε να εντάξω τεχνολογίες και 

εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας, όπως αυτή για τη 

Σελήνη, στην τάξη μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

18. Έχω αμφιβολίες για τη χρήση της εφαρμογής Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για τη Σελήνη επειδή φοβάμαι ότι θα κάνω λάθη τα 

οποία δεν θα μπορώ να διορθώσω. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Αισθάνομαι φόβο απέναντι στη χρήση της εφαρμογής 

Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη Σελήνη. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

20. Γενικά, η χρήση της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας 

στην τάξη μου με αγχώνει. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

21. Θα ήθελα η εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για την 

Σελήνη να αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιείται η διδασκαλία. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Θα επιθυμούσα η εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για 

την Σελήνη να αλλάξει τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι μαθητές με 

τον δάσκαλο, αλλά και μεταξύ τους. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Θα υπέθετα με ευκολία ότι θα συμβούν αλλαγές στον τρόπο 

διδασκαλίας, που θα οφείλονται στην αξιοποίηση εφαρμογών 

Επαυξημένης Πραγματικότητας, όπως αυτή για την Σελήνη. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Παράρτημα Β  

 

Επαυξημένη σελίδα του σχολικού εγχειριδίου 

 

Με την εφαρμογή BlippAR, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο για Android όσο και 

για IOS, μπορεί να πραγματοποιηθεί το σκανάρισμα των εικόνων της σελίδας του 

σχολικού εγχειριδίου Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού που παρατίθεται παρακάτω. 

Χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet, εμφανίζονται τα επιπρόσθετα ψηφιακά 

στοιχεία, έχοντας μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο,  τρισδιάστατης 

προσομοίωσης των κινήσεων της Σελήνης και της Γης και τρισδιάστατων μοντέλων. 
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Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα 

άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 

προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων 

και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν 

περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον. 

 

Υπογραφή: 


